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املقدمة
�إن احلمد هلل نحمده ون�ستعينه ون�ستغفره ،ونعوذ باهلل من �شرور �أنف�سنا
و�سيئات �أعمالنا ،من يهده اهلل فال م�ضل له ومن ي�ضلل فال هادي له ،و�أ�شهد
�أن ال �إله �إال اهلل وحده ال �شريك له ،و�أ�شهد �أن حممداً عبده ور�سوله.
}ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ{
(�آل عمران).
}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{
(الن�ساء).
}ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ

ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ{ (الأحزاب).
�أما بعد

�إن �أعظم ما يتق ّرب به العبد �إىل ربه ع َّز وج َّل هو بتحقيق كلمة
التوحيد «ال �إله �إال اهلل» والتي من �أجلها خلق اهلل اخللق و�أر�سل الر�سل

و�أنزل الكتب} ..ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ { (الأنبياء).

من قالها �صادقاً دخل اجلنة ...ومن نق�ضها ُخلِّد يف نار جهنم والعياذ
باهلل..
ولتحقيق هذه الكلمة يجب على العبد �أن يحقق �أركان الإميان التي
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وردت يف حديث جربيل عليه ال�سالم ...« :قال ف�أخربين عن الإميان قال
�أن ت�ؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ور�سله واليوم الآخر وت�ؤمن بالقدر خريه
و�شره قال �صدقت» (م�سلم).
ه��ذه الأرك���ان هي مو�ضوع ه��ذا الكتاب ال��ذي بني يديك ..يقدمه

امل�ؤلف لعامة امل�سلمني ب�أ�سلوب حواري �سهل �سل�س كما يف الواقع اليومي
للم�سلمني ...وهو العا�شر يف هذه ال�سل�سلة التي �أ�س�أل اهلل �أن يتقبلها
ويبارك فيها..
وكما يف الكتب ال�سابقة فقد �ض ّمنت الكتاب الأحاديث التي حكم
عليها �أهل الإخت�صا�ص بالقبول ...وكما هو كل عمل ب�شري ف�إن هذا
الكتاب ال يخلو من الغلط والنق�ص...
و�إين �سائل كل من قر�أ يف كتابي هذا �أال يبخل على الكاتب بالدعاء
بالثبات على الدين احلق يف حياته وباملغفرة والرحمة بعد مماته ...و�أال
يبخل ببيان موا�ضع اخلط�أ والزلل بالتوا�صل مع الكاتب �إلكرتونياً...
�أ�س�أل اهلل العظيم رب العر�ش العظيم �أن يجعل هذا العمل خال�صاً
لوجهه الكرمي و�أن يغفر للكاتب ولوالديه و�أن ي�صلح له يف �أهله وذريته و�أن
يح�سن خامتته� ...إنه ويل ذلك �سبحانه وتعاىل...
واحلمد هلل رب العاملني

د� .أمري احلداد
الكويت 1433 -هـ ـ ـ 2013م
www.prof-alhadad.com

6

كلمات يف العقيدة

ال �إله �إال اللـه
 هذه هي كلمة التوحيد العظمى� ..أر�سل اهلل من �أجلها الر�سلالنا�س ..من مات عليها دخل
و�أنزل الكتب ،ولأجلها قاتل الر�سول
اجلنة ..ومن نق�ضها دخل النار.
 ال ي�شك �أح��د يف عظم ه��ذه الكلمة ولكن لنذكر بع�ض الآياتوالأحاديث ال�صحيحة يف �ش�أنها.
�صاحبي اليكاد يقتنع ب�أية فكرة ..كثري ال�س�ؤال ..واجلدال �أحياناً..
ولكن �أحب فيه رغبته يف التعلم والدقة يف طلب الإجابات.
 يقول اهلل تعاىل} :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ{ (�آل عمران) ،ويقول
�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 ﯓﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ{ (الأعراف)..
و�أختم بهذه الآية من �سورة التوبة} :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ{ (التوبة) ..وهناك
�آيات �أخرى كثرية.
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 -مل تذكر �آية الكر�سي} :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ
ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ{ (البقرة).
 �أح�سنت ..ولكن �أخربتك �أن هناك �آيات �أخرى يف �إثبات مكانة هذهالكلمة ..والأحاديث يف ف�ضلها كثرية ال جمال لذكرها كلها ..ولكن نذكر
قال يف
�شيئاً ي�سرياً منها ..ففي م�سند الإمام �أحمد �أن ر�سول اهلل
ً
ملا ح�ضرته الوفاة قال البنه� :إين
نوحا
حديث طويل« :و�إن نبي اهلل
قا�ص عليك الو�صية� ،آمرك باثنتني و�أنهاك عن اثنتني� ،آمرك بـ(ال �إله �إال
ٌّ
اهلل) ف�إن ال�سموات ال�سبع والأر�ضني ال�سبع لو و�ضعت يف كفة وو�ضعت (ال
�إله �إال اهلل) يف كفة رجحت بهن (ال �إله �إال اهلل) ،ولو �أن ال�سموات ال�سبع
والأر�ضني ال�سبع كن حلقة مبهمة ق�صمتهن (ال �إل��ه �إال اهلل) ،و�سبحان
اهلل وبحمده؛ ف�إنها �صالة كل �شيء وبها يرزق اخللق ..و�أنهاك عن ال�شرك
والكرب� »...صححه الألباين.
وتعرف حديث الت�سعة والت�سعني ِ�سج ً
ال؟!
 نعم ..ذاك الرجل الذي مل يكن له من اخلري �إال بطاقة كتب فيها(�أ�شهد �أَ َّن ال �إله �إال اهلل و�أن حممدا عبده ور�سوله) رواه الرتمذي وابن
ماجه و�صححه الألباين.
 وهناك حديث طويل عن �أه��وال ال��ن��ار ..ومنه «فيقول اهلل عزْ
«�شفعت املالئكة و�شفع النبيون و�شفع امل�ؤمنون ،ومل يبق �إال �أرحم
وجل:
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ً
قوما مل يعملوا خري ًا
الراحمني ،فيقب�ض قب�ضة من النار فيخرج منها
قط �إال �أنهم مل ينق�ضوا (ال �إله �إال اهلل)( »..م�سلم).
فال يبقى يف النار �أحد قال ال �إله �إال اهلل �صادقاً} ..ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘ{ (الن�ساء).

 وهل تنفع «ال �إله �إال اهلل» ..من مل ي�ص ِّل �أو ي�صم �أو ي�أت بالطاعات..ومن وقع يف �شرب اخلمر ورمبا ال�سرقة والزنى ..وغريها من الكبائر
ورمبا قتل النف�س التي حرم اهلل؟
 نعم ..تنفعه «ال �إله �إال اهلل»� ..إن قالها �صادقاً غري منافق ..هذهعقيدة �أهل ال�سنة واجلماعة ..فكل ذنب دون ال�شرك يكون �إىل اهلل �أن
يغفره �أو يعذب عليه ..و�إن عذب اهلل عليه العبد ف�إنه ينال جزاءه ..ثم
ي�ؤخذ به �إىل اجلنة ..وهذا دليله احلديث الذي ذكرناه قبل« ..عتقاء
الرحمن» ..مل يفعلوا خ�يراً قط على الإط�ل�اق ..ولكنهم مل يقعوا يف
ال�شرك ومل ينق�ضوا «ال �إله �إال اهلل».
والأحاديث الأخرى يف عظم كلمة (ال �إله �إال اهلل) كثرية ،منها حديث
«الإميان ب�ضع و�سبعون �شعبة ،ف�أدناها �إماطة الأذى عن الطريق ،و�أعالها
ً
حمت�سبا على
ال �إله �إال اهلل» م�سلم ،وحديث« :من ُختم له ب�إطعام م�سكني
ً
حمت�سبا على اهلل عز وجل
اهلل عز وجل دخل اجلنة ،ومن ُختم له ب�صوم
ً
حمت�سبا على اهلل دخل
دخ��ل اجلنة ،وم��ن ُختم له بقول ال �إل��ه �إال اهلل
اجلنة» �صححه الألباين ،وحديث�« :أف�ضل الذكر ال �إله �إال اهلل ،و�أف�ضل
ال�شكر احلمد هلل» �صححه الألباين.
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اللـه عرفناه ..بالعقل!
يكرث �صاحبي من ا�ستخدام «اهلل ما �شفناه لكن بالعقل عرفناه» وذلك
ليدلل على وجود منطق �أو عدم منطق يف نقا�شاته مع الآخرين.
ورغ��م �أنني �أ�سمعه منذ �سنوات �إال �أنني مل �أبحث عن حكم هذه
املقولة من باب العقيدة.
�س�ألته مرة:
 هل تعلم حكم ا�ستخدام عبارتك هذه؟تعجب من �س�ؤايل:
 ال �أظن �أن فيها �شيئاً ،ولكن �أنت �صاحب ق�ضايا العقيدة و�أكيدلديك الإجابة.
وبالفعل كنت قد بحثت الأمر.
كان حوارنا يف طريق عودتنا من املقربة وقد ح�ضرنا ال�صالة والدفن
لأخينا (عبدالرحمن) ن�س�أل اهلل له الرحمة واملغفرة ،والنعيم يف القرب،
والطم�أنينة عند البعث وامل�آل �إىل اجلنة ،اللهم �آمني.
 هذه العبارة حتتوي على ق�ضيتني ،الأوىل :ر�ؤي��ة اهلل ،والثانية:معرفة اهلل� ،أما �أننا مل نر اهلل ولن نراه يف الدنيا ،فهذا حق ال ريب فيه،
مين علينا ويكتبنا فيمن يراه يف الآخرة.
ون�س�أله عز وجل �أن ّ
 �آمني� ،آمني يا رب العاملني.هكذا كانت ردة فعل �صاحبي.
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 والق�ضية الثانية معرفة اهلل عز وجل ،وهذه فيها تف�صيل؛ وذلك لأنمعرفة اهلل تبد�أ مبعرفة وجوده �سبحانه ،والأدلة على وجوده كثرية ،منها الأدلة
الفطرية ،والعقلية ،واحل�سية ،وبهذا خاطب اهلل عز وجل الب�شر جميعاً ،يبني
لهم دالئل وجوده �سبحانه وقدرته} :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ{ (العنكبوت)} ،ﯭ ﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ

ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ{ (العنكبوت)} ،ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ{ (ال��زخ��رف)} ،ﯰ
ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ{ (الزخرف).
فهذه الآيات وغريها الداعية �إىل النظر والتفكر يف خلق ال�سموات
والأر���ض و�أن اهلل �سبحانه هو الذي �أوجدها ..كثرية ،كما يف قوله عز
وجل} :ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ
ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ{ (ف�صلت) ،بل اهلل عز
وجل �أر�شدهم باملنطق والعقل �إىل وحدانيته} :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ{ (الأنبياء) ،ولكن هذه املعرفة
الإجمالية ال تكفي لغر�ض حتقيق العبودية هلل ،ف�أر�سل اهلل الر�سل جميعاً
ليبينوا للب�شر ما يجب عليهم جتاه ربهم ويعرفوا ربهم كما يريد هو
�سبحانه وتعاىل ،فيعرفوا �صفاته �سبحانه و�أ�سماءه عز وجل ،وهذه املعرفة
ال جمال للعقل فيها ،بل يجب اتباع ما جاءت به الر�سل؛ ف�إن العقل مل
يخلق ليعرف �أ�سماء اهلل و�صفاته وكيفية دعائه ،وال تف�صيل الثناء عليه.
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ّ
تخ�ضر:
توقفنا عند �إ�شارة مرور بانتظار �أن
 وهل عرفنا كل �شيء عن اهلل؟ ك�لا ،ول��ن ن�ستطيع ذل��ك عنه �سبحانه وتعاىل ،و�إمن��ا عرفنا مانحتاج �إىل معرفته لنحقق العبودية هلل كما يحب ربنا وير�ضى ،كما يف

دعاء النبي « :اللهم �إنني �أعوذ بر�ضاك من �سخطك ،ومبعافاتك من
عقوبتك ،و�أع���وذ ب��ك منك ال �أح�صى ثناء عليك �أن��ت كما �أثنيت على
نف�سك» (�صحيح م�سلم) ،ويف حديث الهم واحل��زن�« :أ�س�ألك بكل ا�سم
هو لك� ،سميت به نف�سك �أو �أنزلته يف كتابك �أو علمته �أحد ًا من خلقك
�أو ا�ست�أثرت به يف علم الغيب عندك» (ال�سل�سلة ال�صحيحة) ،وكذلك يف
حديث ال�شفاعة« :ف�أنطلق ف�آتي حتت العر�ش ف�أقع �ساجد ًا لربي عز وجل
ً
�شيئا مل يفتحه على
ثم يفتح اهلل علي من حمامده وح�سن الثناء عليه
�أحد قبلي» (متفق عليه).
فهذه املعرفة التف�صيلية والالزمة لتحقيق العبودية هلل كما يحب
ربنا وير�ضى ،ال ميكن �أن نتح�صل عليها بالعقل ،بل ال بد من �إلتزام ما
ال�صحيحة ،و�إال �أ�صبح العقل �سبباً
جاءنا من كتاب اهلل و�سنة ر�سوله
لل�ضالل والعياذ باهلل.
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القاعدة الأوفى يف الأ�سماء احل�سنى
من بركات �شهر رم�ضان هذا ال�صيف طول النهار ،حيث ميكن للمرء
�أن يق�ضي متطلبات بيته ،وينال ق�سطاً من الراحة ،ويقر�أ القر�آن ،ويتبقى
وقت لأمور �أخرى ،هاتفني بعد �صالة الع�صر خمرباً �أنه �سيزورين.
 �أ�شعر �أن الأ�سماء احل�سنى مل حتظ باهتمام كبري من العلماء كماحظيت ق�ضية التوحيد؟
 ال �أ�ستطيع �أن �أجزم �أو �أنفي ،ولكن هناك العديد من الكتب القدميةواحلديثة يف ق�ضية الأ�سماء احل�سنى.
 ولكنها لي�ست منت�شرة ،وكثري منها ينق�صه �شيء� ،إما من حيث اللغة�أو �شرح املعاين �أو وجود �أحاديث �ضعيفة ،مثال �أ�شهر حديث يف الأ�سماء
احل�سنى ،الذي ورد عند الرتمذي� :ضعيف ،وي�شمل �أ�سماء ال ينبغي �أن
يُ�سمى اهلل بها؛ لأن �أ�سماء اهلل عز وجل توقيفية وال يجوز لأحد �أن ي�سمي
اهلل مبا مل ي�سم به نف�سه.
 �صدقت؛ وذلك لأن القواعد يف �إثبات الأ�سماء احل�سنى غري معروفةعند معظم النا�س.
 قاطعني: و�أنا �شخ�صياً ال �أعرف هذه القواعد.قالها طالبا ذكر القواعد.
(عل َ َماً) وال َعلَمية يف اللغة تتحقق
 -ال�شك �أن اال�سم يجب �أن يكون َ
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بدخول حرف اجلر على اال�سم ،كقوله عز وجل} :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ{ (الفرقان)� ،أو
�أن يرد اال�سم منوناً كقوله عز وجل} :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ{ (�سب�أ)،

�أو يكون معرفاً بالألف والالم ،كقوله عز وجل} :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ{
(ي�س)� ،أو تدخل عليه (ياء) النداء كما يف احلديث« :يا ذا اجلالل والإكرام
يا حي يا قيوم» �أبو داود�( ،صححه الألباين)� ،أو يكون املعنى م�سنداً �إليه
حمموال عليه ،كقوله} :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ{ (الفرقان) ،فهذه
�شروط خم�سة تتحقق من خاللها (ال َعلَمية) لال�سم ،وبالطبع يجب �أن يكون
اال�سم قد ورد يف �آية من كتاب اهلل �أو حديث �صحيح عن ر�سول اهلل .
ا�ستغرب �صاحبي.
 هذه �أول مرة �أ�سمع هذه القواعد اخلم�س. �أمل ت�سمع املقولة« :كلما ازددت علماً ازددت علماً بجهلي»؟ كلنانتعلم �شيئاً جديداً كل يوم؛ ولذلك من مل يلتزم هذه القواعد� ،أ�ضاف �إىل
�أ�سماء اهلل احل�سنى ما لي�س منها ،مث ً
ال« :املعز  -املذل  -اخلاف�ض -

الرافع  -املبدئ  -املعيد  -املنتقم  -املميت  -العدل  -الباقي  -املق�سط
 املح�صي  -املغني »...هذه كلها ال تنطبق عليها قاعدة ال َعلَمية يفاال�سم ومت ا�شتقاقها �أو ا�ستنباطها من �آيات من القر�آن ،مث ً
ال �س َّموا اهلل
(العدل) من قوله عز وجل} :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ
و�س َّموه الباعث من قوله تعاىل } :ﭗ
ﮋ ﮌ{ (النحل)َ ،

14

كلمات يف العقيدة

و�س َّموه (املح�صي) من قول اهلل
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ{ (الأنعام)َ ،
عز وجل} :ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ{ (مرمي) ،واملميت من قوله

عز وجل} :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ{ (غافر).
قاطعني:
 هذه انت�شرت على �أل�سنة النا�س. ولذلك يجب �أن نن�شر ال�صحيح من الأ�سماء احل�سنى حتى ن�صححما انت�شر من �أ�سماء ال ينبغي �أن ن�سمي اهلل بها.
 وماذا بعد؟! من الأ�سماء التي انت�شرت (اجلليل) وال دليل عليه ،و�إمنا ا�ستنبطوهمن قول اهلل عز وجل} :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ{ (الرحمن)،
و(املنتقم) من قوله عز وجل} :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ{ (ال�سجدة) ،ف�إذا �إلتزمنا هذه القاعدة يف
الأ�سماء احل�سنى ،و�صلنا �إىل ما �أراد اهلل لنا �أن نعرفه من �أ�سمائه مع
�إلتزامنا بالقر�آن والأحاديث ال�صحيحة فقط.
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القاعدة الأوفى يف الأ�سماء احل�سنى ()2
بعد طباعة اجلزء الأول من ا�شرتاط ال َعلَمية ..هاتفني:
 �أظنك مل تكمل القاعدة يف �إثبات اال�سم هلل عز وجل. �صدقت ..ا�ضطررت لل�سفر و�سوف �أر�سل اجلزء الثاين غداً �إن�شاء اهلل.
 �ألي�س من حق �أخ ّوتنا �أن تطلعني على م�ضمون املقال قبل عامةالنا�س؟!
 بلى ...لك ذلك. هات ..كلي �آذان م�صغية.هكذا �ألزمني �صاحبي بقراءة هذا املقال له قبل ن�شره:
 من ال�شروط التي يجب توافرها يف الأ�سماء احل�سنى �أن تكون غريمقيدة بزمن معني  -كيوم الدين فقط � -أو لفئة معينة ،كاملجرمني فقط.
قاطعني:
 هل لك �أن تعطي �أمثلة على ما تقول؟ نعم مثل قوله �سبحانه وتعاىل عن �إبراهيم عليه ال�سالم} :ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ{ (مرمي) ،فلي�س من �أ�سماء اهلل «ا َ
حل ّفي»؛ لأنه مقيد ب�إبراهيم
عليه ال�سالم ..وكذلك يف قوله تعاىل} :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ{
(ال�سجدة) ،فلي�س من �أ�سمائه �سبحانه «املنتقم»؛ لأنه مقيد باملجرمني
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فقط ،وكذلك يف قوله تعاىل} :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ{ (التوبة) فلي�س
من �أ�سماء اهلل املخزي؛ لأنه مقيد بالكافرين ...وهكذا.
 هذه ثالثة �شروط� :أن يرد اال�سم يف الكتاب �أو ال�سنة ال�صحيحة..وتتحقق فيه ال َعلَمية و�أال يكون مق ّيداً ..وال�شرط الرابع؟!
 �أن ي� ّ�دل اال�سم على و�صف �أي �أن يكون �إ�سماً على م�سمى،
فالأ�سماء احل�سنى جميعها �أ�سماء و�أو�صاف هلل عز وجل ..كما يف قوله
تعاىل} :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ{ (الأعراف) ،فالعبد يدعو اهلل عز وجل
ب�أي من �أ�سمائه احل�سنى ح�سب ال�صفة التي يرجوها ..فمن �أراد املغفرة
والتوبة ..دعا اهلل عز وجل (التواب الغفور الرحيم) ،ومن �أراد الن�صرة
والعزة دعا اهلل (العزيز القوي املتني) ..ومن �أراد الرزق وال�سعة ..دعا
(الغني الكرمي).
قاطعني:
 هل لك �أن تبني هذه القاعدة بذكر مثال عك�سي؟! نعم ...يف احلديث الذي ورد يف البخاري عن �أبي هريرة �أن ر�سولقال« :قال اهلل عز وجل :ي�ؤذيني ابن �آدم ،ي�سب الدهر ،و�أنا الدهر
اهلل
بيدي الأمر �أقلب الليل والنهار» ،فلي�س من �أ�سماء اهلل «الدهر» ..وذلك
لأن «الدهر» هنا ا�سم جامد ال يت�ضمن و�صفاً يفيد الثناء بنف�سه ،وبَينَّ
الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم املعنى يف ن�ص احلديث.
 -وهل من العلماء من �أدخل «الدهر» يف الأ�سماء احل�سنى؟
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 نعم ..ذكره ابن حزم يف «الـ ُمحلى». والقاعدة اخلام�سة؟! �أن يدل اال�سم على و�صف يف غاية اجلمال والكمال واحل�سن ..كمايف قول اهلل عز وجل} :ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ{ (الرحمن)..
ف��الآي��ة تعني �أن �أ�سماء اهلل احل�سنى تنزه ع��ن �أي معنى م��ن معاين
النق�ص.

وهذه القواعد ذكرها ال�شيخ الفا�ضل د .حممود عبدالرازق الر�ضواين
يف بحثه الفريد عن �أ�سماء اهلل احل�سنى.
وينبغي �أن نذكر هنا �أن معاين الأ�سماء احل�سنى نفهمها كما هي يف
اللغة العربية التي نزل بها القر�آن العظيم ،ومن الكمال �أن تقرتن بالعلو..
�سواء علو ال�ش�أن �أم علو القهر �أم علو الذات والفوقية ،فمث ً
ال «القدير»..
ورد مطلقاً معرفاً منوناً وم��راداً به ال َعلَمية وم�ضافا �إىل معاين العلو
والفوقية} ..واهلل على ك��ل �شيء قدير{ ...فهذه القواعد جتعل املرء
�أقرب �إىل ال�صواب يف �إح�صاء الأ�سماء احل�سنى.
�أراد �أن ينهي املكاملة:
 �أعلم �أين �أطلت على غري العادة ..ولكني قر�أت حديثاً �صحيحاً يف(�صحيح �أبي داوود) ..من حديث �أبي رمثة� ..أنه قال« :فقال له �أبي (يعني
قال للر�سول )� :أرين هذا الذي بظهرك ف�إين رجل طبيب؟ فقال
« :اهلل الطبيب ،بل �أنت رجل رفيق ،طبيبها الذي خلقها»!
 -ن��ع��م ..ق���ر�أت ه��ذا احل��دي��ث و���ش��رح��ه� ..أم��ا م��ن حيث الأ�سماء
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احل�سنى ..فهذه ال�صفة مقيدة مبا �أ�صاب النبي � ..أي املعنى« :اهلل
طبيب ما �أ�صابني» ..فلي�س من الأ�سماء احل�سنى ..وبذلك ن�ستطيع �أن
نرجع �إىل الكتب التي ورد فيها ذكر الأ�سماء احل�سنى لنطبق عليها هذه
القواعد ون�ستبعد منها ما ال ينبغي �أن يُ�سمى اهلل به� ..سواء من الكتب
القدمية �أو احلديثة� ..سواء كتب ابن تيمية وابن القيم وابن حزم وابن
حجر والزجاج �أو ابن عثيمني وغريه من كبار �شيوخنا وعلمائنا املت�أخرين
(غفر اهلل لهم جميعاً).
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احلكيــــم
 نعم من �أ�سماء اهلل احل�سنى (احلكيم) ..ورد يف كتاب اهلل �أكرثمن ت�سعني مرة� ..أولها يف �سورة البقرة} :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ{ (البقرة) ،و�آخرها يف �سورة الإن�سان:
}ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ{ (الدهر) ،ويف
اللغة ..اهلل �سبحانه وتعاىل �أحكم احلاكمني له احلكم �سبحانه ،قال الليث:
حل َكم) هو اهلل ومن �صفاته �سبحانه ..ا َ
(ا َ
حل َكم واحلكيم واحلاكم ،ومعاين
هذه الأ�سماء متقاربة ،فهو الذي يق�ضي يف كل �شيء ..وهو الذي يُحكِ م
الأ�شياء ويتقنها وا ُ
حل ْكم ي�أتي مبعنى العلم} :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ{ و(احلكيم) :املتقن للأمور ،وو�صف اهلل تعاىل
كتابه ب�أنه حكيم} ..ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ{( ..ي�س) ،وكذلك قال
تعاىل} :ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ{ (هود)..
واحلكمة ..معرفة �أف�ضل الأ�شياء ب�أف�ضل العلوم ،ويقال ملن يح�سن دقائق
ال�صناعات ويتقنها( :حكيم).
كنت �أجيب �شقيقتي يف جمل�سنا الن�صف �شهري� ..س�ألتني:
 وهل يجوز و�صف خملوق بهذه ال�صفة� ..أعني (احلكمة)؟ بالطبع ..فلقمان يو�صف ب�أنه حكيم ..وما زال �أهل ال�شام ي�سمونالذي ميار�س الطب بـ (احلكيم) ..ولكن تعلمني القاعدة �أن حكمة املخلوق
تليق به ،وحكمة اخلالق تليق به؛ فهي حكمة كاملة مطلقة ..فهو (احلكيم)،
الذي بلغ املنتهى يف العلم والإتقان وا ُ
حل ْكم.
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ولو تتبعنا الآيات التي ورد فيها ا�سم (احلكيم) هلل عز وجل لوجدنا
�أنها اقرتنت بـ (العليم) و(العزيز) و(اخلبري) والأغلب مع العزيز ..ولذلك
قالوا« :عز ..فحكم» ،بل و�صف اهلل عز وجل نف�سه ب�أنه ي�ؤتي احلكمة
بع�ض خلقه} :ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ{ (البقرة)} ..ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ{ (لقمان} ..)12 :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ { (�ص) وذلك عن نبي اهلل داوود .
بد�أ بقية الإخوان يتوافدون و�أردنا �أن ننهي املو�ضوع ..قالت:

 �أ�شعر بالراحة كلمة ا�ستذكرت هذا اال�سم هلل عز وجل ..احلكيم..فالإن�سان يريد �أن ي�صل �إىل �شيء ما يف حياته� ،أو يح�صل على املال �أو
املن�صب ،ويريد �أن يتجنب امل�صائب والعرثات ،ولكن حت�صل له �أمور رغماً
عنه ،ف�إذا تذكر �أن الذي ق�ضاها عليه هو (احلكيم) ..يعلم يقيناً �أن اخلري
فيما ق�ضاه اهلل؛ فهو (الرحيم) بعباده( ..ال��ر�ؤوف) بخلقه( ..احلكيم)
بق�ضائه ،فيطمئن لق�ضاء اهلل عز وجل.
 حقاً ما تقولني يا �أختاه� ..إنّ تعلُم الأ�سماء احل�سنى وما حتملهمعان جميلة ..عظيمة ..كاملة ..يف حق اهلل عز وجل تورث الإميان
من ٍ
ال�صحيح باهلل عز وجل وجتعل امل�ؤمن يعي�ش حياة م�ستقيمة مهما �أ�صابه
من �ضراء �أو ُفتح عليه من �سراء ،ف�إن الأمر لي�س ع�شوائياً بل بق�ضاء
(احلكيم العليم العزيز الرحيم).
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ال ُقدّ و�س
�ضمن حواراتنا بني الع�صر واملغرب يف نهار رم�ضان الطويل� ،س�ألني
بعد �أن تربع على الأريكة التي ت�صلح للجلو�س واال�ضطجاع:
 (روح ال ُقد�س) ،هو جربيل  -عليه ال�سالم  -ملاذا �أطلق عليه هذااال�سم؟
 نعم( ..روح ال ُقد�س) هو جربيل  -عليه ال�سالم  -ومعناه( :الروحاملقد�س) �أي :الطاهر ،وقيل( :ال ُقد�س) هو اهلل �سبحانه وتعاىل ،و(روح
القد�س) جربائيل  -عليه ال�سالم  -ن�سب �إىل اهلل ن�سبة ت�شريف وتكرمي
كما ورد يف قوله عز وجل} :ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ{ (التحرمي.)12 :
�أخذت جمل�سي خلف احلا�سوب لأبحث يف املو�ضوع� ،س�ألني:
 يف �أي �آية قوله تعاىل} :ﯱ ﯲ ﯳ{ ؟ يف �سورة النحل يقول تعاىل} :ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ{ ،وجاء

يف �سورة البقرة قوله (� )253سبحانه} :ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖ ﯗﯘ{ ،فكان جربيل مع عي�سى ي�ؤيده.
و(القدو�س)؟
ّ

 ا�سم م��ن �أ���س��م��اء اهلل احل�سنى ،ورد مرتني يف كتاب اهلل عزوجل ،يف �سورة احل�شر} :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
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ﯡ ﯢ{ ،وكذلك يف �سورة اجلمعة} :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ{ ،ويعني� :أن اهلل عز وجل له
منتهى الطهارة والنقاء وال�صفاء والنزاهة �سبحانه وتعاىل ،وهو �سبحانه
الذي ميلك الطهارة فيطهر من ي�شاء من خلقه ،وكذلك له كمال الربكة،
فاخلري كله بيديه وال�شر لي�س �إليه �سبحانه وتعاىل ،فهو الذي يبارك من
ي�شاء وما ي�شاء من خلقه عز وجل.
(ال�سبُّوح) الذي هو ا�سم من
قاطعني� :ألي�س هذا املعنى قريبا من
ُ
�أ�سماء اهلل احل�سنى �أي�ضاً؟!
 نعم املعنى قريب ،ولكن هناك قاعدة يف الأ�سماء احل�سنى �أنالأ�سماء احل�سنى و�إن كانت متقاربة بل ومتالزمة فالبد من فروق بينها
و�إن كانت لطيفة ودقيقة ،و(ال ُق ّدو�س) فيه ت�صريح بالعظمة ،ف�ض ً
ال عن
َ�س) لوجدنا:
التنزيه والطهارة ،ولو بحثنا يف ا�ستخدام العرب ملادة ( َقد َ
 القاد�س :ال�سفينة؛ ال�ستمرار وجودها يف املاء الطهور. القدا�س :احلجر ،الذي ين�صب على م�صب املاء يف احلو�ض. ال َق َد�س :ال�سطل� ،أو الإناء الذي يتطهر به.وا�ستخدامات �أخرى تدور حول املعنى ذاته.
�أخذ �صاحبي جل�سة مريحة:
 وبيت املقد�س؟ نعم ،هو املكان الذي يتطهر فيه العباد من الذنوب ،جاء يف نونيةابن القيم:
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هذا ومن �أو�صافه ّ
القدو�س ذو

التنزيه بالتعظيم للرحمن

ومن ذلك قول املالئكة عندما �أعلمهم اهلل �أنه �سيجعل يف الأر�ض
خليفة} :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ{ (البقرة) ،وذلك �أن
(ن�س ِّبح) تختلف عن (نقدِّ�س) بزيادة الإقرار بالعظمة يف الثاين.
� -أمل يرد هذا اال�سم يف ال�سنة ال�صحيحة عن ر�سول اهلل

؟!

 بلى ،فقد ورد �أن عائ�شة نب�أت عبداهلل بن ال�شخري �أن ر�سول اهلل��دو���س رب املالئكة والروح»
كان يقول يف ركوعه و�سجوده�« :سبوحٌ ق ٌ
�صحيح م�سلم.
�إذا �سلَّم يف الوتر ،قال:
أبي بن كعب قال :كان ر�سول اهلل
وعن � ّ
«�سبحان امللك القدو�س» ثالث مرات يطيل يف �آخرهن (الن�سائي) �صححه
الألباين.
يقول حل�سان
ويف احلديث عن عائ�شة قالت� :سمعت ر�سول اهلل
بن ثابت�« :إن روح ُ
الق ُد�س ال ي��زال ي�ؤيدك ما نافحت عن اهلل ور�سوله»،
وذلك عندما هجا قري�شاً ف�شفى وا�شتفى�( .صحيح م�سلم).
ً
نف�سا ال
ويف ال�سل�سلة ال�صحيحة�« :إن روح القد�س نفث يف روعي �أن
متوت حتى ت�ستكمل رزقها فاتقوا اهلل و�أجملوا يف الطلب وال يحمل ّنكم
ا�ستبطاء ال��رزق �أن تطلبوه مبعا�صي اهلل ف���إن اهلل ال ي��درك ما عنده �إال
بطاعته».
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امل�ؤمن املهيمن
من الأم��ور التي تخربك مبرور ال�سنني� ،أن ترى الأطفال ال�صغار
الذين كنت تداعبهم و«تعايدهم» يف امل�سجد �أ�صبحوا رجاالً و�آباء!!
طلب �إ َّ
يل �أحدهم �أن نتدار�س �أ�سماء اهلل احل�سنى يف �شهر رم�ضان،
وال �أملك �أمام طلبات �أبناء امل�سجد �إال اال�ستجابة.
بعد املقدمة يف اليوم الأول التي ا�شتملت على بع�ض القواعد الأ�سا�سية
يف درا�سة �أ�سماء اهلل احل�سنى كتحقيق �شروط ال َعلَمية ،و�أنها توقيفية،
و�أن اال�سم يت�ضمن املعنى ،بد�أنا يف اليوم الثاين بـ«الرحمن  -الرحيم».
بعد الدر�س رافقني «�أحمد»:
 �أعلم �أننا �سندر�س ا�سم اهلل «امل�ؤمن» و«املهيمن» يف درو�س الحقة،ولكن �أخ�شى �أن �أكون يف نوبة وظيفية متنعني من ح�ضور ذلك الدر�س،
فهل لك �أن تبني يل بع�ض معاين هذين اال�سمني؟
ويعلم �أنني ال �أرد له طلباً.
 لك ذلك �إن �شاء اهلل ،ولكن تعا َل جنل�س يف املكتب بعيداً عن هذااحلر ال�شديد.
بعد �أن �أخذنا جمل�سنا:
 �أ َّما (امل�ؤمن) فقد ورد يف قوله تعاىل يف �سورة احل�شر ...} :ﯗﯘ ﯙ ،{...ويف معنى (امل�ؤمن) جاء :امل�ص ّدق لر�سله و�أنبيائه
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مبا جا�ؤوا به بالآيات الب ّينات والرباهني القاطعات واحلجج الوا�ضحات،
فقد �آتى ك َّل ر�سول ما يجعل قومه ي�ؤمنون بر�سالته وي�صدقون ما جاء به،
وقيل :هو الذي ي�ؤمن خلقه من ظلمه} :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ{ (الن�ساء)} ،ﭞ ﭟ

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ{ (يون�س) ،و�أ�صل
الإميان :الت�صديق ،كما قال اهلل عن �إخوة يو�سف} :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ

ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ{ ،وقيل� :إن «امل�ؤمن» يف حق اهلل �أنه الذي �أمن
من عذابه من ال ي�ستحقه.

كان �صاحبي ال�شاب من�صتاً ي��د ّون بع�ض النقاط يف ورقة �صغرية
ا�ستخرجها من جيب قمي�صه.
 واملهيمن؟! يف اللغة �أن �أ�صل (مهيمن)( ،م�ؤ�أمن) بهمزتني قلبت الهمزة الثانيةياء كراهة اجتماعهما ،ف�صارت (م�ؤمين) ثم �صريت الأوىل (هاء) كما
قالوا�( :أراق) ،و(ه��راق) ،ف�صارت (مهيمن) ،و(املهيمن) ال�شاهد كما
يف قوله عز وجل} :ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉ ﮊﮋ{ (املائدة.)48 :
�أي �إن القر�آن م�صدق ملا �سبقه من الكتب و�شاهد على �صحة ما فيها
�إذا توافقت مع ما فيه ،وقالوا( :املهيمن) القائم على خلقه� ،أي :القائم
ب�أمور اخللق ،وجمع بع�ض �أهل العلم معنى( :املهيمن) على �أربعة �أقوال:
(امل�ؤمتن ،ال�شهيد ،الرقيب ،القائم).
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�أراد �صاحبي �أن يغادر :ال �أريد �أن �أثقل عليك ،ولكن ما دمنا يف هذه
الأ�سماء مل ال نتطرق ال�سم (ال�سالم)؟!
 (ال�سالم) جاء يف �آية احل�شر نف�سها ،واتفق العلماء على �أن معنىوبر َئ من كل عيب ،والثاين:
ا�سم اهلل (ال�سالم) :الذي �س ِل َم من كل نق�ص ِ
الذي �سلم خلقه من ظلمه ،والثالث :الذي ي�سلّم على عباده} :ﭨ

ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ{ (ي�س) ،ويف احلديث عن عبداهلل بن م�سعود
قلنا :ال�سالم على اهلل
ر�ضي اهلل عنه قال« :كنا �إذا �صلينا مع النبي
قبل عباده ،ال�سالم على جربائيل وميكائيل ،وعلى فالن ،وف�لان ،يعنون
فقال :ال تقولوا :ال�سالم على اهلل؛ ف�إن
املالئكة ،ف�سمعَنا ر�سول اهلل
اهلل هو ال�سالم؛ ف�إذا جل�ستم فقولوا :التحيات هلل ،وال�صلوات والطيبات،
ال�سالم عليك �أيها النبي ورحمة اهلل وبركاته ،ال�سالم علينا وعلى عباد
اهلل ال�صاحلني ،ف�إذا قال ذلك �أ�صابت كل عبد �صالح يف ال�سماء والأر�ض»
�صحيح ابن ماجه.
ويف ال�سل�سلة ال�صحيحة�« :إن ال�سالم ا�سم من �أ�سماء اهلل تعاىل و�ضعه
يف الأر�ض؛ ف�أف�شوا ال�سالم بينكم».
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ف�س ِّبح بحمد ربك
 اعلم �أن (�سبحان اهلل) معناها� :أنزّه اهلل و�أعظمه من كل نقي�صة،فله الكمال املطلق ..ولكن ما معنى الت�سبيح بحمده ..كما يف قول اهلل
تعاىل} :ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ{ (الطور)؟
 يقول �شيخ الإ�سالم ابن تيمية« :الت�سبيح يقرتن بالتحميد ،والتهليليقرتن بالتكبري».
قاطعني:
 ال�شرح لو �سمحت. �سي�أتيك لو �أنك �صربت.كنت و�صاحبي بني الع�شاءين يف امل�سجد وحدنا� ،أخذ هو الزواية
الي�سرى ،وجل�ست �أنا يف الو�سط ..نقر�أ القر�آن ،وقبل الأذان بع�شر دقائق
جال�سني لي�س�أل عن (الت�سبيح).
� -أتابع كالم �شيخ الإ�سالم( :الت�سبيح والتحميد) يجمعان النفي

والإثبات :نفي املعايب ،و�إثبات املحامد ،وذلك يت�ضمن التعظيم؛ ولذلك
قال تعاىل} :ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ{ (الأعلى) وقال عز وجل} :ﯶ
ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ{ (الواقعة) فالت�سبيح يت�ضمن التنزيه امل�ستلزم
للتعظيم و (احلمد) يت�ضمن �إثبات املحامد املت�ضمن لنفي نقائ�ضها؛ لذلك
اقرتنا�( :سبحان اهلل وبحمده� .سبحان اهلل العظيم).
 -ما زال ال�س�ؤال قائماً؟
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دعــنــي �أكمـل و�ستعرف اجلواب �إن �شاء اهلل ..جاء الت�سبيح �أحــياناً
ال�ســم اللــه} :ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ{ كما جـاء الذكر ال�سم اهلل} :ﰖ

َّ
عــظم العبـد ربه بت�سبيح ا�سمه �أو
ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ{ ،فحيث
اال�ستعاذة بكلماته �أو احللف با�سمه ..فهو م�سبح له ..وكل ذلك ثابت يف
كتاب اهلل و�سنة النبي

و�صيغ الت�سبيح يف القر�آن} :ﭑ ﭒ{} ،ﯛ

ﯜ{ } ،ﭭ ﭮ {} ،ﮟ ﮠ ﮡ{} ،ﮊ ﮋ ﮌ{ وكلها حتمل
املعنى ذاته ..ولو تتبعنا }ﭭ{ يف القر�آن لوجدنا �أنها ت�أتي مع عجائب

الأم��ور} :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ{ (الإ�سراء} ،)1:ﯺ ﯻ ﯼ
ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ{ (ال�صافات)} ،ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦﭧ ﭨ

ﭩ ﭪ ﭫ{ (الأنبياء).

 وماذا عن ت�سبيح املخلوقات؟ كما يف قوله تعاىل} :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣﮤ{ (الإ�سراء ،)44 :فهذا من الأمور الغيبية التي ال نعرف كيفيتها
ون�ؤمن بحدوثها.
و�صيغة} :ﮚ ﮛ ﮜ{ ا�ستغرقت كل �شيء من خملوقات اهلل كما

يف �آية ال�سجود من �سورة احلج} :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

ﭼﭽﭾﭿﮀ ﮁﮂﮃ ﮄﮅﮆ
ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

ﮚ ﮛ ﮜ{ ،فكل �شيء ي�سبح بحمد اهلل �إال بع�ض الإن�س واجلن.
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 �أحاول �أن �أذكر بع�ض �أنواع الذكر التي فيها الت�سبيح. «الت�سبيح والتحميد والتهليل والتكبري على ر�أ�س ذكر اهلل عز وجل..ومن �أج ّل منازل الذكر ومراتبه العالية ..وغرا�س اجلنة.
ويف الأث��ر :جل�س عبداهلل بن عمرو وعبداهلل بن م�سعود فقال ابن

م�سعود« :لأن �آخذ يف طريق �أقول فيه� :سبحان اهلل واحلمد هلل وال �إله �إال
اهلل واهلل �أكرب� ،أحب �إيل من �أن �أنفق عددهن دنانري يف �سبيل اهلل ..فقال
عبداهلل بن عمرو :لأن �آخذ يف طريق ف�أقولهن �أحب �إيل من �أن �أحمل
عددهن على اخليل يف �سبيل اهلل» ،وذلك م�صداقاً حلديث النبي .
عن �أبي ال��درداء ڤ قال قال ر�سول اهلل �« :أال �أنبئكم بخري
�أع��م��ال��ك��م و�أزك���اه���ا عند مليككم و�أرف��ع��ه��ا يف درج��ات��ك��م وخ�ير م��ن �إنفاق
الذهب والو َِرق وخريٌ لكم من �أن تلقوا عدوكم فت�ضربوا �أعناقهم وي�ضربوا
�أعناقكم» قالوا بلى .قال« :ذكر اهلل».
قال معاذ بن جبل :ما �شيء �أجنى من عذاب اهلل من ذكر اهلل.
رواه �أحمد ب�إ�سناد ح�سن واب��ن �أب��ي الدنيا والرتمذي واب��ن ماجه

واحلاكم والبيهقي وقال احلاكم �صحيح الإ�سناد (�صححه الألباين).
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�سبحان اللـه
�صاحبي من املحبني للغة العربية ومولَــ ٌع ب�إعراب مفردات القر�آن...
يقول يل« :من ال يعرف الإعراب ...ال يدرك املعنى» ..والقر�آن كما بلغنا
هو الكمال يف الكالم ...بالغة ..وترتيباً ...و�إعراباً..
عن ر�سول اهلل
وجماالً ...و�إعجازاً؛ لأنه كالم اهلل عز وجل.
 م��ن �أج��م��ل م��ا �أق���ر�أ يف كتاب اهلل  -وكله جميل كامل  -كلمة«�سبحان» ..لها وقع عجيب على قلبي وعقلي.
ب�أمور كثرية..
 نعم هذه الكلمة �إحدى كلمات �أربع خ�صها النبي«�سبحان اهلل واحلمدهلل وال �إله �إال اهلل واهلل �أكرب» ...فهن من �أطيب الكالم
 ..وغرا�س اجلنة ...وا ُ
جلنة «ب�ضم اجليم» من النار ...ولهن دوي كدوي
النحل حول العر�ش ...وجتزئ من القر�آن ملن مل يتمكن من حفظه...
والإكثار منها يحط الذنوب ويرفع الدرجات ويعتق من النار.
قاطعني...
 ومع ذلك ف�إن «�سبحان اهلل» �أكرث ت�أثريا ّيف من الباقي ...كيف نعرب
«�سبحان»؟
 هو ا�سم فعل مبني على الفتح مبعنى �أنزه اهلل و�أبرئ اهلل من كل ما الينبغي �أن يو�صف به �أو ين�سب �إليه ...وعند �سيبويه من الأ�سماء املو�ضوعة
مو�ضع امل�صادر ،ويف تاج العرو�س�« :سبحانَ» نُ�صب على امل�صدر ون�صبه
بفعل م�ضمر مرتوك �إظهاره تقديره� :أ�سبح اهلل �سبحانه ت�سبيحاً ،فنقول
دائما�« ...سبحانَ» بن�صب النون.
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مل ِ
يخف �صاحبي �إعجابه مبا نقلت له من كتب اللغة.
 ولو تدبرنا معنى «�سبحان» يف العقيدة لكان الت�أثري �أبلغ ...اقر�أقول اهلل تعاىل} :ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ{ (الإ�سراء)..

وقوله �سبحانه} :ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ

ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ{ (النور) ،ويخرب
عن املالئكة} ..ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ{ (الأنبياء) ..كل

�شيء يف هذا الكون ي�سبح اهلل ..يقول «�سبحان اهلل»} :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ{� ...أي ما من
�شيء �إال ي�سبح بحمده ...وهذه ال�صيغة ا�ستغرقت كل �شيء ...ومل ترتك
�شيئا ...كلها يقول�« :سبحان اهلل»� ..أعظم املخلوقات ..حملة العر�ش...
و�أ�صغر املخلوقات ...ذرات الهواء ...وما بينهما ...من طري و�شم�س وقمر
و�شجر ..وكل �شيء� ..إال بع�ض النا�س� ..أَبى �أن يكون مع من ي�سبح اهلل...
فجعل هلل ال�شريك ...والولد ..والند..
 وماذا عن «وبحمده» ...عندما نقول�« :سبحان اهلل وبحمده»؟ �أ�صل احلمد الثناء على اهلل ...ومدحه ...ولعلنا نفرد جل�سة �أخرىلبيان معاين احلمد ..ولكن عندما نقول�« :سبحان اهلل وبحمده» ..ف�إننا
نرجع الف�ضل هلل عز وجل �أن م َّكننَا من «ت�سبيحه» ..فنثني على اهلل
ونحمده �أن �سبحناه.
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احلمـد للـه
(احلمد) نقي�ض الذم ،فهو املدح والثناء ،و(�أحمد) الرج ُل :فعل ما
يحمد عليه ،و(�أحمد)� :صار �أمره �إىل احلمد ،وا�ستحمد اهلل �إىل خلقه
ب�إح�سانه �إليهم و�إنعامه عليهم� ،أي :ا�ستحق �سبحانه �أن يحمده خلقه،
و(التحميد) :حمد اهلل مرة بعد مرة جلميل �أفعاله ،ومنه :حامد ،وحماد،
وحميد ،وحمد ،وحمدون ،وحمدان ،وحمدي ،وحمود ،هذا بع�ض ما ورد
يف اللغة عن (احلمد).
 ويف ال�شرع؟كنت و�صاحبي نراجع بع�ض املوا�ضيع ع�صر �أحد �أيام ال�صيف ،حيث
ما بني الع�صر واملغرب �أكرث من ثالث �ساعات� ،إلتقينا عنده يف املنزل حيث
جند ما نحتاج من مراجع� ،سواء على الأرفف �أم يف جهاز احلا�سوب.
 يف ال�شرع (احلمد) من الكلمات التي يحبها اهلل ،وا�صطفاها خللقه،فهو �سبحانه يحب لعبده �أن يثني عليه وميدحه ،و�سبحانه ي�ستحق املدح

والثناء على كل حال ،وهو يثني على نف�سه كما يف قوله �سبحانه} :ﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ{ (الفاحتة) وال�س َور الأخرى التي بد�أت بـ(احلمد
هلل) هي :الأنعام ،والكهف ،و�سب�أ ،وفاطر ،وفيها �إ�شارة �إىل بع�ض نعم اهلل
على خلقه التي ي�ستحق من �أجلها �أن يُحمد ويُثنى عليه عز وجل.

(واحلمد) كلمة ابتد�أ بها اخللق ،وينتهي بها الأمر؛ ففي �سورة الزمر
وبعد �أن �أُخذ �أهل اجلنة �إىل اجلنة ،و�أهل النار �إىل النار ،وق�ضي بني
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اجلميع باحلق ،يقول �سبحانه وتعاىل} :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ{
(الزمر).
 ويف الأحاديث؟�أحدهم ي�س�أل اهلل دون �أن يبد�أ باحلمد،
 �سمع ر�سول اهللله« :عجلت �أيها امل�صلي� ،إذا �صليت فقعدت فاحمد اهلل مبا
فقال
ه��و �أه��ل��ه ث��م ِّ
علي ث��م ادع���ه» (�صحيح اجلامع ال�صغري) .وكان
�صل َّ
�إذا تهجد من الليل قال« :اللهم لك احلمد �أن��ت رب ال�سموات والأر�ض
يقول« :اللهم �أع��وذ بر�ضاك من
ومن فيهن( »...متفق عليه) .وكان
�سخطك ،ومبعافاتك من عقوبتك ،و�أعوذ بك منك ال �أح�صي ثناء عليك
�أنت كما �أثنيت على نف�سك» م�سلم ،واملعنى� :أين لن �أبلغ ما ت�ستحق من
الثناء واملدح وال يدرك ذلك �إال �أنت �سبحانك .ويف الرفع من الركوع:
«اللهم ربنا لك احلمد ملء ال�سموات وملء الأر�ض وما بينهما وملء ما
يفتتح خطبه بقوله�« :إن
�شئت من �شيء بعد» (�صحيح م�سلم) ،وكان
احلمد هلل نحمده ون�ستعينه».
 وهل �صحيح قول :احلمد الذي ال يحمد على مكروه �سواه؟ مل �أجد هذا القول يف كتب احلديث� ،إال عند ابن �أبي الدنيا يفالتبويب املو�ضوعي للأحاديث ،ولكن يف ال�سل�سلة ال�صحيحة� ،أن الر�سول
كان �إذا ر�أى ما يحب قال« :احلمد هلل الذي بنعمته تتم ال�صاحلات»،
و�إذا ر�أى ما يكرهه قال« :احلمد هلل على كل حال».
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بنتاً

ويف ال�سل�سلة ال�صحيحة �أي�ضاً عن ابن عبا�س قال� :أخذ النبي
له تق�ضي (حتت�ضر) فاحت�ضنها فو�ضعها بني ثدييه فماتت وهي بني ثدييه،
ف�صاحت �أم �أمين ،فقيل� :أتبكني عند ر�سول اهلل ؟ قالت� :أل�ست �أراك
تبكي يا ر�سول اهلل؟ قال« :ل�ست �أبكي �إمنا هي رحمة� ،إن امل�ؤمن بكل خري
على كل حال� ،إن نف�سه تخرج من بني جنبيه وهو يحمد اهلل عز وجل»،
ويف احلديث�« :إذا مات ولد الرجل يقول اهلل تعاىل للمالئكة� :أقب�ضتم
ولد عبدي؟ فيقولون :نعم ،فيقول� :أقب�ضتم ثمرة ف�ؤاده؟ فيقولون :نعم،
فيقول :فماذا قال عبدي؟ قالوا :حمدك وا�سرتجع ،فيقول :ابنوا لعبدي
ً
بيتا يف اجلنة و�سموه بيت احلمد» ح�سنه الألباين.
(احل��م��د هلل) تقال عند النعمة وعند املكروه ،وابتداء دون هذا �أو

ذاك.
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رب العـزة
قر�أ �إمامنا �أواخر �سورة ال�صافات ..وختمها} :ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ{.
رافقني (بوبدر) بعد ال�صالة:
 (رب العزة) ..من �أ�سماء اهلل عز وجل؟ بل من �صفاته �سبحانه �أنه( :رب العزة) ..و(العزيز) من �أ�سمائه،معان:
و(العزة) جاءت يف كتاب اهلل وال�سنة ال�صحيحة على ثالثة ٍ
الأول :مبعنى االمتناع والغنى وعدم احلاجة ..االمتناع عمن يغالب،
والغنى عن اخللق.
والثاين :القهر والغلبة.
والثالث :القوة.
وهذه كلها حق هلل عز وجل كما يليق به �سبحانه وتعاىل
 وه��ل ج��اء ه��ذا الو�صف هلل عز وج��ل يف غري ه��ذا املو�ضع منالقر�آن؟
 �أما( :رب العزة) فلم يرد �إال يف �سورة ال�صافات ،ون�سبة (العزة) هلل عزوجل جاءت يف �سورة الن�ساء} :ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ{ ،وكذلك يف �سورة يون�س:

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

ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ{ ،ويف �سورة( :املنافقون)} :ﮔ ﮕ ﮖ
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ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ{ ،فالعزة مبعانيها الكاملة تن�سب
هلل عز وجل ،فهو (رب العزة) �أي ذو العزة ،ويعطي العزة ،وال ميلك العزة
�سواه ،ويعطيها من ي�شاء وي�سلبها ممن ي�شاء.
 -ويف �سنة النبي

 ..هل جاء هذا الو�صف؟

 نعم ..جاء لفظ( :رب العزة) ،يف احلديث املتفق عليه ..قال« :ال تزال جهنم يُ لقى فيها وهي تقول :هل من مزيد؟ حتى ي�ضع رب
العزة فيها رجله  -ويف رواية :قدمه  -فينزوي بع�ضها �إىل بع�ض؛ فتقول:
َق ْطَ ..ق ْط».
كانت ردة فعل �صاحبي تلقائية:
 اللهم �ألطف بنا! ال �شك �أنه م�شهد عظيم ذكره اهلل يف �سورة (ق)} :ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ{ ،هذه النار العظيمة �سميت جهنم؛ لبعد
قعرها ..يف �أحد الأقوال ،وال تزال تطلب املزيد ممن ي�ستحق دخولها،
وت�سعهم.
قاطعني:
 وهل تتكلم جهنم؟ نعم ،هكذا قال اهلل تعاىل ،فهي تقول} :ﯽ ﯾ ﯿ{ ،ويف احلديث:«حت��اج��ت اجلنة وال��ن��ار ،فقالت ال��ن��ار� :أوث���رت باملتكربين واملتجربين،
وقالت اجلنة :ما يل ال يدخلني �إال �ضعفاء النا�س و�سقطهم؟ قال اهلل
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تعاىل للجنة� :أنت رحمتي �أرحم بك من �أ�شاء من عبادي ،وقال للنار
�إمن��ا �أن��ت ع��ذاب �أع��ذب بك من �أ�شاء من عبادي ..ولكل واح��دة منكما
مل�ؤها» متفق عليه ،ف�أما النار فال متتلئ حتى ي�ضع (رب العزة) رجله
طَ ..ق ْ
فيها فتقولَ :ق ْ
ط ,فهنالك متتلئ وينزوي بع�ضها �إىل بع�ض وال
يظلم اهلل عز وجل من خلقه �أح��داً ،و�أم��ا اجلنة ف�إن اهلل ين�شئ لها
خلقاً ..حتى متتلئ.
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اللـه يخوفنا!
 -ملاذا تكرث من ذكر العذاب والنار وتخ ّوف النا�س من الآخرة ،واهلل

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

ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ{ (طه)؟

 لقد علم اهلل �أن �أنفع �أ�سلوب مع فرعون (القول اللي) ولذلك �أمربه مو�سى.
قاطعني:
 ولكن العربة بعموم اللفظ ال بخ�صو�ص ال�سبب ،وكذلك �أمرنابالرفق�« :إن الرفق ال يكون يف �شيء �إال زان��ه وال ينزع من
الر�سول
�شيء �إال �شانه» (م�سلم).
تطرقت له هو احلكمة من
 كالم �صحيح ،ولكن املو�ضوع الذيُ

وذك��رت ق��ول اهلل تعاىل} :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
�إظهار الآي��ات للب�شر،
ُ

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ{ (الإ�سراء) ،يف تف�سريها قال قتادة� :إن
اهلل يخوف النا�س مبا �شاء من �آياته لعلهم يذ ّكرون �أو يرجعون ،وذلك
�أنه �سبحانه وتعاىل �إذا �أعطى قوماً �آية طلبوها  -كما طلب �أهل مكة من
�أن يقلب لهم ال�صفا ذهباً ( -م�سند الإمام �أحمد) ثم كفروا
الر�سول
ف�إن اهلل ي�ست�أ�صلهم ،وذكر مثاالً لذلك ثمود قوم �صالح ،ف�إنهم ّ
كذبوا
�صاحلاً بعد �أن �أتتهم الناقة �آية بينة ،فظلموا بها.
 -هل يريد اهلل منا �أن نخاف؟
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 -نعم ..اهلل يخوفنا بالآيات ،ويريد منا �أن نخاف عذاب الآخرة كما

قال تعاىل} :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢ ﯣ{ (ق) ،وقال عز وجل} :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ

ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ{ (هود) ،والر�سول
ذكر لنا يف الأخبار ال�صحيحة �أنواعاً كثرية من العذاب ،ابتداء من انتزاع
الروح �إىل �ضمة القرب� ،إىل حياة الربزخ� ،إىل املوقف يف املح�شر� ،إىل عذاب
الكذب ،والزنى ،والنوم عن ال�صالة ،ومنع الزكاة ،وكنز الأموال ،والتعامل
بالربا ،وظلم النا�س ،و�أه��وال كثرية لأجل التخويف احلقيقي ،وجاء يف
و�صف امل�ؤمنني} :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ{ (النور).
نعم يريد اهلل منا �أن نخاف ،نخاف غ�ضبه ،نخاف عذابه ،نخاف
ن��اره ،وه��ذا ال�شعور � -أعني اخل��وف  -هو ال��ذي يردعنا عن املع�صية
والتمادي فيما يغ�ضب اهلل.
�أظهر �صاحبي موافقته على وجهة نظري.
 حقاً ..نحتاج �أن نقوي �شعور اخلوف من اهلل يف قلوبنا ،حتى نن�شط�أ�شد النا�س
يف طاعته ونبتعد عن مع�صيته؛ فلقد كان ر�سول اهلل
خوفاً من اهلل ،وكذلك املالئكة من �أ�شد اخللق خوفاً من اهلل.
 هذا اخلوف ينبغي �أن يُبنى على عقيدة �صحيحة حتى ال يتحول �إىلو�ساو�س ،خوف من العذاب ،فامتناع عن املع�صية� ،أو توبة بعد املع�صية
و�إقالع عنها مع الرجاء باملغفرة} ،ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ{ (احلجر).
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�أ�أمنتم من يف ال�سماء؟
 هذه الآيات من �سورة امللك (تبارك) حتذر النا�س جميعا من �أن(ي�أ َمنوا اهلل) �سبحانه وتعاىل.
 ماذا تعني (ي�أ َمنوا اهلل)؟! بكلمات نفهمها نحن عامة النا�س. املعنى �أن يطمئنوا �أال ي�أتيهم عذاب اهلل ..كما قال عز وجل} :ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ ﭸ ﭹﭺﭻﭼﭽﭾ
ﭿ ﮀ{ (النحل) ف�إن اهلل ينكر على من يعمل ال�سيئات �أن ي�أ َمن
ويطمئن �أ ّال ينزل عليه عذاب اهلل؛ ولذلك قال كثري من املف�سرين� :إن املراد
الكفار و�أهل املعا�صي ،وال�صحيح �أال ي�أمن �أح ٌد عذاب اهلل ،وذلك با�ستقراء
الآيات والأحاديث ال�صحيحة.
 ه َّال زدتنا بياناً؟
كنا �أرب��ع��ة نفر نتحاور ب�ين الع�شاءين بعد �أن خ�لا امل�سجد من
امل�صلني.
 يف هذه الآيات يقول تعاىل} :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ 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).
ويف �سورة الأع��راف يقول تعاىل} :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ
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ﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ ﭪ ﭫﭬﭭﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ{ (الأعراف).
 يح ّذر اهلل �أهل القرى من عاقبة تكذيبهم الر�سل.قاطعني (بو �سامل):
 وما املق�صود بـ(مكر اهلل)؟ تدبري اهلل ل�ل�أم��ور؛ ف ��إن املكر لغة هو التخطيط بال�سر ل�ضرراملكيد ،كما قال اهلل تعاىل} :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ{ (الأنفال)،
ورجوعاً �إىل مو�ضوعنا الأول ،قال تعاىل يف �سورة الإ�سراء} :ﭦ
ﭧﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ ﭴ
ﭵ{ (الإ���س��راء) ،فامل�ؤمن حاله �أنه يف خوف دائم من اهلل عز وجل،
وال�سيما �إذا وقع منه ذنب وتق�صري.
 وماذا عن معنى املفردات؟ يخ�سف ..يغور (يجعلكم داخل الأر�ض).متور ..ت�ضطرب وتتحرك كما الرحى.
حا�صباً ..ريحاً فيها ح�صباء (ح�صى).
واملعنى على العموم �أن املطلوب من امل�ؤمن �أال يطمئن ب�أن اهلل لن
ي�صيبه بعذاب يف الدنيا ،ومن باب �أوىل �أهل املعا�صي ،ف�إذا وقع منه ذنب
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رجع ومل يتما َد ،وكذلك ال يقنط من رحمة اهلل وال يي�أ�س من روح اهلل؛
ف�إن ال�صحابة حتى من ّ
ب�ش َرهم الر�سول باجلنة ،كما �أبي بكر ال�صديق
قدمي يف اجلنة والأخرى خارجها
ڤ كان يقول« :واهلل لو كانت �إحدى
ّ
ما �أمنت مكر اهلل» مبعنى :تدبريه وعقابه يل نتيجة ذنوبي ،وذلك من
باب الت�أدب مع اهلل وعدم �ضمان �شيء على اهلل عز وجل ،وربنا ير�سل
بني فرتة و�أخرى �شيئاً من �آياته يذكرنا بعذابه ،كما اخل�سوف والك�سوف
والزالزل والفي�ضانات والعوا�صف الرملية والثلوج.
}ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ{ (املدثر) ولكن
كثرياً من النا�س ال يتفكرون.
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ولن جتد ل�سنة اللـه حتوي ًال
خلق اهلل هذا الكون وفق قوانني ال تتبدل وال تتغري.
قوانني ثابتة تبقي كل �شيء وفق نظام دقيق.
من هذه القوانني ما يتعلق بالكون ..ال�سموات والأر���ض والنجوم

وال�شم�س والقمر والليل والنهار} ..ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ

ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ{ (ي�س).
ومن هذه القوانني ما يحكم حياة الب�شر.

كنت و�صاحبي نعود �أحد معارفنا يف امل�ست�شفى ال�صدري بعد �أن
�أجرى عملية «قلب مفتوح» ..عربنا خط�أً يف ممر العناية املركزة و�إذا
املر�ضى مو�صلون ب�أ�سالك و�أنابيب دون حراك« ..كم هي عظيمة نعمة
العافية».
 وما القوانني التي حتكم حياة الب�شر؟ الب�شر �أمم �اً و�أف���راداً حتكمهم قوانني منها ال�صراع بني احلقوالباطل ..انت�صار �أهل الإميان ..قانون االبتالء ..قانون الظلم والظاملني..

�إىل غريها من القوانني الثابتة التي ال تتغري وال تتبدل �أبداً} ،ﯰ ﯱ
ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ { (الأنعام).

جل�ست و�صاحبي بانتظار املري�ض� ..أخربنا ابنه �أن املمر�ض �أخذه
لبع�ض الفحو�صات.
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 وما قانون «انت�صار �أهل الإميان»؟ هذا القانون ورد يف قول اهلل تعاىل} ..ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ{ (الروم) فامل�ؤمنون ين�صرهم اهلل �إذا حققوا �شروط هذا القانون.
 ماذا تعني؟! �أعني �أن لكل قانون (�سنة) �شروطاً يجب حتقيقها حتى ن�صل �إىلالنتيجة املطلوبة ..ف�إذا تخلف الن�صر عن فئة م�ؤمنة يجب �أن نبحث عن
ال�شرط الذي �أخلّوا به والذي �أدى �إىل تخلّف الن�صر عنهم ،ومن هذه
ال�شروط:
 -1خلل يف الإميان ..ولذلك كان عمر بن اخلطاب يو�صي جيو�شه
ومنها جي�ش �سعد بن �أبي وقا�ص« :و�آم��رك ومن معك �أن تكونوا �أ�شد
احرتا�ساً من املعا�صي منكم من عدوكم».
 -2عدم �إعداد القوة قدر اال�ستطاعة} ..ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

ﯜﯝﯞﯟﯠ ﯡﯢ ﯣﯤﯥﯦﯧ
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ{ (الأنفال).
 -3االجتماع وعدم التفرق} ..ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ{ (الأنفال).
� -4إخال�ص النية هلل ،وجتديد ذلك }ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ{ (حممد).
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� -5أخ��ذ احليطة واحل���ذر} ..ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ{ (الن�ساء).
 -6طاعة القائد العام والتزام �أوامره( ..غزوة �أحد).
 -7عدم االغ�ترار بالعدد والعدة و�إرج��اع القوة هلل دائما} ..ﮞ

ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

ﮫ ﮬﮭﮮﮯﮰﮱ ﯓﯔﯕ

ﯖ ﯗ ﯘ{ (التوبة).

 -8ال�صرب وحت��م��ل الأذى }ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ{ (�آل عمران)} ..ﯖ ﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ{ (�آل عمران).
يلح يف الدعاء
وبالطبع دعاء اهلل واللجوء �إليه ..فقد كان النبي
كما يف غزوة بدر« :اللهم �أجن��ز يل ما وعدتني ،اللهم �آتني ما وعدتني،
اللهم �إن تهلك هذه الع�صابة من �أهل الإ�سالم ال تعبد يف الأر�ض» ،فما زال
يهتف بربه ما ًدا يديه م�ستقب ً
ال القبلة حتى �سقط ردا�ؤه عن منكبيه ،ف�أتاه
�أبوبكر ف�أخذ رداءه ف�ألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال« :يا نبي
اهلل كفاك منا�شدتك ربك ف�إنه �سينجز لك ما وعدك» (�صحيح م�سلم).

46

كلمات يف العقيدة

�سنة اللـه فـي الرزق
 نعم جعل اهلل تعاىل للرزق قوانني ،ال تتغري وال تتبدل ،من اتبعهانال الرزق من اهلل تعاىل ،وذلك �أن اهلل خلق اخللق وتكفل بالأرزاق كما يف
قوله} :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ{ (هود).
 وهل هذه القوانني وا�ضحة بحيث يعرفها عامة النا�س؟ نعم� ..إذا هم تدبروا كتاب اهلل ،و�أول هذه القوانني �أن الرزقيحتاج �إىل �سعي وطلب ،من �أراد الرزق فعليه �أن ي�سعى يف طلبه ،كما
يف قوله عز وجل} :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ{ }ت��ب��ارك) ،وك��ذل��ك} :ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫﭬﭭ ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴ ﭵﭶ

ﭷ{ (اجلمعة) ،وكذلك} :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ{ (العنكبوت).
فمطلوب من امل�سلم �أن ي�سعى يف طلب الرزق ،ويعلم �أن الرزق من عند
اهلل؛ فيتوكل على اهلل يف طلب الرزق كما �أر�شد الر�سول « :لو �أنكم
ً
خما�صا وتروح
تتوكلون على اهلل حق توكله لرزقكم كما يرزق الطري تغدو
ِب ً
طانا» (ال�سل�سلة ال�صحيحة).
�س�ألني بطريقته املنطقية:
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 وهل العملية م�ضمونة؟ �أعني �إذا فعل كذا ح�صل كذا؟ نعم ،و�إذا تخلف الرزق ف�إن ال�سبب تخلف �شيء من �أ�سبابه ،وبالطبعهناك �آداب تالزم العبد يف طلب رزقه ،مث ً
ال يعلم يقيناً �أن الرزق بيد اهلل

ينزله بحكمة على من ي�شاء� ..أحياناً} :ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ
ﰖ{ (�آل عمران) ،و}ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ

يو�سع على من ي�شاء
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ{ (العنكبوت) ،فهو �سبحانه الذي ّ
يف الرزق ،ويقدر على من ي�شاء ،ال ع�شوائية يف ذلك  -تعاىل اهلل عن

ذلك  -ولكن بنا ًء على �أنه} :ﯩ ﯪ ﯫ{ ،ويعلم العب ُد يقيناً �أن رزقه
�سي�صل �إليه فال ي�ستبطئ الرزق ،وال يطلبه باحلرام كما نبه النبي :
«ال ت�ستبطئوا الرزق ف�إنه مل يكن عبد ليموت حتى يبلغ �آخر رزق هو له؛
ف�أجملوا يف الطلب� :أخذ احلالل وترك احلرام» (ال�سل�سلة ال�صحيحة) ،وال
يزدري نعمة اهلل عليه مهما قلّت« :انظروا �إىل من �أ�سفل منكم وال تنظروا
�إىل من هو فوقكم؛ فهو �أجدر �أال تزدروا نعمة اهلل عليكم» (م�سلم).
 و�إذا بذل الإن�سان الأ�سباب ،و�أ�صابه الفقر؟ يعلم �أنه اختبار من اهلل؛ تكفرياً للذنوب� ،أو رفعاً للدرجات ،ف�إناهلل يعطي الدنيا للم�ؤمن والفاجر والكافر ،بل رمبا كان حظ الكافر �أكرث
من حظ امل�ؤمن ،فال يعرت�ض امل�ؤمن على منع اهلل} :ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ{ (الفجر) ،بل
ي�صرب امل�ؤمن �إذا ابتلي بالفقر ،وينظر يف نف�سه �إن كان تخلف عن بذل
بع�ض �أ�سباب طلب الرزق ويدعو اهلل �صادقا.
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 وهل للإن�سان �أن ي�س�أل اهلل الدنيا؟ وما العيب يف ذل��ك؟! من �أكمل الدعاء } :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ{ فال عيب يف طلب
الرزق يف الدنيا ،بل قرنه اهلل باجلهاد يف �سبيله ،كما يف �سورة املزمل:
}ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ{ (املزمل).
فلي�س عيباً طلب الدنيا ،واملال ف�ضل من اهلل ي�ؤتيه من ي�شاء ،واملال
ال�صالح عون للعبد على طاعة اهلل ،و�إمنا العيب �أن يطلب املرء املال من
حرام� ،أو �أن يفنت باملال عن طاعة اهلل.
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ما لن ُن�س�أل عنه
�أ�شك �أن العاقل ي�شغل نف�سه �أو ي�ضيع وقته فيما لن ي�س�أل عنه يوم
القيامة ..وال�سيما �أن الذي �سيُ�س�أل عنه وا�ضح بينّ وميكن �أن ي�شغل كل
�أوقاته ويزيد.
كنت �أتهي�أ للإجابة عن �س�ؤال �شقيقتي حول ترتيب الأنبياء يف ال�سماء
يف رحلة املعراج.
عندما مر عليهم الر�سول
 نلتزم مبا ورد يف الأخبار ال�صحيحة ..من باب الإميان مبا ثبت ،منق�ضايا الغيب ،كقاعدة عامة� ،أما �أن ندخل يف تفا�صيل مل تثبت ،فهذا من
�إ�ضاعة الوقت فيما ال فائدة منه.
 ولكن �أطفالنا ي�أتون ب�أ�سئلة من مدار�سهم حول ترتيب الأنبياء،وتاريخ الإ�سراء واملعراج ،وعدد الأنبياء الذين �صلى بهم الر�سول ،
وهكذا ،ويطلبون منا الإجابة عن هذه الأ�سئلة لي�شاركوا يف امل�سابقة.
 �أنا ال �أنتقد �س�ؤالك ولكن �أبينّ للفائدة ،وهذا ما فعله الر�سولعندما �س�أله ذلك الرجل« :متى ال�ساعة يا ر�سول اهلل؟ قال :ما �أعددت
لها؟ قال :ما �أعددت لها من كثري �صالة وال �صوم وال �صدقة ولكني �أحب
اهلل ور�سوله ..قال� :أنت مع من �أحببت» متفق عليه ..فبينّ الر�سول
�أنه ال ينبغي �أن يكون ه ّم الإن�سان وقت قيام ال�ساعة؛ لأنه لي�س من �ش�أن
يعده الإن�سان لقيام �ساعته( ..موته) ..وهكذا
�أحد ..بل الذي يهم ما ّ
بالن�سبة للإ�سراء واملعراج فهي رحلة تف�ضل اهلل بها على ر�سوله
لرييه من �آياته الكربى ..يثبته ..ي�سليه ..يريه من �أنباء الغيب فرياه عني
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اليقني ..فن�ؤمن بالأخبار ال�صحيحة الثابتة ..ولكن �أعظم ما ميكن �أن
نتم�سك به من رحلة الإ�سراء ،تعظيم �ش�أن ال�صالة واملحافظة عليها ،فهي
العبادة الوحيدة التي فر�ضت يف ال�سماء ،وبينّ الر�سول جزاء من ينام
تر�ضخ ر�ؤو�سهم باحلجارة ،وذلك �أن ر�ؤو�سهم كانت
عنها ..فر�آهم
تتثاقل عن ال�صالة املكتوبة ،وهذا �سيكون يوم القيامة ،وكذلك ر�أى جزاء
من يطلق الكذبة فتنت�شر يف الآف��اق ،ت�شر�شر �أفواههم �إىل �أقفيتهم..
مرة �إىل هذه اجلهة ومرة �إىل اجلهة الأخرى ،وكذلك جزاء من يحمل
الأمانات وال ي�ؤديها ،وهكذا ،ن�ؤمن بهذه الق�ضايا �أنها من الغيب ،ونعمل
على جتنبها ،هكذا نحقق املراد من هذا احلدث العظيم الذي ابتد�أ اهلل
ذكره بقوله }�سبحان{ ..دليل تنزيهه وتعظيمه.
 لدي �س�ؤال �آخر� ..آمل �أال يكون (فيما لن نُ�س�أل عنه) ..عندما قال� :إنه �سمع �صريف الأقالم ..هل هذا هو القدر الذي تكتبه املالئكة؟
و�إذا كان كذلك �ألي�س القدر قد كتب قبل خلق ال�سموات والأر�ض بخم�سني
�ألف �سنة؟!
هو ما تكتبه املالئكة..
 �إن �صريف الأقالم الذي �سمعه الر�سولوهو ما ينزل من اللوح املحفوظ على مراحل و�إال فكل �شيء قد كتبه اهلل
قبل خلق ال�سموات والأر�ض ،وهذا الذي تكتبه املالئكة ينزل من ال�سماء
ال�سابعة �إىل ال�سماء الدنيا� ،سنوياً ،ثم ينزل �إىل الدنيا وفق ما �أراد اهلل
تعاىل ،وهذا يدخل �ضمن الإميان بالق�ضاء والقدر الذي رمبا نف�صله يف
جل�سة �أخرى �إن �شاء اهلل.
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وما فائدة الدعاء؟!
بهذا الت�سا�ؤل اال�ستنكاري فاج�أين �صاحبي ونحن نغادر امل�سجد بعد
�أداء الرتاويح تعقيباً على دعاء �إمامنا لإخواننا يف بالد ال�شام� ..أن يحقن
اهلل دماءهم ويبدل خوفهم �أمنا.
 ماذا تعني بـ «ما فائدة الدعاء»؟ الق�ضايا الدولية تتحكم فيها الدول العظمى وال�سيما الوالياتاملتحدة ،هي التي حترك �أحجار ال�شطرجن يف عاملنا العربي ،و�إذا �أرادت
تغيري احلكم يف �سوريا ..ت�ستطيع ذلك.
 و�أين اهلل؟!�سكت ،فتابعت حديثي:
 ما تقوله خطر يف املعتقد ويناق�ض الإميان ..ال �أحد ينكر دور الدولالكربى فيما يدور من �أحداث ،ولكن امل�ؤمن يعلم يقيناً �أن �إرادة اهلل هي
النافذة يف كونه} ..ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ{ (ال�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 عمران) وال �شك �أن اهلل جعل لكل
�شيء �سبباً ..حتى ت�ستقيم حياة الب�شر على الأر�ض ،ومن الأ�سباب ،بل من
�أقوى الأ�سباب لنيل املطالب ..الدعاء.
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فامل�ؤمن يعلم يقيناً �أن ال غنى له عن اهلل ،وال لطرفة عني ..فيلج�أ �إىل
اهلل ..على الدوام� ..إن مل يكن بدعاء امل�س�ألة ..يكون بدعاء العبادة.
 وما الفرق؟! دعاء العبادة ،هو �إلتزام �أوام��ر اهلل وطاعته ..كما قال تعاىل:}ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ{ (غافر) ..وقال

ت��ع��اىل} :ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ{ (غافر) ..ف�أمر عباده بالدعاء،
وحذر الذين ي�ستكربون عن العبادة ،فهذا دعاء العبادة� ..أما دعاء امل�س�ألة
فهو �أن يتوجه العبد �إىل اهلل طلباً حلاجة ،فيثني على اهلل ويحمده
وي�صلي على ر�سول اهلل  ..ثم يطلب حاجته ،والنوعان متداخالن،
متالزمان ..كل منهما يقت�ضي الآخر.
والأنبياء جميعا دعوا اهلل عز وجل ..ابتداء من �آدم} ..ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ{ (الأع���راف)..
كثرية يف القر�آن ..وزكريا وعي�سى وحممد ..
و�أدعية �إبراهيم

ولعل من امل�شهور دعاء يون�س (ذي النون) يف بطن احلوت} :ﮜ ﮝ ﮞ

ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ{ (الأنبياء) والذي �أخرب
عنه النبي �« :أال �أخربكم ب�شيء �إذا نزل برجل منكم كرب �أو بالء من
باليا الدنيا دعا به يفرج عنه؟ فقيل له :بلى ،فقال :دعاء ذي النون :ال
�إله �إال �أنت �سبحانك �إين كنت من الظاملني» ال�سل�سلة ال�صحيحة.
كان �صاحبي ي�ستمع ورمبا �شعر بخطورة مقولته الأوىل ..تابعت:
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 فال ينبغي مل�سلم �أن يظن �أن ال فائدة من الدعاء ..ف�ض ًال عن
�أن يقول ذلك ،ففي احلديث« :م��ن مل َي ْ��دعُ اهلل يغ�ضب عليه» ال�سل�سلة
ال�صحيحة.
وال �شك �أن �إخواننا امل�ضطهدين يف بالد ال�شام بحاجة �إىل كل عون

ممكن ،ولي�س �أقل من �أن ندعو لهم ،ويف هذا ال�شهر الكرمي ..الدعاء
�أق��رب للإجابة ،فقد ق��رن اهلل �آي��ات ال�صيام ب��آي��ات ال��دع��اء} :ﯩ
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ
ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ{ (البقرة) والآي��ة تبني تالزم دعاء
العبادة ودعاء احلاجة حيث �أمرهم بالدعاء ..واال�ستجابة لأوامر اهلل
والإميان به عز وجل.
ثم نقطة �أخرية� ..أن من غايات تعريف اهلل لنا ب�أ�سمائه احل�سنى �أن
ندعوه بها }ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ{ (الأعراف) ،فيختار العبد من �أ�سماء اهلل
احل�سنى ما ينا�سب املقام ويدعو اهلل به بل َّ
�أن ندعو
رغبنا الر�سول
با�سم اهلل الأعظم ،الذي �إذا دعي به ا�ستجاب و�إذا �سئل به �أعطى.

 �أقر �أنني �أخط�أت مبقولتي� ..أ�س�أل اهلل �أال تكون من ذلك الكالمال��ذي ي�ستوجب غ�ضب اهلل ..فتهوي ب�صاحبها يف قعر جهنم �سبعني
خريفاً( ..ال�سل�سلة ال�صحيحة).
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الرزق كاملوت ..ال يتقدم وال يت�أخر
عجيب �أمر هذا الإن�سان ,عندما ميوت له قريب �أو يعزي �صديقاً,
يقول�« :أتت �ساعته ..وحانت حلظة موته ,فال يُرد وال يُ�ؤجل» ..وين�سى
هذه احلقيقة عندما يفوته �شيء من الرزق..
 �إن الإميان بالقدر ركن من �أركان الإمي��ان ,ال يكون م�ؤمناً منينكره ,بل يخرج من دائرة الإميان �إىل الكفر ،والعياذ باهلل ,والإميان
بالقدر يق ّوم حياة الإن�سان ،ويجعله يتعامل مع الدنيا بكل ما فيها ب�صورة
�صحيحة ,وذلك �أن كل ما يف الدنيا ابتالء من اهلل عز وجل ,وملا كان
طلب الرزق �شاغ ً
ال لكثري من النا�س �إما بطلب الزيادة ولو باحلرام� ..أو
بي اهلل عز وجل ق�ضية
باالمتناع عن الواجب ,خوفاً من قلة الرزق ..نَّ

الرزق �أو�ضح بيان ..فقال عز وجل} ..ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ{,
معنى هذه الآية بقوله �« :إن روح القد�س نفث يف
وبي النبي
نّ
روعي� :إن نف�س ًا ال متوت حتى ت�ستكمل رزقها ،فاتقوا اهلل و�أجملوا يف
الطلب ،وال يحملنكم ا�ستبطاء ال��رزق �أن تطلبوه مبعا�صي اهلل ،ف�إن
اهلل ال ي��درك ما عنده �إال بطاعته» (ال�سل�سلة ال�صحيحة) وقال :
«خلق اهلل كل نف�س فكتب حياتها وموتها وم�صيباتها ورزقها» (ال�سل�سلة
ال�صحيحة).
 ولكن النا�س يرون �أنهم �إذا دفعوا الر�شاوى ف��ازوا بال�صفقاتالتجارية ،و�إذا �سلبوا من الأموال العامة ازدادت ثرواتهم ،ومتتعوا بهذه
الدنيا.
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قاطعته.
 �أمل يخرب ر�سول اهلل(ال�سل�سلة ال�صحيحة).

�« :إن لكل �أم��ة فتنة وفتنة �أم�ت��ي املال»

هذا الذي يفكر بهذا املنطق ويت�صرف بهذا الأ�سلوب �إمنا يوقع نف�سه

يف الفتنة ,التي حذر منها الر�سول
القرب ونهاية بعد احل�ساب.

 ،فليتحمل عاقبة �أمره ,ابتداء من

 وماذا عن ذاك الذي ميتنع عن �أداء حق املال؟ ويحتج ب�أن الأرزاقمن عند اهلل..
� -أمل يخرب اهلل عز وجل عن مثل ه�ؤالء فقال} :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ

ﮏﮐﮑﮒﮓ ﮔﮕﮖﮗﮘ ﮙﮚﮛﮜﮝ

ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ{ (ي�س).

فهذا منطق الكافرين� ,أما امل�ؤمن فعقيدته« ,ما نق�ص ُ
عبد من
مال ٍ
�صدقة» ..ويف رواي��ة« ..ال ينق�ص م� ٌ
�ال من �صدقة ,فت�صدقوا» كالهما
�صحيح الرتغيب والرتهيب.
 واملعنى؟ ال �شك �أن ال��رزق ه ّم كل �إن�سان ,ي�سعى دائماً لال�ستزادة منه,والفرق بني امل�ؤمن وغ�يره� ,أن امل�ؤمن ال ي�أخذ رزق�اً �إال من حالل ،وال
يزيده �إال مبا �شرع اهلل ,لأنه يعلم �أن رزقه �سي�أتيه و�إن ت�أخر «فيجمل يف
ويخرج حقَّ اهلل من ماله ,لأن حق اهلل ال يُنق�ص الرزق ,وي�ؤمن
الطلب»,
ِ
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ب�أن الأرزاق بيد اهلل كما الآجال ،فال يحزن على ما فات ,وال يفرح مبا
�أتى ..فاجلميع رزقه بيد اهلل يق�سمه كيف ي�شاء بحكمته ..وي�س�أل َ
اهلل
زيادة الرزق والربكة فيه.
}ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ{ (هود) ،فالرزق بالن�سبة له و�سيلة ابتالء..
واختبار يجتهد �أن ينجح فيه.
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ُ�س َّنة االبتالء
 االبتالء ..االختبار واالمتحان. الفتنة ..ابتالء �آلت نتيجته �إىل �سوء.من �سنن اهلل الكونية التي ال تتبدل وال تتحول ..ابتالء جميع خلقه..
مبعنى امتحانهم ..امتحاناً عادالً ال ظلم فيه} ..ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ{ (امللك)} ،ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ{ (الكهف).
� -إن كلمة (بالء) توحي بامل�صيبة..

كنت و�صاحبي يف طريقنا لعزاء �أحد زمالئنا يف العمل فقد ابنته
ذات اخلم�سة �أ�شهر؛ يف املعجم الو�سيط :البالء :احل��ادث ينزل باملرء
ليختربه ..وجرى عرف النا�س �أن يعدوا امل�صائب ابتال ًء ..بينما ال�شريعة
تبني �أن االبتالء يكون باخلري وال�شر ..ورمبا كان االختبار باخلري �أ�شد..

فتكون فتنة} :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

ﭺ ﭻ{ ،فاحلياة كلها ابتالء (امتحان) ..واختبار الإميان �أ�شد من
االختبار العام.
 ماذا تعني باختبار الإميان؟ -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{
(العنكبوت).
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ويف تنوع �أدوات االختبار ..يقول عز وج��ل} :ﭠ ﭡ ﭢ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ{
(البقرة) ،وكذلك يقول تعاىل} :ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ

ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ
ﰜ ﰝ ﰞ{ (الأنعام).
ف�أدوات االختبار كثرية ..وتكون فيما حتبه النف�س �أو تكرهه.
 وهل يزيد االختبار (البالء) مع زيادة الإميان؟ نعم ..يف احلديث�« :أ�شد النا�س بالء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثلً
�صلبا ا�شتد بال�ؤه،
يُ بتلى الرجل على ح�سب (ق��در) دينه؛ ف�إن كان دينه
و�إن كان يف دينه رقة ابتلي على ح�سب دينه ،فما يربح البالء بالعبد حتى
يرتكه مي�شي على الأر�ض ما عليه خطيئة» ال�سل�سلة ال�صحيحة ..ويذ ّكر
اهلل عباده امل�ؤمنني ب�سنة االبتالء فيقول} :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ

ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ{ (البقرة).
قاطعني م�ستف�سرا:
 ولكن �أال يكون العذاب وتنزل امل�صائب ب�سبب الذنوب؟ -هذا �سبب رئي�س للم�صائب} :ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ

ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﰇ{ (ال�شورى)؛ لذا وجب على من تقع
عليه امل�صيبة �أن يراجع نف�سه لريى «هل من ذنوب؟» ..في�ستغفر ويتوب،
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و�إن مل يكن من �أ�صحاب الذنوب ي�ستغفر ..وي�صرب على �أنه ابتالء من اهلل
بي النبي �« :إن عظم اجل��زاء مع عظم البالء ،و�إن اهلل
تعاىل ..كما نّ
ً
قوما ابتالهم؛ فمن ر�ضي فله الر�ضا ،ومن �سخط فله ال�سخط»
�إذا �أحب
ال�سل�سلة ال�صحيحة.
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نحتاج امل�صائب� ..أحيان ًا
}ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ{..
�إلتقيت �صاحبي بعد غياب ثالثة �أ�شهر ..كان حينها منك�سر النف�س
�شارد الذهن ..مكتئب احلال ..ذلك �أنه خ�سر ق�ضية مالية وجنائية يف
حكم �أول درجة ..كان مظلوماً فيها ..كما �أنه كان يعاين م�شكالت �صحية
مل يعرف لها �سبباً ..ق�ضيت معه �أ�سبوعاً ب�صفة يومية �أخفف عنه همومه.
كان يحدثني عن عزمه التقليل من العمل للدنيا مع الربجمة للتوقف
متاماً بعد �أربع �سنوات عندما يبلغ ال�ستني ..والإكثار من العمل للآخرة..
واال�ستعداد ليوم املعاد.
عندما �إلتقيته هذه املرة كان منفرج الأ�سارير ..مرتاح البال ..يتحدث
بثقة وتفا�ؤل عن عزمه ال�سفر �إىل ال�صني لتوقيع عقد جديد مع �شركة
كربى يف جمال الإلكرتونيات ،و�أنه �سيو�سع عمله لي�شمل املغرب العربي
بعد �أن انتهى من �أفريقيا.
قلت يف نف�سي:
 �سبحان اهلل ..هذا الذي كان قبل �شهرين ال يريد الدنيا وكانيت�ضرع �إىل اهلل عند بيته احلرام �أن يخرجه من �أزمته تلك ..وتذكرت

قول اهلل تعاىل} :ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ{ (الزمر).

 �س�أنتهي �إن �شاء اهلل من مراجعة اجلزء الثاين من كتابي ..املراجعةالنهائية ثم �آخذه �إىل املطبعة ..و�سيظهر للقارئ بعد �شهر �إن �شاء اهلل.
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 وما فائدة �أن يكتب الإن�سان �أو يقر�أ بتعمق يف ق�ضايا العقيدةوال�سيما يف باب الأ�سماء وال�صفات؟ يكفينا معرفة معنى «ال �إله �إال اهلل
حممد ر�سول اهلل» والتوحيد وال�شرك.
ا�ستغربت مقولة �صاحبي ..ف�أنا �أعرفه لأكرث من ع�شرين �سنة ومل
يكن هذا ر�أيه.
 الفائدة� ..أن نعرف اهلل كما �أراد لنا ذلك �سبحانه ..وكلما زادتمعرفة الإن�سان بربه زاد خ�شية منه ..وحباً ل��ه ..واعت�صاماً بحبله..
وتوك ً
ال عليه ..ومتكنت العقيدة يف قلبه وانعك�س كل ذلك على ت�صرفاته
يف عباداته و�أخالقه ..وكان ب�إذن اهلل من الفائزين يوم القيامة.
 �أظن �أن االكتفاء مبا ورد يف الكتاب وال�سنة من عموميات دوندخول يف التفا�صيل يكفي لنا نحن عامة النا�س..
 بالطبع ..يكفي عامة النا�س معرفة �أ�صول العقيدة من الإميان باهللومالئكته وكتبه ور�سله واليوم الآخر ,و�أن الق�ضاء خريه و�شره من اهلل..
و�أركان الإ�سالم اخلم�سة ..والأخالق الفا�ضلة ..ومن �أراد املزيد ف�سوف
يجازى باملزيد يوم القيامة ..وطلب العلم خري عبادة وخري زاد ،و�أ�شرف
العلوم علم التوحيد ..لأن �شرف العلم من �شرف املعلوم ..ملاذا يلج�أ �أحدنا
�إىل اهلل ..يت�ضرع ..يدعو ..يرجو ..حال امل�صيبة ..ويف حال الرخاء
ي�ستكرث ق�ضاء الوقت يف طاعة اهلل؟!
حقا ..امل�صائب البد منها لبع�ض النا�س حتى ال يبتعدوا عن اهلل عز
وجل.
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املطلوب� ..أداء الفرائ�ض وترك الكبائر
رغم �أننا ال نلتقي كثرياً� ،إال �أننا على ات�صال دائم بالهاتف وو�سائل
االت�صال الأخرى.
 � ْإ�سمع هذا احلديث الذي وجدته يف �صحيح الرتغيب والرتهيب:عن عبداهلل بن عمرو ر�ضي اهلل عنهما قال�« :صعد ر�سول اهلل املنرب،
فقال :ال �أق�سم ال �أق�سم ،ثم نزل ،فقال� :أب�شروا �أب�شروا ،من �صلى ال�صلوات
اخلم�س واجتنب الكبائر دخ��ل من �أي �أب��واب اجلنة �شاء ،ق��ال املطلب:
يذكرهن؟
�سمعت رجال ي�س�أل عبداهلل بن عمرو� :أ�سمعت ر�سول اهلل
ق��ال :نعم :عقوق الوالدين ،وال�شرك ب��اهلل ،وق��ذف املح�صنات ،و�أك��ل مال
اليتيم ،والفرار من الزحف ،و�أكل الربا» ح�سنه الألباين.
ويف رواية يف م�سند الإمام �أحمد عن �أبي �أيوب قال :قال ر�سول اهلل
ً
�شيئا و�أق��ام ال�صالة و�آت��ى ال��زك��اة و�صام
« :م��ن عَ � َب� َد اهلل ال ي�شرك به
رم�ضان واجتنب الكبائر ،فله اجلنة» �أو «دخل اجلنة» ،ف�س�أله :ما الكبائر؟
فقال« :ال�شرك باهلل وقتل نف�س م�سلمة والفرار يوم الزحف» الأرنا�ؤوط:
ح�سن مبجموع طرقه.

 �إنك ت�س ّهل املو�ضوع وتي�سره و�أين قول �أبي بكر« :واهلل لو كانتقدمي يف اجلنة والأخ��رى خارجها ما �أمنت مكر اهلل» ،و�أقوال
�إح��دى
ّ

ال�صحابة يف خوفهم من العذاب كما قول اهلل عز وجل} :ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ{ (امل�ؤمنون) ،حيث ت�س�أل عائ�شة
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 ر�ضي اهلل عنها  -عن ه ��ؤالء ،فيخربها الر�سولوي�صومون ويزكون ويخافون �أال يتقبل منهم؟!

�أنهم ي�صلون

 هذا املو�ضوع يحتاج �إىل لقاء وجهاً لوجه.وبالفعل بعد �أيام �إلتقينا وتطرقنا للمو�ضوع مبا�شرة:
 دعني �أب�ّيننّ �أن املطلوب منّا :عمل ،وعقيدة� ،أم��ا العمل فهو ماجاء يف احلديثني الل َذين ذكرت لك� :أداء الأركان ،واجتناب الكبائر� ،أما
العقيدة فهي عدم الت� يّأل على اهلل واالغرتار بالعمل .نعم ،ن�ؤدي املطلوب
منا ،ولكن نخاف �أي�ضاً من �أن عملنا مل يقبل ،فندعو اهلل �أن يتقبل وال
يحبط �أعمالنا ون�ؤمن ب�أن مالذنا رحمة اهلل عز وجل ،ولكن ينبغي �أن نعلم
�أن االلتزام بالأركان وترك الكبائر عمل عظيم يحبه اهلل وير�ضاه كما يف
حديث« :حق اهلل على العباد».
قاطعني:
 هل تذكر منت هذا احلديث و�سنده؟ -هذا احلديث متفق عليه ،حيث كان معاذ بن جبل رديف ر�سول

اهلل  ،فقال« :يا معاذ» ،قلت :لبيك يا ر�سول اهلل و�سعديك ،قال« :هل
ت��دري ما حق اهلل على عباده؟» قلت :اهلل ور�سوله �أعلم ،قال« :حق اهلل
ً
�شيئا» ،ثم �سار �ساعة ثم قال« :يا
على عباده �أن يعبدوه وال ي�شركوا به
معاذ بن جبل» ،قلت :لبيك يا ر�سول اهلل و�سعديك ،فقال« :هل تدري ما
حق العباد على اهلل �إذا فعلوه؟» قلت :اهلل ور�سوله �أعلم ،قال« :حق العباد
على اهلل �أال يعذبهم»�( ..إن هم فعلوا ذلك).

64

كلمات يف العقيدة

وبالطبع نفهم �أنه ال �أحد له ح ُّق على اهلل �إالَّ �أن اهلل تف�ضل و�أحق
على نف�سه �أال يعذب من َع َبده ال ي�شرك به �شيئاً و�أتى بالأركان وترك
الكبائر.
هز ر�أ�سه غري مقتنع:
 هكذا جتعل املو�ضوع �سه ًال حتى ك�أنني �أقول وقد علمت من نف�سي
�أين �أ�ؤدي الفرائ�ض و�أجتنب الكبائر� :إين م�ستعد للقاء اهلل اليوم ،بل �أفرح
مت اليوم.
�إذا ّ
 ال تن�س �أن تتعلق برحمة اهلل وترجو القبول منه ،وتخ�شى �أنه مليتقبل منك العمل ال�صالح ب�سبب رياء دخل قلبك �أو خلل يف ركن من �أركان
عبادتك ،ولكن املطلوب من عامة امل�سلمني �أن يعلموا �أن اهلل عز وجل
يريد منهم �أداء الأركان وترك الكبائر ،والتعلق برحمة اهلل مع ح�سن الظن
باهلل ،حتى ال يَدَعوا باباً لل�شيطان �أنهم مهما عملوا فلن يدخلوا اجلنة،
بل �سينالهم العذاب على كل حالَ ،ف ِل َم احلر�ص ال�شديد على الطاعات
وترك املحرمات؟! ونقول� :إن عقيدتنا �أن من �أدى الأركان وترك الكبائر
ومات على عقيدة �صحيحة ،نرجو �أن يدخل اجلنة دون عذاب يف النار
برحمة اهلل عز وجل.
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ال�صالة يف العبادات كالقلب
يقول:
 يف حديث النعمان بن ب�شري ،قال� :سمعت ر�سول اهلل«�أال و�إن يف اجل�سد م�ضغة �إذا �صلحت �صلح اجل�سد كله و�إذا ف�سدت ف�سد
اجل�سد كله� ،أال وهي القلب» متفق عليه.
ويف الأو�سط للطرباين عن عبداهلل بن قرط ڤ قال :قال ر�سول
اهلل �« :أول ما يحا�سب عليه العبد يوم القيامة ال�صالة؛ ف�إن �صلحت
�صلح �سائر عمله ،و�إن ف�سدت ف�سد �سائر عمله» �صحيح لغريه ،الألباين.
كنت و�صاحبي نبحث عن مكان هادئ ن�أكل فيه وجبة خفيفة بعد �أن
�أدينا الرتاويح ليلة العا�شر من رم�ضان ،كان �صاحبي يعر�ض علي فكرة
(مقارنة القلب بال�صالة) �أعجبني ما تو�صل �إليه:
 جميل هذا الربط بني احلديثني. بل اطلعت على تف�صيل �آخر ب�أن ال�صالة هي ال�سبيل الوحيد للنجاةيف الدنيا والقرب واحل�شر وحتى يف جهنم  -والعياذ باهلل  -بعد التوحيد
طبعاً.
طلبت زيادة تو�ضيح من �صاحبي ،وطلبت �أن يبد�أ من �آخر ما قاله:
 يف جهنم  -ن�س�أل اهلل �أن ينجينا منها فال ندخلها مطلقاً -ح ّرم اهللعلى النار �أن ت�أكل �أثر ال�سجود .متفق عليه ،كما حرم على النار �أن حترق
قلباً فيه �شيء من القر�آن «لو ُجعل القر�آن يف �إهاب ثم �ألقي يف النار ما
احرتق» ال�سل�سلة ال�صحيحة.
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 وهذا ربط �آخر جميل. -وا�سمع قول اهلل تعاىل} :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ

ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ{ (العنكبوت)،
يُلقي ال�شيطان يف فهم بع�ض النا�س �أالَّ ت�صلوا لأنكم تقعون يف املعا�صي،
وي�ست�شهد بع�ضهم بـ«من مل تنهه �صالته عن الفح�شاء واملنكر مل يزدد من
اهلل �إال بعدا» ,وهذا حديث باطل ال ي�صح عن ر�سول اهلل  ،بل املعنى
ال�صحيح للآية �أن امل�سلم �إذا حافظ على �صالته و�إن كان يقع يف بع�ض
املعا�صي ف�إن ا�ستمراريته على ال�صالة �ستمنعه يوماً كما ف�سره الر�سول
عندما قيل له� :إن فالنا ي�صلي الليل كله ف�إذا �أ�صبح �سرق ،فقال:
«�ستمنعه �صالته» رواه �أحمد وغريه ب�إ�سناد �صحيح ،الألباين.
بل ْغنا املكان الذي نريد ،تابع �صاحبي حديثه ال�شيق بعد �أن ترجلنا

من املركبة:

ويف املح�شر جتعل ال�صالة امل�صلي يف ظل عر�ش الرحمن يوم ال ظل
�إال ظله «ورجل قلبه معلق بامل�ساجد» متفق عليه� ،أما يف القرب.
قال�« :إن امليت �إذا و�ضع
فعن �أبي هريرة �أي�ضاً ڤ عن النبي
يف قربه �إنه ي�سمع خفق نعالهم حني يولوا مدبرين ف�إن كان م� ً
ؤمنا كانت
ال�صالة عند ر�أ�سه وكان ال�صيام عن ميينه وكانت الزكاة عن �شماله وكان
فعل اخلريات من ال�صدقة وال�صالة واملعروف والإح�سان �إىل النا�س عند
رجليه في�ؤتى من ٍقب َِل ر�أ�سه فتقول ال�صالة ما ِقبَلي مدخل ثم ي�ؤتى عن
ميينه فيقول ال�صيام ما ِقبَلي مدخل ثم ي�ؤتى عن ي�ساره فتقول الزكاة ما
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ِقبَلي مدخل ثم ي�ؤتى من قبل رجليه فيقول فعل اخلريات من ال�صدقة
واملعروف والإح�سان �إىل النا�س ما ِقبَلي مدخل»( .ح�سنه الألباين).
و�أ�صحاب ال�صالة يكونون ُغ ًّرا حمجلني فيعرفهم الر�سول
عليه احلو�ض يف املح�شر.

فريدون
ِ

ا�ستدركت عليه:
 ولكن لي�ست كل �صالة لها هذا الثواب العظيم. ال�صالة ال�صحيحة املقبولة عند اهلل ،ويف الواقع �أَ َم َرنَا اهلل عز وجليف كتابه بثالثة �أمور تتعلق بال�صالة� :إقامتها ،واملحافظة عليها ،والدوام
على ذلك} :ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ{ (املعارج)} ،ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ

ﯶ ﯷ{ (املعارج).
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ال�صيام
تنفيذاً التفاقنا �أن نعتمر �أربع مرات كل عام ،ق�ضينا �أربعة �أيام يف
مكة و�أدينا  -بف�ضل اهلل  -جميع ال�صلوات يف امل�سجد احلرام.
 فر ٌق بني �أن ت�ؤدي العمرة مع ن�ساء ،و�أن تكون برفقة �صحبة مثلك. ال �شك �أن لكل �صحبة �أجرها ،عندما تعتمر مع الوالدة �أو الزوجةوالأوالد ،تن�شغل بهم ،وقلّما تتح�صل فرتة تكون فيها متفرغاً للعبادة
والطاعة� ،أما �إذا كنت وحدك ف�إنك متلك وقتك.
كنت و�صاحبي بانتظار �صالة املغرب.
بعد ال�صالة اقرتبنا من �أحد امل�شايخ ،اتخذ كر�سياً يف �صحن امل�سجد
احلرام ،وكان حديثه عن ال�صيام.
 تدبروا بدايات �آيات ال�صيام} :ﭣ ﭤ ﭥ{ ،هذه ال�صفةاملحببة لكل واحد منا ينادينا بها اهلل عز وجل تذكرياً لنا ب�أهم ما نرجو
�أن نتميز به (الإميان) ومن مِ نّا ال يحب �أن يو�صف بالإميان؟! فبد�أت �آيات
ال�صيام بهذا النداء من اهلل  -عز وجل  -للم�ؤمنني ،وتذ ُكر الآيات �أموراً
لت�سهيل هذه العبادة على امل�ؤمنني؛ فيخربهم اهلل عز وجل �أن هذه العبادة
مار�سها من �سبقهم من امل�ؤمنني ،فال تكليف جديداً عليهم وغريهم لي�سوا
�أف�ضل منهم يف جميع الأديان ال�سابقة ،والغاية حت�صيل التقوى.
}ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ{ (البقرة).
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في�سر اهلل عليهم
وال �شك �أن كل م�ؤمن ي�سعى ويجتهد ليتح�صل التقوىَّ ،
هذا الأمر ب�أن �أمرهم بال�صيام ،فد َّلهم على اخلري ،و�أمرهم به لينتفعوا
بي �سبحانه تي�سريه عليهم ب�أن جعله} :ﭲ ﭳﭴ{
هم به ،ثم نّ
(البقرة ،)184 :وذكر لهم الأ�سباب املبيحة للفطر.
تابعنا الدر�س �إىل �صالة الع�شاء و�أدينا ال�صالة ،ثم خرجنا نريد ال َع�شاء.
 كان در�ساً ممتعاً رغم �أن املو�ضوع تقر�ؤه دائماً وت�سمعه كثرياً� ،إال�أن ال�شيخ  -حفظه اهلل  -وفق يف تناوله بطريقة جديدة بالن�سبة يل على
الأقل.
 نعم ..و�أظنه لو �سمح له الوقت لذكر اجلوانب الإميانية الأخرىيف ال�صيام ب�أن�« :إذا جاء رم�ضان ُفتحت �أبواب اجلنة ُ
وغلقت �أبواب النار
و�صفدت ال�شياطني» (م�سلم) ،و�أن اهلل تعاىل يقول يف احلديث القد�سي:
«كل عمل ابن �آدم له �إال ال�صيام ف�إنه يل و�أنا �أجزي به» (متفق عليه) ،و�أن
�أبا �أمامة ڤ قال :قلت يا ر�سول اهلل مرين بعمل ،قال « :عليك
بال�صوم ف�إنه ال عدل له» ،قلت :يا ر�سول اهلل مرين بعمل ،قال« :عليك
بال�صوم ف�إنه ال عدل له» ،قلت :يا ر�سول اهلل مرين بعمل ،قال« :عليك
بال�صوم ف�إنه ال مثل له» (�صحيح الرتغيب والرتهيب).
 قررنا تناول الع�شاء بعيداً عن املطاعم القريبة من احلرم ل�شدةزحام النا�س عليها وج ْهلنا بجودة امل�أكوالت فيها.
� -أحاديث ال�صيام تث ّبت العزمية والإرادة يف قلوب امل�ؤمنني� ،أمل ت�سمع
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ال�شيخ يذكر ذات احلديث ولكن برواية �أخرى عن �أبي �أمامة قال ،قلت:
يار�سول اهلل دلني على عمل �أدخل به اجلنة ،قال« :عليك بال�صوم ف�إنه ال
مثل له» (ابن حبان و�صححه الألباين).
 بالطبع ف�إن النف�س الب�شرية حتتاج �إىل ما يدفعها للعمل ،وال �شك �أنيف ال�صوم م�شقة وتعباً ،ال�سيما يف مو�سم ال�صيف  -كما هو هذا العام -

ولكن �إذا تذكر العبد الأجر والثواب واملنفعة الدنيوية والأخروية ،ف�إن ذلك
يعينه على �أداء هذه العبادة وهو راغب يف الأجر حمت�سب للثواب.
 قاطعني: لقد�أعجبني قول ال�شيخ� :إن امل�ؤمن يحت�سب على اهلل وال يح�سبعلى اهلل.
ً
 نعم ..يف احلديث« :من �صام رم�ضان � ًواحت�سابا ،غفر له ما
إميانا

تقدم من ذنبه» (البخاري)� ،أي يفعل الطاعة ويرجو �أجرها من اهلل� ،أما
احل�ساب فهو �أن يقول :قر�أت ع�شرين كلمة من القر�آن يف كل كلمة باملتو�سط
�أربعة �أح��رف �إذاً ( 80 =)4*20حرفاً ،وكل حرف بع�شر ح�سنات� ،إذاً
املجموع ( )800ح�سنة� ،أو يقول� :أنا �أخطو خم�سمئة خطوة �إىل امل�سجد،
كل خطوة ترفع درجة وحتط �سيئة� ،إذاً ارتفعت خم�سمئة درجة ،وحميت
عني خم�سمئة �سيئة ،هذا املنطق ال ينبغي �أن ي�ستعمله املرء مع اهلل عز
وجل ،و�إمنا ذكر اهلل َ
بع�ضه تي�سرياً على النف�س الب�شرية ،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{ (البقرة)،
ولعلنا نبحث هذا الأمر ب�إ�سهاب مرة �أخرى.
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واحت�ساب ًا
الأحاديث يف ف�ضل �صيام رم�ضان وقيامه مع تخ�صي�ص ليلة القدر
�أحفظها ،ولكن ال �أعلم من خ ّرجها.
 تعال نبحث يف اجلهاز ،فال �أ�سهل من هذه العملية بف�ضل اهللتعاىل.
كنت و�صاحبي يف جمل�س بعد �صالة الع�صر نتناق�ش يف �شرح بع�ض
الأحاديث من كتاب« :املعتمد املنقول من �أق��وال الر�سول » يف ف�ضل
�سور القر�آن و�آياته.
جل�ست قبالة احلا�سوب ،وما هي �إال دقائق و�إذا بالأحاديث تظهر
على ال�شا�شة.
ً
واحت�سابا ،غفر له ما تقدم من ذنبه»
«م��ن يقم ليلة القدر �إمي��ان� ً�ا
ً
البخاري« ،من قام رم�ضان � ً
واحت�سابا ،غفر له ما تقدم من ذنبه»
إميانا
ً
البخاري« ،من �صام رم�ضان � ً
واحت�سابا ،غفر له ما تقدم من ذنبه»
إميانا

البخاري ،وكذلك جاءت عند م�سلم.

ّ
يرغب
ويف �إحدى روايات م�سلم عن �أبي هريرة :كان ر�سول اهلل
يف قيام رم�ضان من غري �أن ي�أمرهم فيه بعزمية ،فيقول« :من قام رم�ضان
ً
� ً
واحت�سابا غفر له ما تقدم من ذنبه».
إميانا
 -قاطعني:

 -وهل ورد و�صف «�إحت�ساباً» يف غري ال�صيام وقيام رم�ضان؟

رجعت �إىل جهازي مرة �أخرى.
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ً
واحت�سابا ،وك��ان معه حتى
 نعم« ..م��ن اتبع ج�ن��ازة م�سلم �إمي��ان� ً�ايُ �صلى عليها ويفرغ من دفنها؛ ف�إنه يرجع من الأجر بقرياطني ،كل قرياط
مثل � ُأح��د ،ومن �ص َّلى عليها ثم رجع قبل �أن تدفن ف�إنه يرجع بقرياط»
ً
فر�سا يف �سبيل
البخاري ،وكذلك يف (ال�صحيحة) للألباين« :من احتب�س
ً
اهلل � ً
واحت�سابا ف�إن �شبعه وروثه وبوله يف ميزانه ح�سنات».
إميانا
وجاءت هذه الأحاديث يف بع�ض كتب ال�سنن ،قال النووي�( :إمياناً):
ت�صديقاً ب�أنه حق ،معتقداً ف�ضيلته ،و(احت�ساباً) يريد به اهلل تعاىل وحده،
ال يق�صد ر�ؤية النا�س وال غري ذلك مما يخالف الإخال�ص.
هناك حديث �سمعته قبل يومني يف الإذاعة« :من احت�سب ثالثة من
�صلبه دخل اجلنة ،قالت امر�أة� :أو اثنني؟ قال� :أو اثنني».
رجعت �إىل جهازي.
 نعم هذا احلديث يف ال�سل�سلة ال�صحيحة للألباين ،ويف زيادةيف �صوم
قالت املر�أة« :يا ليتني قلت واحد ًا» ،ويف �صحيح م�سلم ،قال
عا�شوراء�« :إين �أحت�سب على اهلل �أن يكفر ال�سنة التي بعده» ويف �صيام
عرفة« :احت�سب على اهلل �أن ّ
يكفر ال�سنة التي قبله وال�سنة التي بعده»
قال�« :إن اهلل تعاىل ال ير�ضى
م�سلم ،ويف حديث �آخر �إن ر�سول اهلل
لعبده امل�ؤمن �إذا ذهب ب�صفيّه من �أهل الأر���ض ،ف�صرب واحت�سب ،بثواب
دون اجلنة» وح�سنه الألباين.
ويف �صحيح اجلامع« :عجبت للم�سلم �إذا �أ�صابته م�صيبة احت�سب
و��ص�بر ،و�إذا �أ�صابه خ�ير حمد اهلل و�شكر� ،إن امل�سلم ي��ؤج��ر يف ك��ل �شيء
حتى يف اللقمة يرفعها �إىل فيه» ،ويف فقدان الب�صر يقول اهلل تعاىل
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كما جاء يف احلديث« :من �أذهب حبيبتيه ف�صرب واحت�سب ،مل �أر�ض له
ً
ثوابا دون اجلنة» �صحيح اجلامع ،وعن �أم �سلمة قالت :قال ر�سول اهلل
�« :إذا �أ�صابت �أحدكم م�صيبة فليقل� :إنا هلل و�إنا �إليه راجعون ،اللهم
عندك �أحت�سب م�صيبتي ،ف�أجرين فيها و�أبدل يل بها خري ًا منها» م�سلم،
و�صحيح ابن ماجه.
 لنبحث يف معاجم اللغة عن االحت�ساب.وبالفعل ،رجعنا �إىل مكتبتنا الرقمية.
 قال ابن ال�سكيت «احت�سب فالن بنني� :إذا ماتوا له كباراً واحت�سبالأجر ب�صربه» ،و(احت�سب) عند اهلل خرياً ،اعت ّده فيما يدخره اهلل له،
ومن ذلك (يحت�سب) �صومه عند اهلل� ،أي :يرجو �أن يدخره اهلل له ،فيجد
�أجره �إذا لقي اهلل عز وجل.
ويف «ل�سان العرب» :واالحت�ساب من احل�سب ،و�إمنا قيل ملن ينوي
بعمله وجه اهلل( :احت�سبه) ...و(االحت�ساب) يف الأعمال ال�صاحلات
وعند املكروهات هو البدار �إىل طلب الأجر وحت�صيله بالت�سليم وال�صرب
�أو با�ستعمال �أن��واع الرب والقيام بها على الوجه املر�سوم فيها طلباً
للثواب املرجو.
فاالحت�ساب يف ال�صيام هو رجاء نيل ثوابه الذي هو الدخول من باب
الريان ،ومغفرة ما �سبق من ذنوب والأجر الذي وعد اهلل به بقوله عز
وجل يف احلديث القد�سي�« :إال ال�صوم ف�إنه يل و�أنا �أجزي به» البخاري.
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احلج ..رحلة �إميانية
 ندرك اجلانب الإمياين يف ال�صالة ،ويف ال�صيام ،ولكن يف احلجيكون املرء م�شغوالً ب��أداء املنا�سك ،ويف معظمها يكون يف زحام و�شدة
وتعب؛ فال جمال للخ�شوع والإميانيات ،و�إمنا يريد �أحدنا �أن ينتهي من
الن�سك بطريقة �صحيحة حتى ت�سقط عنه هذه الفري�ضة العظيمة.
بهذه الكلمات علق �صاحبي على و�صفي احلج ب�أنه رحلة �إميانية ،وهو
إلتفت �إليه:
من النوع الذي يقول ما يخطر على بالهُّ � ..
 ولذلك وجب على امل�ؤمن �أن يتذكر اجلوانب الإميانية يف احلج قبل�أن يغادر؛ ف�إن التفاوت يف �أجر العبادات يكون على ما يف القلوب؛ فاجلميع
ي�ؤدي ال�صلوات خلف �إمام واحد واجلميع يُتِم �صالته ،ولكن �شتان بني
�أجر هذا وذاك ،وكذلك �أجر ال�صيام ،اجلميع مي�سك من الفجر �إىل الليل،
ولكن �شتان بني �أجر هذا وذاك ،وكذلك احلج ،اجلميع يقف بعرفة ويبيت
مبزدلفة ويطوف بالبيت ويرمي اجلمرات ويقدم ال َه ْدي ويحلق ،ولكن
�شتان بني �أجر هذا وذاك؛ ف�إذا كان املرء �سين�شغل ب�أداء املنا�سك �أيام
احلج ،فالأحرى به �أن يحفظ �إميانيات احلج قبل �أن يغادر.
�أظهر �صاحبي قناعته مبا قلت.
 وماذا تعني بـ «�إميانيات احلج»؟ دعني �أذك��ر لك حديثاً طوي ًال يذكر ما يتعلق باحلج من ق�ضايا
غيبية ،ثم نتحدث عن التفا�صيل؛ فعن ابن عمر ڤ قال :كنت جال�سا مع
يف م�سجد منى ،ف�أتاه رجل من الأن�صار ورجل من ثقيف ف�سلّما
النبي
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ثم قاال :يا ر�سول اهلل جئنا ن�س�ألك ،فقال �« :إن �شئتما �أخربتكما مبا
جئتما ت�س�أالين عنه فعلت ،و�إن �شئتما �أن �أم�سك وت�س�أالين فعلت» فقاال:
�أخربنا يا ر�سول اهلل ،فقال الثقفي للأن�صاري� :سل ،فقال� :أخربين يا
ر�سول اهلل ،فقال « :جئتني ت�س�ألني عن خمرجك من بيتك ت�ؤم البيت
احل��رام وم��ا ل��ك فيه ،وع��ن ركعتيك بعد ال�ط��واف وم��ا ل��ك فيهما ،وعن
طوافك بني ال�صفا وامل��روة وم��ا لك فيه ،وع��ن وقوفك ع�شية عرفة وما
لك فيه ،وعن رميك اجلمار وما لك فيه ،وعن نحرك وما لك فيه مع
الإفا�ضة» ،فقال :والذي بعثك باحلق لَ َع ْن هذا جئت �أ�س�ألك.
قال« :ف�إنك �إذا خرجت من بيتك ت�ؤم البيت احلرام ال ت�ضع ناقتك
ُخ� َّ�ف� ًا وال ترفعه �إال كتب اهلل ل��ك ب��ه ح�سنة وحم��ا عنك خطيئة ،و�أما
رك�ع�ت��اك بعد ال �ط��واف فكعتق رق�ب��ة م��ن بني �إ�سماعيل عليه ال�سالم،
و�أم��ا طوافك بال�صفا وامل��روة فكعتق �سبعني رقبة ،و�أم��ا وقوفك ع�شية
عرفة ف�إن اهلل ينزل �إىل �سماء الدنيا فيباهي بكم املالئكة يقول :عبادي
جا�ؤوين �شعث ًا من كل فج عميق ،يرجون جنتي ،فلو كانت ذنوبكم كعدد
الرمل �أو كقطر املطر �أو كزبد البحر لغفرتها� ،أفي�ضوا عبادي مغفور ًا
لكم وملن �شفعتم له ،و�أما رميك اجلمار فلك بكل ح�صاة رميتها تكفري
كبرية من املوبقات ،و�أم��ا نحرك فمذخور لك عند رب��ك ،و�أم��ا حالقك
ر�أ�سك فلك بكل �شعرة حلقتها ح�سنة ويمُ حى عنك بها خطيئة ،و�أما
طوافك بالبيت بعد ذلك ف�إنك تطوف وال ذنب لك» ،ي�أتي ملك حتى
ي�ضع يديه بني كفيك فيقول :اعمل فيما ت�ستقبل فقد غفر لك ما
م�ضى» (ال�سل�سلة ال�صحيحة).
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 هذا حديث جميل ،يجب على كل حاج �أن يعرفه ،بل يحفظه حتىال ين�ساه وهو ي�ؤدي املنا�سك.
 نعم ..مع �أحاديث �أخرى تُعِ ني احلاج على �أداء املنا�سك بطريقة�إميانية ينال معها الأجر العظيم ،مثل قول النبي « :احلجاج والعمار

وفد اهلل دعاهم ف�أجابوه و�س�ألوه ف�أعطاهم» (ح�سنه الألباين).

وكذلك احلديث القد�سي�« :إن اهلل يقول� :إن عبد ًا �أ�صححت له ج�سمه
وو�سعت عليه يف املعي�شة مت�ضي عليه خم�سة �أعوام ال يفد �إىل ..حمروم»
(�صححه الألباين).
 ولكن م�ضت �أكرث من ع�شر �سنني على �آخر حجة يل. �أمل تكن يف العمرة يف �شعبان املا�ضي؟! نعم. �إ ًذا مل مت�ض عليك خم�س �سنوات مل تفد �إىل اهلل! فاملق�صودالذهاب �إىل احلج �أو العمرة ،بدليل حديث« :احلجاج والعمار وفد اهلل».
 -ارتاح �صاحبي ملا �سمع.
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احلج ..رحلة التوحيد
يف �سورة البقرة يقول تعاىل} :ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ

ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ

ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ{ (البقرة) ،ويف �سورة احلج :يقول تعاىل:
}ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ{ (احل��ج)  ..وال �شك �أن
�أعظم تطهري� ..سواء للقلوب �أم للأماكن �إمنا يكون بتطهريها من ال�شرك..
وحتقيق التوحيد هلل عز وجل.
كان ال�شيخ يلقي خاطرة يف �أول �أيام ذي احلجة عن غايات احلج:
 ف�أعظم غاية يف احلج هي حتقيق التوحيد ..والثانية هي االتباع..�أول ما يبد�أ به العبد ..هو« :لبيك اللهم لبيك ..لبيك ال �شريك لك
لبيك» ..ويف اللغة( :لبيك)� ..أنا مقيم على طاعتك �إلباباً بعد �إلباب
و�إجابة بعد �إجابة ..و(�سعديك)� ..إ�سعاداً بعد �إ�سعاد ..ويف اجلاهلية
كانوا يلبون« :لبيك ال �شريك لك� ..إال �شريكا هو لك ..متلكه وما ملك»..
وكان �أهل كل قبيلة يعظمون �صنمهم يف التلبية ..فجاء التوحيد ..ليجعل
التلبية ..هلل وحده ال �شريك له�« ..إن احلمد والنعمة لك وامللك ال �شريك
لك» ..وهذا ال�شعار يف احلج ..ال ينقطع حتى يرمي احلاج جمرة العقبة
الكربى يوم العا�شر من ذي احلجة ..حيث ي�ستبدل به �شعاراً �آخر« :اهلل
�أكرب ..اهلل �أكرب ..ال �إله �إال اهلل ..اهلل �أكرب اهلل �أكرب وهلل احلمد» ..يف الأيام
املتبقية من احلج حتى يغادر �إىل بلده.
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تابع ال�شيخ كالمه ..الذي امتلأ حما�سة مما جعل �أغلب امل�صلني
ميكثون يف �أماكنهم ي�ستمعون:
 التوحيد واالتباع �سبيل النجاة ..يف كل ن�سك يف احلج ..يف الطوافوال�سعي والوقوف بعرفة واملبيت مبزدلفة ورمي اجلمرات والهدي وطواف
« :خري
الإفا�ضة واملبيت مبنى ..كلها توحيد هلل ..واتباع للر�سول
الدعاء دعاء يوم عرفة ،وخري ما قلت �أنا والنبيون من قبلي ال �إله �إال اهلل
وحده ال �شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل �شيء قدير» الألباين
(�صحيح الرتمذي) ،وبعد �أن يبيت احلجيج يف مزدلفة يقول اهلل تعاىل:
}ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ{ (البقرة).
و�أف�ضل الذكر كما يف حديث جابر قال :قال ر�سول اهلل
الذكر ال �إله �إال اهلل ،و�أف�ضل الدعاء احلمد هلل» ح�سنه الألباين.

�« :أف�ضل

فالذين يزعمون �أن امل�سلمني يعظمون (حجراً) فيطوفون (حوله)..
ويرمون (حجراً على حجر) ..وي َق ِّبلُون (ح��ج��راً)� ..إمن��ا يقولون ذلك
حقداً وح�سداً كما قال اهلل تعاىل} :ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ

ﮓﮔﮕﮖﮗﮘ ﮙ ﮚﮛﮜﮝﮞ

ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ{ (البقرة).
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ب�شارات احلجيج
 كثري من النا�س ال يعرفون مِ ن ف�ضل احلج �إال حديث« :واحلجاملربور لي�س له جزاء �إال اجلنة» متفق عليه ،وحديث« :من حج فلم يرفث
ومل يف�سق رجع كيوم ولدته �أمه» متفق عليه ،مع �أن الأحاديث ال�صحيحة
يف بيان �أجر احلاج كثرية.
 معظم النا�س ي ��ؤدي احلج من باب �إكمال الدين و�أداء ركن من�أركان الإ�سالم ..وفع ً
ال �أنا من الذين ال يذكرون يف ف�ضل احلج �إال هذين
احلديثني ..ورمبا حديثاً ثالثاً يف �أن« :احل�ج��اج وف��د اهلل» ..وال �أحفظ
ن�صه.
كنت و�صاحب يف مهمة ق�صرية بعد �صالة الع�شاء ل�شراء بع�ض
حاجيات املنزل من �سوق و�سط املدينة.
 تعني حديث النبي « :احلجاج والعمار وفد اهلل ،دعاهم ف�أجابوه،و�س�ألوه ف�أعطاهم» ح�سنه الألباين ..ويف رواية عند الن�سائي وابن ماجه
عن �أبي هريرة قال :قال ر�سول اهلل « :احلجاج والعمار وفد اهلل �إن
دعوه �أجابهم ،و�إن ا�ستغفروه غفر لهم»�( ..صححه الألباين).
 نعم هذا احلديث ..وال �أعرف غري هذه الأحاديث. �إذاً ا�ستمع �إىل هذا احلديث ال�شامل يف ف�ضل احلج و�أجر احلجاج..ً
جال�سا مع النبي يف م�سجد
روى ابن عمر ر�ضي اهلل عنهما قال :كنت
منى (م�سجد اخليف) ف�أتاه رجل من الأن�صار ورجل من ثقيف ،ف�سلما
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ثم قاال :يا ر�سول اهلل جئنا ن�س�ألك ،فقال� :إن �شئتما �أخربتكما مبا جئتما
ت�س�أالين عنه فعلت و�إن �شئتما �أن �أم�سك وت�س�أالين فعلت ،فقاال� :أخربنا
يا ر�سول اهلل ،فقال الثقفي للأن�صاري� :سل ،فقال� :أخربين يا ر�سول اهلل،
فقال :جئتني ت�س�ألني عن خمرجك من بيتك ت�ؤم البيت احلرام وما لك
فيه ،وعن ركعتيك بعد الطواف وما لك فيهما ،وعن طوافك بني ال�صفا
وامل��روة وما لك فيه ،وعن وقوفك ع�شية عرفة وما لك فيه ،وعن رميك
اجلمار وما لك فيه وعن نحرك وما لك فيه مع الإفا�ضة ،فقال :والذي
بعثك باحلق عن هذا جئت �أ�س�ألك.
قال  :ف��إن��ك �إذا خرجت م��ن بيتك ت ��ؤم البيت احل��رام ال ت�ضع
ناقتك خفا وال ترفعه �إال كتب اهلل لك به ح�سنة وحما عنك خطيئة،
و�أما ركعتاك بعد الطواف فكعتق رقبة من بني �إ�سماعيل عليه ال�سالم،
و�أم��ا طوافك بال�صفا وامل��روة فكعتق �سبعني رقبة ،و�أم��ا وقوفك ع�شية
عرفة ف�إن اهلل يهبط �إىل �سماء الدنيا فيباهي بكم املالئكة ،يقول :عبادي
جا�ؤوين �شعثا من كل فج عميق ،يرجون جنتي ،فلو كانت ذنوبكم كعدد
الرمل �أو كقطر املطر �أو كزبد البحر لغفرتها� ،أفي�ضوا عبادي مغفورا
لكم وملن �شفعتم له ،و�أما رميك اجلمار فلك بكل ح�صاة رميتها تكفري
كبرية من املوبقات ويف رواية :و�أم��ا رميك اجلمار فقال اهلل عز وجل:

}ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ{ ،و�أما
ن�ح��رك ف�م��ذخ��ور ل��ك عند رب��ك ،و�أم ��ا ر�أ� �س��ك فلك بكل �شعرة حلقتها
ح�سنة وميحى عنك بها خطيئة ،و�أما طوافك بالبيت بعد ذلك ف�إنك
تطوف وال ذنب لك ،ي�أتي ملك حتى ي�ضع يديه بني كتفيك فيقول اعمل
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فيما ت�ستقبل فقد غفر لك ما م�ضى» .رواه الطرباين يف الكبري والبزار
واللفظ له (قال الألباين :ح�سن لغريه).
مل يُ ِ
خف �صاحبي �إعجابه وا�ستغرابه:
 هذه �أول مرة �أ�سمع هذا احلديث� ..إنه جميل ورائ��ع ،وفيه منالأجر ما يجعل املرء يود �أن يكون حاجاً كل عام.
 ما �أكرث ما �شد انتباهك يف احلديث؟! كله ..وال�سيما �أجر رمي اجلمرات« :فلك بكل ح�صاة رميتها تكفريكبرية من املوبقات» ..طبعاً ما مل يكن فيه ح ٌق للعباد.
 نعم هذا �صحيح. وكذلك �أجر الطواف الأخ�ير« .ي��أت��ي ملك حتى ي�ضع يديه بنيكتفيك فيقول :اعمل فيما ت�ستقبل فقد غفر ل��ك م��ا م�ضى» ..اللهم
حجاً فيه كل هذا الأجر غري منقو�ص.
ارزقنا ّ
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معجزة القر�آن
�أخط�أ �إمامنا يف �صالة الفجر ،وكان يقر�أ من �أواخ��ر �سورة مرمي،

فقر�أ« :وما ينبغي للرحمن �أن يكون له ولد» ،بدال من} :ﯨ ﯩ ﯪ

ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ{ (مرمي) ..انتظرته بعد ال�صالة.
قبل �أن �أفتح املو�ضوع معه بادرين:

 �أعلم �أين �أخط�أت يف قراءتي ..ويف حلظة غفلة مع �أين ال �أذكرمكان اخلط�أ ..ولكن �أعلم ذلك.
 نعم ..لقد �أخط�أت يف قوله تعاىل} :ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ{. �سبحان اهلل ..كتاب اهلل العزيز ال ت�ستطيع �أن ت�ستبدل منه حرفامكان حرف ..ومن كان يحفظ القر�آن رمبا ينتقل من �آية �إىل �أخرى �أو
يُدخل �آية يف �أخرى ..لت�شابههما ..ي�شعر ب�أنه �أخط�أ ..و�إذا مل ي�صححه
�أحد رمبا ي�ستمر ..ولكنه يعلم �أنه �أخط�أ يف مكان ما..
 وهذه هي املعجزة ..ذلك �أن القر�آن الكرمي كالم اهلل ..فهو �أكملكالم؛ ف�إذا بدلت منه �شيئاً �أو غيرّ ت حرفاً نق�ص الكمال ..وي�شعر بذلك
من كان حافظاً �أو م�ستمعاً جيداً لكتاب اهلل عز وجل.
� -أظنني �سهوت وخطر يل قول اهلل تعاىل :من �سورة الن�ساء} :ﭽ

ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ{،
�إن �أحدنا �إذا مل يكن قوي الرتكيز يف قراءته لكتاب اهلل عز وجل تختلط
عليه الآيات.
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 وهل يجب على من َخلْف الإمام �أن ي�صحح قراءته ويفتح عليه�إذا ن�سي؟!
 نعم� ..إذا كان حافظاً للآية املقروءة ،فيجب �أن ي�صححها ..وي�سكت�إذا كان غري متيقن من حفظه ..وهذه امل�س�ألة من �إعجاز القر�آن ،وقد
حتدى بها اهلل عز وجل الإن�س واجلن جمتمعني} :ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦ ﭧﭨﭩﭪﭫ ﭬﭭ

ﭮ ﭯ{ (الإ�سراء) ،وهذا الإعجاز ينبه �إليه اهلل عز وجل ،عندما
يفتتح بع�ض ال�سور بحروف مقطعة «امل ..كهيع�ص ..ن».
فال�سور التي تبد�أ بهذه احلروف ي�أتي بعدها« ..ذلك الكتاب»« ،كتاب
�أنزلناه»« ،والقر�آن املجيد»« ،والكتاب املبني» ..فاملعنى �أن هذا الكتاب
املك َّون من هذه احل��روف التي تتكلمون بها ..ال ت�ستطيعون �أن ت�أتوا
مبثله.
 وكم عدد هذه احلروف؟«ن�ص حكي ٌم قطعاً له �سر»
 �أربعة ع�شر حرفاً ..جمموعة يف عبارة ٌّتفرقت يف �سبع وع�شرين �سورة �إن مل تخني ذاكرتي.
وانظر �إىل دقة نقل القر�آن ..ذلك �أن نقله بال�سماع ولي�س بالكتابة..
يف قوله تعاىل} :ي�س{ و}امل{ ..تقر�أ «يا� ..سني» و«�ألف ..الم ..ميم»..
«ع َّم» مع �أنها حرفان ..ولكن تقر�أ كلمة واحدة ..ال
وقوله} :عَ مَّ { ..تقر�أ َ
�أحرفاً مقطعة .ولذلك من �أراد �أن يحفظ القر�آن حفظاً �صحيحاً فالبد
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�أن يقر�أه على حافظ ،فاحلفاظ لهم �سل�سلة تت�صل �إىل حفاظ ال�صحابة
ثم �إىل ر�سول اهلل .
وهذا الإعجاز يف القر�آن� ..أتى متحدياً �أف�صح الب�شر ..ومل ينته
�اق �إىل يوم القيامة ..مهما تقدمت العلوم
التحدي بعد ..و�إمن��ا هو ب� ٍ
وتطورت التكنولوجيا ..و�سهلت املعارف ..يب َق القر�آن معجزاً ال ي�ستطيع

�أحد �أن ي�أتي مبثله ..وال بع�شر �سور مثله ..وال حتى ب�سورة واحدة ..ومن
ي ّد ِع غري ذلك ..فليفعل.
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الأحرف ال�سبعة للقر�آن
 قر�أت حديثا �س َّبب يل �إ�شكاالً. �أوال تث َّبت من �صحة احلديث ،ف�إذا ثبت نبحث عن معناه. هو ثابت لأين قر�أته يف «ال�سل�سلة ال�صحيحة» لل�شيخ الألباين رحمهاهلل.
قاطعته:
 تعلم �أن ال�شيخ رحمه اهلل تراجع عن موقفه من بع�ض الأحاديث،فنقل بع�ضها من ال�صحيح �إىل ال�ضعيف وبالعك�س ...ولكن يف قلة من
الأحاديث.
 نعم �أعلم ذلك ،ولكن هذا احلديث ثابت ..وهو عن ابن م�سعودقال« :ك��ان الكتاب الأول ينزل م��ن ب��اب واح��د على
عن ر�سول اهلل
أمر
زجر و� ٌ
حرف واحد ،ونزل القر�آن من �سبعة �أبواب على �سبعة �أحرفٌ :
وحالل وحرام وحمكم ومت�شابه و�أمثال ..ف�أحلوا حالله ،وحرموا حرامه،
وافعلوا ما �أمرمت به ،وانتهوا عما نهيتم عنه ،واعتربوا ب�أمثاله ،واعملوا
مبحكمه ،و�آمنوا مبت�شابهه وقولوا�} :آمنا به كل من عند ربنا{» احلاكم
 ابن حبان. حديث جميل. وهناك حديث �آخر يف الباب ذاته ..و�أي�ضا �صحيح ..قال ر�سول اهلل�« :أتاين جربيل وميكائيل ،فجل�س جربيل عن مييني وجل�س ميكائيل
عن ي�ساري فقال جربيل :اقر�أ على حرف ،فقال ميكائيل :ا�ستزده ،فقال:
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اقر�أ القر�آن على حرفني ،قال :ا�ستزده ..حتى بلغ �سبعة �أحرف ،قالٌّ :
وكل
كاف �شاف» ال�سل�سلة ال�صحيحة.
 �أي�ضاً حديث جميل ،تعال نبحث عن حديث �آخر يف الأحرف التينزل بها القر�آن.
�أح�ضر �صاحبي حا�سوبه املحمول ..فتح املكتبة ال�شاملة ..بحث عن
«�سبعة �أحرف» يف كتب الألباين  -رحمه اهلل  -وجدنا احلديثني وحديثاً
أبي بن كعب ،قال« :ما حك يف نف�سي �شيء منذ �أ�سلمت �إال �أين
�آخر ..عن � ّ
قر�أت �آية وقر�أها �آخر غري قراءتي ،فقلت� :أقر�أَنيها ر�سول اهلل  ،وقال
�صاحبي� :أقر�أَنيها ر�سول اهلل  ،ف�أتينا ر�سول اهلل  ،فقلت :يا ر�سول
اهلل �أقر�أتني �آية كذا؟ قال :نعم ,وقال �صاحبي� :أقر�أتنيها كذا؟ قال نعم..
�أتاين جربيل ..ثم ذكر احلديث ال�سابق ..وزاد يف �آخره� :إن قلت« :غفور ًا
ً
ً
ً
ً
ً
�سميعا» ..اهلل كذلك ما
«عليما
عليما» �أو قلت:
«�سميعا
رحيما» �أو قلت:
مل تختم �آية عذاب برحمة �أو �آية رحمة بعذاب» (ح�سنه الألباين).
تبي كيف كان التنوع يف قراءة القر�آن يف البداية..
 هذه الأحاديث نّثم ملا انت�شر امل�سلمون يف كافة �أرج��اء املعمورة من بالد ال�صني �شرقاً
�إىل �أق�صى املغرب غرباً ،واختلف النا�س يف القراءات وخ�شي عثمان
ڤ وقوع فتنة بني النا�س على القر�آن� ،أمر بكتابة م�صحف واحد ..هو
(امل�صحف الإمام) ،وا�ستن�سخ منه نُ�سخاً بعثها �إىل الأم�صار و�أحرق غريه
من امل�صاحف ،ف�أ�صبح القر�آن حرفاً واحداً ..ال جتد فيه �أي اختالف يف
ترتيب الكلمات �أو الأحرف ..كما كان يف امل�صاحف قبله ..ف�صار حرفاً
واحداً ب�إجماع ال�صحابة ..وانتهت االختالفات يف الر�سم القر�آين.
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 ماذا عن القراءات الع�شر؟! هذه ظهرت بعد ذل��ك ..وهي ق��راءات للحرف الواحد ذات��ه منامل�صحف الواحد والر�سم الواحد ..ولكن بع�ضهم يقر�أ باملد وبع�ضهم
بالق�صر وبع�ضهم بالإمالة ..ك�أن تقول} :مالك يوم الدين{ �أو }مَ ِلك
ي��وم الدين{ ..فهي قراءات حلرف واحد من القراءات بطرق خمتلفة
كقراءة حف�ص عن عا�صم ،ونافع والدوري وغريهم من كبار القراء ..فال
يوجد اليوم �إال حرف واحد للقر�آن؛ النتهاء احلاجة �إىل ال�سبعة �أحرف
منذ عهد عثمان ڤ.
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�أحاديث النبي
كنا نتدار�س �شرح النووي ل�صحيح م�سلم ..وعلى وجه التحديد( ..باب
من قتل نف�سه)� ..س�ألني بعد انتهاء الدر�س ،ونحن يف طريقنا للخروج من
امل�سجد:
 كيف ال يكفر (املنتحر) والنبيخملد ًا فيها �أبد ًا»؟!

يقول« :يف ن��ار جهنم خالد ًا

 �أمل ننقل قول العلماء ب�أن من مات على التوحيد ال يخلد يف النار؟ نعم �أعلم ذلك ،ولكن لفظ احلديث« ..خالد ًا خملد ًا �أبد ًا»!! ال يفهممنه �إال اخللود الأبدي يف النار ..واخللود الأبدي ال يكون �إال للكافر.
هي اجلمع بني
 �إن القاعدة الأوىل يف فهم �أحاديث النبيالأحاديث ال�صحيحة وعدم �ضرب بع�ضها ببع�ض �أو �إنكار بع�ضها لأجل
بع�ض ..ولدينا �أحاديث �صحيحة تبني �أن اهلل يخرج من النار من كان يف
قلبه مثقال ذرة من �إميان ..ومن مات ال ي�شرك باهلل �شيئا دخل اجلنة..
«�أتاين جربيل عليه ال�سالم فب�شرين �أنه من مات من �أمتك ال ي�شرك باهلل
�شيئا دخ��ل اجلنة ،قلت :و�إن زن��ى و�إن �سرق؟ ق��ال :و�إن زن��ى و�إن �سرق»..
ً
�شيئا دخل
م�سلم ..وكذلك حديث املوجبتني« :م��ن م��ات ال ي�شرك ب��اهلل
ً
�شيئا دخل النار» ..م�سلم.
اجلنة ،ومن مات ي�شرك باهلل
تبي �إنه ال يدخل اجلنة من �أتى بع�ض الذنوب ،وكذلك
وهناك �أحاديث نَّ
رب�ؤ الر�سول ممن �أتى بع�ض الذنوب ..مثل« ..من حمل علينا ال�سالح
ت ُ
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فلي�س منا» (البخاري)« ..من غ�شنا فلي�س منا» (م�سلم)�« ..أنا بريء ممن
حلق و�سلق وخرق» (م�سلم)« ..ال يدخل اجلنة قتات» (متفق عليه)..
قاطعني:
 هال �شرحت الأمر حتى ال تكرث علي الأحاديث: الأمر هو �أنك ال ت�ستطيع �أن ت�صل �إىل ا�ستنتاجات ال�سيما يف �أمورالعقيدة ملجرد �أنك قر�أت حديثاً �صحيحاً ..وال حتى يف الأحكام الفقهية..
فال حت ِّرم ..وال حتلّل ..وال ت�ستح�سن وال حتكم بجنة �أو نار ..ا�ستناداً �إىل
فهمك لألفاظ احلديث ..بل ا�س�أل العلماء ..واقر�أ �شروحهم للأحاديث
وكيف جمعوا بني الأحاديث جميعها ..و�إال ف�إنك �ستقع يف ق�ضايا خطرية
تك ّفر بها النا�س وحتكم عليهم باخللود يف النار �أو حترمي الدخول �إىل
اجلنة ..وهذا �سبب �ضالل كثري من الفرق.
�سكت متفكراً ك�أمنا ي�سمع �شيئاً جديداً ..تابعت:
 وهذه م�شكلة كثري من ال�شباب الذين يلتزمون بالدين بعيداً عنمالزمة عامل ي�شرح لهم ق�ضايا ال�شرع من عقيدة وفقه وتف�سري وغري

ذلك.

 وهل يجب مالزمة �شيخ لفهم الدين؟! نعم ..و�إذا مل يتوافر هذا الأمر فال تلزم نف�سك وغريك ب�أمورتعبدية �أو يف العقيدة حتى ت�س�أل من لديه علم �شرعي ،و�إال ف�إين �أخ�شى
عليك �أن تقع يف ال�ضالل من حيث تريد الهداية.
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يف املعراج :هل ر�أى النبي

ربه؟

 هذه ق�ضية ال يرتتب عليها تكليف واختلف فيها ال�سلف منذ العهدر�أى ربه ليلة املعراج ،وعائ�شة �أم
الأول ،فابن عبا�س قال� :إن الر�سول
ربه ،ولكل فريق دليله.
امل�ؤمنني قالت :مل ير الر�سول
 و�أنت ماذا تقول؟ وهل يل �أن �أقول بعد قول العلماء؟! لن �أخربك بر�أيي ،ولكن دعني�أذكر لك �أدلة ه�ؤالء وه�ؤالء ،ثم انظر �أيهما �أقرب.
عن عكرمة� :سئل ابن عبا�س  -ر�ضي اهلل عنهما  -هل ر�أى حممد
ربه؟ (يعني ليلة الإ�سراء) قال :نعم .وال�صحابي �إذا �أخرب عن ق�ضية
غيبية ف�إن قوله ي�أخذ حكم الرفع �إىل ر�سول اهلل  ،ثم �إن قول ابن
عبا�س فيه �إثبات� ،أما الآخ��رون فقد نفوا ويف القواعد :الإثبات يقدم
على النفي ،يقول النووي يف �شرحه ل�صحيح م�سلم« :وذهب اجلمهور من
املف�سرين �إىل �أن املراد �أنه ر�أى ربه �سبحانه وتعاىل ،ثم اختلف ه�ؤالء
ر�أى ربه بف�ؤاده دون عينيه ،وذهب جماعة
فذهب جماعة �إىل �أنه
�إىل �أنه ر�آه بعينيه ،قال الإمام �أبو احل�سن الواحدي ،قال املف�سرون :هذا
ربه عز وجل ليلة املعراج» ويف �شرح ذلك «�أن
�إخبار عن ر�ؤية النبي
اهلل جعل ب�صره يف ف�ؤاده �أو خلق لف�ؤاده ب�صر ًا حتى ر�أى ربه ر�ؤية �صحيحة
كما يرى بالعني».
�أما قول عائ�شة ر�ضي اهلل عنها والفريق الذي يقول� :إن الر�سول
مل ير ربه ليلة املعراج؛ فاحلديث يف م�سلم عن م�سروق يقول :كنت متكئاً
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ٌ
ثالث من تكلم بواحدة منهن
عند عائ�شة ،فقالت :يا �أبا عائ�شة (م�سروق)
فقد �أعظم على اهلل الفِ رية ،قلت ما هن؟ قالت :من زعم �أن حممداً ر�أى
ربه فقد �أعظم على اهلل الفرية ،قال :وكنت متكئاً فجل�ست فقلت :يا �أم
امل�ؤمنني �أنظريني وال تعجليني� ،أمل يقل اهلل عز وجل} :ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰ ﮱ{ (التكوير)} ،ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ{ (النجم) ،فقالت� :أنا
�أول هذه الأمة �س�أل عن ذلك ر�سول اهلل  ،فقال�« :إمنا هو جربيل مل
ً
منهبطا من
�أره على �صورته التي ُخلق عليها غري هاتني املرتني ،ر�أيته
ال�سماء �ساد ًا عظم خلقه ما بني ال�سماء �إىل الأر�ض» .م�سلم.
وكذلك حديث �أبي ذر« :قال� :س�ألت ر�سول اهلل  :هل ر�أيت ربك؟
ق��ال :ن��ور �أ َّن��ى �أراه؟!» �صحيح ،قال الإمام �أبو عبداهلل املازري  -رحمه
اهلل  :-ال�ضمري يف (�أراه) عائد على اهلل �سبحانه وتعاىل ،ومعناه :النور
(الذي هو حجابه �سبحانه) منعني من ر�ؤيته.
 �أظنك �أم�سكت الع�صا من الن�صف� ،أعطني �أداة �أخرى �أ�ستطيع بها�أن �أرجح بني الر�أيني.
 هناك قاعدة �أننا نُرجع الأمور �إىل �أ�صولها؛ فالأ�صل الذي يتفقعليه �أهل ال�سنة واجلماعة كلهم� ،أن اهلل ال يُرى يف الدنيا ر�أي العني ،ومن
�أراد �أن يحيد عن هذا الأ�صل عليه بالدليل.
 -ك�أنك ترجح �أن الر�سول

مل ي َر ربه؟!

 مل �أقل ذلك لأن العلماء ر ّدوا على هذا الأ�صل ب�أن الر�ؤية مل تكنبهيئته الب�شرية كما هو على الأر�ض،
على الأر�ض ومل يكن الر�سول
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بل بهيئة عرج بها �إىل ال�سموات العال حتى و�صل �إىل �سدرة املنتهى ،فهذا
الأ�صل ال ينطبق هنا.
 �إذاً ماذا تقول؟ �أقول� :إن االعتقاد ب�أحد القولني ال ينفي القول الآخر ،وال يرتتبعليه عقيدة تزيد �أو تُنق�ص العبد يوم القيامة� ،إنها ق�ضية� ،إن ح�صلت
فقد ر�أى من �آيات ربه الكربى يف تلك الليلة ،ولأَث َبتها �صراحة
للنبي

عندما �س�أله �أبو ذر كما يف �صحيح م�سلم ،و�إن مل حت�صل ف�إن ذلك ال يقلل
ومكانته العظمى عند
من عظم الآيات الأخرى التي ر�آها الر�سول
اهلل تعاىل.
احتار �صاحبي ومل يعرف �أي الر�أيني �أ�ؤيد!
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ال�س َّنة كالقر�آن ..حتى يف العقيدة
ُّ
منذ رم�ضان وهو ملتزم بال�صالة يف م�سجدنا� ..س�ألني مرتني �أو ثالثاً
عن بع�ض الأحاديث ..عرفت بعد ذلك �أنه �سكن م�ؤخراً يف ح َّينا ..و�أنه

يعمل يف جمال اال�سترياد والت�صدير.

ذهبت �إىل امل�سجد قبل �أذان الع�شاء بن�صف �ساعة ..كان منهمكاً يف
قراءة القر�آن ..خف�ض �صوته عندما ر�آين� ..أديت حتية امل�سجد ..وجل�ست
يف مكاين املعتاد� ..أتاين� ..سلّم ..جل�س بجانبي.
 لقد قر�أت كتابك يف العقيدة ..اجلزء ال�ساد�س ..هل يل بباقيالأجزاء؟
 �إن �شاء اهلل �آتيك باجلز�أين ال�سابع والثامن� ..أما الأوائل فلي�سلدي �سوى ن�سخة واحدة �أحتفظ بها.
 جزاك اهلل خ�يراً ..ولكن لدي تعليق �أو رمبا �س�ؤال يف العقيدة:�أال تظن �أننا ينبغي �أن نلتزم بالأدلة القطعية فقط يف العقيدة� ..أعني
القطعية يف ثبوتها؟
 بالطبع ..كل الأدلة يجب �أن تكون من القر�آن �أو ال�سنة ال�صحيحةالثابتة عن ر�سول اهلل.
 ولكن هناك دائماً من يطعن يف �صحة الأح��ادي��ث ..ورمبا يثبتاحلديث عند �شيخ ..وي�ضعف عند �شيخ �آخ��ر ..ورمبا يرى العالمِ ُ �أن
احلديث �صحيح اليوم ثم يرجع عن هذا الر�أي يف امل�ستقبل ملا يتبني له..
وهكذا نرى �أن ثبوت احلديث لي�س بدائم.
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 هذا كالم عام ..وغري دقيق؛ فالأحاديث التي �أجمعت الأمة على�صحتها ال تراجع عن �صحتها ..والأح��ادي��ث التي ي��رى بع�ض العلماء
�صحتها وبع�ضهم �ضعفها لي�ست يف العقيدة ..ثم ا�ستقر الأمر على قواعد
يُعرف من خاللها �صحة احلديث من �ضعفه ..وهذا ما مييز �أهل ال�سنة
عن غريهم ..دقتهم يف «اجلرح والتعديل» ..فال �شك �أن الأحاديث التي
�أجمعت الأمة على �صحتها تكون �أدلة حتى يف باب �أ�سماء اهلل احل�سنى
و�صفاته ال��ع�لا ..بل كثري من �صفات اهلل  -عز وج��ل  -مل تثبت �إال
بالأحاديث ال�صحيحة ..ا�ستغ َر َب كالمي:
 وهل ميكن و�صف اهلل ب�صفات ثبتت بالأحاديث فقط؟ ط��ب��ع�اً ..ب��ل يجب �إث��ب��ات �صفات اهلل ال��ت��ي ج���اءت بالأحاديثال�صحيحة ..مث ً
ال�« :صفة النزول �إىل ال�سماء الدنيا كل ليلة» ..و�صفة:
«اليدين و�أن كلتاهما ميني» ..و�صفة« :الغ�ضب» ..و�صفة« :ال�ضحك»..
و�صفة« :ال َقدَم» ..و�صفة« :الأ�صابع» ..و�صفة« :حجابه النور» ..و�صفة:
«الط ّيب» ..و�صفة« :اجلمال» ..و�صفة« :النظافة» ..و�صفة« :اجلود»..
و�صفة�« :أذى ابن �آدم له �سبحانه» ..و�صفة« :التعجب» ..وغريها ..مل
تثبت �إال بالأحاديث ال�صحيحة ..وال ينبغي مل�سلم �إال �أن يثبت هذه ال�صفات
وي�ؤمن بها هلل  -عز وجل � -سكت �صاحبي فرتة ..ثم تابع:
 �أنا مل مت�ض علي �سوى ثالثة �أ�شهر يف الكويت و�أظنني �أتعلم �أموراًكثرية مل تخطر على بايل طيلة الأربعني �سنة التي ع�شتها مع كرثة اطالعي
على الكتب الإ�سالمية.
 بل �أحدنا ينتهي عمره وهو يتعلم �شيئاً جديداً مل يكن يعرفه منقبل.
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�إخوان النبي
 -وهل للنبي

و�أ�صحابه

�إخوة من �أب و�أم؟

 كال ...ولكن قرابته من الأعمام والأخوال ..و�أبنائهم. -واحلديث الذي يذكر فيه النبي

�إخوانه؟

 تعني« ..وددت �أين لقيت �إخ ��واين ،فقال �أ�صحابه� :أَ َول�ي����س نحن�إخوانك يا ر�سول اهلل؟ قال� :أنتم �أ�صحابي ولكن �إخواين الذين �آمنوا بي
ومل يروين( »..ال�صحيحة).
يبي تف�ضيل من �أتى بعد النبي
 نعم ...هذا احلديث نّعلى من كان معه.

و�آمن به

 ومن قال هذا املعنى؟ هكذا فهمت �أنا من احلديث.على من كان معه..
 مل يقل �أحد ب�أف�ضلية من �أتى بعد النبيبل الأ�صل �أن خري الأجيال من كان مع الر�سول « :خري النا�س قرين
يبي
ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم( »..ال�صحيحة) ..ولكن احلديث نّ
مع عدم الر�ؤية؛ وذلك �أن ال�صحبة ال حت�صل
ف�ضل الإميان بالر�سول
�إال باللقاء والإميان �أما الأخوة فتح�صل مبجرد الإميان} ..ﯜ ﯝ

ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ{ (احلجرات)،
فال�صحابة حققوا الأمرين اللُّقيا مع الإميان� ..أما من �أتى بعد النبي
فال ّ
حظ له يف ال�صحبة ..ولكن يتعلق بالإميان حتى ينال الأخوة مع النبي
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ً
�سبعا ملن مل
 ،وهناك حديث �آخر« :طوبى ملن ر�آين و�آمن بي ،وطوبى
ملن �آمن به
يرين و�آمن بي» (ح�سنه الألباين) ..فهذا دعاء من النبي
دون ر�ؤية.
آيبي من در�س بعد �صالة املغرب انتهى قبل الع�شاء،
كنت و�صاحبي � نَ

فخرجنا لندرك الع�شاء يف م�سجد �آخ��ر ..للقاء بع�ض الإخ��وة ..تابعت
حديثي:
واتباع
 هذه الأحاديث وغريها تدفعنا للتم�سك بحب النبي�سنته حتى ننال بركته ودعاءه ..و�إال فال ن�شك �أن ال�صحابة خري من جميع
من ي�أتي بعدهم.
 �سمعت �أحدهم يقول� :إن ال�سنة يقولون بع�صمة ال�صحابة.قاطعته:
 هذا جاهل� ..أو ك ّذاب ..و�أظنه يريد �أن يقول� :إن �أهل ال�سنة يعظمونال�صحابة كما تعظم بع�ض الفرق �آل البيت ..فيدفعونهم �إىل مقام النبوة
بل الألوهية �أحيانا بزعمهم �أنهم ميلكون اجلنة والنار يوم القيامة ..وال
�شك �أن هذا افرتاء� ..إن �أهل ال�سنة يقولون بعدالة ال�صحابة� ..أي �إنهم
وال يتقولون عليه ..بل هم �أ�صدق النا�س..
ال يكذبون على ر�سول اهلل
 ..و�أ�شدهم اتباعا
و�أكرثهم �إخال�صاً ..و�أعظمهم حباً هلل ولر�سوله
خ�شية �أن
حتى �إن �أحدهم يعتزل جمل�س النبي
لأق��وال النبي
يكون فيمن عناه اهلل بقوله} :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
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ﯖ ﯗ{ (احل��ج��رات) كما ح�صل مع ثابت ابن قي�س بن �شما�س
�آنه لي�س املق�صود
فبي له الر�سول
وذلك لأنه كان جهوري ال�صوت ..نّ
وب�شره بح�سن امل�آل ..فال�صحابة متيزوا عمن جاء بعدهم ب�شيء َو َقر يف
حب هلل ولر�سوله� ..إميان و�صدق و�إخال�ص واتباع لأوامر اهلل
قلوبهمٌّ ..
ولر�سوله  ..ولكنهم مل يكونوا مع�صومني ..وال مع�صوم بعد الر�سول
 ..فوقع من بع�ضهم �أخطاء ووقع بينهم خالف ..ووقع بينهم قتال..
ويقتتل امل�ؤمنون �أحياناً ،كما قال اهلل تعاىل} :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ{ ،ولكنهم دون �شك �أول النا�س دخوالً اجلنة ..و�أقربهم �إىل ر�سول

ف�إن املق�صود به املنافقون �أو
اهلل  ،وكل ذ ٍّم �أتى ملن كان مع النبي
ومات على ذلك
�أهل الردة� ..أما ال�صحابي الذي �آمن باهلل ور�سوله
فال �شك �أنه على خري.
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�سريعا
ومي�ضي العمر
ً
�أ�صغر البنات على و�شك �أن ت�صبح �أ ًّما � -إن �شاء اهلل  -والأمرا�ض
بد�أت ت�ستوطن البدن( ..الكولي�سرتول) ..الأمالح ..املفا�صل( ..الدي�سك)..
والقراءة �أ�صبحت م�ستحيلة دون نظارات.
يتذكر �أحدنا ،و�إن مل يكن يتذكر يرجع �إىل (�ألبومات) ال�صور و�أ�شرطة
(الفيديو) لريى كيف كان يف �شبابه ..ثم �أول �أيام زواجه ..ثم مع الطفل
الأول ..ثم تخرجه و�شهاداته� ..شريط احلياة مي�ضي �سريعاً ..ويبد�أ الع ُّد
التنازيل لالنتقال �إىل احلياة الأخرى..
كنت و�صاحبي يف جولة �سريعة باملركبة بعد �صالة الع�شاء:
 وما الذي خطر على بالك لتتذكر كل هذا؟! خطبة اجلمعة بالأم�س� ..إخوان كانوا ي�صلون معنا ..تُو ُّفوا ..رم�ضان�سي�أتينا بعد �أقل من �شهرين ..وك�أننا للتو انتهينا من رم�ضان املا�ضي..
ال�صيف ا�شتدت حرارته ..وك�أنه مل مير علينا �شتاء برد فيه اجلو.
 �أمل يخرب النبي « :ال تقوم ال�ساعة حتى يتقارب الزمان؛ فتكونال�سنة كال�شهر وال�شهر كاجلمعة ،وتكون اجلمعة كاليوم ،ويكون اليوم
كال�ساعة وتكون ال�ساعة كال�ضرمة بالنار ..ويف رواية :كاحرتاق �سعفة»..
الرتمذي (�صححه الألباين)؟!
 بلى ..واخلا�سر من ي�س ّوف ..على امل�سلم �أن يتعامل مع الزمنحلظة بلحظة ،الذي يقول� :س�أفعل ..ال�سنة القادمة� ..أو ال�شهر القادم..
�أو الأ�سبوع القادم ..وهكذا ..ف�إنه مير عليه العمر ومل يعمل ..امل�سلم
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يقول :هذه اللحظة �أذك��ر اهلل ..وه��ذه الدقيقة �أذه��ب �إىل امل�سجد..
ال يف ّوت �صالة ..وال ي�ض ّيع �صياماً ..وال يتهاون يف عمل اخل�ير ..وال
يتقاع�س عن املبادرة يف ال�صاحلات ..وذلك �أن العمر ما هو �إال جمموع
الدقائق والثواين ..كلما م�ضى منها �شيء نق�ص ب َقدَره من عمره ..وهي
مت�ضي �سريعاً ..حركة الأر�ض �سريعة ..وال�شم�س �سريعة ..وتعاقب الأيام
والليايل �سريع ..يبد�أ النهار ..ثم ي�أتي الليل ..ويطلع نهار جديد بعده..
ال تتوقف هذه احلركة ..وينق�ص عمر الإن�سان معها �سريعاً« ..كل النا�س
يغدو فبائع نف�سه فمعتقها �أو موبقها» م�سلم والرتمذي وابن ماجة.
 يحتاج �أحدنا �أن يتذكر هذه الأمور وال�سيما �أن زماننا مليء بامل�شاغل..احلقيقية واملزيفة ..العمل ..الأهل ..الإلتزامات الإجتماعية ..النف�س..
�أمور كثرية �إذا التفت �إليها الإن�سان �شغلته حتى عن ال�صالة ..هل ت�صدق
�أين قبل يومني ن�سيت �صالة الظهر ،ومل �أتذكرها �إال و�أنا �أتو�ض�أ ل�صالة
الع�صر ..كنت منذ ال�صباح يف جلان واجتماعات وامتحانات للطلبة ..ثم
ا�ستلقيت ن�صف �ساعة قبل الع�صر ..ومل �أتذكر �أنني مل �أ�صل الظهر..
�أ�ستغفر اهلل.
 �أحدنا �إذا مل يلزم نف�سه ب�أمور ..مثل ال�صالة يف الوقت بامل�سجد..الزكاة يف املوعد� ..صلة الرحم وخا�صة الوالدين يف املوعد ..ويلتزم
بذلك دون تغيري مهما كانت الظروف ..ف�إن �أمواج الدنيا جترفه بعيداً
وال ينتبه والعياذ باهلل �إال يف �سكرات املوت فيقول} :ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ

ﯤ ﯥ{ (امل�ؤمنون).
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املــوت
}ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ{ (امللك).
 وكيف يكون املوت خملوقاً؟ اهلل خلقه} ..ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ{(ال��زم��ر) ..فهو ال��ذي خلق كل حم�سو�س ،وكذلك كل غري حم�سو�س..
الطم�أنينة وال�سعادة واحل��زن واخل��وف ،كما املاديات ،كذلك املعنويات
خلقها اهلل ..عز وجل.
 وما املوت؟ خروج الروح من اجل�سد ..وتوقف الأع�ضاء عن العمل. وما معنى حديث جابر« :النوم �أخو املوت» وهل هو ثابت؟ نعم احلديث �أورده الألباين يف «ال�سل�سلة ال�صحيحة» ومتامه« :النوم�أخ��و امل��وت ،وال مي��وت �أه��ل اجلنة» فهم ال ينامون ..والنوم فيه انف�صال
للروح عن اجل�سد ..ب�شكل ما ..ثم ترجع الروح ،كما يف قول اهلل تعاىل..
}ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ{ (الزمر).
 هال حتدثنا عن تف�سري هذه الآيات.كنت و�صاحبي يف نقا�ش (علمي) ،ونحن يف طريقنا لتعزية �أحدهم
بوفاة �شقيقه.

101

كلمات يف العقيدة

 -هنا يفرق اهلل عز وجل بني الوفاة واملوت ،كما يف الآية الأخرى} :ﭑ

ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ ﭚﭛﭜﭝ

ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ{ (الأنعام).

فالوفاة انتقال من حال �إىل حال ،واملوت خروج للروح عن اجل�سد،

فالنوم وفاة �صغرى ،واملوت وفاة حقيقية �أو كربى ..ويف تف�سري (الك�شاف)
�أن النف�س التي تُتَوفى يف النوم هي نف�س التمييز� ،أما نف�س احلياة ف�إنها
تبقى؛ ولذلك يبقى النائم يتنف�س وينب�ض قلبه ،و�إن كان ال مي ّيز �شيئاً،
وهذا تف�صيل جميل للتفريق بني املوتة ال�صغرى (النوم) واملوتة الكربى
(خروج الروح).
 وماذا عن (وفاة) عي�سى عليه ال�سالم؟ -تعني قو َل اهلل تعاىل} ..ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ

ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ ﭲﭳﭴ ﭵﭶ
ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ{
(�آل عمران)؟
 نعم هذه الآية.مل ي�صلب ومل يقتل ،يقيناً دون
 تعلم �أن عقيدتنا �أن عي�سى�شك} :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ{ (الن�ساء ،)157 :فمعنى

(متوفيك)ُ ( ..منيمك) ..كما يف قوله تعاىل} ..ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ{ (الأنعام� .)60 :أو (ناقلك من حال �إىل حال).
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 وماذا عن الروح؟!} -ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ

ﯼ ﯽ{ (الإ�سراء) ،هذه املخلوقة ال ينبغي �أن نتكلم عنها �إال بدليل
من كتاب �أو �سنة �صحيحة؛ ولذلك ال اجتهاد يف �أمر الروح ،وال نعلم عنها
�إال ما علّمنا اهلل يف كتابه �أو بوا�سطة نبيه  ،فالروح تخرج من اجل�سد
وتنف�صل متاماً عندما يحني الأج��ل وي�أتي ق�ضاء اهلل مبوت الإن�سان،
وتتكفل مالئكة املوت ب�أمر �سيدهم (ملك املوت) ،بانتزاع الروح ،وهناك
�أحوال خلروج �أرواح امل�ؤمنني و�أرواح الكافرين ،وبني ذلك كثري ،ثم ت�صعد
�إىل ال�سموات ..تفتح لها �أو تغلق دونها ،فتكون يف عليني� ..أو �أ�سفل
�سافلني ،ثم ترجع ب�صورة ما �إىل اجل�سد ..ليحا�سب يف القرب ،ثم تكون يف
�أحوال خمتلفة ح�سب حال �صاحبها� ،أما ما نعلم ف�إن �أرواح امل�ؤمنني «يف
�أجواف طري خ�ضر يف اجلنة» ابن ماجة (�صححه الألباين) ،ورمبا تلتقي
�ص ْور
�أرواح الأموات ب�أرواح النيام ،ويوم القيامة ،تجُ مع جميع الأرواح يف ُ
فينفخ فيه فرتجع كل روح �إىل ج�سدها يف القرب وجتتمع مرة �أخرى ليقوم
النا�س للح�ساب ،ويف الأمر تف�صيل لي�س هذا مكانه.
ولكن تبقى حقيقة البد �أال نغفل عنها ،وهي �أن املوت حق على اجلميع،
وي�أتي دون �سابق �إنذار ،ب�أَ َجل يعلمه اهلل؛ ولذلك ينبغي �أن ي�س�أل املرء ربه

دائما( ..ح�سن اخلامتة) ..و«ميتة �سوية»؛ ف�إنه «يبعث كل عبد على ما
مات عليه» رواه م�سلم.
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زيــارة القبــور
علي �أن ن�ؤدي ال�صالة يف
هاتفني �صاحبي قبل �صالة الع�صر واقرتح ًّ
امل�سجد املرفق باملقربة ..قبلت اقرتاحه و�شكرته.
 هل تعلم �أين مل �أزر املقربة منذ �أكرث من �شهر. -و�أنا كذلك.

 كنت اقر�أ مقاالً يف اجلريدة عن �آداب الزيارة فتذكرت حديث النبي« :كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور� ،أال فزوروها ف�إنها تذكركم الآخرة»
رواه م�سلم .ومن غريب ما قر�أت �أن املرء يقر�أ بعد الفاحتة يف التكبرية
الأوىل من �صالة اجلنازة �سورة �أو �آيات.
 نعم �أظن �أن احلديث ثابت ويرويه ابن عبا�س يف قراءة �شيء بعدالفاحتة ..و�إذا دخل املرء وقد فاته �شيء من التكبريات ،مث ً
ال دخل واليعلم
هل كرب الإمام الثانية� ،أو الثالثة ،يكرب هو على �أنها التكبرية الأوىل له,
و�إذا َ�سلّم الإمام يق�ضي ما فاته و�إذا مل يدرك �صالة اجلنازة مع الإمام
�صالها على الـ ُمتوفى بعد �أن يدفن ,وحتى �إذا �صلى مع الإمام و�أراد �أن

ي�صلي مع اجلماعة الثانية ف�إنه يثاب على ذلك.
 -هذه معلومة جديدة.

�أ ّذن الع�صر ونحن يف بداية الطريق ..طم�أنني �صاحبي:
 ال تقلق �سندرك ال�صالة قبل بدايتها. و�إذا كان �أحدهم يف �سفر ورجع بعد �أ�سبوع �أو �أ�سبوعني من دفناملتوفى ي�صلي عليه؟
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وحد َد العلماء مدة �شهر لل�صالة على املتوفى.
 نعمَّ .. وهل الدعاء للمتوفى على القرب يكون برفع اليدين؟زار املقربة ورفع يديه
 ثبت يف �صحيح م�سلم �أن ر�سول اهللودعا للأموات ،فهو �أبلغ يف �إجابة الدعاء ،ويقف على القرب يدعو للمتوفى
م�ستقب ً
ال القبلة ،و�إذا دعا واحد و�أ ّمن الآخرون فال ب�أ�س ,ولكن الق�صد �أن
يُخلِ�ص املرء يف دعائه للمتوفى وي�ستح�ضر فكرة �أنه �سيكون هو املتوفى
ويحتاج من يدعو له ,ومل يثبت �شيء يف قراءة الفاحتة �أو «ي�س» �أو غريها
من �سور القر�آن عند القرب.

واملتوفى ي�ستفيد من دعاء الأحياء له ورمبا ي�أن�س بزيارتهم القرب
والدعاء عنده ،ومل يثبت �شيء يف �أنه يعلم من يزوره.
 �أرى �أنك اطلعت على تفا�صيل الزيارة. نعم ..قر�أت �شروح الأحاديث ,ويف دعاء دخول املقربة« :ال�سالم عليكم�أهل الديار من امل�ؤمنني وامل�سلمني ،و�إنا �إن �شاء اهلل بكم الحقون� ،أ�س�أل اهلل
لنا ولكم العافية» ..قوله�« :إن �شاء اهلل» �إما لربكة هذه الكلمة� ..أو «�إن

�شاء اهلل» ندفن هنا يف هذا املكان معكم ف�إننا الندري ..والعافية للأحياء،
هي الهداية وال�صحة ،وللأموات :املغفرة والأمان من الأهوال ،وي�صلي على
اجلنازة الرجال والن�ساء وللجميع ثواب القرياط يف ال�صالة والقرياطني يف
الدفن ،ولكن بع�ض العلماء يرى حترمي زيارة املقربة للن�ساء خ�شية الفتنة,
وحلديث النبي « :لعن اهلل زوارات القبور» �صحيح اجلامع ال�صغري ,وبع�ضهم
�أجازها �إذا �أمنت الفتنة منها �أو عليها ..من النياحة وال�صياح وغريه.
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 و�إذا �صلينا على �أكرث من جنازة؟ كل جنازة قرياطان �إن �شاء اهلل ,وف�ض ُل اهلل عظي ٌم. و�إذا دفن �أحدهم يف مكة� ,ألذلك �أف�ضلية؟! ال �أف�ضلية للدفن يف مكة ..والأوىل �أال تنقل اجلنازة من بلد �إىل�آخر �إال حلاجة ,ولكن الأف�ضلية لكرثة امل�صلني على اجلنازة ،حلديث
ً
رجال
النبي « :م��ا من رج��ل م�سلم مي��وت فيقوم على جنازته �أرب�ع��ون
ً
�شيئا �إال ّ
�شفعهم اهلل فيه» �صحيح ..ومن ال�سنة �أن يقف
ال ي�شركون باهلل
امل�صلون يف ثالثة �صفوف و�إن قل عددهم كما يف حديث �أبي �أمامة�« :أن
ً
�صفا واثنني
ر�سول اهلل �ص َّلى على جنازة ومعه �سبعة نفر فجعل ثالثة
ً
ً
�صفا» (�أحكام اجلنائز  -الألباين) .وينبغي الثناء خرياً على
�صفا واثنني
املتوفى للحديث« ..ما من م�سلم ميوت في�شهد له �أربعة من �أهل �أبيات
جريانه الأدنيني �أنهم ال يعلمون منه �إال خري ًا �إال قال اهلل تعاىل وتبارك:
ق��د قبلت قولكم �أو ق��ال :ب�شهادتكم وغ�ف��رت ل��ه م��ا ال تعلمون» (�أحكام
اجلنائز  -الألباين).
ن�س�أل اهلل ح�سن اخلامتة.
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نعيم القرب �أقرب من عذابه
من ع��ذاب القرب ،وجعل ذل��ك �سنة يف كل
لقد تعوذ الر�سول
يدعو:
�صالة؛ ففي احلديث عن �أبي هريرة ڤ قال :كان ر�سول اهلل
«اللهم �إين �أعوذ بك من عذاب القرب ،ومن عذاب النار ،ومن فتنة املحيا
واملمات ،ومن فتنة امل�سيح الدجال» .متفق عليه ،فلئن كان الر�سول
يخاف وي�ستعيذ من عذاب القرب ،فنحن من باب �أوىل.
كان �صاحبي يجادلني �أن عذاب القرب ي�صيب كل �إن�سان ال حمالة،
و�أنه من الأمور التي تخيفه كثرياً:
من هذه الأربع وجعلها ذِ كراً بعد الت�شهد
 لقد تعوذ الر�سولُحفظ
الأخري من كل �صالة؛ تعليماً لأمته وبياناً ل�شدتها ،و�إال ف�إنه
من كل الفنت ولي�س له �إال �أعلى درجات النعيم يف القرب واحل�شر ويف
اجلنة ،وعموماً امل�ؤمن ي�ؤمن بعذاب القرب ويخاف �أن ي�صيبه هذا العذاب،
ولكن املتتبع للأحاديث ال�صحيحة يرى �أن نعيم القرب �أقرب من عذابه
للم�ؤمن.
ا�ستغرب �صاحبي مقولتي:
 هات مزيد تف�صيل ،فهذه العبارة «قوية».تبي ح�سن حال امل�ؤمن وب�شارته
 �أو ًال �أحاديث خروج الروح كلها نّحلظة االحت�ضار ،نحن هنا ال نتكلم عن �سكرات املوت و�ضمة القرب ،فهذه
واقعة للجميع ،ولكن نتكلم عن العذاب بعد ذلك ،ف�إن امل�ؤمن يف م�أمن من
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عذاب القرب ،ففي احلديث عن �أبي هريرة  -ر�ضي اهلل عنه عن النبي
قال�« :إن امليت �إذا و�ضع يف قربه ف�إنه ي�سمع خفق نعالهم حني يو ّلون
مدبرين ،ف�إن كان م� ً
ؤمنا كانت ال�صالة عند ر�أ�سه وكان ال�صيام عن ميينه
وكانت الزكاة عن �شماله وكان فعل اخلريات من ال�صدقة وال�صلة واملعروف
والإح�سان �إىل النا�س عند رجليه ،فيُ �ؤتى من ِقبَل ر�أ�سه فتقول ال�صالة:
ما ِقبَلي مدخل ،ثم يُ �ؤتى عن ميينه فيقول ال�صيام :ما ِقبَلي مدخل ،ثم
يُ �ؤتى عن ي�ساره فتقول الزكاة ما ِقبَلي مدخل ،ثم يُ �ؤتى من ِقبَل رجليه
فيقول فعل اخل�يرات من ال�صدقة وامل�ع��روف والإح�سان �إىل النا�س :ما
ِقبَلي مدخل ،فيقال له :اجل�س ،فيجل�س قد مثلت له ال�شم�س وقد دنت
للغروب فيقال له� :أر�أيتك هذا الذي كان ِقب ََلكم ما تقول فيه وماذا ت�شهد
عليه؟ فيقول :دعوين حتى �أ�صلي ،فيقولون� :إنك �ستفعل� ،أخربنا عما
ن�س�ألك؟ فيقول :حممد �أ�شهد �أنه ر�سول اهلل و�أنه جاء باحلق من
عند اهلل ،فيقال له :على ذلك حييت وعلى ذلك مت وعلى ذلك تبعث �إن
�شاء اهلل ،ثم يفتح له باب من �أبواب اجلنة ،فيقال :هذا مقعدك منها وما
ً
ذراعا
�أعده اهلل لك؛ فيزداد غبطة و�سرور ًا ،ثم يف�سح له يف قربه �سبعني
ويُ نوّر له فيه» .ح�سنه الألباين.
هذا حديث جميل ّمب�شر.
 وهناك الكثري من الأحاديث التي تب�شر امل�ؤمن الذي �أدى الفرائ�ضبنعيم القرب.
�أما الكافر فله العذاب يف القرب ،كما يف �صحيح اجلامع ال�صغري
«و�أما الكافر واملنافق فيقال له :ما كنت تقول يف هذا الرجل؟ فيقول :ال
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�أدري ،كنت �أقول ما يقوله النا�س ،فيقال له :ال دريت وال تليت ،ثم ي�ضرب
مبطراق من حديد �ضربة بني �أذنيه في�صيح �صيحة ي�سمعها من يليه
غري الثقلني ،وي�ضيّق عليه قربه حتى تختلف �أ�ضالعه».
 وماذا عن حديث «يعذبان ،وما يعذبان يف كبري» ،وحديث العذابنتيجة ال َّدين؟
 هذه ذنوب ينال العبد العذاب عليها يف القرب ،وهي «عدم التنزه منوالدين ،ف�إذا �أُدي ال َّدين عنه توقف العذاب،
البول» ،والنميمة ،والغلولَّ ،
و�إذا نال ما ي�ستحق من العذاب على هذه الذنوب توقف العذاب� ،أما
الأ�صل ف�إن امل�ؤمن امل�ؤدي للواجبات والأركان املتجنب للذنوب وامل�ستغفر
مما وقع فيها يكون حاله يف القرب خرياً ب�إذن اهلل ،ويبقى امل�ؤمن بحاجة
�إىل �أن ي�ستعيذ باهلل من عذاب القرب؛ لأنه ال يدري ما الذي �سي�صيبه،
ولكنه يرجو �أن ينجو برحمة اهلل ومبا �أدى من الواجبات ،وب�شارة �أخرية ملن
مات مبر�ض باطني« :من قتله بطنه مل يعذب يف قربه» �صحيح الرتغيب
والرتهيب.
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الفائدة ..من تذكر املوت
بعث يل �أخي كلمات (�ستيف جوبز � -شركة �أبل) قبل وفاته ...والتي ميكن
ترجمتها «�أن �أتذكر �أنني �س�أموت قريباً كان �أهم �أداة على الإطالق ح�صلت عليها
مل�ساعدتي على اتخاذ قراراتي الكربى لأنه تقريباً كل �شيء :كل التوقعات ،كل
ال ُزه ّو والفخر ،كل اخلوف من الإحراج �أو الف�شل ..كل هذه الأ�شياء تبخرت
�أمام حقيقة املوت ...ومل يب َق �إال ما هو مهم باحلقيقة� ..أن تتذكر �أنك �ستموت
�أف�ضل طريقة عرفتها �أنا لتجنب ال�سقوط يف اخلوف من �أن تفقد �شيئاً».
و�صلتني هذه الكلمات عرب الربيد الإلكرتوين ..فما كان مني �إال �أن
�أجبته:
 كلمات فيها الكثري من احلكمة ..وليته كان يعلم �أن املوت لي�س نهايةالإن�سان ..لكان عمل لأجل تلك احلياة �أكرث مما عمل يف حياته هذه.
هاتفني �صاحبي ..لنكمل احلوار:
 هذا رجل ن�صراين� ..أو رمبا مل ي�ؤمن ب�شيء ..وكما و�صفه كثريون «لقد�أحدث تغيرياً يف العامل �أجمع» ..فما بالك مبن ي�ؤمن يقيناً �أنه �سيموت..
ثم يُبعث ..ثم يُحا�سب ..ثم يُجازى؟! ال �شك �أن هذه العقيدة تدفع العاقل
ً
ً
مغالقا
«مفتاحا للخري
�أن يكون �إن�ساناً �صاحلاً يف حياته هذه� ..أن يكون
لل�شر» بل يكون م�صلحاً ..بعد كونه �صاحلاً ..مييط الأذى عن الطريق..
وي�صلح بني النا�س ..ويدعو �إىل توحيد اهلل عز وج��ل ..ولذلك �أر�شدنا
�إىل زيارة القبور ..لأننا يف زحمة احلياة نن�سى ..املوت�« ..إين
الر�سول
كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها ف�إنها تذكركم املوت» م�سلم.
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�سكت ليعلّق �صاحبي..
ّ
 بالن�سبة يل املوت يجعلني �أزهد يف الدنيا ..لقد َجم ْعنا من الدنياما ال نحتاج له ..بنينا ما ال ن�سكن ..وا�شرتينا ما ال نركب ..واقتنينا ما ال
من اهلل به علينا من املال ..حتى �أ�صبح الأمر..
ن�ستعمل ..وذلك لكرثة ما َّ
�أننا كلما ا�شتهينا �شيئاً عملناه ..رمبا ..قررنا �أال نق�ضي ليلة يف بيوتنا..

فنذهب �إىل �أرقى الفنادق عطلة نهاية الأ�سبوع يف �إحدى الدول القريبة
�أو البعيدة ..هكذا ملجرد التغيري ..فعندما �أتذكر املوت ت�صبح كل هذه
الأ�شياء ال قيمة لها ..حتى الثياب الغالية واملركبات الفارهة ..ملاذا كل
هذا ..ونحن �سريعاً �سنرتكه ..ونغادر �إىل ..حتت الرتاب ..عالمَ ٌ ال قيمة
فيه ل�شيء �إال «العمل ال�صالح»؟!
 ولكن ال ب�أ�س �أن يتمتع املرء بخري الدنيا احلالل.� -أعل ُم ذلك ..ولكن الأمر �أ�صبح كله متتعاً ..ال جمرد �أوقات حمدودة

و�ساعات معدودة� ..أظن �أننا بحاجة �إىل تذكر املوت على الدوام حتى ال نف ّوت
�صالة جماعة لأجل اجتماع ..وال نف ّوت قراءة حزب كل ليلة لأجل �إرهاق
العمل ..وال نف ّوت الإح�سان �إىل الآخرين بحجة ان�شغالنا وعدم درايتنا بهم.

�ص حياتنا ..تعرف حديث النبي
 ال �أتفق معك ..ال نريد �أن نن ِّغ َعندما خاطبه ال�صحابة ..ي�شكون تغري �أحوالهم الإميانية عندما
يكونون معه وبعد �أن ين�شغلوا بالأهل والأوالد ..ماذا قال لهم ر�سول اهلل
؟« ..والذي نف�سي بيده لو تدومون على ما تكونون عندي ويف الذكر
ل�صافحتكم املالئكة على فر�شكم ويف طرقكم ،ولكن ي��ا حنظلة �ساعة
و�ساعة .ثالث مرات» �صحيح م�سلم.
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�أول و�آخر من يدخل اجلنة
بد�أنا بقراءة املجلد الثاين من �شرح النووي ل�صحيح م�سلم ..ي�شمل
هذا املجلد اجلز�أين الثالث والرابع ويبد�أ مبا انتهى به املجلد الأول:
معراج النبي .
بعد الدر�س الذي ال يزيد عن ع�شر دقائق قال �صاحبي (بوم�ساعد)..
وقد دعوته �إىل تناول �شاي الع�صر يف مكتبي باملنزل:
 �إذا كان هذا حال �آخر من يخرج من النار ..و�آخر من يدخل اجلنة..فكيف �أول من يدخل اجلنة؟
وكان در�س الع�صر قد تناول احلديث الطويل عن ذلك الرجل الذي
يكون وجهه ُم ْقب ً
ال على النار وهو �آخر �أهل اجلنة دخوالً ..عندما يدخل
اجلنة ..يقول له اهلل تعاىل :متنّه ..فيتمنى ،ويتمنى حتى �إن اهلل ليذ ّكره
كذا وكذا ..حتى �إذا انقطعت به الأماين قال اهلل تعاىل :ذلك لك ومثله
معه ..ويف رواية قال �أبو�سعيد�« ..أ�شهد �أين حفظت من ر�سول اهلل
قوله :ذلك لك وع�شرة �أمثاله» (متفق عليه).
 يا �أبا م�ساعد ..حال هذا الرجل ال يُ ِ�س ُّر على الإطالق؛ �إنه مل يعملخرياً قط� ،إال �أنه مات على التوحيد ومل ي�شرك باهلل �شيئا ،ف�أخذ من
عذاب النار ال�شيء الكثري ن�س�أل اهلل ال�سالمة منها ،فال ينبغي لعبد �أن
يدعو اهلل �أن يكون مثل هذا� ..إمنا ينبغي دعاء اهلل �أن يدخل �أحدنا اجلنة
دون عذاب ،ف�إن العذاب �شديد ،و�أليم ،وال ينبغي لأحد �أن يقول :ال ب�أ�س
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بالعذاب �إذا كان امل�آل �إىل اجلنة�( ..إنها لظى) ..و(�سعري) ..و(جهنم)..
عافانا اهلل منها.
 وكيف لنا �أن نكون مع �أول من يدخلها؟! -بالدعاء ،والعمل ب�إخال�ص ،ورحمة اهلل ،ف�إن �أعداد من يدخلون

اجلنة بال ح�ساب وال عذاب كثرية جدا.
� -ألي�سوا ال�سبعني �ألفا؟

 كال ..بل �أ�ضعاف ال يعلمها �إال اهلل ..ا�سمع حديث النبي  ،عندخل اجلنة من
�أبي �أمامة عن النبي
قال« :وعدين ربي عز وجل �أن يُ ِ
�أمتي �سبعني �ألفا بغري ح�ساب وال عذاب ،مع كل �ألف �سبعون �ألفا وثالث
حثيات من حثيات ربي عز وجل» ..ف�إذا ا�ستطعنا �أن نعرف العدد الأويل..
وهو ( )4.900.000 + 70.000فكيف لنا �أن نعرف الذين �سيكونون يف
احلثيات الثالث من حثيات رب العزة �سبحانه وتعاىل؟!!
ا�ستغرب �صاحبي احلديث:
 هل احلديث ثابت.. نعم ..رواه �أحمد والرتمذي وابن ماجة و�صححه الألباين ..ه�ؤالءفيهم الأوائل الذين وجوههم تتلألأ كالبدر ،ولكنهم جميعا يدخلون اجلنة
بال ح�ساب وال عذاب ،ه�ؤالء الذين ن�س�أل اهلل �أن يجعلنها منهم ،والعدد
ال ح�صر له..
 -ومعنى حثيات ربي؟!

113

كلمات يف العقيدة

 حثا ال�تراب ..يحثوه حثواً� ..أخذ ملء كفيه فرماه ..ف�إننا ن�ؤمنب�أن اهلل عز وجل له يدان ..وكلتاهما ميني ..و�أنه �سبحانه �سي�أخذ من
�أهل الإميان ثالث حثيات يدخلهم اجلنة بال ح�ساب وال عذاب دون �أن

نقول كيف ،ودون �أن ن�شبه اهلل عز وجل ب�شيء من خلقه} :ﭡ ﭢ

ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ{ (ال�شورى) ون�س�أله عز وجل �أن يجعلنا
من الفئة التي تدخل اجلنة بال ح�ساب وال عذاب.
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عالمات ال�ساعة
الأحداث الأخرية يف العامل العربي التي �أطاحت بر�ؤ�ساء بع�ض الدول..
والفو�ضى التي انت�شرت يف كثري من بالدنا ..ثم الزلزال الكبري الذي
�ضرب اليابان  -كل ذلك جعل كثرياً من النا�س يت�ساءلون عن «ال�ساعة»..
وكرث ال�س�ؤال« :هل هذه من عالمات قيام ال�ساعة وقربها؟»
وكان هذا ابتداء حواري مع �أخي جابر الذي �أقعده مر�ض مفاجئ
ف�أ�صبح �أ�سري الكر�سي املتحرك:
 هذه كلها عالمات �صغرى ..وال تعني �أن ال�ساعة �ستقوم غداً �أو بعدغد �أو حتى بعد �سنة �أو حتى يف عمرنا ..بل �أجزم ب�أنها لن تقوم علينا.
ا�ستغرب ت�أكيدي:
 ولكن �سمعت �أحدهم يقول �إن هذا «زمن خروج امل�سيح الدجال». -كال ..لي�س زمن خروج الدجال ولن يخرج الآن� ..أما قرب ال�ساعة

فقد �أخرب اهلل عنه بقوله عز وجل} :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ{

(القمر)} ..ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ{ (الأح���زاب)} ..ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
ﯺ{ (امل��ع��ارج)} ..ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ{ (النب�أ).

فمن �صفات القيامة قربها ..ولكن العربة لي�ست بتوقيت قيام ال�ساعة
بل باال�ستعداد لها ..ملن ي�ؤمن بها.
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 ماذا تعني بهذه العبارة؟! �أعني �أن الإميان بال�ساعة ي�ستوجب اال�ستعداد لها ،و�إال فما قيمةالإميان بـ (يوم الآخر)( ..يوم الدين)( ..يوم احل�ساب) ..وفيه ما فيه من
�أه��وال ..ثم امل�آل ..اجلنة �أو النار؟! من ي�ؤمن بكل هذا البد �أن ي�ستعد

له.

 ولكن املرء بفطرته� ..إذا ر�أى بع�ض العالمات ف�إنه يعترب ويخافويرجع عن التمادي يف املعا�صي.
 �إن ظهرت العالمات الكربى ..فال توبة ..كما �أخرب الر�سول ..«ال تقوم ال�ساعة حتى تطلع ال�شم�س من مغربها ،ف�إذا طلعت ور�آها النا�س
�آمنوا �أجمعون ..وذلك حني ال ينفع نف�سا �إميانها ..وق��ر�أ الآي��ة»} :ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ
ﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨ ﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ ﭰﭱ
ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ{ (الأنعام)» متفق عليه.
فمن كان م�ؤمناً من قب ُل بقي على �إميانه ،ومن كان كافراً بقي على
كفره ..وكذلك يف حديث الدا ّبة ..وهي من العالمات الكربى ..تَ ِ�سم النا�س
على وجوههم( ..م�ؤمن)( ..كافر) ..وهكذا تتواىل العالمات الكربى بعد
ذلك كحبات امل�سبحة ..الدجال ..ي�أجوج وم�أجوج ..والنار التي حت�شر
النا�س ..هذه كلها تقع ..وقبل النفخة التي تعلن قيام ال�ساعة يكون
امل�ؤمنون قد ماتوا ..فال تقوم ال�ساعة على م�ؤمن!!!
كان جابر ين�صت باهتمام.
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 وهذه كلها ن�ؤمن بها من باب الإميان بالغيب ذلك �أنها جاءت يفكتاب اهلل �أو �أخربنا عنها الر�سول � ..أما العربة فهي اال�ستعداد لذلك
اليوم الذي لن يقوم علينا ..وال�س�ؤال الدائم« :ما �أعددت لها؟» متفق عليه،
ف�ساعة كل منا تقوم حلظة موته ..وحيث �أننا ال نعلم هذه اللحظة وجب
علينا �أن نكون على ا�ستعداد دائم لها ف�إن �أحدنا ال يدري ب�أي �أر�ض
ميوت.
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ماذا �أعددت لها؟
 احلديث يف البخاري وم�سلم ..عن �أن�س بن مالك:�س�أل رجل ر�سول اهلل  :متى ال�ساعة يا ر�سول اهلل؟ ق��ال« :ما
�أع��ددت لها؟» قال :ما �أعددت لها من كثري �صالة وال �صوم وال �صدقة
ولكني �أحب اهلل ور�سوله ..قال�« :أنت مع مَ ْن �أحببت».
الرجل كما �أجاب عن ذات ال�س�ؤال يف
 ملاذا مل يجب الر�سولحديث جربيل« ..متى ال�ساعة؟»  .فقال« :م��ا امل�س�ؤول عنها ب�أعلم من
ال�سائل؟» ،هكذا بد�أ �صاحبي حواره ..وهو من املتتبعني للأحاديث املتعلقة
بذات املو�ضوع.
 ال�سائل يف احلديث رجل من الأعراب ..فقال ُال�ش ّراح� ..أجابه مبا
ينا�سب حاله؛ لأنه لو �أجابه مبا �أجاب جربائيل  ..خل�شي عليه من
�أن يثبت عند
الفتنة ورمبا ال�شك يف �أمر ال�ساعة ،ف��أراد الر�سول
الأعرابي قيامها ..وذلك باال�ستعداد لها.
كان املجل�س يحوي قرابة اخلم�سة ع�شر رج ً
ال ..قبل �أن يحني موعد
ال َع�شاء� ..أ�صبح اجلميع متابعاً للحوار� ..س�أل �أحدهم  -مل �أكن �أعرف
ا�سمه لقلة اختالطي ب�أ�صحاب هذا املجل�س  -دعاين �صاحبي ك�ضيف:
 �ألي�س يف هذا تقليل من �ش�أن الفرائ�ض من �صالة و�صيام وزكاة؟ يكون تقلي ًال لو ُعنيت الفرائ�ض ..ولكن روايات احلديث الأخرى
تذكر «كثري نافلة �صالة وال �صوم وال �صدقة» ..فاملق�صود �أنه مل يكن يكرث
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من النوافل ..و�إمنا ال �شك �أنه ي�أتي بالفرائ�ض كاملة ..وهذا ي�شبه حديث
ذلك الأعرابي الذي �س�أل عن الواجبات ..فقال :واهلل ال �أزيد على هذا
وال �أنق�ص ،قال �« :أفلح �إن �صدق» متفق عليه.
وال�شاهد يف احلديث مكانة هذه العبادة القلبية وهي حب اهلل ور�سوله

 ..وذلك بتتمة بع�ض الروايات ..قال :فقلنا :ونحن كذلك؟ قال
«نعم»  .يقول �أن�س :ففرحنا يومئذ فرحاً �شديداً ،ويف رواية �أخرى:

:

ً
فرحا �أ�شد منه».
«فلم �أر امل�سلمني فرحوا
ا�ست�أذن �أحدهم بال�س�ؤال:
يف اجلنة يف �أعلى منزلة ..وال�صحابة
 ولكن مكانة الر�سولتتفاوت منازلهم ..فمنزلة �أبي بكر �أعلى من اجلميع ..وكذلك التابعون ال
يبلغون منزلة ال�صحابة ..ونحن �أبعد ما نكون من منزلة القرون الأوىل..
فكيف نكون معهم مع تفاوت املنازل يف اجلنة ..كما �أخرب الر�سول :
«�إن �أهل اجلنة يرتاءون �أهل الغرف من فوقهم كما ترتاءون الكوكب الدري
الغابر يف الأفق من امل�شرق �أو املغرب لتفا�ضل ما بينهم ..قالوا :يا ر�سول
اهلل تلك منازل الأنبياء وال يبلغها غريهم ،قال :بلى والذي نف�سي بيده،
ّ
و�صدقوا املر�سلني» متفق عليه.
رجال �آمنوا باهلل
 �إن املعية ال تقت�ضي ت�ساوي امل��ن��ازل ،وه��ذا م�شاهد يف الدنيا،ترى تفاوت النــا�س يف املكانة العلمية �أو ال�شرعية �أو املادية وتراهم مع
بع�ضهم ..ويف اجلنة ال �شك �أن املنازل تتفاوت تفاوتاً كبرياً ولكن من �أحب
�أحداً كان معه ..يراه ..يلتقيه ..يجال�سه ..والأحاديث يف معية الأحباب
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كثرية ..كما يف ال�صحيحني« :املرء مع من �أحب» ..ويف رواية« :يح�شر»..
ويف اجلنة كذلك ..ويف املح�شر ينادي اهلل عز وج��ل« ..امل�ت�ح��اب��ون يف
جاليل لهم منابر من نور يغبطهم الأنبياء وال�شهداء» الرتمذي و�صححه
الألباين ..ولذلك ورد يف بع�ض روايات احلديث بيان ذلك�« :إن الرجل
يحب القوم ولـمّ ا يلحق بهم»� ..أي ق�صرت �أعماله عن �أعمالهم ..فاهلل
�سبحانه وتعاىل من متام نعمته على ه�ؤالء يجعلهم مع بع�ضهم البع�ض..
مع تفاوت املنازل.
أبي �أن «حب اهلل ور�سوله » ..لي�س جمرد
وبالطبع ال �أحتاج �أن � نّ
�ألفاظ وكلمات ..بل �إخال�ص وات��ب��اع ..ف ��إن اهلل ال يحب املرائني وال
املبتدعني ..والر�سول يترب�أ من �أ�صحاب البدع؛ فمن �أراد �أن ينال هذه
املنزلة يجب �أن يعمل لأجلها ..قلباً ..وج�سداً ..ويدعو اهلل بعد ذلك.
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يـوم التغـابـن
� -ألي�س «الغنب» ..ال�شعور بالنق�ص والظلم؟!

 بلى« ..التغابن» تفا ُع ٌل من «الغنب» ..الذي هو �أخذ ال�شيء دونقيمته فيغنب امل�ؤمنون الكافرين ..وذلك �أن لكل كافر منزالً يف اجلنة لو
كان �آمن ..فيعطيه اهلل للم�ؤمن زيادة يف ح�سرة الكافر وعذابه ..و�أ�صل
«الغنب» يف البيع وال�شراء.
 وكيف يكون غنب امل�ؤمن؟! غنب كل م�ؤمن يكون بتق�صريه يف الإح�سان وت�ضييعه الأيام ..وذلك�أنه خ�سر �شيئاً عظيماً كان يف متناوله ..فقد جاء يف البخاري ..عن �أبي
هريرة قال :قال النبي « :ال يدخل �أحد اجلنة �إال �أُري مقعده من النار
لو �أ�ساء ليزداد �شكر ًا ،وال يدخل النار �أحد �إال �أُري مقعده من اجلنة  -لو
�أح�سن  -ليكون عليه ح�سرة» ويف احلديث الآخ��ر« :م��ا منكم م��ن �أحد
�إال له منزالن :منزل يف اجلنة ومنزل يف ال�ن��ار ..ف ��إذا م��ات فدخل النار
ورث �أه��ل اجلنة منزله فذلك قوله ت�ع��اىل} :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ{
(امل�ؤمنون) �صححه الألباين .ويف رواية «ك� ُّ�ل �أه��ل النار ي��رى مقعده من
اجلنة فيقول:لو �أن اهلل ه��داين ،فيكون عليهم ح�سرة ،وك� ُّ�ل �أه��ل اجلنة
يرى مقعده من النار فيقول :لوال �أن اهلل هداين ،فيكون له �شكر ًا ،ثم تال
ر�سول اهلل

}ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ

ﰇ ﰈ ﰉ{ (الزمر) ال�سل�سلة ال�صحيحة.

كنت و�صاحبي �آي َبني بعد �صالة الفجر من امل�سجد احلرام �آخر يوم
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اثنني من �شهر �شعبان ،وكان �إمام احلرم قد قر�أ �سورة التغابن ..فلما بلغ:

}ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ{ (التغابن ..)9 :ما ا�ستطاع �أن
يتجاوزها غلبه البكاء.
تابعت حديثي :وهذا من �أن��واع العذاب�َ ..س ِّمه �إن �شئت« :العذاب
النف�سي».
نف�سي؟!
عذاب
نظر �إيلَّ م�ستغرباً:
ٌ
ٌّ

عذاب �شديد ..مث ً
 نعم ..وهو �أي�ضاًال عندما يخرب اهلل عز وجل عن
ٌ

�أهل النار} :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ

ﯺ ﯻ ﯼ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙﭚ

ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ{ (غافر) ..وكذلك
قول اهلل تعاىل} :ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ

ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ{ (الأعراف)
وقوله عز وجل} :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ

ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ{ (فاطر)} ،ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ

ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ{ (الزخرف)..
وقالوا :رمبا �أ�شد �آيات (العذاب النف�سي) على الكافرين قوله عز وجل:
}ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ{ (النب�أ).

بلغنا مقر �إقامتنا ..اختلفنا ..هل ن�أخذ ق�سطاً من الراحة �أم نتناول
طعام الإفطار ..مل نتفق ..فذهب كل منا ليفعل ما ينا�سبه.
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�أبواب اجلنة
(بوبدر) ال تفوته فري�ضة يف امل�سجد -يف غري رم�ضان� -أما يف رم�ضان
فرمبا مكث يف امل�سجد �أكرث مما ميكث يف بيته يف النهار.
 -دعني �أب�شرك بحديث ر�سول اهلل

؟

 هات ..فواهلل �إن �أحدنا بحاجة ملا يعينه على دينه.قال�« :إن للم�ساجد �أوتاد ًا:
 عن �أبي هريرة ڤ عن النبياملالئكة جل�سا�ؤهم �إن غابوا يفتقدونهم ،و�إن مر�ضوا عادوهم ،و�إن كانوا يف
حاجة �أعانوهم» .ال�سل�سلة ال�صحيحة «الألباين :ح�سن �صحيح».
ما كدت �أنتهي من احلديث حتى قال:
 اللهم اجعلني منهم وال حتبط عملي مبا تعلم من حايل( ..وتابع):كنت �أريد �أن �أ�س�ألك عن حديث �أبواب اجلنة.
 الذي قر�أناه بالأم�س؟! نعم ..هل هي ثمانية �أم �أكرث؟! بتتبع الأحاديث نرى الأدلة على �أنها ثمانية هي الأقوى ..ومن زادعن هذا العدد مل ي�أت بدليل �صحيح ..فالذي جاء يف البخاري وم�سلم:
«فمن كان من �أهل ال�صالة ُدعي من باب ال�صالة ،ومن كان من �أهل اجلهاد
ُن��ودي من باب اجلهاد ،ومن كان من �أهل ال�صيام ُن��ودي من باب الريان،
وم��ن ك��ان من �أه��ل ال�صدقة ُدع��ي من ب��اب ال�صدقة» ..هذه �أربعة ،وجاء
يف حديث قي�س بن �سعد بن عبادة مرفوعا بلفظ�« :أال �أدل��ك على باب
من �أب��واب اجلنة؟ ال حول وال قوة �إال ب��اهلل» �أخرجه الرتمذي (�صححه
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الأل��ب��اين) ..وكذلك جاء يف حديث �أب��ي ال��درداء عن النبي « :الأب
�أو�سط �أبواب اجلنة »...وكذلك «الأم» فرب الوالدين �أو�سط �أبواب اجلنة..
فهذه �ستة �أبواب.
وهناك «الباب الأمي��ن» ..وهذا يدخل منه من ال ح�ساب عليه...

كما يف احلديث املتفق عليه« ..يا حممد �أدخل من �أمتك من ال ح�ساب
عليهم من الباب الأمين من �أبواب اجلنة وهم �شركاء النا�س فيما �سوى
ذلك من الأبواب».

قاطعني :ه�ؤالء هم ال�سبعون �ألفا الذين ورد ذكرهم يف حديث عكا�شة
بن حم�صن؟
 نعم ...ولكنهم �أكرث من �سبعني �ألفا ...كما يف حديث �أبي �أمامةيقول« :وع ��دين رب��ي �أن ي��دخ��ل اجل�ن��ة من
ق��ال� :سمعت ر�سول اهلل
�أمتي �سبعني �ألفا ال ح�ساب عليهم وال ع��ذاب ،مع كل �أل��ف �سبعون �ألفا
وثالث حثيات من حثيات ربي» رواه �أحمد والرتمذي وابن ماجه و�صححه
الألباين.
فهذه �سبعة �أبواب ...والباب الثامن ملن مل يتميز بعبادة معينة ...وكان
يف عامة النا�س وكذلك من يخرج من النار بعد العذاب ...واهلل �أعلم.
 �سمعت حديثا �أن هناك «باب التوبة»؟ هذا احلديث ورد يف الطرباين و�صححه الألباين« :قالت قري�شللنبي  :ادع لنا رب��ك �أن يجعل لنا ال�صفا ذهبا ون��ؤم��ن ب��ك ...قال:
وتفعلون؟ قالوا :نعم فدعا
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ال�سالم ويقول� :إن �شئت �أ�صبح ال�صفا ذهبا فمن كفر بعد ذلك عذبته
ع��ذاب� ً�ا ال �أع��ذب��ه �أح��د ًا من ال�ع��امل�ين ...و�إن �شئت فتحت لهم ب��اب التوبة
والرحمة ..قال :بل باب التوبة والرحمة »..وهذا احلديث مل يذكر «باب
التوبة» على �أنه من �أبواب اجلنة و�إمنا هو من املجاز� ..أي �إن اهلل ميهلهم

لعلهم يتوبون فريحمهم ...وال يعاجلهم بالعقوبة ..وذلك �أن «باب التوبة»..
ال يغلق حتى يغرغر الإن�سان �أو تطلع ال�شم�س من مغربها ..واهلل �أعلم.
 وماذا عن باب «الكاظمني الغيظ»؟! مل �أجد فيه حديثا. هكذا نكون و�صلنا �إىل �أن الأبواب الثمانية هي« :باب من ال ح�سابعليه»« ،باب اجلهاد»« ،باب ال�صالة»« ،باب الريان»« ،باب ال�صدقة»« ،باب
الذكر»« ،باب بر الوالدين» ،الباب العام.
 نعم وهناك تعليق جميل على حديث �أبواب اجلنة ..وذلك �أن معظمخري معينة ...فمن تف�ضل اهلل عليه ب�شيء
النا�س يتميز بعبادة �أو خ�صلة ٍ
من ذلك يجب �أن ي�ستغله ويكرث منه ...مث ً
ال من �سهل اهلل عليه ال�صيام...
ينبغي �أن يُكرث من �صيام االثنني واخلمي�س و�أيام ال ِبي�ض وغريها ..حتى
يكون من �أهل ال�صيام فيدعى من باب الريان� ..أقول :الغالب �أن العبد
رمبا يتم ّيز ب�شيء واحد ،وقليل هم الذين يتميزون ب�أكرث من خ�صلة..
وجاء هذا احلديث يف بيان ف�ضل �أبي بكر ال�صديق حيث �س�أل النبي
« :ب�أبي �أن��ت و�أم��ي يا ر�سول اهلل ،ما على من ُدع��ي من تلك الأب��واب من
��ض��رورة ..فهل يُ دعى �أح��د من تلك الأب��واب كلها؟ ق��ال :نعم ..و�أرج��و �أن
تكون منهم» متفق عليه.
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الذين ال يحبهم اللـه
�إن القر�آن العظيم كتاب كامل فيه ما يحتاجه كل الب�شر بكل خلفياتهم
وثقافاتهم و�أخالقهم للو�صول �إىل احلق واتباع �أوامر اهلل تعاىل ،فالقر�آن
يخاطب اجلميع ومن �أ�ساليبه اجلميلة :بيان �أ�صناف الب�شر الذين يحبهم
اهلل مثل« :املح�سنني»« ،التوابني»« ،املتطهرين»« ،املتقني»« ،ال�صابرين»،
«املق�سطني» ،ويف املقابل� ..أ�صناف الب�شر الذين ال يحبهم اهلل.
قاطعني:
 هذا �أ�سلوب ن�ستخدمه نحن الآباء والأجداد مع ال�صغار ..وهلل املثلالأعلى ..نقول للطفل« :نحن ال نحب من يعبث ب�أغرا�ض غريه» و«ال نحب
من يكذب» ..و «ال نحب من ي�ؤذي الآخرين».
�آ�سف على املقاطعة� ،أكمل ما �أردت قوله.
كنت يف جل�سة عائلية �ضمت بع�ض الإخوان والأخوات و�أبنائهم.
 هذا الأ�سلوب ي�ستنه�ض الناحية العاطفية لدى العبد ..وهو �شعورمالزم للعبودية« :كمال اخلوف مع كمال احلب هلل عز وجل» ..فكما �أن
اخلوف مطلوب كذلك احلب الذي يليق باهلل عز وجل ..فالعبد ينبغي
�أن يرتك الأمور خوفاً ..وح ّباً ..ورمبا يغلب �أحدهما الآخر ..ح�سب حال
العبد ..عندما يذكر اهلل �أعماالً ال يحبها ..مث ً
ال} :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ { (البقرة) فكل �أنواع الف�ساد ال يحبها اهلل ..فيجب على امل�ؤمن �أن
يبتعد عن �أن ي�سبب «ف�ساداً»� ..سواء يف املادة �أو الأخالق �أو العقائد..
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كل ف�ساد ال يحبه اهلل ..الذين يتلفون املمتلكات العامة �أو اخلا�صة ..على
املعنى الأول� ..أو الذين يف�سدون عقائد النا�س و�أخالقهم.
 وكيف وردت هذه ال�صفة يف كتاب اهلل؟ وردت يف �سورة البقرة ..يف بيان فئة من الب�شر} :ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

ﮐ{ (البقرة) وكذلك وردت فيمن يت�سبب يف الإف�ساد بني النا�س} :ﰉ
ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ

ﰙ{ (املائدة) وكذلك يف الن�صيحة التي �أ�سديت �إىل قارون �صاحب

الكنوز} :ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ

ﰅ ﰆ{ (الق�ص�ص).
فذكر اهلل كل �أنواع الف�ساد ..و�أنه �سبحانه وتعاىل ال يحب الف�ساد يف
الأر�ض ..بل يحب الإ�صالح ..املادي ..والأخالقي ..والإن�ساين.
يحب الذين يعمرون الأر����ض ..ويزرعونها ..يحب الذين ين�شرون
اخلري ..وي�صلحون بني النا�س ..يحب الذين يدعون �إىل اخلري ..وين�شرون
ال�سالم ..ويدعون النا�س �إىل توحيد اهلل ..وعبادة اهلل ..و�إىل الأخالق
الفا�ضلة ..وال�سلوكيات القومية ،ه�ؤالء يحبهم اهلل ،و�أولئك ال يحبهم اهلل..
من عرف ذلك� ..سعى �أن يكون من هذه الفرقة ب�سلوكياته ..وعقائده..
يرجو �أن يكون فيمن يحبهم اهلل.
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الذين ال يحبهم اللـه ()2
}ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ{
(البقرة)} .ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ { (�آل عمران).
�س�ألني :وهل بعد الكفر ذنب؟
 -ماذا تعني؟!

� -أعني �أن الآي��ة من �سورة البقرة و�صفت الكافر بالإثم} ..ﮎ

ﮏ{ ..والآية الأخرى ذكرت }ﮉ{ ..وتعلم املثل الذي يقول« :لي�س
بعد الكفر ذنب».
 نعم هناك فرق بني (الكافر الأثيم) و(الكافر)( ..الكفر) يُخلِّد�صاحبه يف نار جهنم ..وال يخرج منها مطلقاً ..ولكن جهنم دركات..
منازل بع�ضها حتت بع�ض ..و�أن��واع العذاب ت�شتد كلما نزلت الدركة..
فاملخلدون يف النار عذابهم يتفاوت ح�سب ما ارتكبوا بعد الكفر من
�آثام ..يف �سورة النحل يقول اهلل عز وجل} ..ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ{ (النحل).
فالكافر الذي يعمل اخلري والكافر الذي يكف �شره عن النا�س وال ي�ؤذي
امل�سلمني ،لي�س كالكافر الذي يحارب امل�سلمني وي�صد النا�س عن احلق
والهداية ..وبالطبع هذا الأخري يبغ�ضه اهلل �أ�شد من الأول.
وافقني �صاحبي :كنت �أعرف ما تقول ولكن مل �أكن ا�ستطيع �أن �أ�صفه
بكلمات كما فعلت �أنت..
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 -وا�سمع قول اهلل تعاىل} ..ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

ﮅ ﮆ{ (مرمي) ،يقول يف (�أ�ضواء البيان)« :لن�ستخرجن ولنميزن من كل
الغي والف�ساد �أع�صاهم ف�أع�صاهم ،و�أعتاهم ف�أعتاهم،
طائفة من طوائف ّ
فيبد�أ بتعذيبه و�إدخ��ال��ه النار على ح�سب مراتبهم يف الكفر والإ�ضالل
وال�ضالل» ...وهناك عذاب على الكفر و�آخر على ال�ص ّد عن �سبيل اهلل.

كنت و�صاحبي نتم�شى بعد �صالة الرتاويح وبعد �أن تناولنا �شيئا من
املرطبات:
 وهل ي�شعر الكافر �أن هناك فرقاً بني عذاب وعذاب؟!و�شراكان
 يف احلديث�« ..إن �أه��ون �أه��ل ال�ن��ار ع��ذاب� ً�ا م��ن ل��ه نعالن ِمن نار يغلي منهما دماغه كما يغلي املرجل ..ما يرى �أن �أحد ًا �أ�شد منه
ً
عذابا و�إنه لأهونهم عذابا» البخاري وم�سلم ..فهذا الرجل �أخف �أهل النار
عذاباً ..ولكنه ي�شعر ب�أنه �أ�شدهم عذاباً.
قاطعني :و َم ْن الأ�شد عذاباً والعياذ باهلل؟

 الذين يف الدرك الأ�سفل من النار ..املنافقون نفاقاً اعتقادياً وعتاةالكفار.
 وماذا عن املوحدين الذين يدخلون النار لفرتة ثم يخرجون؟ ه�ؤالء ينالون جزاءهم على قدر �سيئاتهم� ..إن مل يغفر اهلل لهمولكن كل �أحد يدخل النار ..ولو بغم�سة واح��دة ..يرى �أنه �أ�شد النا�س
عذاباً ..وذلك �أن عذاب اهلل (�أليم) ..و(�شديد) ..و�إن كان جمرد غم�سة
والعياذ باهلل.
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الذين ال يحبهم اللـه ()3
الظاملون
«اتقوا الظلم ،ف�إن الظلم ظلمات يوم القيامة» م�سلم.
 وما هو الظلم؟! ُخلُق �سيئ �أ�ش ُّده ال�شرك و�أي�سره اقتطاع حق الآخرين ولو ُعود من�أراك.
 �إنه ل�شديد! �إ�سمع حديث النبي « ..حق اقتطع من امرئ م�سلم بيمينه فقد�أوجب اهلل له النار وحرم عليه اجلنة» فقال له رجل :و�إن كان ي�سرياً يا
ً
ق�ضيبا من �أراك» رواه م�سلم.
ر�سول اهلل؟ قال« :و�إن كان
مل يُ ْخ ِف �صاحبي ا�ستغرابه من �شدة وعيد احلديث:
 هذا يعني �أنه يخلد يف النار وال يدخل اجلنة ..ب�سبب عود من�سواك؟
 كال ..ال تفهم احلديث كما تريد. هكذا لفظه. �إجمع كل الأحاديث واقر�أ ما قاله العلماء حتى تخرج بالفهم ال�صحيح،ً
�شيئا فال ي�أخذه؛ ف�إمنا
وا�سمع احلديث الآخر« :فمن ق�ضيت له من �أخيه
�أقطع له قطعة من النار ي�أتي بها يوم القيامة» (ال�سل�سلة ال�صحيحة) ،حتى
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�إذا ق�ضى القا�ضي بحكم ..قانوين ..لك و�أنت تعلم �أنه ال حق لك فيه ف�إمنا
هو ظلم يعذب به الظامل يوم القيامة.
 وكيف يكون ال�شرك ظلماً؟! -كما قال اهلل تعاىل} :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ{ (لقمان)..

فهذا �أعظمه ،وم��ن الظلم ..كتمان �شهادة احل��ق يف دي��ن اهلل} :ﯪ

ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ{

(البقرة ،):ومن افرتى على اهلل الكذب} :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ

ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ{ (الأنعام)} ..ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ

ﯔﯕﯖ ﯗﯘﯙﯚ ﯛﯜﯝﯞ
ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
تبي
ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ{ (الأنعام) ،و َمن �أعر�ض عن احلق وقد نّ

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{ (الكهف).
فهذا �أعظم الظلم ..وي�أتي بعد ذلك ظلم النا�س للنا�س ..ب�أكل احلقوق
ومنع الواجبات وقطع الأرحام و�شهادة الزور ..وكل و�سيلة تنتهي ب�أخذ
غري �صاحب احلق �شيئاً.
بي يل معنى احلديث الأول الذي بد�أت به.
 -ولكن مل تُ نّ
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 «�أوجب اهلل له النار وحرم عليه اجلنة»؟ نعم.رجع احلق �إىل
 معناه �أن عمله يوجب عليه دخول النار� ..إ ّال �أن يُ ِ�صاحبه بح�سناته� ..أو ب�أن ي�صلح اهلل بينهما يوم القيامة� ..أما عمله
حرمه من دخول اجلنة ابتداء ..ف�إن مل يغفر
فيوجب عليه دخول النار ..ويَ ِ
اهلل له وي�أخذ �صاحب احلق حقه ..ف�إنه يدخل النار ما �شاء اهلل له ثم
يكون م�آله �إىل اجلنة� ..إن مل ميت على ال�شرك؛ ف�إن ال�شرك هو الذنب
الوحيد الذي يخلّد �صاحبه يف النار مطلقاً ال يخرج منها �أبداً .وال يغفر
له اهلل عز وجل ..وهو �أعظم �أنواع الظلم ..واهلل ال يحب الظاملني ..ولكنه
عز وجل يبغ�ض بع�ضهم �أكرث من بع�ض.
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الذين ال يحبهم اللـه ()4
امل�ستكربون
}ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ
ﮮ{ (النحل).
 وكما الظلم ..كذلك الكرب� ..أ�شده التكرب عن احلق واال�ستكبارعن التوحيد ..وهذا فعل امل�شركني و�أقله اال�ستعالء على النا�س كما �أخرب
« :الكرب بطر احلق وغمط النا�س» (�صحيح م�سلم) يف اللغة« :غمط
النا�س» .احتقارهم واالزدراء بهم.
 املتكرب ال يدخل اجلنة� ..ألي�س كذلك؟ يف الأمر تف�صيل فحديث النبي « :ال يدخل اجلنة من كان يف قلبهمثقال حبة من خردل من كرب» (ال�سل�سلة ال�صحيحة) ..واحلديث الآخر:
«من كان يف قلبه مثقال حبة من خردل من كرب كبّه اهلل لوجهه يف النار»
(�صحيح الرتغيب والرتهيب) ..هذان احلديثان وغريهما ..ال تحُ مل على
�إطالقها وظاهرها ..وذلك �أن الذنب الوحيد الذي ي�ؤدي ب�صاحبه للخلود
يف النار وحرمانه من اجلنة هو ال�شرك ..ولكن الكرب ذنب عظيم يحرم
�صاحبه من دخول اجلنة ابتداء وهو بهذا الذنب ي�ستحق النار� ..إن مل يغفر
اهلل له ..و�إذا دخل النار ..وقد مات على التوحيد ..ف�إنه يخرج منها بعد �أن

ينال جزاءه متى ي�شاء اهلل عز وجل} :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ{.

�صاحبي مثل عامة النا�س ..راتبه يكفيه لأداء واجباته الأ�سرية..
رمبا احتاج �أحياناً �إىل امل�ساعدة� ..أبنا�ؤه ما زالوا يف املرحلة الثانوية
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واجلامعية ..كنا بعد �صالة الع�صر نتم�شى بجانب البحر بعد �أن اعتدل
اجلو ال�صيفي و�أ�صبح بالإمكان اخلروج ع�صراً.
وملاذا يتكرب الإن�سان؟! �إن الذي يتكرب ..ال يتدبر ..هذا الكون ال�شا�سع..
خا�ضع هلل ..والإن�سان ال �شيء �أمام هذه املخلوقات ..عندما مير�ض ب�سبب
�أ�صغر الفريو�سات �أو امليكروبات ال ي�ستطيع التحرك من فرا�شه.
ترك يل املجال لأعلق:
 -من مادة الكرب( ..كبري) ..وو�صف اهلل عز وجل نف�سه ب�أنه كبري ومن �أ�سمائه

عز وجل ..الكبري} :ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ{ (الرعد)..

}ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ{ (احل��ج ،لقمان ،)30 :و}ﭟ ﭠ ﭡ

ﭢﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ{ (�سب�أ) }ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ{
(غافر) ..وهذه ال�صفة ارت�ضاها اهلل عز وجل لنف�سه ..فهو (ذو الكربياء) ..وال
ير�ضى لأحد من خلقه �أن ينازعه هذه ال�صفة ..وتوعد من يفعل ذلك بالعذاب؛
ولذلك كان �أول عذاب املتكربين يف املح�شر �أن ينادي اجلبار عز وجل�« ..أنا
امللك� ..أين اجلبارون؟ �أين املتكربون» (رواه م�سلم) ..تخيل موقف املتكرب عندما
ي�سمع هذا الإنذار الإلهي ..يوم القيامة« ..يح�شر املتكربون �أمثال الذر (النمل
وال��دواب ال�صغرية) يف �صور الرجال يغ�شاهم ال��ذل من كل مكان ي�ساقون �إىل
�سجن يف جهنم يقال له (بول�س) تعلوهم نار الأنيار ،ي�سقون من ع�صارة �أهل النار
طينة اخلبال» رواه الن�سائي والرتمذي واللفظ له (ح�سنه الألباين).
كانت ردة فعل �صاحبي تلقائية� :أعوذ باهلل� ..صدق اهلل ..وعدل..
لقد جازاهم من جن�س عملهم فمن يريد �أن يكون من املتكربين بعد هذا
الوعيد؟!
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الذين ال يحبهم اللـه ()5
املعتدون
 -العدوان� ..أظهره يف القتال} ..ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ

ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ{ (البقرة).

ومنه تعدي حدود ما حرم اهلل} ..ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ{ (املائدة).

و(ع � ْد ًوا) ..تعدياً ..و(العدوان)..
ويف اللغة( ..عدا عليه) ..جارَ ..
ا َ
جل ْور وجتاوز احلق ..وتعدي احلدود..
ا�ستدرك �صاحبي:
 �سمعت �أحد امل�شايخ يتحدث عن التعدي يف الدعاء؟ وذكر �آية الحت�ضرين.
 -لعلك تق�صد قول اهلل تعاىل} ..ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ

ﮯ ﮰ ﮱ{ (الأعراف).
 -نعم ..هي هذه الآية..

ابن ل�سعد
�إن االعتداء يف الدعاء كما جاء يف الأثر عن �أبي نعامة عن ٍ
بن مالك قال� :سمعني �أبي و�أنا �أقول :اللهم �إين �أ�س�ألك اجلنة ونعيمها
وبهجتها وكذا وكذا و�أع��وذ بك من النار و�سال�سلها و�أغاللها وك��ذا ،وكذا؛
يقول �سيكون ق��وم يعتدون يف
فقال ي��ا ُب�ن��ي� :إين �سمعت ر��س��ول اهلل
الدعاء ف�إياك �أن تكون منهم �إنك �إن �أعطيت اجلنة �أعطيتها وما فيها من
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عذت من النار �أُ َ
اخلري ..و�إن �أُ َ
عذت منها وما فيها من ال�شر» �أبوداود (ح�سنه
الألباين) ..ويُروى هذا الأثر عن عبداهلل بن مغفل� ..أنه �سمع ابنه يقول:
«اللهم �إين �أ�س�ألك الق�صر الأبي�ض عن ميني اجلنة �إن دخلتها ..فقال� :أي
يقول:
�سل اهلل اجلنة وعُ � ْ�ذ ِبه من النار ف��إين �سمعت ر�سول اهلل
ُب َني ِ
«�سيكون قوم يعتدون يف الدعاء» �صحيح �أبي داود.
 يكرث مثل ه��ذا يف رم�ضان ..مبالغة من بع�ض الأئمة يف دعاءالقنوت.
 ن�س�أل اهلل لنا ولهم الهداية ..ومن �أ�شد االعتداء والعدوان التعديعلى اهلل عز وجل ..بال�شرك ..والكفر ..والإحلاد يف �أ�سمائه و�صفاته..
ومعاداة ر�سله ..والتعدي على �شريعته ..وحماربة �أوليائه ..وهذا كله ال
يحبه اهلل ..بع�ضه كفر ..وبع�ضه دون ذلك ..ولذلك حرم اهلل على امل�ؤمنني
االعتداء ..حتى و�إن كان يف ميدان القتال ..حيث تكون دوافعه قوية..
خ�صو�صاً حال الغلبة ..فامل�ؤمن ال يعتدي ..وال يتعدى ..ف�إن عاقب..
عاقب كما عوقب} :ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ{ (البقرة)} .ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ{ (البقرة واملائدة.)94:

 وما معنى الدعاء (ت�ضرعاًُ ..وخ ْفية)؟!

 الت�ضرع ..اال�ستكانة واخل�ضوعُ ..و(خ ْفية) ..خف�ض و�سكون ،ادعوه
حلاجتكم من �أمر الدنيا والآخرة ..ويف تف�سري �آخر للعدوان يف الدعاء..
عن �سعيد بن جبري :ال تدعوا على امل�ؤمن وامل�ؤمنة بال�شر اللهم� :أخزه
اللهم العنه ،ونحو ذلك ..ف�إن ذلك عدوان.
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الذين ال يحبهم اللـه ()6
}ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛﯜ
ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ{ (الأنعام).
}ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ{ (الأعراف).
 ال�سَّ َر ُف� ..ضد الق�صد ..والإغفال واخلط�أ ..ويف النفقة :التبذير
والإنفاق يف مع�صية اهلل قلي ً
ال كان �أو كثرياً ..قال �سفيان« :مل ي�سرفوا..
مل ي�ضعوه يف غري مو�ضعه».
 �أظن �أنني ق��ر�أت �أن (ال�سَّ َر ُف) لغة :جتاوز ما ُح َّد لك ..يف كل
�شيء.
 �أح�سنت. لقد حفظته من (تاج العرو�س) ..ولكن من هم (امل�سرفون) الذينال يحبهم اهلل؟!
 اهلل ال يحب جميع (امل�سرفني) ...وال يحب (الإ�سراف) ..ولكنه�سبحانه يبغ�ض بع�ض امل�سرفني �أك�ثر من بع�ض ..فقد و�صف فرعون

ب�أنه من امل�سرفني} :ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ{
(يون�س) ،وو�صف املعادين للأنبياء عموماً بذلك فقال عز وجل} :ﯗ

ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ{ (الأنبياء)،
�أي املتجاوزين احلد يف الكفر واملعا�صي ..وو�صف قوم �صالح بذلك
�أي�ضا} :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ{ ،بل حكم
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على امل�سرفني عموماً بالنار} :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ{
(غافر).
قاطعني:
 هل من ي�سرف يف الطعام والثياب يف النار؟ ك� ّلا لي�س ه��ذا معنى الآي���ة ..ولكن الآي��ة فيمن جت��اوز احل��د يف
االعتقاد ..ولكن اجلميع مذموم ال يحبه اهلل عز وجل ..والآية التي وردت
يف الأكل وال�شرب والثياب ..قال املف�سرون يف معناها:
}ال ت�سرفوا{ :ال متنعوا ال�صدقة فتع�صوا ..وال تنفقوا ما رزقكم اهلل
يف مع�صية اهلل ..وال ت�أكلوا �أموال غريكم ..كل ذلك �صحيح.
� -سمعت قوالً �أن اهلل جمع ن�صف الطب يف �آية} ..ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜﭝ{..

 كالم جميل و�صحيح ..وكذلك قال ابن عبا�سُ « :ك ْل ما �شئت والب�سما �شئت ..دون �سرف وال خميلة»..
فالإ�سراف يف الطعام وال�شراب والثياب مذموم ..ويف احلقوق حم ّرم..
ويف العقيدة كفر..
 كم مرة ذكر اهلل امل�سرفني يف كتابه العزيز؟ (امل�سرفني) وردت �سبع مرات.( -م�سرفني) وردت مرة واحدة يف الزخرف الآية (.)5
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 (�أ�سرفوا) مرة واحدة يف الزمر الآية (.)53 (ي�سرف) مرة واحدة يف الإ�سراء الآية (.)33وال �شك �أن �أرجى �آية يف كتاب اهلل هي التي يف �سورة الزمر} :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 العبد� ..إذا تاب �صادقاً
َق ِبله اهلل ..بل َف ِر َح بتوبته و�إن كان من قب ُل من �أ�شد امل�سرفني..
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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 ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ

ﯦ ﯧ{ (الق�ص�ص).

 البد �أن يكون هذا الفرح حمرماً حتى ال يحبه اهلل.. نعم }ﯟ ﯠﯡ{ ..ال ت� َأ�شر ..من الأَ َ�شر وال َب َطر ..وذلك �أنه بغىعلى بني �إ�سرائيل (قومه) ..وقيل �إنه كان من �أقرباء مو�سى ولكن فرعون
و ّاله ..وق ّربه فجمع املال وبغى على قومه..
 وهناك �آية �أخرى يف الفرح� ..أتعرفها؟! تعني ق��ول اهلل تعاىل} :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ{ (غافر).
�أم قول اهلل تعاىل} :ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ

ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ{ (�آل

عمران)� ،أم قول اهلل تعاىل} :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ

ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ{ (الرعد).

�أم قول اهلل تعاىل} :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ{ (يون�س).
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يت الآية من �سورة �آل عمران.
َ -عنَ ُ

كنت و�صاحبي نقلّب امل�صحف املي�سر (جممع امللك فهد) ..الذي �ص ّنفه
نخبة من العلماء و�أوردوا تف�سري القر�آن بطريقة �سهلة لعامة النا�س..
 معظم الآيات فيها ذم (الفرح). �إذا كان الفرح لأجل الدنيا ..فهو مذموم ..ومعظم الآي��ات التيوردت فيها هذه الكلمة �أتت مبعنى (البغي) ..و(الأ�شر) ..و(البطر) ..ففي
�آية �آل عمران ..ه�ؤالء اخلا�سرون يفرحون ب�أنهم نبذوا الكتاب وا�شرتوا
به ثمناً قلي ً
ال ..وهكذا حال ..من يفرح (ي�سر قلبه) بالوقوع يف املع�صية
وخمالفة �أوامر اهلل ..هذا دليل ّ
(الطبع) على القلب فال ينكر منكراً ..بل
يفرح باملنكر ..ولذلك يتوعدهم اهلل ب�أ�شد العذاب.
 وماذا عن الآية من �سورة الرعد؟! هذه نزلت يف �أهل الكتاب الذين �آمنوا بالر�سول  ..كعبداهلل بن�سالم وكعب الأحبار ،وقيل هم ثمانون من الن�صارى� ،أربعون بنجران واثنان
وثالثون ب�أر�ض احلب�شة ،وثمانية من �أهل اليمن ..فه�ؤالء فرحوا مبا �أنزل
على الر�سول ؛ لأنه موافق ملا كانوا ي�ؤمنون به ..ف�أ�سلموا ..و�أما الأحزاب
الآخرون  -من �أقوامهم  -فقد �أنكروا هذا الأمر كما هو معروف يف ق�صة
عبداهلل بن �سالم ..و�أَذِ ن اهلل للم�ؤمنني �أن يفرحوا مبا تف�ضل اهلل عليهم
من الهداية والتوفيق للحق ..بل �أتى الفعل ب�صيغة الأمر }فليفرحوا{ ..من
�سورة يون�س ..وال �شك �أن امل�ؤمن يُ َ�سر بنعم اهلل ..ويفرح ولكن ي�شكر اهلل
وي�ؤتي حق النعمة وال يبطر وال يطغى ..كما هو حال معظم النا�س} ..ﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ{ (العلق).
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ذنوب ال كفارة لها
�صاحبي يدخل يف تفا�صيل الأمور وي�ستمر يف ال�س�ؤال حتى عن �أدق
التفا�صيل:
 ما كفارة الذي يفطر يف رم�ضان؟ ملاذا �أفطر؟ هكذا ..دون �سبب. هل هو مقر ب َف َر�ضية ال�صيام �أم �أفطر منكراً �أن ال�صيام واجب؟! لنذكر احلالتني.هكذا كان ح��واري مع �صاحبي ونحن يف طريقنا لت�سجيل برنامج
�إذاعي يف �إذاعة القر�آن الكرمي:
م�ستح ً
ال للإفطار ف�إنه يكفر..
 �إذا كان منكراً ل َف َر�ضية ال�صيام،ِّ
مبعنى �أنه ال تنفعه ال�شهادة اللفظية التي ينطق بها ل�سانه وال �صالته التي
مت�ساه ً
ِ
ال يف ق�ضية
ي�صليها �أحياناً وال حتى ا�سمه (حممد)� ..أَ ّما �إذا �أفطر
ال�صيام ،متقاع�ساً عن �أداء هذه الفري�ضة ،مقِ راً بوجوبها وبتق�صريه ،فهذا
مذنب ذنباً عظيماً.
قاطعني:
 وما كفارته �إذا �أفطر تكا�س ًال متعمداً؟
 -ال كفارة له .بل عليه �أن يتوب.
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 كيف تكون هناك كفارة ملن ي�أتي �أهله وهو �صائم ..وال كفارة ملنيفطر متعمداً؟
 الأمر ب�سيط ..هذا الذنب �أعظم من ذاك ،هناك ذنوب عظيمة الكفارة لها ،وذلك لبيان �شدتها« :الذنب الذي له كفارة �أهون من الذنب
الذي ال كفارة له».
 وماذا يفعل هذا الذي ق�ضى �سنوات من عمره ال ي�صوم ،وال ي�صليعمداً ،دون علة عدا الك�سل والتهاون بهذه العبادات؟
 ه��ذا عليه �أن يتوب �إىل اهلل توبة ن�صوحاً ،وعليه �أن يكرث مناال�ستغفار والأعمال ال�صاحلة ،والتوبة من الذنب تزيله ،ويف احلديث:
«التائب من الذنب كمن ال ذنب له» (ح�سنه الألباين).
جتب ما قبلها».
 و�أي�ضا يف احلديث« :التوبة ُّ هذا احلديث �أورده الألباين يف (ال�سل�سلة ال�ضعيفة) ،وقال« :ال�أعلم له �أ�صال».
لها؟

 كنت �أظنه �صحيحاً من كرثة ما �أ�سمعه ..وما الذنوب التي ال كفارة -اليمني الغمو�س.

 �ألي�ست كفارة اليمني عتق رقبة �أو �إطعام ع�شرة م�ساكني �أو ك�سوتهم،فمن مل يجد ف�صيام ثالثة �أيام؟!
 -هذه كفارة احلنث باليمني ..ك�أن يق�سم �إن�سان متعمداً �أال يدخل

143

كلمات يف العقيدة

بيت �أخيه� ،أو �أَ اّل يكلّم �صاحبه ،فهذا يك ّفر عن ميينه وينتهي الأمر،
�أما اليمني الغمو�س فهي �أن يحلف باهلل كاذباً وهو يعلم ،وقد ب ّينها ابن
م�سعود ڤ ،فقال« :كنا نعد اليمني الغمو�س م��ن ال��ذن��ب ال��ذي لي�س
له كفارة ،قيل :وما اليمني الغمو�س؟ ق��ال :الرجل يقتطع بيمينه مال
الرجل» �صحيح رواه احلاكم.
 هل ت�صدق ..لأول مرة يخطر على بايل �أن هناك ذنوباً ال كفارةلها ،و�أنها من �أعظم الذنوب؛ ولذلك ال عالج لها �إال التوبة ال�صادقة �إىل
اهلل ،والندم ،واال�ستغفار والإكثار من ال�صاحلات؛ لأنني كنت �أظن �أن
تارك ال�صالة ي�صلي مع كل فر�ض فر�ضاً بعدد ال�سنني التي تركها ،وكذلك
ال�صيام ..حقاً �إن العلم نور.
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الكبـائر
 مل��اذا �شدد النبيالكبائر؟

على �شهادة ال��زور ،عندما ُ�سئل عن �أكرب

ُ�سئل عن �أكرب
 تعني حديث �أن�س بن مالك� ..أن ر�سول اهللالكبائر فقال« :ال�شرك باهلل ،وقتل النف�س ،وعقوق الوالدين» ،ثم قال�« :أال
�أنبئكم ب�أكرب الكبائر؟ �شهادة الزور وقول الزور� ،شهادة الزور وقول الزور،
ً
متكئا فجل�س فما زال يكررها حتى قلنا:
�شهادة الزور وقول الزور .وكان
ليته �سكت» (�إ�شفاقا)) .متفق عليه(.
الكبائر  -يذكر ذنوباً
هذا احلديث وغريه  -حيث يبني النبي
�أن �أكرب الكبائر يف جواب
ح�سب حال احل�ضور ..ففي حديث ..بينّ
من �س�أله� :أي الذنب �أعظم؟ فقال� :أن جتعل هلل ندا وهو خلقك ،ثم �أن
تقتل ول��دك خ�شية �أن يطعم معك ،ثم �أن ت��زاين حليلة ج��ارك» (متفق
عليه) ..ويف حديث �آخر« :ال�شرك باهلل ،وعقوق الوالدين ،وال�سحر ،و�أكل
مال اليتيم ،و�أكل الربا» )متفق عليه( ..يقول النووي يف (�شرح م�سلم)..
بعد �أن ذكر جملة من الكبائر« :ويختلف �أمرها باختالف الأحوال واملفا�سد
املرتتبة عليها ،وعلى هذا يقال يف كل واحدة منها :هي من �أكرب الكبائر،
و�إن جاء يف مو�ضع �أنها �أكرب الكبائر ،كان املراد :من �أكرب الكبائر» ..هذا
عدا ال�شرك طبعاً.
كنت و�صاحبي نتحاور يف مكتبي بعد �صالة الع�صر ..بانتظار ثالث.
 -هل يل مبزيد تو�ضيح؟!
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 ال�شرك ..هو �أكرب الكبائر مطلقاً ..هو الذنب الوحيد الذي اليغفره اهلل عز وجل ..وهو الذنب الذي يخلد �صاحبه يف نار جهنم ..وكذا
النفاق االعتقادي بالطبع ..وهو �أ�سو�أ من ال�شرك ..ف�إذا قلنا ال�شرك،
فالنفاق االعتقادي من باب �أوىل� ..أما الذنوب التي دون ال�شرك ..فهي
البدع ..والكبائر ..وال�صغائر ..بهذا الرتتيب.
قاطعني:
 وهل البدعة �أ�شد من الكبرية؟!ٌ
يظن �صاحبها �أنه
إحداث يف الدين ما لي�س منه..
 نعم ..البدعة �ّ
يتقرب �إىل اهلل ،وال يزداد من اهلل �إال بعداً ,ورمبا اتبعه يف بدعته �آخرون
يظنون �أنه على طاعة ,في�أخذ �إثمهم حتى بعد موته.
ا�ستغرب �صاحبي ,ولكنه اقتنع ,وتابعت حديثي:
 والكبائر بعد ذلك ..وكلها حتتاج �إىل توبة �إن �أراد �صاحبها �أاليحا�سب عليها يوم القيامة؛ وذلك �أن ال�صغائر تزول باملكفرات كالو�ضوء
وال�صلوات وا ُ
خلطا �إىل امل�ساجد ،وانتظار ال�صالة �إىل ال�صالة..؛ لأن
احلديث فيه« :م��ا اجتنبت الكبائر» ..فالكبائر حتتاج �إىل توبة ،و�إال
ف�إن �صاحبها حتت م�شيئة اهلل �إن �شاء عذبه و�إن �شاء غفر له ،ما مل
تكن الكبرية متعلقة بحقوق �آخرين ،ك�سرقة مال� ،أو �شهادة زور� ،أو غري
رجع للنا�س حقوقهم يوم القيامة ح�سنات ت�ؤخذ منه
ذلك ..ف�إنه يجب �أن تُ َ
َ
ويعط ْونها ،وترتيب الكبائر ح�سب املفا�سد املرتتبة عليها ..كلما ازدادت
املفا�سد ا�شتدت الكبرية.
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فرمبا تكون �شهادة الزور �أ�شد من قتل النف�س؛ لأنها �أدت �إىل قتل
نف�س ،و�أكرث ،ورمبا يكون الزنى �أ�شد من عقوق الوالدين ،وكذلك لل�شخ�ص
نف�سه ،زنى ال�شيخ �أ�شد من زنى ال�شاب ،وكذلك كذب ذي ال�سلطان �أ�شد
من كذب العبد ،فالرتتيب يف الأحاديث لي�س مق�صوداً لذاته ،و�إمنا لبيان
�شدة اجلميع ،و�إال ف�إن الأعمال توزن بعلم اهلل ،وكل ذنب له ثقل يعلمه
اهلل عز وجل ،و�إن كان واحداً يف مظهره.
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ال�شهـــوات
 كما ينبغي على العبد �أن يتخذ �أ�سباب الهداية يجب عليه اجتناب�أ�سباب الغواية...
 وما �أ�سباب الغواية؟ ترجع كلها �إىل �أ�صلني ..ال�شبهات ..وال�شهوات.كنت و�صاحبي نتم�شى على رمال ال�شاطئ ع�صر اجلمعة ..وقد بد�أ
اجلو يعتدل وال�سيما قرب البحر.
 �ألي�س ال�صاحلون يف م�أمن من ال�شهوات؟ -كال ،ال �أحد يف م�أمن �إن مل يتخذ الأ�سباب؛ وذلك �أن ال�شهوات

ال حدود لها ..كما قال اهلل تعاىل ،خمرباً عن �إبلي�س} :ﮅ ﮆ ﮇ

ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ{
(الأعراف).
 وكيف يتخذ املرء الأ�سباب للأمان من ال�شهوات؟! لقد ذكر اهلل تعاىل ور�سولهتكون ن�صب عني كل عاقل:

حقائق عن ال�شهوات ..ينبغي �أن

الأوىل :ال�شيطان يزين القبيح ..حتى يجعل �أب�شع اجلرائم مقبولة
عند املجرم} ،ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ{ (حممد).
الثانية :ال�شهوة ال تنتهي مع �ضعف القدرة على التمتع بها ،فالإن�سان
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كلما تقدم يف العمر قلَّت قوته ال�شهوانية ،ولكن تبقى رغباته ..كما �أخرب
الر�سول « :يكرب ابن �آدم ويكرب معه اثنان :حب املال ،وحب الدنيا»..
قال:
م�سلم ،ويف البخاري :من حديث �أن�س بن مالك� ..أن ر�سول اهلل
ً
واديا من ذهب لأحب �أن يكون له واديان ،ولن ميلأ فاه �إال
«لو �أن البن �آدم
ال�تراب ،ويتوب اهلل على مَ ن تاب» ،فالذي يتتبع �شهوة املال ،يبقى كذلك
حتى نهاية عمره؛ وكذلك جميع ال�شهوات ،تزداد ومتلأ قلب الإن�سان
حتى �إذا جاءه املوت يريد �أن ينطق بال�شهادة ينطق مبا كان م�شغوالً به يف
دنياه ..من غناء� ،أو خمر� ،أو ن�ساء� ،أو مال ،ن�س�أل اهلل العافية.
 وما الثالثة؟! الثالثة� :أن طريق ال�شهوات م�آله النار ،ولذة ال�شهوة م�ؤقتة مهما«ح ّفت اجلنة باملكاره ،وحفت النار بال�شهوات» متفق عليه.
طالتُ ،
وما ذكر اهلل الزينة يف كتابه �إال م ّبيناً موقعها الذي يجب �أن تكون

فيه عند امل�ؤمن} :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ{ (الكهف) .وهذه ال�شهوة خا�صة � -أعني املال

والبنني  -حذر اهلل منها يف �أكرث من مو�ضع يف كتابه العزيز} :ﮝ ﮞ

ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ{ (املنافقون) ،وقوله عز وجل} :ﮝ ﮞ

ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ{ (التغابن) ،فال ب�أ�س من التمتع
بهذه الزينة احلالل ،ولكن ال نن�سى �أن ما عند اهلل خري و�أبقى فال تن�شغل
بهذه الزائلة عن تلك الباقية.
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ويف �آية الزينة وال�شهوات من �سورة �آل عمران} :ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣﮤﮥ ﮦﮧﮨ ﮩﮪﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ
ﯙ ﯚ ﯛ{ (�آل عمران) قال عمر ڤ« :اللهم �إنا ال ن�ستطيع
�إال �أن نفرح مبا زينته لنا ..اللهم �إين �أ�س�ألك �أن �أنفقه يف حقه» وبالطبع
ال تخفى عليك حكمة هذه الزينة يف احلياة الدنيا.
 تابع :و�أخربين عن احلكمة من تزيني ال�شهوات؟! قال اهلل تعاىل} :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ{ (الكهف) والآية بعدها} :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ{ ,فاحلياة حتى ت�ستقيم ..ح ّبب اهلل هذه الأمور �إىل النا�س,
ولكن حذرهم من االجنراف فيها ,بل يتمتع بها وفق ما يحتاج دون تقدميها
على الآخرة} ,ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ{.
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ترك الطاعة لأجل املع�صية
علي بع�ض الإخوة �أن �ألقي
وقد اقرتب �شهر ال�صوم والطاعات� ،إقرتح َّ
خاطرة �أذكرهم فيها ببع�ض الق�ضايا الإميانية يف ال�صيام ،وكان بف�ضل
اهلل:
 �إن اخلاطرة لي�ست موجهة �إليكم ،ف�أنتم �أهل �صالة يف امل�ساجد،و�أهل طاعة و�إقبال على اهلل ،ولكن ينبغي �أن نتوجه جميعاً �إىل �إخوان لنا
ال يح�ضرون ال�صالة ،ورمبا ال يقيمونها كما يحب اهلل عز وجل ،ورمبا
لديهم من الذنوب واملعا�صي ما يجعلهم يظنون �أنهم لي�سوا �أه ً
ال للطاعات
ب�سبب هذه الذنوب ،مث ً
ال الذي ي�شرب اخلمر ،ورمبا كل يوم ،والذي يقع
يف الزنى ،والذي ي�سرق ،نريد �أن نخاطب ه�ؤالء وندعوهم �إىل ال�صالة،
والإلتزام بها رغم وقوعهم يف هذه الكبائر.
َ
علي ا�ستغراب �أكرث احل�ضور ،بل �أظهره بع�ضهم جلياً على
مل
يخف َّ
وجهه.
 نعم نريد �أن ن�صل �إىل �أه��ل املعا�صي ،ونقول لهم :هل ّموا �إىلالطاعات رغم ما �أنتم فيه ..فيقولون :وكيف لنا �أن ن�صلي ونحن ن�شرب
اخلمر؟ نقول لهم :تعالوا �إىل ال�صالة غري �سكارى ،و�إن �شربتم اخلمر،
نعم ال يجوز �أن ي�صلي �أحد وهو �سكران ،ولكن يجوز �أن ي�صلي امل�سلم �إذا
كان ي�شرب اخلمر ،وحتى �أبينّ لكم هذه الق�ضية ف�إن لنا يف ر�سول اهلل
�أ�سوة ح�سنة ،وكذلك يف عمل ال�صحابة من بعده.
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ففي احلديث عن �أبي هريرة ڤ قال :جاء رجل �إىل النبي
ً
فالنا ي�صلي بالليل ،ف ��إذا �أ�صبح �سرق ،فقال �صلى اهلل عليه
فقال� :إن
و�سلم�« :إنه �سينهاه ما تقول( »..رواه �أحمد ،والبيهقي ،و�صححه الألباين)،
ويف البخاري عن عمر بن اخلطاب ڤ �أن رج ً
ال ا�سمه (عبداهلل) يلقب
قد جلده يف ال�شراب
حماراً ،كان يُ�ضحك النبي  ،وكان النبي
فجلد ،فقال رجل من القوم :اللهم �إلعنه ما �أكرث
(اخلمر) ،ف�أُتي به يوما ُ
ما ي�ؤتى به ،فقال النبي « :ال تلعنوه ،فواهلل ما علمت� ،أنه يحب اهلل
ور�سوله» يف ال�شرح :وردت روايات عدة� ،أن بع�ض القوم قالوا�« :أخزاك
اهلل» ،و�أي�ضاً �أن احلادثة تكررت مرة يف فتح خيرب ،وم��رة �أخ��رى بعد
فتح مكة من �صحا ِب ّيني خمت ِل َفني ،ويف بع�ض الروايات« :ال تقولوا هكذا،
ال تعينوا عليه ال�شيطان»� ،أو« :ال تكونوا عون ال�شيطان على �أخيكم»،
�أثبت �أن هذا الرجل كان يحب اهلل ور�سوله
وال�شاهد �أن ر�سول اهلل
رغم مع�صيته وتكرارها ،وال �شك �أنه كان ي�صلي مع ال�صحابة خلف ر�سول
اهلل  ،والرجل الآخر كان ي�صلي ،بل النافلة من الليل.
ال�شاهد �أن العبد �إذا ترك ال�صالة لأجل �أنه واقع باملعا�صي ،ف�إنه

ي�ست�سلم لل�شيطان ،و�إمنا ينبغي �أن ي�ستمر يف الطاعات رغم مع�صيته
ويحر�ص على الفرائ�ض ،وال�سيما ال�صالة وال يرتكها ،وي�ستعني بها �إىل �أن
يوفقه اهلل لرتك مع�صيته.
 قاطعني �أحدهم ال �أعرف ا�سمه: وماذا عن احلديث« :من مل تنهه �صالته عن الفح�شاء واملنكر مليزدد من اهلل �إال بعدا»؟
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 هذا كالم باطل ،كما قال الألباين  -رحمه اهلل  :-ال ي�صح �سنداًوال متناً وال معنى ،ون�ستطيع �أن ن�سوق ق�صة �أخرى ،وهي خرب �أبي حمجن

الثقفي ،فقد ح ّده عمر بن اخلطاب �سبع مرات يف اخلمر ،بل نفاه �إىل
جزيرة فهرب ،ثم حلق ب�سعد بن �أبي وقا�ص يف معركة القاد�سية ،فلما
َعلِم به حب�سه ب�أمر عمر بن اخلطاب ،ولكنه �أَبى �إال �أن ي�شارك يف املعركة
وتو�سل �إىل امر�أة �سعد �أن حتل قيده ،وعاهدها �أنه �إن َ�س ِل َم رجع فو�ضعته
يف القيد ،و�إن ا�ست�شهد فال تبعة عليها ،وبالفعل �شارك يف القتال و�أبلى
بالء ح�سنا وعاد �إىل حب�سه ،وعلم �سعد بن �أبي وقا�ص ب�أمره ،ف�أتاه وقال:
واهلل ال جنلدك على اخلمر �أبداً ،فقال �أبو حمجن :واهلل ال �أ�شربها �أبدا.
فال ينبغي مل�سلم �أن يرتك ال�صالة لأجل ارتكابه املع�صية وا�ستمراره
عليها ،بل يحافظ على ال�صالة ب�صدق و�إخال�ص وي�س�أل اهلل التوفيق
والإعانة على ترك املع�صية ومن ي�صدق اهلل ي�صدقه.
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�آيات العذاب ..ملن؟
من �آفات تقدم و�سائل االت�صال �أن الأفكار واخلواطر والآراء تنت�شر
�أ�سرع من انت�شار النار يف اله�شيم ..مبجرد �أن يذيل املر�سل( :رجا ًء �أن�شر)..
�أتغا�ضى عن كثري مما ي�صلني من الأهل والأقارب� ..إال �أن يكون حديثاً
�ضعيفاً �أو فهماً خاطئاً يف العقيدة �أو ق�ضية خمالفة جلمهور العلماء.
بعثت يل ابنتي  -وكنت قد نبهتها �أال تر�سل كل ما ي�صل �إليها  -ر�سالة
ق�صرية �أننا يوم القيامة نقول« :يا ليتني قدمت حلياتي»؛ فيجب علينا
العمل لذلك اليوم!!
هاتفتها ..ورمبا �أثقلت عليها ..بَ َعثَت ..بعد �أن �أنهيت املكاملة� :أنا
�آ�سفة ..ولكن ملاذا هاجمتني ب�شرا�سة؟
مل �أجبها ..م�ساء ذات اليوم ..بعد �صالة املغرب زارنا �إمام م�سجد
�آخر �ألقى خاطرة عن يوم القيامة ..ب�أنه يوم تَ ُخ ُّ
ف فيه املوازين ..وت�سعر
جهنم بوقودها من النا�س واحلجارة ،وتبدل اجللود بعد اجللود ل�شدة
العذاب ..وهكذا.
بعد اخلاطرة � ..شكرت زائرنا ..وطلبت �إليه اجللو�س لدقائق.
 جزاك اهلل خرياً على هذه اخلاطرة ولكن هذه الآيات التي ذكرت�أنها جاءت يف كتاب اهلل هي لبيان م�صري الكافرين ..مث ً
ال قول اهلل
عز وجل} :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ{ـ (�آل عمران) وقوله عز وجل} :ﮊ
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ﮋﮌ ﮍﮎﮏﮐﮑ ﮒ ﮓﮔﮕﮖ
ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ { (الن�ساء) وقوله عز
وج��ل} :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ{
(الأعراف) وكذلك قوله �سبحانه} :ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ{ (�إبراهيم) ..وعندما �س�أل
ال�صحابة ر�سول اهلل « :و�أي�ن��ا مل يظلم نف�سه..؟» وذلك عند نزول
قول اهلل تعاىل} :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
« :لي�س كما تقولون} ،ﭓ

ﭚ ﭛ ﭜ{ (الأنعام ..)82:قال
ﭔ ﭕ ﭖ{ ب�شرك� ..أَ َولمَ ت�سمعوا قول لقمان البنه} :يا بني
ال ت�شرك باهلل �إن ال�شرك لظلم عظيم{؟ رواه البخاري.
كان �صاحبي من�صتاً ..ال ينظر �إيل:

 �صحيح ما تقول و�إمنا �أردت �أن �أعظ النا�س و�أخوفهم من عذاباهلل.
 ال �شك �أنك �أردت اخلري لنا ..ولكن مالحظتي �أننا عندما ن�ستدلب�آيات اهلل عز وجل ..يجب �أن ن�ضعها حيث �أراد اهلل �سبحانه وتعاىل..
وميكن �أن نذكر �آيات كثرية نحث النا�س فيها على اخلوف من اهلل ..ومما
يحفظ عامة النا�س قوله �سبحانه} :ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
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ﯢﯣ ﯤﯥﯦ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ
ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ{ (البينة).
نعم مطلوب من الواعظ �أن يرفع همة املوعوظني ولكن مبا ينا�سب
ال�صحيحة ..و�أ ّال نخوف امل�سلمني
من �آيات نزلت و�أحاديث النبي
ب�آيات نزلت يف الكافرين كقوله عز وجل} :ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ{ هذا الكافر ،وذلك لقول اهلل عز وجل بعد
ذلك} :ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ{ (احلاقة )33-25:وكذلك ال ينبغي
ق�صر يف �صالته� :إن �سقر م�آله لقوله عز وجل} :ﰖ ﰗ
�أن نقول ملن ّ
ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ ﰡ ﰢ ﰣ ﰤ ﰥﰦ ﰧ

ﰨ ﰩ ﰪ ﰫ ﰬ ﰭ ﰮﰯ{ (املدثر) ..ولكن نذكره بقول اهلل
تعاىل} :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ { (املاعون) فامل�سلم ال نخ ّوفه ب�آيات
نزلت يف بيان عذاب الكافرين.
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فـي هذه الدنيا ..كل �شيء م�ؤقت
 �أ�شعر بال�شبع من الدنيا ،م�ضت �ستون �سنة ،ذهبت القوة التي كنانتباهى بها ،والعنفوان الذي كنا نت�صرف من خالله ،وال�صحة التي كنا
نتمتع بها ،ذهبت لذة ال�شهوات ،ولذة الطعام ،ولذة النوم ،ولذة املزاح،
و�أ�صبحت الأ�شياء ال قيمة لها ،والإغراءات ال بريق لها ،هل هي حقيقة
الأ�شياء �أم تقدم العمر الذي نال منا؟!
هكذا بد�أ �صاحبي حديثه ،وكنا يف جل�سة هادئة ب�أحد مقاهي جبل
لبنان ..تابع حديثه:
 ها نحن �أوالء نتمتع باجلو اجلميل ،واملناظر الطبيعية ،ولكن �سرعانما �سينتهي هذا ونرجع �إىل الديار ،وال يبقى من هذه اللذة �شيء.
�شعرت �أنه يريدين �أن �أعلق:
 لقد و�صف اهلل عز وجل هذه احلالة ،ولكن �أحدنا ال يعرفها علىحقيقتها حتى مير بها ،ا�ستمع �إىل قول اهلل تعاىل} :ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ
ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ{ (الروم) ،فمن رحمة اهلل �أن ي�أتي
ال�ضعف مع تقدم العمر ،حتى تتهي�أ للإن�سان �أ�سباب الرجوع �إىل اهلل
والكف عن املعا�صي؛ وذلك �أن دواعي املع�صية ت�ضعف والرغبة بال�شهوات
ت�ضمحل؛ فيتجه الإن�سان �إىل ربه مع تقدم عمره.
هذا مايتعلق بالإن�سان� ،أما الدنيا بالن�سبة له ف�أي�ضاً ب ّينها اهلل يف

كتابه ،فقال عز وجل} :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ{ (احلديد)،
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فهي متاع ،واملتاع لغة هو كل ما ي�ستمتع به ،والغرور :اخلداع ،مبعنى �أن
الدنيا متاع خادع يغ ّر �صاحبه ال يلبث �أن ي�ضمحل ويذهب.
قاطعني� :إي واهلل ،هذا ما �أ�شعر به.
 هل هو �شعور باحلزن؟! �أم ماذا؟ كال ..و�إمنا حالة تفكر ،ملاذا نبذل كل هذا اجلهد والوقت يف �شيءزائل م�ؤقت ،بل هو �أ�شبه بال�سراب منه باملاء احلقيقي؟!
 لأننا ب�شر ،خلقنا اهلل لنعي�ش يف هذه الدنيا ،نتمتع بحاللها ،ونتجنباحلرام فيها ،ونعبد اهلل حتى ي�أتينا اليقني (املوت)؛ فهي فرتة ومرحلة من
مراحل حياة الإن�سان ،ال خيار له متى تبد�أ ومتى تنتهي ،ولكن له اخليار
بينّ لنا تفا�صيل ما نحتاج �إليه لنعرب هذه
فيما يعمل فيها ،والر�سول
املرحلة بنجاح ،فقال « :ما يل وللدنيا؟ وما �أنا والدنيا؟! �إمنا مثلي
ومثل الدنيا كراكب ظل حتت �شجرة ثم راح وتركها» (ال�سل�سلة ال�صحيحة)
هذه هي حقيقة الدنيا� ،سنبقى فيها فرتة ق�صرية مهما ع ّمرنا ،ثم نرتكها
ومن�ضي ،وال�س�ؤال :مباذا �سنم�ضي ،ب�أعمال اخلري �أم ب�أثقال تعجزنا يف
�سفرنا �إىل الدار الآخرة؟
والعاقل من ا�ستثمر معرفته بحقيقة الدنيا للتقرب �إىل اهلل عز وجل،
وال�سيما �إذا تقدم به العمر ،ففي هذه املرحلة ت�ضعف �أو تزول متاماً
دواف��ع املعا�صي ،وتفقد اللذات بريقها؛ ولذلك كان الذنب �أعظم بعد
ال�ستني ،ففي البخاري عن �أبي هريرة قال :قال ر�سول اهلل �« :أعذر
اهلل �إىل امرئ � ّأخر �أجله حتى ب ّلغه �ستني �سنة».
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العقل والقلب والهوى
� -أنا ال �أ�شك �أن وظيفة القلب  -بعيداً عن ر�أي الطب  -هي �أن

يعقل ..وذل��ك لقول اهلل تعاىل يف �سورة احل��ج} :ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ

ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ{ (احلج).
 وما وظيفة املخ �إ ًذا؟ املخ يفكر؛ ومييز ..فيعرف اخلري وال�شر ,واملفيد وال�ضار ..وغريذلك مما هو يف هذه الطبيعة املعرفية� ..أم��ا القلب فهو ال��ذي يعقل,
ويتدبر ,وي�أمر وينهى ..وم�صري الإن�سان بني خمه ،وقلبه وهواه.
 وما وظيفة الهوى؟ الهوى هو ما ت�أمر به النف�س الأمارة بال�سوء ,ال�شهوات بكل �أنواعهامن الن�ساء والبنني والأم���وال وال�ثروات واملنا�صب وال�شهرة وامللذات,

و�أهميتها تختلف من �شخ�ص لآخر ,والهوى مذموم دائماً} ,ﯨ ﯩ
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ{ (حممد).
 -وكيف تعمل هذه الثالث؟

 الهوى ..يز ّين للإن�سان ال�شهوات ويدفعه للح�صول عليها والتلذذبها ..وغالباً يكون فيما حرم اهلل ,واملخ يعرف �أن هذا الأمر حمرم وال
يجوز ،والقلب هو الذي ي�أمر وينهى ,و�أمره نافذ ,ف�إذا كان القلب �سليماً,
�أمر الأع�ضاء ,فامتثلت ,فامللك هو القلب والأع�ضاء جنوده ,لذلك �أخرب
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النبي �« :أال و�إن يف اجل�سد م�ضغة �إذا �صلحت �صلح اجل�سد كله ،و�إذا
ف�سدت ف�سد اجل�سد كله� ،أال وهي القلب» متفق عليه.
كنت و�صاحبي يف ات�صال هاتفي نتحاور حول مو�ضوع خطبة اجلمعة،
وكنت �أنوي احلديث عن �أهمية الوقت ..وت�سارع الزمان �إال �أن مو�ضوع

القلب والعقل �أعجبني فغريت مو�ضوع اخلطبة.
 -وما املق�صود بامل�ضغة؟

 هي قطعة اللحم التي ميكن م�ضغها ,و�شبه النبي القلب بامل�ضغةلبيان �صغر حجمه مع عظم دوره يف حتديد م�صري الإن�سان.
والقلب هو مكان الهداية} ..ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ{ (التغابن:
 )11وهو مكان التقوى« ..التقوى هاهنا» م�سند الإمام �أحمد (�صححه
الأرنا�ؤوط) ،وهو مكان التدبر} :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘ{ (حممد) ،وهو الذي ينظر اهلل �إليه دون بدن الإن�سان وظاهره�« :إن
اهلل ال ينظر �إىل �أج�سادكم و�صوركم ولكن ينظر �إىل قلوبكم» (م�سلم).
قاطعني:
 �أراك حتم�ست ملو�ضوع القلب؟ نعم �إن الأمور القلبية دائماً �أهم من الأمور الظاهرية ،والعباداتالقلبية �أعظم من العبادات البدنية ,ف�أ�سا�س الأعمال النية ,ومكان النية
القلب ,ومكان النفاق القلب كذلك؛ ولذلك كان �أكرث دعاء النبي « :يا
مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك»( .ال�سل�سلة ال�صحيحة).
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عالمات التقوى
 كثرياً ما �أقر�أ الآيات التي تبني جزاء املتقني} :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ{ (ال��ط��ور)} ،ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ{ (القمر)} ،ﯞ
ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ{ (املر�سالت) ،وغريها من الآيات ..و�أت�ساءل:
من ه�ؤالء؟
 املتقون؟ نعم. لقد ذك��ر اهلل تعاىل يف �آي��ات كثرية �أخ�لاق املتقني و�أعمالهموعقيدتهم ،ولنبد�أ بحديث النبي « :التقوى هاهنا ..التقوى هاهنا..
ال�ت�ق��وى ه��اه�ن��ا ،وي���ش�ير �إىل � �ص��دره» (م�سند الإم���ام �أح��م��د) (�صححه
الأرن��ا�ؤوط) ف�أعمال القلوب �أعظم و�سيلة للتقوى ..ال�صالح منها يثبت
التقوى ،والفا�سد منها يزيل التقوى ,فمن التقوى تعظيم �شعائر اهلل..

كما قال اهلل عز وج��ل} :ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

ﭰ ﭱ{ (احل��ج ..):تعظيم التوحيد ..وتعظيم ال�صالة ..وتعظيم
حرمات اهلل ..والعبادات ..و�أوامر اهلل كلها من �أعظم عالمات التقوى..
واال�ستهانة بها من �أول عالمات (الالتقوى)..
قاطعني:
 -هذه قاعدة عامة ..دعنا نتحدث يف التفا�صيل:

 -يف العقيدة ..املتقون يعظمون التوحيد ويحققونه ..ويعظمون
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ال�شرك ويتجنبونه ..وال ي�ستهينون بهذه الأمور ..ويف التعامل مع اهلل..
يراقبونه يف ال�سر والعلن ،ف�إن وقعوا يف املع�صية ا�ستغفروا وتابوا} :ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ{
ق�صروا يف �شيء منها ..ويحبون �سنة
(الأعراف) ..ويحبون �أوامر اهلل و�إن ّ
و�إن جتاوزوا �شيئاً منها ..و�إذا ُذ ِّكروا اتعظوا.
ر�سول اهلل
 ويف الأمور الأخرى؟ �أعني التعامل مع الب�شر. ذكر اهلل جملة من تعامالتهم ..مثل اجتناب الربا} :ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ{ (البقرة) ،ومثل
ال�صدق يف احلديث والفعل} :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ{ (ال��ت��وب��ة)} ،ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

ﮬ ﮭ{ (الأح��زاب) ،وكذلك عدم التجاوز يف رد االعتداء} :ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

ﮝ ﮞ ﮟ{ (البقرة) ،ويف التعامل مع الزوجات} :ﯡ ﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ

ﯲ ﯳ ﯴ{ (البقرة) ،ويف الطالق على وجه م�ؤكد} :ﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ{ (البقرة) ،ويف العدل ..حتى مع
اخل�صوم }ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ
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ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ{ (املائدة)} ،ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ{ (املائدة) ،ويف �أكل احلالل واجتناب احلرام }ﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ{
وعدم
(امل��ائ��دة) ،ويف التوقف عند �أوام��ر اهلل جل وعال ور�سوله
جتاوز ذلك} :ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ{ (احلجرات).
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امل�ؤمن يتميز فـي كل �شيء
 نعم من �إدعى الإميان يجب عليه �أن يتميز عن غريه يف العباداتوالأخالق والعقيدة والت�صرفات ،وال يكون كباقي «النا�س»؛ لأن اهلل �أراد
من امل�ؤمنني �أن تكون لهم معايري خمتلفة عن عامة النا�س.
 هذه عبارات عامة �أرجو �أن تب ّينها حتى تت�ضح ال�صورة.كنت و�صاحبي يف جل�سة عامة بني الع�شاءين جمعت �سبعة �آخرين.
 لو تتبعنا كتاب اهلل عز وجل عندما يذكر �أخالق الإن�سان ،ي�ستثنيعباده امل�ؤمنني ،كقوله عز وجل} :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ{ (املعارج)} ،ﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ{ (العلق) }ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ{ (العاديات)} ،ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕﭖﭗﭘﭙﭚ ﭛﭜﭝﭞﭟ
ﭠ ﭡ{( ،الع�صر) وهكذا يف القر�آن كله ،امل�ؤمن يتميز عن عموم
النا�س ب�أن له مواقف �أ�سا�سها الإميان باهلل ومما يتميز به امل�ؤمن بو�ضوح
حال نزول امل�صيبة.
كان امل�ستف�سر (بو عبدالرحمن):
 كيف يتميز امل�ؤمن حال نزول امل�صيبة؟! لقد و�صف اهلل عامة النا�س بقوله} :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
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ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ{ (يون�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{ (الزمر).

هذه حال عامة النا�س� ،أما امل�ؤمن فهو على خري مع ربه عز وجل
حال الرخاء ،ف�إذا نزلت به �شدة علم �أنه ابتالء من اهلل وتكفري لذنوبه،
�أو رفع لدرجاته ،فيتح�صن بال�صرب قلباً وقالباً ،ويتذكر قول اهلل عز
وجل} :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ{ (البقرة)،
وفزع �إىل ال�صالة والدعاء ي�س�أل اهلل رفع امل�صيبة وزوال الكرب ،مبا ثبت
كقوله �« :أال �أخربكم ب�شيء �إذا نزل برجل منكم
عن ر�سول اهلل
كرب �أو بالء من باليا الدنيا دعا به يفرج عنه؟» فقيل له :بلى ..فقال:
«دعاء ذي النون :ال �إله �إال �أنت �سبحانك �إين كنت من الظاملني» (ال�سل�سلة
ال�صحيحة).
وحتى لو طالت امل�صيبة ف�إنه يعلم �أن الفرج قريب من عند اهلل
و�أن }ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ{ )ال�شرح( وال يقنط من رحمة اهلل ،وي�ؤمن ب�أن
االبتالء على قدر الإميان« ,و�أن �أ�شد النا�س بالء الأنبياء ثم الأول فالأول»
البخاري ..وال ي�سخط مهما حاول ال�شيطان �أن يلقي يف قلبه من القنوط
والتذمر ،وي�ستعني بال�صالة ،وبالأخوة ال�صادقة ،وب�سرية ال�صاحلني.
ف�إذا انك�شف الغم وزال البالء� ،سجد �شكراً هلل �أن �أعانه بال�صرب و�أن
ك�شف عنه ال�شدة ،ويتذكر حديث النبي « :مثل امل�ؤمن كمثل الزرع
ال تزال الريح متيله وال يزال امل�ؤمن ي�صيبه البالء ،ومثل املنافق كمثل
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�شجرة الأَرز ال تهتز حتى حت�صد» م�سلم ..ويكون حاله بعد البالء خرياً

من حاله قبل ،و�إذا طالت امل�صيبة حتى انتهت حياته تذكر حديث النبي
« :ليودّن �أهل العافية يوم القيامة �أن جلودهم قر�ضت باملقاري�ض مما
يرون من ثواب �أهل البالء» ح�سنه الألباين.
و�أخرياً ذكر الر�سول هذه احلقائق �صراحة يف حديث �صهيب قال:
قاعد مع �أ�صحابه �إذ �ضحك ،فقال�« :أال ت�س�ألونني
بينما ر�سول اهلل
مم �أ�ضحك؟» قالوا :يا ر�سول اهلل مم ت�ضحك؟ قال« :عجبت لأمر امل�ؤمن
�إن �أمره كله خري� ،إن �أ�صابه ما يحب حمد اهلل وكان له خري ،،و�إن �أ�صابه ما
يكره �صرب فكان له خري ،ولي�س كل �أحد �أمره خري �إال امل�ؤمن» م�سلم.
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العادات ..مهلكات
جتاورنا دون موعد يف الطائرة املتجهة �إىل ب�يروت ...كانت رحلة
راحة لكلينا ...ل�سبب �أجهله ..يف ال�سفر يذكر الإن�سان �أموراً ال يذكرها
يف احل�ضر ..حتدثنا عن �أمور كثرية:
 عندما يتقدم �أحدنا يف العمر تختلف �أولوياته. بل رمبا يت�أ�صل ويزداد عنده ما كان عليه يف �شبابه. �صدقت ..ففي احلديث« :عن �أن�س �أن ر�سول اهلل قال :يكرب ابن�آدم ويكرب معه اثنان :حب املال وطول العمر »..متفق عليه ..هذا ملن ن�ش�أ
على حب املال ..واحلر�ص على الدنيا ...ولكن �أعني �أن دوافع احلر�ص
على الدنيا من املفرت�ض �أن تقل عند الإن�سان وال�سيما �أَنّ قوته ت�ضعف
وحاجته تقل.
�صاحبي يتحدث بطريقة مبا�شرة ...و�صريحة:
 �أخالفك الر�أي ..بل �أظن �أن «من �شب على �شيء �شاب عليه» ..ف�أناما زلت �أحر�ص على نيل من�صب جديد رغم املنا�صب التي تقلدتها� ..أ�شعر
�أنني «�أدمنت» املنا�صب ..ف�أت�ضايق و�أمتلمل �إذا فقدت من�صباً قيادياً...
و�أ�سعى بكل ما �أوتيت لنيل من�صب جديد.
 وماذا عن الأمور التي تنفعك يف الآخرة ...ك�صالة اجلماعة والعمرةوحفظ القر�آن ..ون�شر كلمة اهلل.
ا�ستغرب �صاحبي �س�ؤايل:
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 هذه الأمور مل تكن يوما �ضمن �أولوياتي ..نعم �أُ�صلي �أحيانا يفامل�سجد ..ولكن «ح�سب ال��ظ��روف» ...وكثرياً ما �أ ّف��وت ال�صالة ...فال
�أ�صليها مطلقاً ...يف رم�ضان� ..أ�صلي ال�صلوات اخلم�س معظم الوقت يف
البيت ورمبا ذهبت للرتاويح يف الأ�سبوع الأول ...ثم �أترك� ...أ�صلي العيد
دائماً ..هكذا اعتدت منذ ثالثني �سنة.
�أنا و�صاحبي ...يف �أواخر اخلم�سينيات ...و�أ�ستغرب كيف ميكن لأحد
�سيبلغ ال�ستني قريباً �أال ي�ؤدي جميع الفرائ�ض يف امل�سجد وي�صوم رم�ضان
كما يحب ربنا ...ويتقرب �إىل اهلل ...ويزداد من الطاعات.
�شعر �صاحبي مبا يدور يف خلدي:
 �أن��ت تع َّودت على �أداء �صالة اجلماعة يف امل�سجد منذ �صغركوهكذا بقيت� ..أنا مل �أفعل ...وال �أ�ستطيع �أن �أفعل.
 -امل�س�ألة لي�ست ما تعود عليه الإن�سان ...فهذا لي�س بعذر ،بل هو

ما ذكره الكفار ت�سويغاً لرتك ما جاءت به الر�سل} :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕﭖﭗ ﭘﭙﭚ ﭛﭜ ﭝﭞ ﭟﭠﭡﭢﭣﭤ

ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ{ (الزخرف).

لذلك يحذرنا اهلل عز وجل من �أن عدم اال�ستجابة لأوامر اهلل ور�سوله
والإعرا�ض عنها فرتة طويلة يجعل الإن�سان ي�ألَف ما هو فيه ويعر�ض عن
احلق و�إن كان يعلم �أنه حق من عند اهلل} :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ

168

كلمات يف العقيدة

ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ{ (الأنفال) ...يف تف�سري }ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬ{ :يحول بني امل�ؤمن وبني الكفر ،وبني الكافر وبني الإميان،
ملا يحييه «القر�آن �أو
فالذي يرف�ض اال�ستجابة لنداء اهلل ور�سوله
الأوام��ر ال�شرعية عموماً» ...وي�ستمر على ذلك وي�ص ّر عليه ف�إنه يبلغ
مرحلة ..يعلم �أن الدين حق ..ولكن ال يتبعه ويعلم �أن ال�صالة واجبة..
ولكن ال ي�ؤديها ..ويعرف �سبيل النجاة من العذاب يوم القيامة ...ولكن ال
يتبعه ..ن�س�أل اهلل �أن يحفظنا من ذلك.
مل يت�أثر �صاحبي:
 كالمك �صحيح ..ولكن كما قلت ...تعودنا على ذلك وال �أظن �أنني�أ�ستطيع تغيريه.
 �أظن �أنك ت�ستطيع تغيري ذلك �إذا �أردت ...ما ر�أيك؟ �إن �شاء اهلل.مبال.
قالها غري ٍ
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رغبة امل�ؤمنني ورهبتهم
بعد الع�صر وقت ممتع بالن�سبة يل� ..أق�ضيه يف القراءة �أو الكتابة �أو
�صاح َبني (بو م�ساعد) بعد الع�صر �إىل املكتب ..كانت م�ستلزمات
احلوار..
َ
ريته بني ال�شاي الأخ�ضر والأح��م��ر والأع�شاب
ال�ضيافة ج��اه��زة ..خ ّ
ال�صينية ..اختار الأخرية.
 قر�أت يف �أحد مقاالتك �أن �آيات العذاب يف كتاب اهلل (للمجرمنيوالظاملني والكافرين والفا�سقني� ...إلخ) ولي�ست للم�ؤمنني.
 نعم ..ولكن امل�ؤمنني م�شفقون من عذاب اهلل ..ويرهبون �أهوالالقيامة ..وي�ستعيذون من عذاب القرب ..وال ي�أ َمنون العذاب مع ما كانوا
عليه من ال�صالح ..ومع عقيدتهم الرا�سخة برحمة اهلل وف�ضله ..ا�سمع
ق��ول اهلل تعاىل} :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉ { (ال�شورى) ..وقوله �سبحانه وتعاىل} :ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ

ﯿ ﰀ ﰁ{ (امل�ؤمنون)} ،ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ{ (امل�ؤمنون)} ،ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ{ (املعارج)} ..ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ{ (الأنبياء)..

بل املالئكة يف َو َجل وخوف و�إ�شفاق من جالل اهلل وعظمته ،وهم
الذين ال يع�صون اهلل ما �أمرهم ويفعلون ما ي�ؤمرون ،يقول اهلل يف و�صفهم:
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}ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮﭯ ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ ﭹ

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ{ (الأنبياء).

�أخذ �صاحبي ر�شفة من ال�شاي ال�صيني ..مل ي�ست�سغه ..ولكن ابتلعه
على م�ض�ض ..و�أرجع الكوب ..بعد حديث ق�صري عن ال�شاي رجعنا �إىل
مو�ضوعنا:
 ممِ َّ يخاف امل�ؤمن؟ يخاف من تق�صريه يف حق اهلل عز وجل ..يخاف من �سوء اخلامتة..يخاف من االفتتان وال�ضالل بعد الهدى ..يخاف من ع��ذاب القرب..
يخاف من عذاب النار ..ولذلك يعمل ال�صاحلات وي�ستعيذ باهلل من هذه
الأمور ..وبالطبع امل�ؤمن ال ي�شك �أن رحمة اهلل وا�سعة و�أنه ال �سبيل للنجاة
�إال برحمة اهلل ..و�أن ف�ضل اهلل عظيم ..و�أن رحمته �سبقت غ�ضبه ..هذه
الأمور كلها جتعل امل�ؤمن يجتهد يف الطاعات ..ويجتنب ال�سيئات ..ويكرث
من املكفرات ..ويلج�أ �إىل اهلل بالدعوات ال�صادقة ..ويعلم يقيناً �أن هذا
هو �سبيل النجاة.
 هل هذا معنى قولهم� :إن امل�ؤمن يطري بجناحي اخلوف والرجاء؟ نعم ..احلياة كلها ك��ذل��ك ..ورمب��ا يغلب اخل��وف ح��ال ال�صحةوالعافية ..ويغلب الرجاء حال اقرتاب الأجل والإقبال على الآخرة ..ولكن
ينبغي �أال نخ ّوف امل�ؤمنني ب�آيات العذاب التي توعد اهلل بها الكافرين..
كقوله عز وجل} :ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ
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ﰈ ﰉ ﰊ{ (احلاقة) �أو قوله عز وجل} :ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ{ (املعارج) ..نعم امل�ؤمن
يخاف وي�شفق من عذاب اهلل لأنه ي�ؤمن به يقيناً ..والكافر يجحد ويكذب
بعذاب اهلل ..فال خوف عنده ..حتى يراه يوم القيامة ر�أي العني ..كما
ق��ال تعاىل} :ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ
ﯹ ﯺ ﯻ{ (الطور) ..وقال �سبحانه} :ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ{ (الرحمن) ..وقال عز وجل
عن املجرمني} :ﰛ ﰜ ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ ﰡ ﰢ ﰣ ﰤ ﰥ ﰦ
ﰧ ﰨ ﰩ ﰪ ﰫ ﰬ ﰭ ﰮ ﰯ ﰰ ﰱ ﰲ ﰳ{ (املدثر)،
وو�صف �سبحانه حالهم يف الدنيا بقوله} :ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰﯱ ﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻ ﯼ
ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ{ (الواقعة).
فمن �آمن بالبعث بعد املوت خاف ..خوفاً يدفعه للعمل ال�صالح..
وهذا هو اخلوف املحمود ..ومن �أنكر الآخرة متتع يف دنياه ..و�أَمِ ن ..ثم
يوم القيامة ر�أى ما كان ينكره ر�أي العني ،ن�س�أل اهلل العافية!
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اتباع الهوى
 �أورد الألباين يف ال�سل�سلة ال�صحيحة عن ابن عمر  -ر�ضي اهللعنهما  -قال :قال ر�سول اهلل « :ثالث مهلكات وثالث منجيات وثالث
كفارات وثالث درج��ات ،ف�أما املهلكات :ف�شح مطاع وهوى متبع و�إعجاب
املرء بنف�سه ،وثالث منجيات :خ�شية اهلل يف ال�سر والعالنية ،والق�صد يف
الفقر والغنى ،والعدل يف الغ�ضب والر�ضا ،و�أما الكفارات :ف�إ�سباغ الو�ضوء
يف ال�سربات ،وانتظار ال�صالة بعد ال�صالة ،ونقل الأق��دام �إىل ُ
اجلمُ عات،
و�أما الدرجات :ف�إطعام الطعام ،و�إف�شاء ال�سالم ،وال�صالة بالليل والنا�س
نيام» ح�سن لغريه.
تذكرت ه��ذا احلديث و�أن��ا �أ�ستمع �إىل بع�ض ال��رم��وز الإ�سالمية
ي�س ّوغون خروجهم يف امل�سريات ،وم�شاركتهم يف التظاهرات ،و�صراخهم
يف الندوات.
 وما عالقة احلديث به�ؤالء؟ ه�ؤالء اتبعوا �أهواءهم و�أعجبتهم �أنف�سهم ،وذلك لأن اتباع الهوى اليعني االنغما�س يف املعا�صي والفواح�ش فح�سب ،و�إمنا ي�شمل كل ت�صرف
يقع من الإن�سان خمالفاً �شرع اهلل.
كنت و�صاحبي يف نقا�ش حول مواقف بع�ض �أهل الدين من امل�شاركة
يف املظاهرات وامل�سريات واالعت�صامات.
 -يف تف�سري قول اهلل تعاىل } :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
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ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ
ﭩ ﭪ { (اجلاثية).
قاطعني �صاحبي:
� -أظنك تق�سو باحلكم على ه ��ؤالء ،فهم �أهل �صالة و�صالح ومن

قيادات الدعوة الإ�سالمية ،وال �أظن �أنك ت�ستطيع �أن حتتج بهذه الآية
عليهم.
 دعني �أذكر لك تف�سري الآية ،و�أنا هنا ال �أحكم على �أحد ،و�إمنا �أذكر�أقوال العلماء�« :إن الواجب الذي يلزم العمل به هو �أن يكون جميع �أفعال
املكلف مطابقة ملا �أمره به معبوده جل وعال ،ف�إذا كانت جميع �أفعاله تابعة
ملا يهواه ،فقد �صرف جميع ما ي�ستحقه عليه خالقه �إىل هواه»�( .أ�ضواء
البيان) ،و�إذا كان جزء من �أفعاله تابعا ملا يهواه فقد �صرف جزءاً مما
ي�ستحقه خالقه �إىل هواه.
أهل لالجتهاد ،فماذا
وه�ؤالء القوم« :مل ي�س�ألوا �أهل الذكر ولي�سوا هم ب� ٍ
بقي عندهم عدا اتباع الهوى» ،ويف تف�سري ال�سعدي يف قوله عز وجل:
}ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ{� ،أي يف جميع �شرائع الدين وال
يرتكوا منها �شيئاً و�أال يكونوا ممن اتخذ �إلهه هواه� :إن وافق الأمر امل�شروع
هواه فعله ،و�إن خالفه تركه ،بل الواجب �أن يكون الهوى تبعاً للدين.
ويف ظالل القر�آن« :والتعبري القر�آين املبدع ير�سم منوذجاً عجيباً
للنف�س الب�شرية حني ترتك الأ�صل الثابت وتتبع الهوى املتقلب ،وحني
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تتعبد هواها وتخ�ضع له وجتعله م�صدر ت�صوراتها و�أحكامها وم�شاعرها
وحتركاتها وتقيمه �إلهاً قاهراً لها م�ستولياً عليها تتلقى �إ�شاراته املتقلبة
بالطاعة والت�سليم والقبول».
ولئن كان اتباع الهوى يف ارتكاب املع�صية الفردية تنطبق عليه هذه

الآية ،ف�إن اتباع الهوى يف الأمر العام �أ�شد و�أخطر ،وذلك لأن نتائج هذا
العمل الأخري تتعدى الفرد �إىل املجتمع ككل.
 م��ا زل��ت غ�ير مقتنع بو�صف املعار�ضني �أو الأغلبية املقاطعةلالنتخابات ب�أن �أحدهم} :اتخذ �إلهه هواه{.
 �أنا مل �أقل �إنه اتخذ �إلهه هواه ،ولكن �أقول� :إنه اتبع هواه ،وذلكلأنه مل يرجع �إىل �أقوال العلماء الربانيني ،وهو لي�س �أه ً
ال لالجتهاد يف
الذي ذكرت لك �آنفاً
الأمور التي تهم الأمة ،ثم ا�سمع حديث النبي
من املهلكات« :هوى متبع و�إعجاب املرء بنف�سه» وه�ؤالء ال يخرجون عن
�أحد هذين الو�صفني بت�صرفهم هذا.
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االغرتار بالعمل
«�إن الرجل ليعمل بعمل �أهل اجلنة فيما يبدو للنا�س ،وهو من �أهل
النار ،و�إن الرجل ليعمل بعمل �أهل النار فيما يبدو للنا�س ،وهو من �أهل
اجلنة».
 ه��ذا احلديث ورد يف (�صحيح م�سلم) ب��اب :تغليظ حرمة قتلكان يف قتال مع امل�شركني ،فلما
الإن�سان نف�سه ..وفيه �أن الر�سول
مال كل فريق عن الآخر ..كان رجل يف �صفوف امل�سلمني ال يرتك �شاردة
�إال تبعها ..حتى قال امل�سلمون :ما �أجز�أ �أحد مِ نَّا ما �أجز�أ فالن ..فقال
« :هو من �أهل النار».
قاطعني �صاحبي:
 نعم تذكرت احلديث ..عندما راقبه �أحد ال�صحابة ،فجرح هذاالرجل جرحاً �شديداً فا�ستعجل منيته ..فن�صب �سيفه وجعل ذ�ؤابته بني
ثدييه ،ثم حتامل عليه فقتل نف�سه.
 �أح�سنت ..ويف احلديث درو���س عظيمة رمبا ال يفهمها كثري منالنا�س ،و�أولها� :أ َّال يغرت امل��رء بعمله ،وال بعمل غ�يره ،فال يحكم لأحد
باجلنة ،وال لنف�سه ،ب�سبب العمل ال�صالح ..فال يزكي نف�سه وال يزكي غريه،
وكذلك ال يقنط من رحمة اهلل �إن كان م�سرفاً على نف�سه ،وال يق ّنط غريه،
فهذا الرجل الذي متيز يف ميدان املعركة و�آذى الكفار� ،أتى عم ً
ال ظن معه
ال�صحابة �أنه �أبلى بالء ح�سناً متيز به عنهم ،ف�أعجبوا بعمله ،ولكن خامتته
�أنه مل ي�صرب على بالء اهلل ،فقتل نف�سه فكان من �أهل النار.
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قاطعني :وهل من يقتل نف�سه يخلّد يف النار؟
 �إن كان م�ستح ًال لهذا الذنب نعم يخلد خلوداً دائما يف النار� ..أما
�إن مات على التوحيد ..مبعنى �أنه مل ينق�ض �شهادة( :ال �إله �إال اهلل حممد
ر�سول اهلل) ،ف�إنه ميوت عا�صياً ،والع�صاة حتت م�شيئة اهلل ،يعذبهم �أو
يتوب عليهم.
 �أظن �أن هناك رواية �أن قاتل نف�سه خالد خملد يف النار �أبداً..�ألي�س كذلك؟!
 نعم ..وهو يف (�صحيح م�سلم) ..من تردَى من جبل ..ومن احت�سىك�أمثلة
توج�أ بطنه بحديدة ..ه�ؤالء الذين ذكرهم الر�سول
ُ�س ًّما ..ومن َّ
يف احلديث ..ولكن هذا اخللود امل�ؤكد لي�س كخلود الكفار ..بل هو مكث
طويل ملن مات على التوحيد ..فهو ي�ستحق هذه العقوبة �إن مل يغفر اهلل له..
وهو �سبحانه يغفر الذنوب جميعاً �إال ال�شرك ..ملن ي�شاء �سبحانه وتعاىل.
ولرنجع �إىل حديثنا الذي بد�أنا به ..بع�ض من ي�سيء فهم احلديث
يظن �أنه ي�سعه �أن يعي�ش يف املعا�صي ..ويكون من �أهل اجلنة ..دون عمل..
ي�ست�شهد بهذا احلديث ..وهذا خط�أ دون �شك فاملرء يعمل ال�صاحلات
ويكرث م��ن الطاعات ويعلم �أن��ه��ا �شرط ل��دخ��ول اجل��ن��ة} :ﰄ ﰅ
ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ{ (الأعراف) ..ولكنها لي�ست باملكاف�أة ..بل
برحمة اهلل يدخل امل�سلم اجلنة ..و�إن كان ال بد من العمل ..وكذلك النار
دار من ع�صى اهلل ..بعدل اهلل ..ف�إن تف�ضل اهلل عليه وغفر له لأنه مل
ي�شرك باهلل ..خرج من النار ب�إح�سان اهلل وف�ضله عليه.
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�أنا خري منه!
بع�ض النا�س يرى �أنه خري من غريه من الب�شر ب�سبب �شرف عائلته �أو
رفعة قبيلته �أو كرثة ماله �أو عل ّو من�صبه �أو متيز �شهادته العلمية..
تُ�صادف من ه�ؤالء يف العمل ..ويف امل�سجد ..ويف احلي ..يجمعهم
قول واحد يرددونه يف �أنف�سهم�« :أنا خري منه».
كنت و�صاحبي نتم�شى بعد �صالة الع�شاء بعد �أن �أديناها جماعة يف
م�سجد قريب من البحر.
 عندما �أمر اهلل �إبلي�س �أن ي�سجد لآدم ..رف�ض( ..ا�ستكباراً)..وبالطبع ال يقر �أي متكرب با�ستكباره ف�أراد �أن ي�س ّوغ الرف�ض بعلة ..فقال:
} ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ{ (الأعراف).

 كلما �أتذكر هذا املوقف �أ�شعر �أن �إبلي�س كان يف قمة الغباء..�أ�ضحكني تعبري �صاحبي ..تابع حديثه.
 نعم ..واهلل ال �أ�شك �أنه كان يف قمة الغباء ..لقد كان يف امللكوت معاملالئكة ويعرف �أن اهلل اخلالق الرازق املدبر ..قاطعته.
 هذا هو الكفر ..مع العلم ..والعياذ ب��اهلل ..عندما يتقدم هوىالنف�س على العلم ..وعندما ال يورث العلم �إمياناً يف القلب وخ�ضوعاً يف
اجلوارح ..ال ينفع �صاحبه �شيئا.
تابعت.
� -إبلي�سَ ..ق ّدم القيا�س على الن�ص ..وهذا يف�سد القيا�س ..ويف الواقع
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ما هذا �إال ت�سويغ للمع�صية ..هو مل يُ ِرد �أن ي�سجد ..فلم يجد ت�سويغاً �إال
�أنه خري من �آدم ..ومتادى يف مع�صيته ..وانظر �إىل الفرق بني مع�صية
�آدم ..ومع�صية �إبلي�س ..عندما نبه اهلل �آدم �إىل مع�صيته قال} :ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ{ (الأعراف) ،ومل
يكن يعرف ما يقول ولكنه �أراد الرجوع عن املع�صية ..فتلقى هذه الكلمات
من ربه ..فقالها �صادقاً ..وتاب اهلل عليه� ..أما �إبلي�س فتمادى يف املع�صية
رغم �أن اهلل �سلبه كربياءه و�أذله} :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ{ (الأع��راف) ،وقال عز وجل} :ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ{ (الأعراف).
�أخذت و�صاحبي جمل�ساً على كر�سي قبالة البحر ..تابعت.
 و�شعر �إبلي�س بالذل والهوان وال�صغار ..ولكنه �أ�صر على مع�صيته،قال} :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ{ ،وذلك لأنه على يقني �أن اهلل قادر على
�أن يبقيه �إىل }ﭵ ﭶ{ ..لأنه يعرف قدرة اهلل عز وجل وملاذا طلب
الإنظار؟ حتى ي�س ّوغ لنف�سه �أن �سبب مع�صيته هو هذا املخلوق (�آدم)..
وال يريد �أن يقرر �أن �سبب مع�صيته هو (تكربه) عن �أمر اهلل ..فطلب
الإمهال حتى ينتقم من ذرية �آدم ..يف �صراع �أبدي �إىل يوم القيامة ..ومع
ذلك يعلم �أنه ال ميلك �أن ي�ضل �أحداً �إال �إذا خلّى اهلل بينه وبني بني �آدم..
وا�ستجاب له من يريد �أن ي�ضله ..ا�سمع قول اهلل تعاىل} :ﰖ ﰗ
ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ ﰞ ﰟ{ (�ص) ،وقوله عز
وجل} :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
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ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ{
(�إبراهيم).
فرتكه اهلل ..ابتالء لبني �آدم مع �أنه من اعت�صم باهلل ف�إن �إبلي�س
وجميع جنده ال ي�ستطيع �أن ي�ضله} :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ{ (احلجر).
فالذي يَ ِ�ض ّل عن �سبيل اهلل ..ويعتذر ب�أن ال�شيطان �أغواه عذره غري

مقبول ..لأن ال�شيطان يف �ساعة احلقيقة ..يقول} :ﮥ ﮦ ﮧ

ﮨﮩ{ ..ولو �أراد هذا العبد الرجوع �إىل اهلل ب�صدق ملا كان
لل�شيطان عليه �سلطان ..ولكنه هو الذي مل يرد ..فاتخذ ال�شيطا َن عذراً..
كما �أن ال�شيطان عندما مل يرد �أن ي�سجد ..قال�« :أنا خري منه».
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ال�ضلع �أعوج
حدثت
كلما تابعت البث املبا�شر للحرم يف الن�صف الثاين من �شوال
ُ
نف�سي بالذهاب للعمرة ..رغم كرثة امل�شاغل يف بداية العام الدرا�سي.
هاتفت �صاحبي� ..أ�شار علي باالنتظار �أ�سبوعني الرتباطه ب�أمور
خارج البالد ..عر�ضت الأمر على �صاحبتي ..تعذرت ب�إن�شغالها بالتجهيز
لوالدة البنت.
 �أحدنا يجب �أن يزور املقربة وامل�ست�شفى قبل �أن ي�ضع �أولوياتهيف احلياة.
كنت �أحاورها ونحن نحت�سي �شاي الع�صر.
 �إذن ال نعمل لأجل دنيانا. بل نعمل ما يجب دون �أن نن�شغل عن �آخرتنا التي قد ننتقل �إليهايف �أية حلظة..
ثم تعمدتُ تغيري املو�ضوع:
 يف خطبة اجلمعة ..تناول ال�شيخ حديث «ال�ضلع الأعوج» بطريقةجميلة.
 �إذا كنت �ستهاجمني ..فال تكمل. بل ال�شرح ل�صالح الن�ساء ،ا�سمعي ما قال� ..أوال احلديث متفقعليه ..وهو عن �أبي هريرة ڤ عن النبي « :من كان ي�ؤمن باهلل واليوم
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الآخ��ر فال ي��ؤذ ج��اره ،وا�ستو�صوا بالن�ساء خ�ير ًا ف�إنهن خلقن من �ضلع
�أعوج ،و�إن �أعوج �شيء يف ال�ضلع �أعاله ،ف�إن ذهبت تقيمه ك�سرته ،و�إن تركته
مل يزل �أعوج؛ فا�ستو�صوا بالن�ساء خريا» ..تناول هذا احلديث ب�أن املر�أة
خلقت وفيها اعوجاج ..يف ل�سانها� ..أو تفكريها ..فال ينبغي للرجل �أن
ي�ص ّر على �أن ت�ستقيم له زوجته بل يجب عليه �أن يقبل «االعوجاج» ..لأنها
خملوقة هكذا ..فالواجب عليه �أن ي�صرب عليها ..ويتنازل حتى ي�سايرها
و�إذا �أراد �أن يبني لها خط�أ ت�صرفها �أو كالمها فبطريقة لينة حكيمة..
حتى لو ردت عليه ..و�أخط�أت يف حقه ..وهي غا�ضبة فيجب عليه �أن
يقبل ذلك منها وي�صرب عليه كما يف قوله تعاىل يف و�صف جانب �آخر
من طبيعة املر�أة} :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ{
(الزخرف) ..هكذا خلقها اهلل ..فال ينبغي لرجل �أن يلوم زوجته على
اعوجاجها يف الكالم �أو الت�صرف وال�سيما يف حالة الغ�ضب واخل�صومة
بل ي�صرب ..و�إال ف�إنه �سيطلقها ..ويحقق لل�شيطان �أعظم ما ير�ضيه!!
قاطعتني:
 وهل �أعظم ما يُر�ضي �إبلي�س الطالق؟من �صحيح م�سلم�« :إن �إبلي�س ي�ضع
 ا�سمعي حديث النبيعر�شه على املاء ثم يبعث �سراياه ف�أدناهم منه منزلة �أعظمهم فتنة (لبني
ً
ذنوبا مثل :ما زلت
�آدم) ...يجيء �أحدهم فيقول :فعلت كذا وكذا (ويذكر
بفالن حتى �شرب اخلمر ..ما زلت بفالن حتى عق والديه ..ما زلت بفالن
حتى زنى )..فيقول :ما �صنعت �شيئا ،قال ثم يجيء �أحدهم فيقول :ما
تركته حتى فرقت بينه وبني امر�أته ،قال :فيدنيه منه ويقول :نعم �أنت..
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�أنت� ..أنت ..قال الأعم�ش� :أراه قال :فيلتزمه»� ..أي ي�ضمه ويعانقه لعظم
مكانته عنده.
 �أعوذ باهلل من �إبلي�س ..وليت الرجال يتعظون وميتنعون عن التلفظبالطالق.
ِ
�صدقت ..ليتهم ي�صربون ويقتدون بهدي النبي
والآن هل تر�ضني ب�صفة «�ضلع �أعوج»؟

مع ن�سائهم،

 نعم� ..إن كان ذلك �سيجعل الرجال ي�صربون على ن�سائهم ويتحملون�أذاهن بالل�سان و�سوء الت�صرف..
 ال ..وهناك ما هو �أجمل من ذلك. ِهات� ..إن كان من هذا القبيل.
 تعرفني حديث «�أكرث �أهل النار الن�ساء»؟ �أعوذ باهلل من النار ..نعم �أعرفه. احلديث �صحيح متفق عليه ..وال�شاهد منه «ق��ال :ويكفرن الع�شرييكفرن الإح�سان ،لو �أح�سنت �إىل �إحداهن الدهر ّ
كله ثم ر�أت منك �شيئا،
قالت :ما ر�أيت منك خري قط» ..ففي هذا احلديث بيان لطبيعة �أخرى يف
الن�ساء خلقهن اهلل عليها ..ويجب على الرجال �أن يقبلوا هذا الطبع وي�صرب
الزوج عليه يف زوجته ..وهو� ..إنكار املعروف� ...أي �إذا �إنكرت �إحداكن
�إح�سان �أحدنا لها ملجرد خط�أ واحد يجب علينا القبول وال�صرب ،ال االنزعاج
والغ�ضب لإنكار �إحداكن �إح�ساننا الدهر كله ..وهكذا خلقكن اهلل.
 -هذه واهلل جميلة.
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 وا�سمعي �أي�ضا واح��دة �أخ���رى ..ق��ال ر�سول اهلل �« :إن اهلليو�صيكم بالن�ساء خ�ير ًا� ،إن اهلل يو�صيكم بالن�ساء خري ًا ف�إنهن �أمهاتكم
وبناتكم وخاالتكم� ،إن الرجل من �أهل الكتاب يتزوج املر�أة وما يعلق يداها
اخليط فما يرغب واحد منهما عن �صاحبه حتى ميوتا هرما» (ال�سل�سلة
ال�صحيحة).
 اهلل �أكرب� ..أين رجالنا من هذا احلديث؟يف الو�صية بالن�ساء ..بال�صرب عليهن
 هكذا هو هدي النبيوالإح�سان �إليهن ومعاملتهن باللطف والرحمة ..وكلنا يعرف حديث النبي
« :ال يف َرك م�ؤمن م�ؤمنة� ،إن كره منها خلقا ر�ضي منها �آخر� ،أو قال:
غريه» (�صحيح م�سلم) ..وهكذا هي �شريعة اهلل ال�سمحة ..التي �أعطت
القوامة للرجل ..فالطالق بيده وكذلك الإنفاق وامل�س�ؤولية ..و�أو�صاه
بكل ما فات حتى يحفظ هذه الآي��ة التي �أخ�بر اهلل عنها بقوله عز
وجل} :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ{ (الروم).
قاطعتني:
 ما معنى« ..ما يعلق يداها اخليط» ..يف حديث �أهل الكتاب؟! �أي ال متلك �شيئا� ..أو �صغرية ال تفقه �شيئا ..ويف ال�شرح عن العالءبن �سفيان الغ�ساين« :لقد بلغني �أن من الفواح�ش التي حرم اهلل مما
بطن ،مما مل يتبني ذكرها يف القر�آن� ،أن يتزوج الرجل املر�أة ،ف�إذا تقادم
�صحبتها وطال عهدها ونف�ضت ما يف بطنها طلقها من غري ريبة.
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بع�ض الأيام ...خري من بع�ض
�أخ��رج ورقة من جيب ثوبه العلوي ...ليقر�أ يل حديثاً �س�ألني عن
ثبوته:
بيدي فقال« :خلق اهلل
 عن �أبي هريرة قال� :أخذ ر�سول اهللال�بري��ة ي��وم ال�سبت ،وخلق فيها اجل�ب��ال ي��وم الأح��د ،وخلق ال�شجر يوم
االثنني ،وخلق املكروه يوم الثالثاء ،وخلق النور يوم الأربعاء ،وبث فيها
ال ��دواب ي��وم اخلمي�س ،وخلق �آدم بعد الع�صر م��ن ي��وم اجلمعة يف �آخر
اخللق و�آخر �ساعة من النهار فيما بني الع�صر �إىل الليل».
 لقد كنت �أبحث قبل يومني عن ف�ضائل اجلمعة وكان �ضمن مااطلعت عليه هذا احلديث ..وهو يف �صحيح م�سلم ..فهو من الأحاديث
ال�صحيحة.
 عندما اطلعت على احلديث دخل يف نف�سي �شيء . �أي �شيء؟! ملاذا ف�ضل اهلل يوم الأربعاء على الثالثاء فخلق النور يف الأولوال�شر يف الثاين؟
 هذا لي�س بتف�ضيل يوم على يوم ...بل تف�ضيل الأيام يكون بذكرف�ضيلة اليوم ال مبا خلق فيه ...مث ً
ال ...ف�ضل اهلل يوم اجلمعة على
�سائر الأيام وجاء يف ذلك �أحاديث تبني ف�ضل اجلمعة ...وكذلك ف�ضل
يوم االثنني واخلمي�س «فيهما ترفع الأعمال �إىل اهلل� »..صحيح اجلامع..
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وف�ض َل يوم عرفة �أيا كان من �أيام الأ�سبوعِ ...ل َع َظمة العبادة التي تقع فيه
وف�ض َل يوم عا�شوراء (العا�شر من حمرم) ...وهكذا يكون تف�ضيل الأيام
مبا يكون فيها من عبادات ...وطاعات ...وهنا �أ�شري �إىل �أن النووي يف
�شرح م�سلم بينّ �أن ُ
«خلق املكروه يوم الثالثاء»� ،أي :للمجهول مبعنى..
ب�ضم اخلاء ..وك�سر االم ...قيا�ساً على قول اهلل تعاىل} :ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ

ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ{ (اجلن) .
 �إذاً ال ينبغي �أن يت�شاءم �أحد من يوم الثالثاء مث ًال؟
 بالطبع ...ال ت�شا�ؤم يف الإ�سالم على الإطالق ...ونهى النبيعن ّ
الطرية( ...الت�شا�ؤم)( ...متفق عليه) .
 و�أين جاء ذكر خلق الأر�ض يف القر�آن؟يف �سورة ف�صلت} :ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘﯙﯚﯛ ﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣ ﯤﯥﯦ
ﯧﯨﯩﯪﯫﯬ ﯭ ﯮﯯﯰﯱ ﭑﭒﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ{ (ف�صلت) ،وهنا يجب �أن نف�صل بع�ض ال�شيء �أن
الأر�ض خلقت يف �أربعة �أيام ...مبا يف ذلك ما بث فيها من �أقوات ولوازم
املعي�شة الأخرى ،وال�سموات خلقت يف يومني ...فهذا اخللق كله �أخذ �ستة
�أيام ،ثم ا�ستوى �سبحانه وتعاىل على العر�ش ...وعلق الألباين  -رحمه
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اهلل  -على حديث م�سلم الذي �أوردناه يف البداية بقوله�« :أن هذه الأيام
لي�ست تلك ...بل �أيام خمتلفة» ،فالأيام املذكورة يف احلديث جزء من
الأيام الأربعة املذكورة يف الآية ،واملخلوقات التي وردت يف احلديث جزء
من املخلوقات التي بثها اهلل يف الأر�ض وذكرها يف الآية �إجماالً.
كان �صاحبي ي�ستمع باهتمام ك�أمنا يتعلم �شيئاً جديداً .
 وهناك حديث �آخر عن بعث الأيام يوم القيامة ...عن �أبي مو�سىالأ�شعري ڤ قال :قال :قال ر�سول اهلل « :حت�شر الأيام على هيئتها،
وحت�شر اجلمعة زه ��راء م�ن�يرة �أهلها يحفون بها كالعرو�س ُت�ه��دى �إىل
ً
بيا�ضا ،وريحهم
خدرها ت�ضيء لهم مي�شون يف �ضوئها� ،ألوانهم كالثلج
كامل�سك ،يخو�ضون يف جبال الكافور ،ينظر �إليهم الثقالن ال يطرفون
ً
تعجبا حتى يدخلون اجلنة ،ال يخالطهم �أحد �إال امل�ؤذنون املحت�سبون»
�صحيح الرتغيب والرتهيب .
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الفل�سفة = ال�شك
جمعتني رحلة علمية بزميل يف اجلامعة من ق�سم الفل�سفة ،قدر اهلل
�أن نتجاور على منت الطائرة يف رحلة نهارية ت�ستغرق ثالث �ساعات ،قررت
�أن �أ�ستمع لر�أيه ،وذلك لأين قر�أت كثرياً عن ت�أييد الفل�سفة ورف�ضها،
ولكني مل �أجتمع يوماً مبتخ�ص�ص يف الفل�سفة.
بداية �شعرت �أنه ال يريد �أن يفتح احل��وار معي ملعرفته بتوجهاتي
الدينية ،ولكن بعد حني بد�أ يتحدث:
 ملاذا ي�أخذ الإن�سان كل ما تَر َّبى عليه بيقني؟! ملاذا ال يت�ساءل حتىي�صل هو بنف�سه �إىل قناعاته الذاتية؟!
نظر �إيل� ،أوم�أت بر�أ�سي �أن �أجب �أنت� ،أنا جمرد م�ستمع.
تابَع� :إن التفكري حق لكل �إن�سان ،وال ينبغي لأي �أحد عاقل �أن يتنازل
عن حقه يف التفكري والبحث والو�صول �إىل قناعات من خالل ت�سا�ؤالته،

ينبغي �أن ي�ضع كل �شيء مو�ضع ت�سا�ؤل ،ويفكر ،ويبحث حتى ي�صل �إىل
الإجابات ،و�إذا مل ي�صل �إىل �إجابات يبقى املو�ضوع يف خانة ال�شك.
 هل لك �أن تبني يل هذا الأمر ب�أمثلة؟! مث ًال :منذ �أتينا �إىل الدنيا ونحن نرى �آباءنا وجمتمعنا يعملون ذات
ال�شيء ،الكل ي�صوم يف رم�ضان ،والكل يفطر يوم العيد ،والكل يتحدث
عن الدين �أنه ف�ضيلة ،فاجتناب اخلمر ف�ضيلة ،وتعاطيها رذيلة ،ولب�س
احلجاب ف�ضيلة ،وال�سفور رذيلة ،والذهاب ملكة ف�ضيلة وهكذا.
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نكرر كلمات و�أفكار وت�صرفات دون تفكري وال مراجعة.
ا�ست�أذنته �أن ي�شرح املو�ضوع �أكرث:
 هل لك �أن تبني يل تف�صي ًال واحدة من هذه املوا�ضيع؟!
 مثال :احلجاب مل��اذا هو ف�ضيلة؟! الف�ضيلة هي �أن تكون املر�أةحمرتمة يف تفكريها ومنطقها وت�صرفاتها ،ال بغطاء ر�أ�سها.
 ولكن �أظن �أن من يقول� :إن احلجاب ف�ضيلة ،يقول ذلك من باب �أنهذه املر�أة اتبعت �أمر اهلل عز وجل.
 وهل اهلل ي�أمرنا ب�أمور غري منطقية� ،أال ترى كم من الرذيلة تقعمن ن�ساء حمجبات.
قاطعته - :ليكن نقا�شنا علمياً ،ال نريد �أن ن�ست�شهد دون �أرقام
و�إح�صاءات ،ولكن لنفر�ض �أن هذا �أمر من اهلل.
 كال� ،إن اهلل مل ي�أمر باحلجاب. و�إذا كان قد �أمر هل من الف�ضيلة �أن نتبع �أمره؟! حتى لو �أمر اهلل باحلجاب� ،أو ب�أي �أمر �آخر يجب �أن نفكر ،ومانتو�صل �إليه ونقتنع به نعمله.
 دعنا من �أوامر اهلل عز وجل ،لنتحدث عن الأخبار التي يخربنااهلل بها.
 -ماذا تعني؟!
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 �أعني �أن اهلل يخربنا �أنه خلق ال�سموات والأر���ض وخلق املالئكةوخلق اجلن و�أنه �ستكون حياة بعد املوت ،و�سيكون يوم للجزاء ،كل هذه
الأخبار وغريها كيف نتعامل معها؟!
تردد� ،شعرت �أنه غري مرتاح لل�س�ؤال.
كنت قد بذلت جهداً ي�سرياً من باب حبي للمعرفة ،واطلعت على
بع�ض ما هو مكتوب يف كتب الفل�سفة ...فتابعت حديثي...
 هناك فل�سفة على م�ستوى العامل جتعل كل �شيء مو�ضع �شك ،حتىوجود اهلل عز وجل ،وتعلم طبعاَ �أن كلمة (فل�سفة) �أ�صلها يوناين وتعني:
(املحب للحكمة) �أما علماء امل�سلمني فلي�س لهم منهج واح��د ،وبر�أيي
ال�شخ�صي ال ميكن �أن تكون هناك فل�سفة �إ�سالمية؛ لأن �أ�سا�س الفل�سفة
الذي هو (ال�شك والت�سا�ؤل والبحث) يتناق�ض مع مفهوم الإ�سالم الذي هو
(اال�ست�سالم والقبول والإذعان).
 ولكن ابن ر�شد الذي ولد يف قرطبة عام 1126م ،وتويف  1198يعدمن �أهم فال�سفة الإ�سالم ،ومن �أقواله« :احل�سن ما ح�سنه العقل ،والقبيح

ما قبحه العقل» فهم ي�ضعون للعقل مكانة �أ�سا�سية يف حياة الفرد ،وهذا
هو املنهج العاملي للفال�سفة منذ �أفالطون و�أر�سطو.
 ولكن تعلم ما م�شكلتي مع الفل�سفة؟ ما هي؟! م�شكلة ب�سيطة ،مث ًال هل ت�ستطيع �أن ت�ستخدم عينيك لر�ؤية ما
وراء جدار �إ�سمنتي؟ �أم هل ت�ستطيع �أن ت�سمع ب�أذنيك ذبذبات دون ()4
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�أو �أعلى من ( )20كيلو هرتز ،ال ت�ستطيع ،وهكذا العقل له حدود ،و�إذا
ا�ستعمله الإن�سان خارج هذه احلدود يتخبط ،قد ي�صيب وقد يخطئ.
�س�أل متحدياً:
 وكيف نعرف حدود العقل؟! ن�ستطيع �أن نحدد مناطق ال ي�ستطيع العقل �أن يعمل فيها ،مثلالغيبيات :امل��وت ،وما بعد امل��وت ،املالئكة وغريها من الأم��ور الغيبية،
ون�ستطيع �أن نحدد مناطق ُخلق العقل ليعمل فيها ،مثل النظر يف دقة خلق
ال�سموات والأر�ض ،وكيف وجدت بهذا النظام ،وباملنا�سبة كنت �أ�ستمع �إىل
برنامج علمي يف �إذاعة �أجنبية بتاريخ 2012/12/13؛ حيث تو�صل العلماء
�إىل �أن العامل كله قبل وجود النجوم و�أي �شيء كان يف ظلمة دام�سة ،وهذا
مذكور عندنا يف �أحاديث �صحيحة ،وال�شاهد �أن العقل ي�ستطيع �إثبات
وجود اهلل ،وي�ستطيع �إثبات نبوة حممد ؛ ف�إذا ثبتت هاتان الق�ضيتان
يجب �أن نتقبل ما ينتج عنهما� ،أي طاعة اهلل واتباع ر�سوله  ،و�إال فقد
ناق�ضنا الق�ضية الأوىل.
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املفكرون هم الفال�سفة؟
بع�ض النا�س يحمل لقب (مفكر �إ�سالمي) ..وحيث �أن هذا اللقب
ال يتطلب �شهادة معينة ..وال ميكن احل�صول عليه وفق برنامج �أكادميي
حمدد ،اجتهدت �أن �أ�ستجمع املوا�صفات وامل�ؤهالت الالزمة لنيل اللقب ال
رغب ًة فيه ..بل ملحاولة فهم من يحمله!!!
تابعت �أحدهم يف مقابلة متلفزة:
 الفقه ..ال يغيرّ الأمة ..العقيدة ..ال تغيرّ الأمة ..الفكر هو الذييغري الأمة وي�ستنه�ضها.
 هل ميكن �أن ن�صفك فنقول «مفتي»؟! كال ..و�إن كنت ال �أعجز عن الإفتاء.تابعت (مفكراً ) �آخر �ضمن كتاباته ..ويف �إحدى املقابالت املن�شورة:
 كتبت يف العقيدة ..ويف الدعوة ..ويف ال�سرية ..منذ �أكرث من ثالثني�سنة.
 ما الذي تدعو له؟ �أدعو �إىل نظرة جديدة للدين ..طريقة جديدة للتفكري يف ال�شريعة..منهج جديد لتطبيق ال�سنة.
 من الذين تتلمذت على �أيديهم من ال�شيوخ؟! كثري من امل�شايخ جل�ست معهم و�سمعت منهم ..وال �أريد �أن �أحددا�سماً �أو �أ�سماء.
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و�أنا �أعرف هذا وذاك ..كالهما تخرج من جامعتني �أمريكتني ،الأول
مهند�س والآخر �إداري ،و�أمتا درا�سة الدكتوراة يف �إدارة التنمية والإدارة
الب�شرية ..والعلوم االجتماعية ..مبعنى �آخر ..مل يدر�سا ال�شريعة ..ومل
يحفظا كتاب اهلل ..ومل يقرءا يف �أي تخ�ص�ص من تخ�ص�صات الدرا�سات
الإ�سالمية قراءة منهجية ..ومع ذلك كتب �أحدهما يف كل �شيء ..ون�شر
كتباً يف جميع فنون الدرا�سات الإ�سالمية!!!
ويف نهاية املطاف وجدت �أن �أقرب الفئات للمفكرين ..الفال�سفة..
�أو بطريقة �أدق ..املفكرون اليوم يحاكون فال�سفة الأم�س ..وكلنا يعلم �أن
�أ�ساطني الفل�سفة ..امل�سلمني ..رجعوا عن فل�سفتهم بعد �أن �أفنوا حياتهم
فيها.
ويعلم كل عاقل �أن لكل علم طريقة ومنهجاً الكت�سابه ..وحتى تكون
من �أهل االخت�صا�ص يف �أي فرع من فروع العلم يجب �أن تتبع منهجاً علمياً
�أقره �أهل هذا االخت�صا�ص حتى تكون من �أهله ..و�أن الكتابة يف العقيدة..
بعد االطالع على بع�ض كتب العقيدة ..ال ت�ؤهلك �أن تق ّيم مكانتها يف
دين اهلل ..وكذلك يف ال�سرية �أو الفقه� ..أو غري ذلك من التخ�ص�صات
ال�شرعية.
�أول خطوة لنيل العلم ال�شرعي ..هي الإخال�ص وتقوى اهلل ..واملالحظ
يف ه�ؤالء املفكرين على كرثة حفظهم لأقوال �أمثالهم� ..أنهم ال يحفظون
فهم ال يحفظون
�إال �شيئاً ي�سرياً من كتاب اهلل� ..أما �أحاديث الر�سول
�إال بع�ض املتون التي يحتاجونها بني فرتة و�أخرى.
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عندما «يفكر» املرء ..مبو�ضوعية ..وجترد ..ليعرف ال�سبيل الأمثل
هو ال�سبيل
للنهو�ض بالأمة ..لن يختلف اثنان �أن منهج الر�سول
.
يدعي �أنه ي�سلك منهج النبي
الأمثل ..والكل َّ
ولكن� ..أال يلزم من يريد �أن ينه�ض بالأمة �أن يكون حافظاً لكتاب
اهلل ..عاملاً ب�سنة النبي  ..متبعاً لهدي النبي يف مظهره وخمربه..
عاملاً ب�أ�صول الفقه والأحكام الفقهية؟! نعم يكفى �أن يكون متخ�ص�صاً
ب�أحد هذه التخ�ص�صات مطلعاً على غريها ..ولكن �أن ي�أتي بفكر ال �أ�سا�س
ثم يقول �إنه يريد �أن ي�ستنه�ض
له من كتاب اهلل ..وال �سنة النبي
الأمة ..ف�إنه بهذا يفنت نف�سه ..ويفنت من ي�ستمع �إليه �أو يقر�أ له ..وهذه
فتنة عظيمة ي�صعب على كثري من «املفكرين» اال�ستفاقة منها.
خال�صة الأمر� ..إن كان املفكرون اليوم هم فال�سفة الأم�س ..ف�إننا
نحذر امل�سلمني من كل ما يطرحونه ..لأن منهج الفال�سفة ال ي�ؤدي �إىل
احل��ق ..و�إن كان املفكرون اليوم �شيئاً جديداً مل ي�سبقهم �إليه �أحد..
فلي�س امل�سلمون بحاجة �إليهم .فقد كفانا منهج امل�صلحني عن �أفكارهم
و�أطروحاتهم.
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ال�شك ..كفر
 تعال نتتبع الآيات التي ذكر اهلل فيها كلمة �شك� ..أولها يف �سورةالن�ساء (} :)157ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
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 �صاحبي� ..سبحان اهلل ..على الرغم من �أن الق�ضية ال تعدو
(ظناً و�شكاً) �إال �أن الن�صارى جعلوه �أ�سا�س عقيدتهم ..هذا هو الفرق
بيننا وبينهم �أن عقيدتنا ال تداخلها ذرة �شك ،كما قال « :قد تركتكم
على البي�ضاء ليلها كنهارها ال يزيغ عنها بعدي �إال ه��ال��ك» ال�سل�سة
ال�صحيحة.
 �صدقت لذلك ينبغي على امل�سلم �أال يرتك ق�ضية ،وال�سيما يف العقيدةيراوده فيها �شك ،بل يكون على يقني يف عقيدته وعبادته ومعامالته ،فقد ذم

اهلل ال�شك وجعله �سمة َم ْن َك َف َر مِ َن الأمم ال�سابقة} :ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ ﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮ ﮯﮰﮱﯓ ﯔﯕ

ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ { (�إبراهيم) ،بعد �أن �أقام الر�سل احلجج
على �أقوامهم ومل يجد ه�ؤالء �سبي ً
ال لإنكار الر�ساالت قالوا} :ﮩ ﮪ

ﮫ{ ،وعك�س ال�شك اليقني ،امل�ؤمن على يقني ،والكافر يف �شك.
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 وما الق�ضايا التي ال ينبغي �أن ي�شك فيها امل�ؤمن؟! كل ما ثبت يف كتاب اهلل ،و�سنة الر�سول  ،القرب ،ونعيمه وعذابه،والبعث واحل�شر ،واحل�ساب ،وامليزان ،وال�صراط ،واجلنة والنار ،وكتاب
الأعمال ،واملالئكة واجلن ،هذه ق�ضايا ال ينبغي لأحد �أن ي�شك فيها بكل

ما ورد فيها من تف�صيل �صحيح ،كثري من الكفار ي�شكون بالبعث بعد
املوت ،حتى يف �أيامنا هذه ت�س�أل �أحدهم يف بالد الغرب عن امل�صري بعد
املوت ،فيجيب�« :أنا ل�ست مت�أكدا».
�أما امل�ؤمن فعلى يقني بكل التفا�صيل ال�صحيحة ملا ي�صاحب خروج

الروح ،وما يكون بعده حتى قيام ال�ساعة ،وحتى امل�ستقر النهائي} :ﮠ

ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ{ (ال�شورى).

 وم��اذا عن ال�شك الذي ي��راود الإن�سان يف و�ضوئه �أو �صالته �أو�صيامه؟!
 هناك قاعدة عامة يف ذلك« :ال�شك ال يزيل اليقني» ،ف�إذا كان املرءعلى يقني �أنه تو�ض�أ ،ف�إن و�ضوءه ال ينتق�ض ملجرد �أنه �شك ،بل البد �أن
يكون على يقني �أن الو�ضوء انتق�ض ،وكذلك يف ال�صالة �إذا كان على يقني
�أنه �أكملها؛ ف�إنه ال يتجاوب مع ال�شك «الو�سوا�س» الذي ي�أتيه «اليقني ال
يزول �إال باليقني».
وعموماً امل�ؤمن على يقني يف �أموره كلها ،عقيدته ،عباداته ،معامالته،
وبذلك ميتلئ قلبه طم�أنينة وثقة باهلل.
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اليقني ..وال�شك
بحثت يف كتاب اهلل عن كلمة «�شك» ...وجدت �أنها وردت يف خم�سة

ع�شر مو�ضعاً ..كقوله عز وجل} :ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ

ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ
ﮝﮞ ﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥ ﮦﮧ

ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ { (�إبراهيم).

واخرتت هذه الآية لأنها تبني موقف قوم نوح وعاد وثمود والذين من
بعدهم ،فجميع هذه الأمم كفروا ..ب�سبب «�شكهم» يف دعوات ر�سلهم..
�أغلبهم �شك يف الآخرة واملعاد} :ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ{ (النمل) ..و(ال�شك) هو ما يحاول �إبلي�س
زرعه يف قلب ابن �آدم« ..ومن �شك كفر».
قاطعني:
 ماذا تعني «من �شك كفر»؟ من مل يكن على يقني را�سخ ..وانتابه �أدنى �شك يف �أركان الإميان،يكفر ..فمن �شك يف وجود املالئكة� ..أو ببعثة النبي � ..أو ب�أن القيامة
�آتية ال ريب فيها ..يكفر كفراً �أكرب ..يخلّده يف نار جهنم.
كنت و�صاحبي بانتظار بدء ندوة حول «ال�سيا�سة ال�شرعية» نظمتها
كلية ال�شريعة ..اتخذنا مقعدين يف امل�ؤخرة قريباً من املخرج اخللفي
الرتباطنا مبوعد �آخر خ�شية �أن تطول الندوة.
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 وماذا عن �أولئك الذين يعطون لأنف�سهم «م�ساحة» لنقا�ش هذهالق�ضايا؟
 لي�س هناك «م�ساحة» للتفكري يف �أرك��ان الإمي��ان؛ لذلك �أخربناعن واحدة من هذه احلاالت ..ففي احلديث املتفق عليه..
الر�سول

ق��ال ر�سول اهلل « :ي ��أت��ي ال�شيطان �أح��دك��م ف�ي�ق��ول :م��ن خلق كذا؟
من خلق ك��ذا؟ ..حتى يقول :من خلق رب��ك؟! ف��إذا بلغه فلي�ستعذ باهلل
ِول َي ْن َت ِه» ،ويف رواية �أن�س :قال ر�سول اهلل « :لن يربح النا�س يت�ساءلون
حتى يقولوا :هذا اهلل خالق كل �شيء فمن خلق اهلل؟ فمن وجد من ذلك
�شيئا فليقل� :آمنت باهلل» رواه م�سلم ..ففي هذا احلديث �أم ٌر من ر�سول
للم�ؤمنني بدفع هذه الأفكار ورده��ا دون ا�ستدالل وال منطق
اهلل
وال نقا�ش ..و�إمنا بالرجوع �إىل «الإميان باهلل» ..وبينّ يف رواية �أخرى:
«فليقل� :آمنت باهلل ور�سوله ..ف�إن ذلك يذهب عنه» ..هذا هو العالج..
وذلك �أن امل�ؤمن يجب �أن يكون على يقني بق�ضايا الإميان والغيبيات..
ال�صحيحة ..ففي
بالإميان بكل ما جاء يف كتاب اهلل و�سنة ر�سوله

�أوائل �سورة البقرة ي�صف اهلل عباده} :ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣﭤﭥﭦﭧﭨ ﭩ ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ
ﭱ ﭲ{ (البقرة).
 -ف�أين احرتام العقل ..ومدح التفكري والتدبر يف خلق اهلل؟

 العقل ال�سليم ِحي قيو ٌم..
يو�ص ُل املرء �أن للكون خالقاً و�أن اهلل ٌّ
يدبر �أمر ال�سموات والأر�ض ..ويتكفل بحفظ هذا النظام الدقيق للكون..
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وميكن للعقل ال�سليم �أن يثبت نبوة «حممد»  ..ثم يعمل العقل يف
تدبري �ش�ؤون املرء احلياتية ..ولكن ال جمال للعقل �أن ي�صل �إىل تفا�صيل
«احل�سن والقبيح» ..وال �إىل ما �سيكون بعد املوت ..وال �إىل تفا�صيل ما
ال يراه وال ي�سمعه وال ي�ستطيع �أن يجربه من الغيبيات؛ فالعقل يعجز عن
ذلك ..فهو كما كل �شيء � َآخر خملوق له قدرات حمدودة ..يعمل خاللها..
ويعجز فيما وراءها ..وباملنطق �إذا ثبت بالعقل �أن الر�سول مبعوث من
عند اهلل ..فما يخرب به حق ن�ؤمن به ..و�إال ف�إنه لي�س بر�سول ..فال ينبغي
�أن نخ�ضع كل �أمر بعد ذلك لعقولنا..لأننا بذلك ننق�ض الق�ضية الأوىل �أنه
ر�سول مبعوث من عند اهلل ..فيجب �أن نقبل كل ما ي�صلنا منه ..ون�ؤمن
يقينا بكل ما يخربنا به ..وتبقى وظيفة العقل يف هذه املرحلة هي �إثبات
�أن ما ي�صلنا ت�صح ن�سبته �إىل الر�سول �أم ال ..فاليقني ب�أن املوت حق..
و�أن القيامة حق ..و�أن اجلنة حق ..والنار حق ..كل هذه الق�ضايا يجب �أن
تكون يقيناً ال يتزعزع عند كل م�سلم� ..إن كان يريد �أن يبقى �ضمن دائرة
الإ�سالم.
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العرافون ...دجالون
ّ
طلب �إ َّ
يل �أن يرافقني يف رحلتي الق�صرية �إىل لبنان� ..أجبته �إىل
طلبه ..كانت املرة الأوىل التي �أ�سافر معه ..نِعم ال�صاحب كان ..كان
برنامج اليوم الثالث والأخري من رحلتنا �أن ن�شرتي غر�ضني من (احلمرا)
ثم نتجه �إىل املطار:
 هل يل �أن �ألتقي ب�صديق لبناين قدمي يف احلمرا؟! بالت�أكيد فلدينا الكثري من الوقت.هاتف �صاحبه (�أبا فاطمة) ..وكان املوعد ال�ساعة احلادية ع�شرة يف
�أحد املقاهي:
 �صاحبي هذا تعرفت عليه منذ �أكرث من �سبع �سنوات ...كلما �أتيت�إىل بريوت �إلتقيته لأ�ساعده مادياً فهو �صاحب عائلة مكونة من �سبعة
�أنف�س ،ف� ً
ضال عن عائلة �أخته التي ترملت ولديها �أربع بنات.
 وماذا يعمل؟ لديه مركبة خا�صة يتك�سب بوا�سطتها ،ويبيع بع�ض احلاجياتكالأع�شاب والع�سل ،ويقر�أ الفنجان لزوجتي.
�أزعجتني (املهنة) الأخرية:
 وكيف تر�ضى �أن يقر�أ لكم الفنجان ،وتعطيه نقوداً على ذلك؟!�شعر �أنني جاد يف اعرتا�ضي فا�ستدرك الأمر.
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 كال ...مل �أق�صد الذي فهمت� ،أنا �أعطيه النقود ملجرد لقائي به،ثم يدعو لنا � -أنا وزوجتي  -وي�صر �أن يقر�أ لها الفنجان ،وتعل َقت به ،منذ
تنب�أ بحملها ،وبالفعل رجعنا �إىل الكويت وكانت حام ً
ال.
زاد انزعاجي ...من حيث �أراد �أن يخفف الأمر:
 ا�سمح يل �أنا لن �أ�شارك يف هذه اخلزعبالت ،ولن �أر�ضى بها ،ف�إن�أردت �أن ن�ساعده فبها ونعمت �أما �أن يقر�أ لك الفنجان �أو الكف ...فال.
ويف الوقت واملكان املتفق عليهما �إلتقينا ب�أبي فاطمة ...هو �أقرب
�إىل ال�ستني منه �إىل اخلم�سني ...يحمل م�سبحة ...ثيابه تدل على فقره،
وبعد التحية:
 �أنا هنا منذ ن�صف �ساعة تقريباً ...خ�شية ت�أخري (عج�أة) املرور...جل�سنا ...طلب كل منا �شرابه� ،أ�ص ّر �صاحبي �أن يكون احل�ساب عليه،
وكان لدينا �ساعة من الوقت قبل �أن نذهب �إىل املطار.
�شعرت �أن �صاحبي يريد احلديث مع (�أبي فاطمة) على انفراد...
فغادرت:
 �أظن �أنني �س�أ�شرتي بع�ض العطور العربية من ذلك املحل ...غبتن�صف �ساعة ...رجعت ...ف��إذا �صاحبي من�شرح الأ�سارير تعلو وجهه
ابت�سامة ظاهرة ...غادرنا وفق ترتيباتنا ...و َّدعنا �أبا فاطمة بعد �أن
�أعطيته ما تبقى معي من النقود اللبنانية ...يف الطريق:
 �أراك منفرج الأ�سارير بعد لقاء �صاحبك...مل يجبني على الفور� ...إمنا ات�سعت ابت�سامته:
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 جزاه اهلل خرياً� ...أرتاح كلما �إلتقيته. ولمِ َ ذاك؟ �أخربين �أن مولودي القادم �صبي.انزعجت جداً ...من �صاحبي:
 وهل قر�أ لك؟مل يجب...
 يا �أب��ا ع��دن��ان� ...إن جمرد الذهاب ملن (يتنب�أ بامل�ستقبل) ذنبعظيم ،وت�صديقه (نوع من ال�شرك) ،والغيب ال يعلمه �إال اهلل ...ال ه�ؤالء
(الدجالون ،ال احليوانات وال الطيور وال الأخطبوط (بول) ،وال �أحد...
}ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ{
(النمل).
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عر�ش ال�شيطان
ّ
حذر اهلل عز وجل بني �آدم من عبادة ال�شيطان ،فقال �سبحانه:
}ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ
ّ
يحذر اهلل عباده من �أمر �إال ل�شدته
ﮀ ﮁ ﮂ{ (ي�س) ،وال
والحتمال �أن يقع فيه بع�ضهم ،وبينّ �سبحانه �أن بع�ض بني �آدم يتخذ
ال�شيطان ولياً} :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ{ (الن�ساء).

و�أخرب اهلل عز وجل عن �إبراهيم ،فقال �سبحانه} :ﮏ ﮐ ﮑ

ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ{ (مرمي) ،و�أخرب عز وجل

عن فئة من بني �آدم} :ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ

ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ { (املجادلة).

 وهل يعتقد ال�شيطان �أنه ي�ستحق العبادة من دون اهلل؟ ابتداء ُكـفر ال�شيطان كان ب�سبب (الكِ رب) وهذا املر�ض يبلغ باملخلوق�إىل ما ال حدود له ،فها هو ذا فرعون عال وا�ستكرب} :ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱﯓﯔﯕﯖﯗ ﯘﯙﯚﯛﯜ
ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ{ (الق�ص�ص) ،وبلغ فيه الغرور كما قال
اهلل عز وجل} :ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
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ﮁ ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ ﮌﮍﮎ

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ{ (الق�ص�ص) } ،ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ{ (النازعات).
ُ
يعظم يف نف�سه حتى يبلغ به كِ برْ ُهُ �أن يظن نف�سه �إلهاً،
فاملخلوق �إذا تكبرّ
وهذا ما ح�صل لإبلي�س؛ ف�إنه من تعظيمه لنف�سه اتخذ عر�شاً له ،كما ثبت
يف �صحيح م�سلم :قال ر�سول اهلل �« :إن �إبلي�س ي�ضع عر�شه على املاء
ثم يبعث �سراياه ف�أدناهم منه منزلة �أعظمهم فتنة يجيء �أحدهم فيقول
فعلت كذا وكذا ،فيقول :ما �صنعت �شيئا ،قال :ثم يجيء �أحدهم فيقول:
ما تركته حتى ف ّرقت بينه وبني امر�أته ،قال :فيدنيه منه ويقول :نعم �أنت»
قال الأعم�ش�« :أراه قال فليتزمه»� ،أي :ي�ضمه �إىل نف�سه ويعانقه.
 وملاذا يفعل ال�شيطان هذا الأمر؟ كنت و�صاحبي نتحاور يف املجل�س �أم��ام امل�سجد بانتظار �صالةالع�شاء وقد بقي �أكرث من ع�شرين دقيقة على موعد الأذان.
� ً
أوال :ن�ؤمن بهذه الق�ضية الغيبية؛ لأنها ثبتت يف احلديث ال�صحيح عن
ر�سول اهلل � ،أين؟ وكيف؟ ومتى؟ �أ�سئلة ال تهمنا.
ً
ثانيا :ال�شيطان يريد �أن ِّ
يعظم نف�سه ويحقق كربياءه ،فاتخذ لنف�سه
عر�شاً وهو يعلم �أن هلل �سبحانه وتعاىل عر�ش ،وكان عر�ش الرحمن عز
وجل على املاء قبل خلق ال�سموات والأر���ض ،كما قال �سبحانه} :ﭤ
ﭥﭦ ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ ﭮﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
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ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ{ (هود) ،ويف البخاري عن
عمران بن ح�صني  -ر�ضي اهلل عنهما � -أن نا�ساً من �أهل اليمن �س�ألوا
فقالوا :جئناك ن�س�ألك عن هذا الأمر (�أي بد�أ اخللق) قال
النبي
« :كان اهلل ومل يكن �شيء غريه ،وكان عر�شه على املاء ،وكتب يف الذكر كل
�شيء ،وخلق ال�سموات والأر�ض».
ف�إبلي�س  -لعنه اهلل  -ي�ضع عر�شه على املاء تعظيماً لنف�سه وت�شجيعاً

جلنده من ال�شياطني ،وير�سلهم �إىل بني �آدم ليفتنوهم ثم ينتظرهم �آخر
اليوم ليكاف�أهم على �إغوائهم بني �آدم ،ف�أعظمهم عنده� ،أعظمهم �إغواء
لبني �آدم ،وجاء يف حديث ابن �صياد :لقيه ر�سول اهلل  ،و�أبو بكر،
وعمر يف بع�ض طرق املدينة ،فقال له ر�سول اهلل �« :أت�شهد �أين ر�سول
اهلل؟» فقال هو� :أت�شهد �أين ر�سول اهلل؟ ،فقال ر�سول اهلل �« :آمنت
ً
عر�شا على املاء ،فقال « :ترى
باهلل ومالئكته وكتبه ،ما ترى؟ قال� :أرى
عر�ش �إبلي�س على البحر ،وما ترى»؟ قال� :أرى �صادِ َقينْ وك َّذاباً �أو كاذِ بَينْ
ِّ�س عليه ..دعوه» �صحيح م�سلم.
و�صادقاً .فقال ُ « :لب َ
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حجج ال�شيطان
كثري من النا�س يربر �ضالل الآخرين ب�أن «ال�شيطان خدعه»..
ولو تتبعنا الآي��ات والأح��ادي��ث التي تبني احلق يف كيد ال�شيطان..
لوجدنا} :ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ{ (الن�ساء) }ﯨ ﯩﯪ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ{ (الن�ساء).
ويف احلديث« :احلمد هلل الذي رد �أمره �إىل الو�سو�سة» ح�سن (الألباين).
 هل تعني �أن االعتذار ب�إ�ضالل ال�شيطان ابن �آدم غري �صحيح؟ بل �أعني �أن دور ال�شيطان التزيني} :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ{(النمل} )24 :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ{ (الأنفال ،)48 :والو�سو�سة:
}ﯖ ﯗ ﯘ{ (الأعراف ،)20 :الإلهاء والإن�ساء} :ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ{ (الكهف )63 :والوعد الكاذب :الآية (� )22سورة
�إبراهيم } ﮖ ﮗﮘ { فال يرتك ال�شيطان �سبي ً
ال �إىل قلب

ابن �آدم �إال �سلكه ..من باب ال�شهوات� ..أو ال�شبهات ..ويوهمه �أنه على
حق ..و�إن كان مرتكباً لأكرب املعا�صي و�أ�شد الذنوب ..لي�صده عن التوبة
واال�ستغفار ..يغريه تارة ويجعله يغ�ضب ويثور تارة ..ويجعله يقنط تارة..
وهكذا ال يرتكه حتى ينال �أق�صى ما ي�ستطيع مع �أن احلل �سهل ..اال�ستعاذة
باهلل واال�ستعانة به �سبحانه وتعاىل.
 هل يل مبزيد تو�ضيح؟ -ا�سمع هذا احلديث :ر�أى ر�سول اهلل
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«�إين لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال:
مبلغاً ..فقال
«�أعوذ باهلل من ال�شيطان الرجيم» متفق عليه ..وبالتجربة� ..إذا راودتك
الهموم والو�ساو�س والظنون الكاذبة ..قل�« :أع ��وذ ب��اهلل م��ن ال�شيطان
الرجيم» ..وكررها ..يذهب عنك ك ُّل ما جتد.
كنت و�صاحبي يف حوار عند باب امل�سجد بعد انق�ضاء �صالة الع�شاء:
 وماذا عن و�سو�سة ال�شيطان ..كيف تتعاظم وكيف تخن�س؟ من ا�ستجاب للو�سوا�س تعاظم ..ومن ا�ستعاذ باهلل من الو�سوا�س خن�س؛ف�إن غاية ما ي�ستطيع ال�شيطان عمله هو الو�سو�سة ..كما يف احلديث الذي
ذكرته �آنفا ..ولذلك يلخ�ص ال�شيطان ما كان يفعله مع بني �آدم يف الدنيا
برده عليهم } :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ{ (�إبراهيم) ..فال�شيطان يدعو �إىل
ال�شرك والكفر والنفاق واملعا�صي والرذيلة ..وهذه الدعوة مزخرفة مزينة..
بال�شبهات وال�شهوات ..والإن�سان يلبي الدعوة �أو يرف�ضها ..وحجج ال�شيطان
تكون منطقية فكرية اجتماعية �شهوانية ..ولكنها جميعاً ..حجج واهية ال تقوم
مع الأدلة القوية واحلجة الوا�ضحة من القر�آن وال�سنة ..ولكن من �أراد �أن يتبع
ال�شيطان يتب َّنى �أطروحاته وحججه ..ويدافع عنها ..و�سوف يخذله ال�شيطان
عند حلظات املوت} :ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ{ (الفرقان).
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الأزواج كلها
قر�أ �إمامنا من �سورة ي�س ..الآيات ( )59-32يف �صالة الفجر ..قررت
و�صاحبي �أن نتم�شى بعد ال�صالة:
 الآيات التي قر�أها �إمامنا م�ؤثرة جداً ..ملن تدبرها..قاطعني:
 ملن تدبرها ..وقليل من يتدبر ..ولذلك نبهنا اهلل عز وجل �إىل هذاالأمر و�أمرنا به وحذرنا من عدمه} ..ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘ{ (حممد) ..ولكن هات ما عندك حول �آيات �سورة ي�س.
 هذه الآيات فيها تنبيه �إىل بع�ض خملوقات اهلل وبيان قدرة اهللفيها� ..إحياء الأر�ض بعد موتها ..وال�شم�س والقمر ..والليل والنهار..
وبد�أت بتنزيه اهلل ..والإ�شارة �إىل طبيعة جميع املخلوقات �أنها �أزواج.
 تعني قوله ع ّز وج ّل} ..ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ{ (ي�س)؟
 نعم ..وهنا ميكن فهم الآية بطريقتني ..الأوىل :تنزيه اهلل عز وجلو�أنه �سبحانه خلق كل �شيء �أزواجاً ..وهو جمع «زوج» ..وهو ما له مثيل
من جن�سه �أو �صنفه.
 ولكن ..معظم ما جاء يف ذكر الأزواج جاء يف النبات} :ﯧ ﯨﯩﯪﯫﯬ ﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴ
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ﯵ{ (احلج)} ..ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ{ (طه)} ،ﯞ
ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ{ (لقمان).

 هذا على الأكرث ولكنه ي�شمل كل �شيء ..واملعنى الأَ ْوىل للآية من�سورة ي�س� ..أن اهلل �سبحانه هو الفرد الأحد الذي ال زوج له وال ن ّد له وال
مثيل له ..وكل �شيء �آخر ..له مثيل.
�أراد �أن يقاطعني� ..أ�ستاذنته �أن �أكمل.
 فكل ما �سوى اهلل عز وجل ..فهو زوج ..وال فرد �إال اهلل ع ّز وج ّل..وه��ذا املعنى يتفق مع الآي��ات التي تثبت الفردية هلل عز وجل وانتفاء
الند} :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ{ (الإخال�ص) ولذلك بد�أت
الآي��ة ..بـ«�سبحان» ..فهو عز وجل منزه عن �أي مثيل ..عن ابن عبا�س
ڤ« :الأزواج :ال�ضروب والأنواع كاحللو واملر والأبي�ض والأ�سود والذكر
والأنثى ..والفوق والتحت ..واليمني والي�سار� ..إىل غري ذلك» ..ويف قول
اهلل تعاىل} ...ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ{ (�ص)� ..أي �أ�صناف العذاب..

ويف قوله} :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ
ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ{ (ال�صافات) ،جمهور �أه��ل العلم:
«امل��راد به �أ�شباههم ونظرا�ؤهم ،فعابد الوثن مع عابد الوثن وال�سارق
مع ال�سارق والزاين مع الزاين ..واليهودي مع اليهودي والن�صراين مع
الن�صراين وهكذا ..و�إطالق الأزواج على الأ�صناف م�شهور يف القر�آن ويف
كالم العرب.»..
 -هذا معنى جميل يف وحدانية اهلل وتفرده.
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 نعم ..وهو �أ�سمى و�أوىل معنى ميكن حتقيقه من �آي��ات اهلل عزوجل ..ولو �أردنا ان ن�ستفيد من هذا املعنى يف التطبيقات العلمية �أيامنا
هذه ميكن �أن جنزم ب�أن كل املخلوقات «�أزواج» �أو «ثنائية» �أو لها «نظائر»
�سواء اكت�شفنا هذا الأمر �أو مل نكت�شفه ..لأن املت�صف بالفردية �أنه «فرد
ال مثل له» ..هو اهلل وال �شيء �سواه.
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املكـــر ال�ســيئ
}ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ

ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ

ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ{ (فاطر).

 هذه الآيات نزلت يف م�شركي العرب �أنهم يف يوم من الأيام �أق�سموا�إن جاءهم ر�سول ف�سيكونون �أهدى من اليهود والن�صارى ،فلما بُعث فيهم
ازدادوا بُعداً ونفوراً من الدين ا�ستكباراً ،و�أخذوا ميكرون
الر�سول
بالر�سول �أو يزيدون يف املعا�صي وال�شرك ..وغفلوا عن �أن املكر ال�سيئ
ال تكون عاقبته �إال على من مكر ،هذا باخت�صار بيان هاتني الآيتني.
كنا يف اجتماعنا ن�صف ال�شهري.
 هل هذه قاعدة :املكر ال�سيئ ال يحيق �إال ب�أهله؟! نعم ..هي �إح��دى �سنن اهلل التي ال تتبدل ،وتعلمون �أن (املكر)هو التدبري باخلفاء لإيقاع ال�ضرر بالآخر ،كما قال تعاىل} :ﮐ ﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ ﮢ{ (الأنفال) ،بل �أخرب اهلل �أن عادة الكفار �أن ميكروا
ب�أنبيائهم ،فقوم نوح } :ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ { (نوح)} ،ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ
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ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ

ﰔ{ (الرعد)} ،ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ{ (�إبراهيم)} ،ﭛ ﭜ

ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ{ (�آل ع��م��ران) ،فهذا ُخ�لُ��ق الكفار جميعاً
يخططون باخلفاء لإيذاء ر�سل اهلل و�أتباعهم ،واهلل يحبط خططهم يف
الدنيا ويعذبهم بها يف الآخرة ،فال يحيق املكر ال�سيئ �إال ب�أهله.
وقيل يف املكر� :إظهار الطيب و�إبطان اخلبيث ،فاملكر ال�سيئ عاقبته

على �صاحبه دائماً }ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ{
(فاطر).
 وما معنى (يحيق) لغة؟ تقول العرب :حاق به املكروه ،يحيق به حيقاً وحيوقاً� ،إذا نزل بهو�أحاط به ،وال يطلق �إال على �إحاطة املكروه خا�صة؛ فال يقال :حاق به
خري.
 وهل هذه القاعدة تطبق يف كل زمان ومكان؟! �إحدى �سنن اهلل الثابتة يف خلقه� ،إذا مكر �أهل ال�شرك بامل�ؤمننيال�صادقني؛ ف�إن اهلل يحبط مكر ه�ؤالء ويحفظ عباده من مكرهم ،و�إن
مل يح�صل هذا احلفظ فهو ب�سبب خلل عند امل�ؤمنني ،و�إال ف�سنن اهلل
ال تتبدل ،واملكر �أحد ثالثة �أمور يرجع �ضررها على �صاحبها� ،أما
الأمران الآخران فهما نكث العهد ،والبغي} :ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
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ﭡﭢ{ (الفتح ،)10 :والبغي }ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ{
(يون�س ،)23 :وبالطبع هذا ال يعني �إلغاء بذل الأ�سباب و�أخذ احليطة،
كما قال تعاىل مر�شداً ر�سوله

} :ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ

ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ{ (الأنفال).
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جماعة احلقِ ..ق َّلة!
يعجبني يف (بوبدر) ..قلة كالمه ،ان�شغاله ب�إ�صالح نف�سه وتقوية
�إميانه ..فهو كثري اجللو�س يف امل�سجد يقر�أ ال��ق��ر�آن ..يتابع الدرو�س
العلمية ويحر�ص على ح�ضورها واال�ستفادة منها ..ي�شارك يف كل ن�شاط
خريي نعلن عنه يف امل�سجد.
 �أخربين �أحدهم �أن حديث «ال جتتمع �أمتي على �ضاللة»� ..ضعيفمع �أين كنت �أعده �أحد الأحاديث الثابتة الأ�سا�سية عن ر�سول اهلل .
 احلديث بهذه ال�صيغة ال �أعرف مدى �صحته ..ولكن املنت الآخر.عن ابن عمر قال :قال ر�سول اهلل �« :إن اهلل ال يجمع �أمتي �أو قال:
�أمة حممد على �ضاللة ويد اهلل على اجلماعة (ومن �شذ �شذ يف النار)» رواه
الرتمذي و�صححه الألباين عدا (وم��ن �شذ )....فقد �ضعفه .وهذا احلديث
ي�سيء فهمه كثري من النا�س يظنون �أن «جماهري» امل�سلمني ال جتتمع على
�ضاللة ..وهنا اخلط�أ ..يعلق ال�شيخ الألباين رحمه اهلل« :ال ي�صح تطبيق هذا
احلديث على ا َ
خللَف اليوم على ما بينهم من خالفات جذرية« »..ال جتتمع
�أمتي على �ضاللة» ال ميكن تطبيقه على واق��ع امل�سلمني اليوم ،وه��ذا �أمر
يعرفه كل دار�س لهذا الواقع ال�سيىء ي�ضاف �إىل ذلك الأحاديث ال�صحيحة
التي جاءت مبينة ملا وقع فيمن قبلنا من اليهود والن�صارى وفيما �سيقع يف
من التفرق ،فقال ر�سول اهلل « :افرتقت اليهود
امل�سلمني بعد الر�سول
على �إح��دى و�سبعني فرقة ،والن�صارى على اثنتني و�سبعني فرقة ،و�ستفرتق
�أمتي على ثالث و�سبعني فرقة كلها يف النار �إال واحدة» قالوا :من هي يا ر�سول
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اهلل؟ قال« :هي اجلماعة» ..واحلديث الآخر�« ،إن �أمتي لن جتتمع على �ضاللة
ف��إذا ر�أيتم االختالف فعليكم بال�سواد الأعظم»� ..ضعفه الألباين ،والرواية
الأخرى�« :إن اهلل تعاىل قد �أجار �أمتي �أن جتتمع على �ضاللة» ح�سن ،فاملعنى
�إجماالً �صحيح ثابت ،ولكن املعنى �أن اجلماعة هي ما كانت وفق الكتاب
وال�سنة ال بكرثة العدد ،فال عربة بالكرثة �إذا كانت خمالفة للكتاب وال�سنة،
ولقد و�صف اهلل �سبحانه وتعاىل نبيه �إبراهيم

�أنه كان �أمة} :ﭥ ﭦ

ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ{ (النحل) ..يقول جماهد:
كان م�ؤمناً وحده والنا�س كفار كلهم ،ويف زمن الإمام �أحمد بن حنبل كانت
الفئة الثابتة على عقيدة �أهل ال�سنة واجلماعة هي القلة وعقيدة الأمة خمالفة
لهذه العقيدة فكانوا هم «اجلماعة» مع قلة عددهم ،وحديث الغرباء�« ،إن
الإ�سالم ب��د�أ غريبا و�سيعود غريبا كما ب��د�أ فطوبى للغرباء ..قيل من هم يا
ر�سول اهلل؟ قال :الذين ي�صلحون �إذا ف�سد النا�س» �صححه الألباين ،ويف رواية.
«نا�س �صاحلون قليل :يف نا�س �سوء كثري ،من يع�صيهم �أك�ثر ممن يطيعهم»
�صححه الألباين ،فهذه الروايات وغريها حتذر املرء من �أن يتبع الأكرثية
ملجرد كرثتهم ،فاحل�ساب يوم القيامة «فردي» ،وال عربة بالكرثة ،بل يف الأمم
ال�سابقة ..الكرثة �ضلت} ..ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ{ (ال�صافات)
}ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ

ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ{ (الأنعام)} ..ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ

ﰍ{ (يو�سف) ..وكذلك الأحاديث عن الأمم ال�سابقة �أن النبي ي�أتي ومعه
الرجالن والرجل والنبي لي�س معه �أحد (متفق عليه) .فامل�ؤمن يحر�ص على

اتباع الكتاب وال�سنة و�إن كان مع القلة القليلة يف املجتمع.
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من اختبارات التقوى ...ت�سريحٌ ب�إح�سان
 لقد و���ص��ف اهلل ع��ز وج��ل الإم�����س��اك «ب��امل��ع��روف» والت�سريح«بالإح�سان» ..والإح�سان �أعلى درجة من املعروف� ...ألي�س كذلك؟
كان حمدثي «بو م�ساعد» �أحد رواد امل�سجد الذين ال تراهم كثرياً
لبعد منزله ...ولكن �إذا ح�ضر ي�س�أل.
 مالحظة جميلة..والإجابة :بلى ...الإح�سان �أعلى من املعروف.
 كنت �أقر�أ �سورة البقرة وا�ستوقفتني �آيات الطالق من الآية226( :�إىل الآية ( )232ثم ذهبت �إىل �سورة الطالق ..وحاولت �أن �أربط هذه
وتلك وما زلت �أقر�أ تف�سري كل هذه الآيات.
 �إن الطالق ح ٌّل �أوجده اهلل لو�ضع بني زوجني ال ميكن �أن ت�ستمراحلياة بينهما ...و�إذا كان الطالق وفق �شريعة اهلل ف�إنه يق�ضي على كثري
من م�شكالت املجتمع.
 وكيف يكون الطالق وفق �شريعة اهلل؟ �إذا اختلف الزوجان ...ومل ميكن الإ�صالح بينهما ...و�أراد الرجل�أن يطلِّق زوجته ..فعليه �أن يطلقها يف طهر مل يجامعها فيه.
قاطعني:
 -هل تعني� ...أنه �إذا ح�صلت م�شكلة ...اليوم ..بني زوجني ..وقرر
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الزوج الطالق ...ف�إن عليه �أن ي�صرب حتى حتي�ض زوجته ثم تطهر ثم �إذا
�أراد الطالق طلقها قبل �أن ي�أتيها؟
 نعم� ..إال �أن تكون حام ًال فله �أن يطلقها دون �أن ينتظر ...هكذا
�أمرنا اهلل يف الطالق ...وهذا تف�سري قوله عز وجل يف �سورة الطالق} :
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ{ِ ..
والحظ �أن اهلل

�أمرنا يف �آيات الطالق ...مبراقبته ...والتزام حدوده} :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ

ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ{ (البقرة)} ،ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ{ (البقرة) }ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ{ (الطالق) ..فعلى امل�سلم الذي ي َّدعي التقوى �أن يتقي اهلل
يف هذا الأمر ب�أن ينفذه وفق �شريعة اهلل واملنهج الذي ب ّينه الر�سول
فال يطلّق ثالثاً يف جمل�س واح��د ...وال يطلق يف حي�ض �أو طهر جامع
فيه ..وال ي�شن حرباً ..على مطلقته ليتهرب من النفقة ..هنا يقي�س
الإن�سان مدى تقواه هلل عز وجل.
 �إنه اختبار �صعب لكثري من النا�س. نعم ..وذلك حتى ال يظن �أحدنا �أنه ملجرد كرثة �صالته و�صيامه بلغمنازل املتقني ...بل عليه �أن يتقي اهلل فيما يكره ...كمو�ضوع الطالق...
وقطيعة الرحم.
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 كيف يف مو�ضوع قطيعة الرحم؟! �أن ي�صل رحمه وفق �شريعة اهللَ ...ف َي ِ�صل من قطعه ..ففي البخاريقال ر�سول اهلل « :لي�س الوا�صل باملكافئ ،ولكن الوا�صل ال��ذي �إذا
قطعت رحمه و�صلها» فمن ي�ستطي ُع �أن ي�صل من قطعه؟ ..هنا تتجلى

التقوى وتقدمي طاعة اهلل على هوى النف�س.

 هل حديث�« :أبغ�ض احلالل �إىل اهلل الطالق» �صحيح؟ احلديث عن ابن عمر رواه �أبو داود و�ضعفه الألباين ،ولكن هناكحديث �آخر يبني �أن لل�شيطان دوراً يف ق�ضية الطالق عموماً:
عن جابر قال :قال ر�سول اهلل �« :إن �إبلي�س ي�ضع عر�شه على املاء
ثم يبعث �سراياه ف�أدناهم منه منزلة �أعظمهم فتنة يجيء �أحدهم فيقول
ً
�شيئا قال ثم يجيء �أحدهم فيقول ما
فعلت كذا وكذا فيقول ما �صنعت
تركته حتى فرقت بينه وبني امر�أته قال فيدنيه منه ويقول نعم �أنت» قال
الأعم�ش� :أراه قال :فيلتزمه (فيلتزمه) �أي ي�ضمه �إىل نف�سه ويعانقه.
(�صحيح م�سلم).
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الزيــغ بعد الهدى
كنا يف جمل�س ِعلم �أيام الت�شريق يف منى ..تناول ال�شيخ �أموراً كثرية مما
يجب على من �أدى فري�ضة احلج �أن يراعيها بعد �أداء هذا الركن العظيم،
كنت و�صاحبي يف طريقنا �إىل مكان �إقامتنا بعد انتهاء املحا�ضرة.
 �أكرث ما �شدين يف هذا الدر�س تركيز ال�شيخ على �ضرورة اخلوفمن ال�ضالل بعد الهدى ،وتف�سري قول اهلل تعاىل} :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ{ (�آل عمران).
ا�ستدركت عليه:
 هذه الآية جاءت بعد بيان حال الرا�سخني يف العلم ..يف الآية التي قبلها..ولذلك قال كثري من املف�سرين :هذا الدعاء من جملة ما يقوله الرا�سخون يف
العلم بعد �أن قالوا} :ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ{ (�آل عمران.)7 :
لو تفكرنا قليال لأيقنّا حقاً �أن �أخوف ما يجب �أن يخاف العبد على
نف�سه ..ال�ضالل بعد الهدى ..ولذلك وجب عليه �أال يركن �إىل نف�سه يف
هذه الق�ضية اخلطرية ..بل يبذل الأ�سباب ..ويدعو اهلل �أن يثبته على
لأمته �أنه كان كثرياً ما يدعو« :يا مقلب
احلق ..كان من تعليم النبي
القلوب ثبت قلبي على دينك» البخاري.
 والحظ �أن الدعاء} :ﯬ ﯭ ﯮ{ ..و«ثبت قلبي» ..وذلك �أن الأفعالقد تختل �أحياناً ،وتق�صر �أحياناً �أخرى ،ولكن �إذا زاغ القلب و�ض ّل ،ف�إن
الف�ساد ي�صيب كل �شيء ،وهذا و�صف بني �إ�سرائيل عندما �آذوا مو�سى
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عليه ال�سالم}:ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ{
(ال�صف).
 ولكن كيف جنمع بني قول اهلل تعاىل} :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫﭬﭭ ﭮﭯﭰﭱﭲ ﭳﭴ ﭵﭶ ﭷ
ﭸ{ (الأنفال) وقوله تعاىل} :ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ
ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ{ (الرعد).
 امل�ؤمن �إذا ُذ ّكر باهلل خاف من لقائه ..وعذابه ..وذلك يف احلياةالدنيا ،فاجتنب املع�صية ..خوفاً من اهلل ،و�إذا َذ َك � َر اهلل اطم�أن قلبه
فال يجزع لأمور الدنيا وم�صائبها وتقلباتها ..فامل�ؤمن حاله بني اخلوف
والرجاء ،وهو للخوف �أحوج يف حياته وللرجاء �أحوج يف احت�ضاره.
 والأمر الآخر الذي يخافه امل�ؤمن يف حياته؟كنا قد توقفنا لتناول �شيء من املرطبات قبل الو�صول �إىل خميمنا:
الأمر الآخر هو اخلوف من عدم قبول العمل ..كما يف تف�سري قوله عز
وجل} :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ{ (امل�ؤمنون).
وحتى يح�صل �أحدنا على هاتني ال�صفتني :اخلوف من الزيغ بعد
الهدى ،واخلوف من عدم قبول العمل ال�صالح ،ينبغي �أن يذ ّكر نف�سه
دائماً بهذا الأمر ..ذلك �أن ال�شيطان يريد للم�ؤمن �أن يركن �إىل عمله..
وين�سيه ذكر اهلل ..والدعاء ..حتى ينال منه ..وكما �أ�ضاف اهلل الزيغ
�إىل القلب� ..أ�ضاف الهداية �إىل القلب} :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ

ﭮ ﭯ ﭰ{ (التغابن).
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 وهل ت�ضاف (الإزاغة) �إىل اهلل عز وجل؟ �إن اهلل خلق اخلري وال�شر ،والإن�سان يختار ب�إرادته ،ويقال هناكما يقال يف قوله عز وجل} :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ{ (النحل)،
وا�سمع قول اهلل تعاىل} :ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ{
(حممد ..):والآيات يف هذا املعنى كثرية ،وكلها تدور حول معنى واحد:
�أن الذي ي�أخذ ب�أ�سباب الهداية ..من الإخال�ص ..والعمل ..والدعاء..
يهديه اهلل ..بف�ضله ..ومن يرتك الأ�سباب ويتبع �سبيل ال�ضالل ،يرتكه
اهلل الختياره ..بعدله ..وهذا وذاك كله مب�شيئة اهلل ..ال �شيء يقع رغماً
عن اهلل عزوجل ،ولذلك جاء يف احلديث القد�سي عن حال العبد يوم
القيامة يقول اهلل عز وجل« :يا عبادي �إمنا هي �أعمالكم �أح�صيها عليكم
ثم �أوفيكم �إياها ،فمن وجد خريا فليحمد اهلل ،ومن وجد غري ذلك فال
ّ
يلومن �إال نف�سه» م�سلم.
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�سكت العلماء ..فكتب ال�سفهاء
يف جمل�سنا ن�صف ال�شهري ذكر الإخوان ق�ضية الإ�ساءة �إىل �أم امل�ؤمنني
عائ�شة  -ر�ضي اهلل عنها  -و�أمري امل�ؤمنني عمر ابن اخلطاب ڤ وكان
بع�ض احل�ضور على دراية بتفا�صيل مل �أكن �أعرفها ،وذلك لتتبعهم للأمر
وطبيعة عملهم.

 الذين كتبوا لي�سوا �إال �صبية �صغاراً ال ي��ق� ّ�درون خطورة هذاالعمل.
 دعني �أبني بع�ض الأمور من ناحية �شرعية:� ً
أوال :كل من بلغ (البلوغ اجل�سدي) ف�إنه م�س�ؤول �أمام اهلل تعاىل عن
كل ت�صرفاته و�سيحا�سب حما�سبة الرجال يوم القيامة« ،رفع القلم عن
ال�صبي حتى يبلغ ،وعن املعتوه
ثالثة :عن النائم حتى ي�ستيقظ ،وعن
ّ
حتى يعقل» الرتمذي و�أبو داود� ،صححه الألباين.
ً
ثانيا :ملاذا كتب ه�ؤالء عبارات ت�سيء �إىل �أم امل�ؤمنني  -ر�ضي اهلل
عنها  -و�أمري امل�ؤمنني  -ر�ضي اهلل عنه  -خا�صة؟ لأن �آذانهم �سمعت
الكثري من (ال�شتائم) و(الذم) و(االنتقا�ص) يف حق هاتني ال�شخ�صيتني
العظيمتني ،فلم ي�سمعوا يوماً مدحاً لأم امل�ؤمنني وال توقرياً لأمري امل�ؤمنني،
ومل ينبههم �أحد من علمائهم �إىل �أن عائ�شة  -ر�ضي اهلل عنه  -و�صفها
اهلل يف كتابه ب�آيات بينات ،يقر�ؤها اجلميع� ،صغريهم وكبريهم ،عاملهم
وجاهلهم ،حليمهم و�سفيههم ب�أنها �أم للم�ؤمنني} :ﯘ ﯙ ﯚ
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ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟﯠ{ (الأحزاب ،)6 :وال �أريد �أن �أذكر الأحاديث
والآثار التي ثبتت يف حق عائ�شة  -ر�ضي اهلل عنها  -لأن كالم اهلل وا�ضح
وكاف و�شاف.
تدخل (بونواف) �أحدث �أ�صهاري:
 هل تعني �أن علماءهم يحملون وزر هذه العبارات امل�شينة يف حق�أ ّمنا عائ�شة ،ر�ضي اهلل عنها؟
 ال �أ�شك يف ذلك؛ فلئن كان لديهم م�سوغ لعدم مدح عائ�شة زوجةو�أمهم قبل ن�شر ما ي�سيء �إليها؛ ف�إنه ال عذر للمراجع والعلماء
نبيهم
�أال يكتبوا ويردوا على هذه الإهانات لأم امل�ؤمنني بعد كتابتها ون�شرها؛
وذلك بياناً للحق وملواقفهم يف الدفاع عن عر�ض النبي  ،وحتى ال
يتجر�أ �سفي ٌه �آخر �أن يكرر هذه الكبرية يف حق النبي ؛ ف�إن النيل من
عر�ض الزوجة نيل من عر�ض الرجل ،وهل ير�ضى �أحد �أن ي�سب �سفي ٌه
َ
وعر�ض نبينا ؟
�أمه؟ فكيف �إذا كانت �أوىل من �أمهاتنا،
�إن الق�ضية �أبعد من خط�أ وقع فيه �صبي �صغري �أو �شاب م�ستهرت،
�إن الأمر عقيدة عند بع�ض النا�س ال يتلفظون بها فينطق بها جمانينهم
و�سفها�ؤهم.
هنا ا�ستدرك (بو يو�سف) ابن �أختي علينا:
 حقاً ما تقول يا خال ،يف ح ِّينا �أحد ه�ؤالء� ،شاب يف الع�شرين منعمره معاق ذهنياً تراه معظم الأوقات مي�شي بني البيوت ،وكلما ر�آين ذكر
عمر بن اخلطاب  -ر�ضي اهلل عنهم  -ب�أ�سو�أ العبارات و�أ�شد ال�شتائم
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(جمنون) �أ�س�أله مل تقول هذا الكالم؟ فريدد �أن عمر فعل كذا وكذا،
كل الإفرتاءات والكذب الذي يذكره علما�ؤهم يف املجال�س واملحا�ضرات
يذمون �أمري امل�ؤمنني ڤ فمن �أين لهذا املعاق ذهنياً �أين يعرف هذه
الأمور وهو ال يجيد نطق ا�سمه بطريقة �صحيحة؟!
 على �أية حال �إن مكانة من لقي اهلل من ال�صحابة و�آل البيت و�أزواجعند اهلل ال يزيدها �أحد وال ينق�صها �أحد.
النبي
لقد �أنزلهم اهلل مكانتهم و�أكرم منازلهم ،نحن الذين يبتلينا اهلل مبا
نقول عنهم ونعتقد فيهم ،ف�إن �أ ّدينا واجبنا نحوهم فزنا ،و�إال فواهلل �إنا
وعر�ضه ،فهذا
مل�س�ؤولون بني يدي اهلل عن االفرتاءات يف حق النبي
�أ�شد الأذى له

}ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ

ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ{ (الأحزاب).
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وهل يتظاهر �أهل الدين؟!
انق�سم املجتمع الكويتي يف الفرتة الأخرية ب�صورة مل ي�سبق لها مثيل..
ولعل املحيرّ يف الأمر اجتماع �أ�صحاب الفكر الليربايل ...الذين كانوا وما
زالوا يعدون التدين �صورة من �صور الرجعية والتخلف ..اجتمع ه�ؤالء...
مع من ي�ستوي عندهم امل�صلي وغري امل�صلي ..ومعهم� ..أق��وا ٌم در�سوا
ال�شريعة ود ّر�سوها يف اجلامعة ..خليط غري متجان�س اجتمعوا حتت
�شعار« :كرامة وطن» .ال �أحب ال�سيا�سة ..وال �أمار�سها ..وال �أتعاطاها..
وال �أجال�س من يطرحها.

اجتمعت دون �سابق ترتيب مع زميل يل منذ �أيام الدرا�سة اجلامعية..
ال �ألتقيه كثريا ولكن يعلم كل منا �أخبار �صاحبه.
 مل��اذا خرجت مع من خرجوا يف امل�سرية التي �أ�سموها« :كرامةوطن»؟
ا�ستغرب �أين عرفت مب�شاركته يف امل�سرية ...ومل ينكر ،و�إمنا �أجاب
بتحد وو�ضوح:
 خرجت دفاعاً عن احلق ..ون�صرة للحق ..و�إنكاراً للباطل. جميل ..كل هذا الكالم ..ولن �أناق�شك يف تفا�صيل احلق الذيخرجت لأجله ..ولكن �إذا اختلفنا يف جواز «التظاهر» من عدمه ..وقبل
ذلك� ..أال ينبغي �أن نخ�ضع ت�صرفاتنا جميعها لأمر اهلل وهدي ر�سوله
�صلى اهلل عليه و�سلم ..من باب االلتزام ب�شريعة اهلل؟!
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 طبعا ..كلنا نهتدي بكتاب اهلل و�سنة ر�سوله �صلى اهلل عليه و�سلم..ونلتزم �أمر اهلل.
 و�إذا اختلفنا يف �أن �أم��راً ما يتفق مع �شريعة اهلل �أو يختلف مع�شريعة اهلل ..كيف ن�صل �إىل احلق يف هذا اخلالف؟
 لدينا عقول ..ن�ستطيع �أن منيز من خاللها بني احلق والباطل.�أعدت �صياغة �س�ؤايل:
 �أخربتك �أن عقلي اختلف يف ا�ستنتاجه عن عقلك ..من الذي يحكمبيننا؟!
 الكتاب وال�سنة: ملاذا ال تتلو قول اهلل عز وجل} :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ{ (النحل ،الأنبياء.)7:
�سكت �صاحبي ..ثم قال:
 ما الذي تريد �أن ت�صل �إليه؟ �أريد �أن �أ�صل �إىل �أن امل�سلم الذي يزعم �أنه يتبع �أوامر اهلل وهدير�سوله �صلى اهلل عليه و�سلم يجب عليه �أن ي�س�أل «�أهل الذكر»..من العلماء
الربانيني وال�سيما يف الق�ضايا العامة التي مت�س م�صلحة الأمة.
 و�أين �أهل الذكر ه�ؤالء؟ هل تزعم �أنه ال يوجد علماء ربانيون لدينا يف الكويت؟ �أم �إنكتزعم �أنهم لي�سوا بالعلماء الذين يحق لهم �أن يجتهدو يف الق�ضايا العامة
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للأمة؟! �إن الواجب على كل م�سلم �أن ي�س�أل جلنة الفتوى العليا التي تتكون
من علماء نثق بعلمهم ونزاهتهم  -وال نزكي على اهلل �أحداً  -قبل �أن يُقدم
على عمل مي�س �أمن املجتمع و�سالمته ..وال يحق له �أن «يجتهد» من تلقاء
نف�سه؛ لأن الأمر �أعظم من اجتهادات طلبة العلم ف� ً
ضال عن اجتهادات
عامة النا�س.
�سكت �صاحبي فتابعت:
 وال �أظ��ن �أن �أح��دا من امل�شاركني يف هذه امل�سرية� ..س�أل هيئةالفتوى ..رمبا لأنهم يعلمون �سلفاً �أن الر�أي ال�شرعي ال ي�ؤيدهم  ..و�أخ�شى

�أن ه�ؤالء �ضمن من و�صفهم اهلل عز وجل بقوله} :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ

ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ ﯤ{ (النور) ،فامل�ؤمن يخ�ضع لأمر اهلل �سواء وافق هواه �أم
عار�ضه ..و�إال ف�إنه يتبع هواه وال يتبع ما جاء به ر�سول اهلل  ..فالعربة
لي�ست باملظاهر واالدعاءات ..بل بالتزام �شرع اهلل وال�سيما �إذا اختلطت
الأمور وت�شابكت الظروف وامتزج احلق بالباطل ..هنا ..ينبغي �أن ي�سكت
اجلميع وي�ستمعوا �إىل هيئة كبار العلماء ..ويطبقوا ما ي�صدر عنهم �سواء
وافق �آراءهم �أو ناق�ضها ..و�إال وقعت فتنة ..وكان �سببها الأول ..اتباع
من يزعم �أنه من �أهل الدين لهواه .ور�أيه ..و�إعرا�ضه عن �أمر اهلل وهدي
الذي يبينه هيئة كبار العلماء ،ال طلبة العلم ودكاترة كلية
ر�سول اهلل
ال�شريعة.
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