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يغير املرء عقيدته؟
ملاذا ّ
املقدمة
إن احلمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
وسيئات أعمالنا وأصلي وأسلم على خير البرية محمد بن عبد الله وعلى
آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واسنتّ بسنته إلى يوم الدين ..أما بعد:
اجلميع يعلم يقين ًا أن نهاية هذه احلياة ..املوت ..ال خلود في هذه الدنيا..
فال يختلف اثنان على أن املوت حق ..كتبه الله على جميع خلقه.
هذه احلقيقة يراها املؤمن وامللحد ..ولكن ..ماذا بعد املوت؟! ..بعد
املوت حياة برزخية مؤقتة ..وبعدها حياة سرمدية خالدة..
فالعاقل من أعد لتلك احلياة اخلالدة..
{ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ} (الشورى).
وال عدة لذلك اليوم أعظم عند الله من توحيده سبحانه وتعالى.
مهما اجتهد ال��ع��اب��دون ..ومهما انقطع ال��زاه��دون ..ومهما عمل
العاملون ..ال شيء أحب إلى الله من املوت على التوحيد الصحيح ...ال
شيء أعظم من حتقيق (ال إله إال الله)...
هذه الكلمة التي خلق الله ألجلها السماوات واألرض ...وأرسل
الرسل جميع ًا وأنزل الكتب جميع ًا( ...ال إله إال الله) ..من حققها دخل
اجلنة ..خالد ًا فيها{ ..ﮠ ﮡ ﮢ} ومن نقضها دخل النار ..خالد ًا فيها..
{ﮣ ﮤ ﮥ}..
في هذا الكتاب ..اجتهد الكاتب أن يجمع شيئ ًا يسير ًا من األسباب التي
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تدفع اإلنسان ذا الفطرة السليمة للبحث عن العقيدة الصحيحة واإلميان
الصحيح بالله عز وجل..
إن املوت على عقيدة باطلة ..ناقضة لكلمة التوحيد (ال إله إال الله)
واالحتجاج بضالل اآلباء ..وفساد املجتمع وانتشار الشرك ...ليس بحجة
عند وقوف العبد أمام الله عز وجل ...وذلك أن الله أقام احلجة على البشر
جميع ًا قبل خلقهم{ ..ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ} (األعراف).
وأرسل الرسل من لدن نوح إلى محمد صلوات الله وسالمه عليهم
جميع ًا ...وأقام احلجة على اجلميع...
فمن اتبع فطرته السليمة ...وأخلص في البحث عن احلق ..فإن الله
ييسر له أسباب الوصول إلى حتقيق كلمة التوحيد (ال إله إال الله) ...هذه
الكلمة التي جاء بها جميع الرسل{ ...ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ} (األنبياء).
فالدين الذي جاء به جميع األنبياء دين واحد ...توحيد الله عز وجل
وحتقيق (ال إله إال الله)...
لذلك جعل الله الدين الذي يقبله ..دين ًا واحد ًا فقط{ ..ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ}
(آل عمران).
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إن العبد مسؤول أمام الله عن جميع أعماله التي عملها في الدنيا...
وأول عمل وأعظم عمل وأهم عمل للعبد في حياته أن يحقق:
(ال إله إال الله) ...وال يقع فيما ينقض هذه الكلمة العظيمة..
في هذا الكتاب جتارب حياتية ألناس هداهم الله إلى احلق وقد نشأوا

في بيئة شركية ..ونقاشات مع أناس أبوا أن يقبلوا احلق ..وارتضوا احلياة
على الشرك..
يغير املرء عقيدته؟)...
(ملاذا ّ

إن اإلجابة على هذا السؤال هي ...لكي يحقق (ال إله إال الله)...
 ...من مات على هذا دخل اجلنة ومن مات على نقيضه دخل النار..

أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل خالص ًا لوجهه الكرمي وأن
يجعله سبب ًا في هداية أحدهم في مشارق األرض أو مغاربها ..وأن ينفع
بهذا الكتاب من كتبه ..في حياته وبعد مماته ..وأن يشفع لكل من ساهم في
نشره لنيل مغفرة الله ورحمته والفوز باجلنة والنجاة من النار..
وآخر دعوانا أن احلمد لله رب العاملني
كتبه الفقير إلى رحمة ربه
د .أمير علي احلداد
رمضان 1438هـ
يونيو 2017م
الكويت
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ملاذا يغير املرء عقيدته؟ ()1
قبل أكثر من ثالثني سنة ،كتبت ح��وار ًا دار بيني وبني بعض طلبتي
عنونته بذات عنوان مقال اليوم ...وكانت خامتة ذاك املقال( :هذه مشكلتك
ومشكلة الكثيرين أنهم ال يعرفون عقيدتهم وما حتتويه املراجع املعتمدة عند
علمائهم) ...بعد كل هذه السنني سألني أحد أصدقاء أخي غير الشقيق ذات
السؤال( ...ملاذا غيرت عقيدتك؟).
كنا خارج مجلس عزاء أحد أقارب أخي..
ـ هذا السؤال تطول إجابته ولكن دعني أبينّ لك بعض الدوافع القوية.
أو ً
ال :تعلم أننا مسؤولون يوم القيامة ،ومحاسبون ...فهو (يوم الدين)..
أي يوم اجلزاء بعد احلساب ..وكل منا سيقف بني يدي الله ...أي أمام الله..
فرد ًا ...ال والد معه وال ولد ...وال إمام  ..وال شيخ ..وال رسول ...وال
ملك ...مبعنى أننا مسؤولون كأفراد عن أعمالنا وأولها العقيدة ...هل تتفق
معي على هذه النقط؟!
تردد أن يجيبني ...ثم قال:
ـ ال أعلم ...ولكن دعني أجاريك بأن أقول إني أتفق معك...
ـ ال أريدك أن جتاريني ...أريد أن جتيبني بصدق ..وإال فال فائدة من
نقاشنا...
ـ بصراحة ..ال أعلم ..ولكن أظن أن أئمتنا ينفعوننا يوم القيامة...
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ـ جيد ...هذه بداية جيدة ...وذلك أن أحد األسباب التي دفعتني لتغيير
عقيدتي ...أنني قرأت وبحثت وسألت واستمعت وحضرت واجتمعت مع
كثير من أهل العلم دون تفريق حتى أتأكد أن عقيدتي صحيحة ...ووصلت
إلى قناعة وعقيدة ويقني ...أن ال أحد سيكون معي عند احلساب ...ابتداء
من قول الله تعالى:
{ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ
ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ} (عبس).
بل أشد من ذلك أنه يود أن يعذبوا وينجو هو:
{ﭑﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ} (املعارج).
وهذه اآليات نقرأها أنت وأنا في املصحف ...بل دعني أذكر لك تفسير
قوله تعالى:
{ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ} (مرمي).

أي يأتي في اآلخرة وحيدا بال مال وال ولد وال عدة وال عدد (بحار
األنوار – املجلسي – اجلزء السابع)...
وعلى أية حال ...كل واحد منا مسؤول أمام الله عن أعماله ...فإذا كان
األب ال ينفع ابنه وال االبن ينفع أباه ...فمن باب أولى غيرهم.
أومأ برأسه غير متفق معي...
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ـ لنتجاوز هذه النقطة...

تؤرقني دائم ًا منذ الصبا ...أن
ـ لك ذلك ...فالقضية األولى التي كانت ّ
عقيدة كل منا قضية مصيرية يجب أن يتعب فيها ليصل إلى احلق ...وذلك
أنه مسؤول عنها أمام الله يوم القيامة ...ويتحدد مصيره النهائي :جنة أو
نار ...شقي أم سعيد ...على هذه العقيدة.
وأغلبنا ...يعتنق عقيدة آبائه ...وعندما تقرأ القرآن الكرمي جتد آيات
كثيرة من كتاب الله َّ
أن من يعتذر بعقيدة اآلب��اء ...ال ُيعذر أمام الله يوم
القيامة ...قوم إبراهيم عليه السالم ...عندما سألهم:
{ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ} (الشعراء).
وعموم الكافرين كان قولهم:
{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ} (الزخرف).
 هذا عن الذين كفروا بالرسل ...وليس الذين يؤمنون بالله ورسوله. أحسنت ...النقطة التي أريد أن أصل إليها أن أحدنا يجب أن يبحثبنفسه عن العقيدة التي يؤمن بها ويعتنقها ويبني دينه عليها ..ودائم ًا أذكر
هنا قصة إسالم (سلمان الفارسي) فيها من العبر الشيء الكثير ...هل تعرف
تفاصيلها؟
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 -كال ...ليس بالتفصيل ولكن على العموم...

 دعني أذكرها لك في طريق عودتنا ...ولكن قبل ذلك أريد أن نتفق...أن أحدنا يجب أن يبحث بنفسه ويتأكد ...ويكون على يقني أن ما يعتقده
ويؤمن به ..هو ما يريده الله ويرضاه حتى إذا وقف أمام الله يوم القيامة
للحساب تكون لديه اإلجابات الصحيحة....
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ملاذا يغير املرء عقيدته؟ ()2
في طريق عودتنا من مجلس العزاء ،وكنا أربعة نفر في مركبة أخي...
تابعت حديثي مع صديق أخي.
 دعني أذكر لك قصة سلمان الفارسي ،هذا الصحابي اجلليل الذيقال فيه الرسول |
 قاطعني. (سلمان منا أهل البيت)...ابتسمت لسرعة إجابته.
 هذا احلديث مشهور ،ولكنه ال يثبت عن الرسول | ،وهو (ضعيفجدا) في حكم العالمة األلباني  -رحمه الله  -ولكنه يثبت موقوفا على
علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
استغرب هذه املعلومة.
 ال أكاد أحضر مجلس ًا إال ذكره العلماء في الدروس واملواعظ. هذه طامة أخرى أن يكون من يتصدر املجالس ال يعرفون احلديثالصحيح من الضعيف جد ًا.
 لنرجع إلى موضوعنا ،لقد قال الرسول | في سلمان حديثا أفضلمن هذا ...استمع إلى هذا احلديث الصحيح:
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عن أب��ي هريرة رض��ي الله عنه ق��ال :كنا جلوسا عند النبي | ؛ إذ
نزلت عليه سورة اجلمعة ،فلما قرأ{ :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ} (اجلمعة) ،قال رجلَ :م ْن هؤالء يا رسول الله؟ فلم يراجعه
النبي | حتى سأله مرة أو مرتني أو ثالث ًا ،قال :وفينا سلمان الفارسي قال:
فوضع النبي | يده على سلمان ثم قال« :لو كان اإلميان عند الثريا لناله رجل
من هؤالء» يعني سلمان الفارسي( .صحيح) ،وقد صح بلفظ آخر وهو« :لو
كان الدين عند الثريا لذهب به رجل من فارس ،أو قال :من أبناء فارس حتى
يتناوله» أخرجه مسلم وأحمد ،وله طرق أخرى ،عن أبي هريرة قال :إن رسول
الله | تال هذه اآلية{ :ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ
ﯿ} (محمد) ،قال :يارسول الله من هؤالء الذين إن تولينا استبدل بنا ثم ال
يكونوا أمثالنا؟ قال :فضرب بيده على كتف سلمان الفارسي رضي الله عنه
ثم قال« :هذا وقومه» ،وفي حديث آخر قال رسول الله | « :رأيت غنم ًا
كثيرة سوداء دخلت فيها غنم كثيرة بيض» ،قالوا :فما أولته يا رسول الله؟
قال« :العجم يشركونكم في دينكم وأنسابكم» ،قالوا :العجم يا رسول الله؟
قال« :لو كان اإلميان معلقا بالثريا لناله رجال من العجم وأسعدهم به الناس»
(صحيح) ،وأما الشطر الثاني من احلديث فهو في الصحيحني وغيرهما.
 -حديث جميل ...وصحيح ...ومفخرة لكل العجم...

 دعني أبني لك أن العجم ال تعني (اإليرانيني) ...بل كل من اليتكلم العربية ...ولكن في هذا احلديث مدح لسلمان وقومه ...ونعلم أنه
كان فارسي ًا.
 وما قصة إسالم سلمان الفارسي رضي الله عنه...؟12

يغير املرء عقيدته؟
ملاذا ّ

 قصة سلمان رضي الله عنه تصلح إجابة عن سؤالك( :ملاذا يغير املرءعقيدته)؟
خذ القصة من سلمان نفسه ...يقول :كنت رج� ً
لا فارسي ًا من أهل
أصبهان ،من أهل قرية يقال لها( :جي) ،وكان أبي دهقان قريته ،وكنت
أحب خلق الله إليه ،فلم يزل به حبه إياي حتى حبسني في بيته ،أي مالزم
النار كما حتبس اجلارية ،واجتهدت في املجوسية حتى كنت قطن النار التي
يوقدها ال يتركها تخبو ساعة ،قال :وكانت ألبي ضيعة عظيمة ،قال :فشغل
في بنيان له يوما ،فقال لي :يا بني إني قد شغلت في بنيان هذا اليوم عن
ضيعتي؛ فاذهب فاطلعها ...وأمرني فيها ببعض ما يريد؛ فخرجت أريد
ضيعته ،فمررت بكنيسة من كنائس النصارى ،فسمعت أصواتهم فيها وهم
يصلون ،وكنت ال أدري ما أمر الناس حلبس أبي إياي في بيته ،فلما مررت
بهم وسمعت أصواتهم ،دخلت عليهم أنظر ما يصنعون ،قال :فلما رأيتهم
أعجبتني صالتهم ورغبت في أمرهم ،وقلت :هذا والله خير من الدين
الذي نحن عليه ،فوالله ما تركتهم حتى غربت الشمس وتركت ضيعة أبي
أص ُل هذا الدين؟ قالوا :بالشام ،قال :ثم رجعت
ولم آتها ،فقلت لهم :أين ْ
إلى أبي ،وقد بعث في طلبي وشغلته عن عمله كله ،قال :فلما جئته قال :أي
بني ،أين كنت؟ ألم أكن عهدت إليك ما عهدت؟ قال :قلت :يا أبت مررت
بناس يصلون في كنيسة لهم ،فأعجبني ما رأيت من دينهم ،فوالله مازلت
عندهم حتى غربت الشمس ،قال :أي بني ليس في ذلك الدين خير ،دينك
ودين آبائك وأجدادك خير منه ،قال :قلت :كال والله إنه خير من ديننا ،قال:
فخافني ،فجعل في رجلي قيد ًا ،ثم حبسني في بيته.
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قالَ :و َب َعث ُْت إلى النصارى فقلت لهم :إذا قدم عليكم ركب من الشام
جتار من النصارى فأخبروني بهم ،قال :فقدم عليهم ركب من الشام جتار
من النصارى ،قال :فأخبروني بهم ،قال :فقلت لهم :إذا قضوا حوائجهم،
وأرادوا الرجعة إلى بالدهم فآذنوني بهم ،فلما أرادوا الرجعة إلى بالدهم
أخبروني بهم ،فألقيت احلديد من رجلي ،ثم خرجت معهم حتى قدمت
الشام ،فلما قدمتها قلت :من أفضل أهل هذا الدين؟ قالوا :األسقف في
الكنيسة ،قال :فجئته ،فقلت :إني قد رغبت في هذا الدين ،وأحببت أن
أكون معك ،أخدمك في كنيستك ،وأتعلم منك وأصلي معك ،قال :فادخل
فدخلت معه ،ق��ال :فكان رجل س��وء ،يأمرهم بالصدقة ويرغبهم فيها،
فإذا جمعوا إليه منها أشياء ،اكتنزه لنفسه ولم يعطه املساكني ،حتى جمع
سبع قالل من ذهب َو َو ِرق ،قال :وأبغضته بغض ًا شديد ًا ملا رأيته يصنع،
فاجتمعت إليه النصارى ليدفنوه ،فقلت لهم :إن هذا كان رجل
ثم مات،
َ
سوء ،يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها ،فإذا جئتموه بها اكتنزها لنفسه ولم
يعط املساكني منها شيئ ًا ،قالوا :وما علمك بذلك؟ قال :قلت :أنا أدلكم
على كنزه ،قالوا :فد َّلنا عليه ،قال :فأريتهم موضعه ،قال :فاستخرجوا منه
وو ِرق ًا ،قال :فلما رأوها قالوا :والله ال ندفنه أبد ًا،
سبع قالل مملوءة ذهب ًا َ
فصلبوه ،ثم رجموه باحلجارة ،ثم ج��اؤوا برجل آخر فجعلوه مبكانه .
قال :يقول سلمان :فما رأيت رج ً
ال يصلي أنه أفضل منه ،أزهد في الدنيا
وال أرغب في اآلخرة ،وال أدأب لي ً
ال ونهار ًا منه ،قال :فأحببته حب ًا لم أحبه
أحد ًا ِمن قبله ،وأقمت معه زمان ًا ،ثم حضرته الوفاة ،فقلت له :يا فالن! إني
كنت معك ،وأحببتك حب ًا لم أحبه أحد ًا من قبلك ،وقد حضرك ما ترى من
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يغير املرء عقيدته؟
ملاذا ّ

أمر الله ،فإلى َم ْن توصي بي؟ وما تأمرني؟ ،قال :أي بني! والله ما أعلم
أحد ًا اليوم على ما كنت عليه ،لقد هلك الناس وبدلوا ،وتركوا أكثر ما
ِ
كانوا عليه إال رج ً
باملوصل وهو فالن ،فهو على ما كنت عليه فالحْ َ قْ به .
ال
قال :فلما مات ُ
وغيب ،حلقت بصاحب املوصل ،فقلت له :يا فالن إن فالن ًا
أوصاني عند موته أن أحلق بك ،وأخبرني أنك على أمره ،قال :فقال لي:
أقم عندي ،فأقمت عنده ،فوجدته خير رجل على أمر صاحبه فلم يلبث أن
مات ،فما حضرته الوفاة قلت له :يا فالن! إن فالن ًا أوصى بي إليك ،وأمرني
باللحوق بك ،وقد حضرك من الله  -عز وجل  -ما ترى ،فإلى من توصي
بي؟ وما تأمرني؟ ،قال :أي بني! والله ما أعلم رج ً
ال على مثل ما كنا عليه
إال رج ً
ال بنصيبني((( ،وهو فالن فاحلق به .
فلما مات ُ
وغيب ،حلقت بصاحب نصيبني ،فجئته فأخبرته بخبري
وما أمرني به صاحبي قال :فأقم عندي ،فأقمت عنده ،فوجدته على أمر
صاحبيه ،فأقمت مع خير رجل ،فوالله ما لبثت أن نزل به املوت ،فلما ُح ِضر
قلت له :يا فالن! إن فالن ًا كان أوصى بي إلى فالن ،ثم أوصى بي فالن
إليك ،فإلى من توصي بي؟ وما تأمرني؟ ،قال :أي بني! والله ما نعلم أحد ًا
بقي على أ ْمرنا آمرك أن تأتيه إال رج ً
ال بـعمورية((( ،فإنه مبثل ما نحن عليه،
فإن أحببت فأته ،فإنه على أمرنا .

قال :فلما مات وغيب ،حلقت بصاحب عمورية ،وأخبرته خبري ،فقال:
أقم عندي ،فأقمت مع رجل على هدي أصحابه وأمرهم ،قال :واكتسبت
((( تقع حالي ًا ضمن حدود تركيا.
((( مدينة في األناضول.
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ات وغنيمة ،قال :ثم نزل به أمر الله ،فلما حضر قلت له:
حتى كان لي ُب َق ْي َر ٌ
يا فالن! إني كنت مع فالن ،فأوصى بي فالن إلى فالن ،وأوصى بي فالن
إلى فالن ،ثم أوصى بي فالن بي إليك ،فإلى من توصي بي؟ وما تأمرني؟
قال :أي بني! ما أعلمه أصبح على ما كنا عليه أحد من الناس آمرك أن
تأتيه ،ولكنه قد أظلك زمان نبي ،هو مبعوث بدين إبراهيم ،يخرج بأرض
العرب مهاجر ًا إلى أرض بني حرتني بينهما نخل ،به عالمات ال تخفى،
يأكل الهدية ،وال يأكل الصدقة ،بني كتفيه خامت النبوة ،فإن استطعت أن
تلحق بتلك البالد فافعل .
قال :ثم مات ُ
بـعمورية ما شاء الله أن أمكث ،ثم مر
وغيب ،فمكثت َ
بي نفر من َك ْل ٍ
ب ،تجُ َّ ٌار ،فقلت لهم :حتملوني إلى أرض العرب وأعطيكم
بقراتي هذه وغنيمتي هذه؟ ،قالوا :نعم ،فأعطيتموها ،وحملوني ،حتى إذا
قدموا بي وادي القرى ظلموني ،فباعوني من رجل من اليهود عبد ًا ،فكنت
عنده ،ورأيت النخل ،ورجوت أن تكون البلد الذي وصف ِ
لى صاحبي،
فبينما أنا عنده قدم عليه ابن عم له من املدينة من بني قريظة ،فابتاعني منه،
فاحتملني إلى املدينة ،فوالله ما هو إال أن رأيتها فعرفتها بصفة صاحبي،

فأقمت بها .

وبعث الله رسوله فأقام مبكة ما أقام ،ال أسمع له بذكر مع ما أنا فيه من
شغل الرق ،ثم هاجر إلى املدينة ،فوالله إني َل ِفي َر ْأ ِ
س ِع ْذ ٍق لِ َس ِّي ِدي أعمل فيه
بعض العمل ،وسيدي جالس إذ أقبل ابن عم له حتى وقف عليه فقال :فالن!
قاتل الله بني قيلة ،والله إنهم اآلن ملجتمعون ِبقباء ،على رجل قدم عليهم من
الع ُرواء حتى ظننت
مكة اليوم يزعمون أنه نبي ،قال :فلما سمعتها أخذتني ُ
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أني سأسقط على سيدي ،قال :ونزلت عن النخلة فجعلت أقول البن عمه
ذلك :ماذا تقول؟! ماذا تقول؟! قال :فغضب سيدي فلكمني لكمة شديدة،
ثم قال :مالك ولهذا؟ أقبل على عملك ،قال :قلت :ال شيء إمنا أردت أن
أستثبت عما قال ،وقد كان عندي شيء قد جمعته ،فلما أمسيت أخذته ثم
ذهبت به إلى رسول الله | وهو بـقباء ،فدخلت عليه فقلت له :إنه قد بلغني
أنك رجل صالح ،ومعك أصحاب لك غرباء ذوو حاجة ،وهذا شيء كان
عندي للصدقة ،فرأيتكم أحق به من غيركم ،قال :فقربته إليه ،فقال رسول
الله | ألصحابه :كلوا ،وأمسك يده فلم يأكل ،قال :فقلت في نفسي :هذه
واحدة ،ثم انصرفت عنه ،فجمعت شيئ ًا وحتول رسول الله | إلى املدينة،
ثم جئت به فقلت :إني رأيتك ال تأكل الصدقة ،وهذه هدية أكرمتك بها،
قال :فأكل رسول الله | منها ،وأمر أصحابه فأكلوا معه ،قال :فقلت في
نفسي :هاتان اثنتان  .ثم جئت رسول الله | وهو ببقيع الغرقد ،قال :وقد
تبع جنازة رجل من أصحابه ،عليه شملتان له ،وهو جالس في أصحابه،
فسلمت عليه ثم استدرت أنظر إلى ظهره ،هل أرى اخلامت الذي وصف لي
صاحبي ،فلما رآني رسول الله  | -ـ استدبرته ،عرف أني استثبت في شيء
وصف لي ،قال :فألقي رداءه عن ظهره ،فنظرت إلى اخلامت فعرفته ،فانكببت
عليه أقبله وأبكي ،فقال لي رسول الله | :حتول ،فتحولت ،فقصصت عليه
حديثي  -كما حدثتك يا ابن عباس.
قال :فأعجب رسول الله | أن يسمع ذلك أصحابه ،ثم َش َغ َل َس ْل َم َ
ان
الر ُّق حتى فاته مع رسول الله | بدر وأحد .
ِّ

فكاتبت صاحبي على
قال :ثم قال لي رسول الله | :كاتِ ْب يا سلمان،
ُ
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ثالث مئة نخلة أحييها له بالفقير بأربعني أوقية ،فقال رسول الله | :أعينوا
أخاكم  ،فأعانوني بالنخل ،الرجل بثالثني ودية والرجل بعشرين ،والرجل
بخمس عشرة ،والرجل بعشر حتى اجتمعت لي ثالث مئة ودية ،فقال لي
رسول الله | :اذهب يا سلمان! ففقر لها  ،فإذا فرغت فأتني أكون أنا أضعها
بيدي ،ففقرت لها ،وأعانني أصحابي ،حتى إذا فرغت منها جئته فأخبرته،
فخرج رسول الله | معي إليها ،فجعلنا نقرب له الودي ،ويضعه رسول الله
| بيده ،فوالذي نفس سلمان بيده ،ما ماتت منها ودية واحدة ،فأديت النخل
وبقي علي املال ،فأتي رسول الله | مبثل بيضة الدجاجة من ذهب من بعض
يت له ،فقال :خذ هذه فأ ِّد
املغازي ،فقال :ما فعل الفارسي املكاتب؟ قالَ :فدُ ِع ُ
علي؟ ،قال:
بها ما عليك يا سلمان! ،فقلت :وأين تقع هذه يا رسول الله مما َّ
خذها ،فإن الله  -عز وجل  -سيؤدي بها عنك ،قال :فأخذتها ،فوزنت لهم
منها  -والذي نفس سلمان بيده  -أربعني أوقية ،فأوفيتهم حقهم ،وعتقت،
فشهدت مع رسول الله | اخلندق ،ثم لم يفتني معه مشهد.
أعجب صاحبي بروايتي املفصلة لقصة إسالم سلمان الفارسي...
عقبت عليها..
 هكذا ينبغي أن يخلص العبد في البحث عن احلق ...ووسائل البحثأيامنا هذه ميسرة ..تطوف العالم وأنت في منزلك ...إني أكاد أقسم بالله
أنه من أخلص في معرفة احلق وبحث صادق ًا ودعا الله  ...فإن الله سيشرح
صدره للحق الذي يحبه الله عز وجل ...ومن قصر فال يلومن إال نفسه...
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ـ إن خير من يجيب على هذا التساؤل هو سلمان الفارسي رضي الله عنه
هذا الصحابي اجلليل كان يعيش في أصفهان ..ال يتكلم العربية ..بدأ يبحث
عن احلق ...بصدق وإخالص ...فخرج من قرية (جي) في اصفهان ...إلى

الشام ...ثم إلى املوصل ...ثم إلى نصيبني في تركيا ...ثم إلى عمورية...
ثم إلى أطراف املدينة ...حيث بيع عبد ًا ألحد اليهود ...وكان في قريته ابن
أكبر تاجر ...وفي بيت عز ورفاه ...ثم يكاتب سيده ليعتقه من الرق ويكون
مع الرسول | ...في جميع غزواته ابتداء من اخلندق ...وحتى وفاته في
أوائل عهد عثمان بن عفان ...سنة 24هـ ...ودفن في العراق ...أسألك.
(ملاذا تكبد سلمان كل هذا العناء ...والعذاب ...والعبودية ...مع أنه
كان في بيت عز ورفاه)؟
إنه البحث عن احلق ...ووفقه الله إلى احلق...
كنت في مجلس (ديوان) أحد رواد مسجدنا ...استضافني بعد صالة
العشاء يوم األرب��ع��اء ...وكنا قد انتهينا من ال��درس وبدأنا فترة األسئلة
والتعليقات ..بدأ صاحب الديوان (عصام) بوعبدالله...
ـ ال شك أن هذا النموذج فريد من نوعه ...ونادر أن يتكرر خاصة أيامنا
هذه...
ـ أخالفك الرأي يا أبا عبدالله ...إن البحث عن احلق ينبغي أن يكون في
يفعله ...وكثير منا ..مييته..
قلب كل أحد ...وهو موجود ...ولكن بعضنا ِّ
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بتزيني من الشيطان ...وأحدنا في أيامنا هذه ال يحتاج أن يرحتل آالف
األميال ..وال أن يسافر األشهر والسنوات ...بل يستطيع أن يبحث عن
احلق وهو في بيته ...وملدى سويعات كل يوم ...ولكن نحتاج إلى الصدق
واإلخالص مع الله عز وجل مع الدعاء وبذل األسباب..
بدأ اخلدم إعداد العشاء في الغرفة األخرى التي يفصلنا عنها باب واسع
مفتوح...
ـ أظن أن أول ما يجب على املرء التخلص منه ..هو قبول مذهب اآلباء
واألجداد دون تفكير ...فيتعلم املرء أصول الدين من العلماء ...دون أن
يجعل ألي عالم قدسية ...مبعنى أن ليس هناك عالم إال ويخطأ ويصيب...
وميكن أن يأخذ منه أو يتركه ...ال بهواه ورأيه ...ولكن باملقارنة مع علماء
آخرين ...فيأخذ من العلماء ما هو أقرب آليات الله وأحاديث النبي |...
وهنا قضية أخرى هامة ...وهي (التجرد عن الهوى).
فال ينبغي أن يقرأ لعالم ملجرد أنه من بلده ...أو ألنه يحبه ...بل يقرأ
للجميع بعقل متفتح ...ويسأل ...ويناقش ويقارن ويسأل الله دائم ًا الهداية
والسداد ...استأذن أحدهم أن يعقب.
ـ ولكن أحدنا ال يستطيع أن يقارن بني أقوال العلماء بل أحدنا ال يقرأ
الكتب وال يبحث في املراجع ...نريد شيئ ًا جاهز ًا نتبعه ...هذا الذي تقول
يتطلب حد ًا أدنى من العلم واملعرفة ال منلكها نحن...
أعجبني طرحه الصريح...
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ـ نعم ..معظمنا من ال��ع��ام��ة ...ال منلك األدوات املطلوبة للبحث
واملقارنة ...ولكن ينبغي أن منلك احلد األدنى من العلم بأركان العقيدة...
مبعنى أن نعلم أركان اإلميان ...اإلميان بالله ومالئكته وكتبه ورسله واليوم
اآلخر والقضاء خيره وشره من الله ...وكذلك نواقض أركان اإلميان...
مبعنى ما هي األمور التي تنقض ركن ًا من أركان اإلميان ...وهذه سهلة ميسرة

في كتيبات صغيرة ...وكذلك أركان اإلسالم ...الشهادتان الصالة الصيام
الزكاة احل��ج ...وهنا نقطة ينبغي أن أبينها ...وهي أن الرسول | ُبعث
في أمة أمية ال تقرأ وال تكتب ...و ُبعث في قوم كانوا يعبدون األصنام...
فكان | يأمرهم بعبادة الله وحده ...ويتقربوا إلى الله وحده ...ويعلمهم
ما يحتاجون من أمور العقيدة ...بأن الله واحد ...ال ولد له وال أب وال
صاحبة ...وليس كمثله شيء ...وأنه سبحانه أحد صمد ...ال يأكل وال
ينام وال يعجزه شيء أبد ًا ...فال ينبغي أن ُيعبد غيره وال ُيدعى غيره وال
يعبد شيء معه ...وأن املالئكة عباد الله ليسوا بناته ...وأنهم يعبدون الله
ويفعلون ما يؤمرون ...وأن البعث حق ...وأن اجلنة حق وأن النار حق...
وأن املوت ليس نهاية اإلنسان ...هذه قواعد بسيطة ..ال حتتاج إلى فلسفة..
وال إلى جدل فكري ولفظي ...وأن ال أحد ينفع أحد ًا وال أحد يغني عن
أحد ...وأن اجلميع سواء أمام الله ..وأن الله يوفي اجلميع أعمالهم فمن
أحسن فلنفسه ومن أساء فعليها...
ـ أعلن صاحب الديوان أن موعد العشاء سيكون بعد خمس دقائق.
ـ أقول هذه القضايا الكلية ...إذا عرفها اإلنسان فطبقها وعرف ما ينقضها
ليتركه ،فإنه على خير ..مث ً
ال قولنا (ال إله إال الله) ...ما الذي ينقض هذه
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الكلمة العظيمة التي هي أثقل من السماوات واألرض وأعظم سبب للنجاة
يوم القيامة ...الذي ينقض (ال إله إال الله) ..أن يدعو العبد غير الله ...أن
يسجد لغير الله تعبد ًا ...أن يذبح لغير الله تقرب ًا ...أن يسأل غير الله حاجة
اختص الله بها( ..املغفرة ،اجلنة ،الرزق ... ،الشفاعة) ...أن يتعلق قلبه بغير
الله توك ً
ال ويقين ًا وطاعة ورجاء ...هذه القضايا يجب على العبد أن يتعلمها

حتى ال يقع فيما ينقض (ال إله إال الله).
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ـ أظنني كنت دون السابعة من عمري ...ركبنا البحر نريد الضفة الشرقية
من اخلليج العربي ...كانت بداية الرحلة جميلة ..كنت أصغر إخوتي مع
الوالد والوالدة ..وعائلتان ..أخريان ..أي شيء يرتبط بالبحر يسعدني...

اجللوس على الشاطئ ..مشاهدة حركة تغطيته للرمال وانحساره منها..
التجوال في القارب على صفحته الهادئة ..مراقبة أمواجه العالية ..كل
شيء في هذا املخلوق يؤثر في ..حتى أنني أشعر باالنتماء إلى البحر!!!
كنت أحدّ ث صاحبي ونحن جلوس على الشاطئ ..نحتسي الشاي
بعد صالة عصر اجلمعة..
ـ في تلك الرحلة ...وهي إحدى رحلتني ..ال زلت أذكرهما جيد ًا من
طفولتي ...الثانية كانت بالبر ...أحدثك عنها فيما بعد ...في تلك الرحلة
هاج البحر بعد عشر ساعات من مغادرتنا امليناء ...ارتفعت األمواج..
أمرنا الربان أن ننزل إلى االسفل ..بدأت املياه تدخل املركب مع متايله...
اجتمعنا كلنا في األسفل ...عدا البحارة كانوا في األعلى يتعاملون مع
الوضع الصعب على السطح ...بدأ رب إحدى العائلتني ينادي بصوت
مسموع (يا الله ...يا محمد ...يا علي ..يا محمد ..يا علي )...وخالل
دقائق ارتفعت أصوات اجلميع ...تردد ذات االستغاثة ..لم أكن أدري
ما الذي يجب أن أفعله ..بعد فترة من الزمن ...وقبل أن نخلد إلى النوم
كانت األمور قد هدأت ..وصعدنا إلى السطح العلوي  ...فإذا السماء قد
ازدانت بالنجوم ...ونسائم البحر الصيفية الهادئة حتمل عطر ًا يبعث على
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الطمأنينة ...واالنتعاش ..أذكر أننا قضينا تلك الليلة على السطح العلوي..
وكانت من أجمل الليالي ..رمبا ألنها أتت بعد هلع أصاب اجلميع ..خالل
تلك العاصفة..
ـ وال زلت تذكر كل هذه التفاصيل؟!
ـ نعم ...واليوم أقرأ بعض اآليات ..وبعض األحاديث وأعجب حلال
آبائنا ..بل وأشفق عليهم مما كانوا فيه...
ـ ماذا تعني؟!
مر علينا أحد جيراننا ..يتريض ..دعوناه لتناول الشاي ..اعتذر لرغبته
في متابعة رياضته قبل أذان املغرب ..تابعنا حوارنا..
ـ مث ً
ال قول الله عز وجل{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ} (اإلسراء).
{ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ } (لقمان).
وحديث عمران بن حصني يقول :أتى أبي حصني إلى رسول الله |
ـ وكان حصني على الكفر ـ فقال له الرسول |( :كم تعبد اليوم إله ًا) قال:
سبعة ..ستة في األرض وواحد ًا في السماء ...قال له الرسول | :أيهم تعد
لرغبتك ورهبتك؟ قال :الذي في السماء .قال الرسول | :يا حصني إن
أسلمت علمتك كلمتني ينفعانك.
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ملاذا ّ
وبعد فترة أسلم حصني فأتى النبي | فقال له :يا رسول الله علمني
الكلمتني اللتني وعدتني ...قال« :قل اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي».
(ذكره األلباني في ضعيف الترمذي).
فكان املشركون في عهد النبي | ..يعبدون هذه اآللهة مع الله عز
وجل ،ولكن إذا اشتدت بهم األمور جلأوا إلى الله وحده وتركوا آلهتهم..
ألنهم يعلمون يقين ًا أنها ال تنفعهم وال تضرهم ...ولكن كانت عبادتهم إياها
لتقربهم إلى الله ...مبعنى أنها مجرد واسطة إلى رب العاملني.
{ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ} (الزمر).
ومع ذل��ك ...أي مع أنهم كانوا يلجأون إلى الله في الشدائد...
وأنهم ما كانوا يعبدون األصنام اعتقاد ًا بقدراتها ونفعها وضرها ...وإمنا
كواسطة إلى الله ألن األصنام كانت رموز ًا ألشخاص صاحلني وأولياء
متقني ...مع كل هذا ..حكم الله بكفرهم وخلودهم في النار وبعث
فيهم محمد ًا | لينتهوا من اتخاذ شيء واسطة إلى الله فيتقربون إليها
بغية الوصول إلى الله...
سألني مستغرب ًا...
ـ هل كانت األصنام حق ًا متثل رموز ًا ألشخاص صاحلني؟! ورمبا أولياء
متقني؟ كنت أظنها مجرد حجارة على هيئة بشر...
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ملاذا ّ

ـ نعم هكذا كانت األصنام ...أال تعرف كيف بدأت عبادة األصنام عند
العرب وفي مكة خصوص ًا؟!
ـ كال...
ـ دعني أحدثك بها ونحن في طريقنا إلى الشاليه لنستعد لصالة املغرب,

الذي جلب األصنام إلى بالد العرب هو عمرو بن حلي ...واسمع قصته.

عمرو بن حلي كان من خزاعة وكان سيد مكة وبالتالي كان من سادات
غير دين إبراهيم احلنيفية والذي كان يقوم على توحيد
العرب ،يعد أول من ّ
الله ،حيث أنه أدخل األصنام لتعبد من دون الله باجلزيرة العربية .قال
رسول الله |« :رأيت عمرو بن حلي يجر قصبه في النار» يعني أمعاءه,
(متفق عليه).
حني قدم عمرو بن حلي بالد الشام رآهم يعبدون األصنام واألوثان
من دون الله ،استحسن ذلك وظنه حق ًا ،وكانت الشام آنذاك محل الرسل
والكتب السماوية ،فقال لهم:
ما هذه األصنام التي أراك��م تعبدون ؟ قالوا له :هذه أصنام نعبدها
نستمطرها فتمطرنا ونستنصرها فتنصرنا ،فقال لهم :أال تعطوني منها صنم ًا
فأسير به إلى أرض العرب فيعبدونه ؟ فأعطوه صنم ًا فجلبه معه.
وأما صنم هبل فكان لبني كنانة وقريش وقد ُذكر عنه أنه كان له رئي
من اجلن ،فأخبره أن أصنام قوم نوح ـ و ّد ًا وسواع ًا ويغوث ويعوق ونسر ًا ـ
مدفونة بجدة ،فأتاها فاستثارها ،ثم أوردها إلى تهامة ،فلما جاء احلج دفعها
إلى القبائل ،فذهبت بها إلى أوطانها.
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فأما و ّد: فكان لكلب ،بجرش بدومة اجلندل من أرض الشام مما
يلي العراق .وأما سواع: فكانت لهذيل بن ُمدْ ِركة مبكان يقال له: ُر َهاط
من أرض احلجاز ،من جهة الساحل بقرب مكة .وأما يغوث: فكان لبني
غطيف من بني مرادُ ،
باجل ْرف عند سبأ .وأما يعوق:فكانت لهمدان في قرية
َخ ْيوان من أرض اليمن ،وخيوان بطن من همدان .وأما نسر: فكان حلمير آلل

ذى الكالع في أرض حمير.

وهكذا انتشرت األصنام في جزيرة العرب حتى ص��ار لكل قبيلة
منها صنم ،ولم تزل تلك األصنام ُتعبد من دون الله ،حتى جاء اإلسالم،
و ُبعث محمد بن عبد الله | ،فقام بتطهير البيت احل��رام من األصنام،
وبعث السرايا لهدم البيوت التي أقيمت لألوثان ،فبعث خالد بن الوليد لهدم
بيت العزى وهي الطاغوت األعظم لدى قريش مبنطقة نخلة ،وبعث سعد
بن زيد لهدم بيت مناة التي كانت على ساحل البحر األحمر ،وبعث عمرو
بن العاص إلى سواع التي تعبدها هذيل ،فهدمت جميعها ،وصارت مكة
رمز ًا لتوحيد الله ورمز ًا لعبادة الله وحده إلى يوم القيامة بإذن الله.
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ملاذا ّ
ملاذا يغير املرء عقيدته؟ ()5
ابنة جاري كانت طالبة في مقرر أدرسه باجلامعة منذ أكثر من عشرين
سنة ...تخرجت ..تزوجت ...انتقلت من جوارنا ...إلتقيتها في طريقي
إلى املسجد جالسة بجانب والدها أمام منزله...
بعد التحية سألتها عن أحوالها ...االجتماعية...
ـ احلمد لله رزقني الله ثالث بنات ...نذرت بعدها أن أزور «العباس» إن
رزقني الله ولد ًا ذكر ًا ...واحلمد لله ...استجاب لي «قاضي احلاجات»...
وسوف أفي بنذري وأزور العباس عليه السالم مشي ًا بعد عشرة أيام...
ـ وماذا اسم ابنك حتى أناديك (بأم..)....
ـ أسميته العباس...
ـ بارك الله لك يا أم عباس...
ـ كال( ...العباس) ..وليس عباس...
ابتسمت معتذر ًا...
ـ آسف قصدي (أم العباس) ...وليس (أم عباس) ...ولكن من الذي
قضى حاجتك برزق (العباس)....
ـ الله سبحانه وتعالى هو الذي رزقني (العباس) ولكني توجهت إلى
العباس وسألته شفاعته عند الله ...لكي أرزق بالولد ...ونذرت له ...أن
أزوره مشي ًا ...وأذبح عند قبره شاتني...
28
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ملاذا ّ

ـ إن مكانة (العباس) عند الله عظيمة فإذا توجهت إلى الله من خالله
فإن ذلك أقرب لقضاء حاجتي...
ـ وملاذا لم تتوجهي إلى الرسول | الذي هو أقرب إلى الله وأعلى

منزلة من العباس ...وتكون حاجتك أقرب للتحقق؟!..
سكتت هنيهة ...رد والدها ..بوناصر...

ـ معروف أن الذي لديه حاجة ينذر للعباس ...ويسأل الله أن يقضي
حاجته ...وكل شيء من عند الله وليس من عند أحد وهذا أمر معروف.
ـ ماذا تعني مبعروف؟ ...هذا شيء علمته أنت من والدك ...وعلمته
ابنتك أليس كذلك؟ ...ملاذا لم تتساءل ..هل الرسول | أقرب إلى الله أم
العباس؟! إذا كنا نريد األقرب إلى الله واألعظم منزلة عند الله ...فلنتوجه
إلى قبر الرسول | ...وننذر هناك ...ونسأل الرسول | ...أن يشفع لنا
عند الله ...هذا هو العقل...
ـ ولكنهم ال يتركوننا نفعل شيئ ًا عند قبر الرسول |...
أجابتني هبة...
ـ ليس هذا هو السبب ...أليس كذلك؟!  ...ثم ما قصة الذهاب مشي ًا
لزيارة (العباس)؟!
ـ هناك روايات ثابتة في أجر الزيارة مشي ًا وإليك بعضها..
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عن اإلمام الصادق – عليه السالم – من زار أمير املؤمنني عليه السالم
ماشي ًا كتب الله له بكل خطوة حجة وعمرة فإن رجع ماشي ًا كتب الله له بكل
خطوة حجتني وعمرتني( ...فرحة املغري)...
وفي عقيدتنا أن املشي إلى العتبات املقدسة كاملشي إلى مكة املكرمة...
وفي تهذيب األحكام للطوسي ( 53 :6من اغتسل في الفرات ثم مشى
إلى قبر احلسني عليه السالم كان له بكل قدم يرفعها ويضعها حجة متقبلة
مبناسكها).
والروايات الصحيحة ...أن زيارة قبر احلسني خير من ثالثني حجة...
وبعضها خير من خمسني حجة مقبولة مبرورة مع رسول الله | ،حتى ألف
حجة ...ففي كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي اجلزء ( 10ص ...)347
عن أبي عبد الله جعفر الصادق ...قال( :ومن زار قبر احلسني عليه السالم
عارف ًا بحقه كتب الله له ثواب ألف حجة مقبولة وغفر الله له ما تقدم من
ذنبه وما تأخر...
استغربت حفظ (هبة) لكل هذه اآلثار ...مع املراجع...
ـ أرى أنك حفظت أدلة (فضل الزيارة) :عن ظهر قلب...
ابتسمت
وأبينها لألهل واألص��دق��اء واملخالفات
ـ نعم لكثرة ما أك��رره��اّ ...
أيض ًا...
ـ لدي مشكلة واحدة هنا...
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ـ ما هي؟

ـ إن جميع ما ذكرت في فضل الزيارة ينسب إلى جعفر الصادق...
وال يصل إلى رسول الله |  ...هذه واحدة ...ثم نسبة هذه الروايات إلى
جعفر الصادق مباشرة ...دون ذكر سلسلة من يرويها عنه عليه السالم...
وثالث ًا ...املعلوم من الدين بالضرورة ،أن احلج من أركان اإلسالم ...وزيارة

احلسني عليه السالم (على ما فيها من فضل) ليست من أركان اإلسالم..
فكيف يتقدم شيء من السنن ومن (الواجبات) على شيء من األركان
والفروض ...ثم إذا كانت زيارة قبر احلسني تعدل ألف حجة ...فال شك
أن زيارة قبر أبيه أعظم ...وزيارة قبر جده رسول الله | أعظم ...فلماذا
ال نزور قبر الرسول | وهو في بلد مقدس قدسه الله ولم يقدسه البشر...
في املدينة املنورة ...زادها الله شرف ًا ومكانة ...ومعلوم عند جميع املسلمني
أن املسيح الدجال يعيث في جميع األرض فساد ًا ويدخل جميع املدن عدا
مكة واملدينة ...فال شك أن املدينة أعظم عند الله من سائر املدن والقرى...
إذن املدينة أفضل من غيرها ...وقبر الرسول | أعظم من غيره ...فلماذا
لم ترد رواية واحدة في أن زيارة قبر الرسول | أفضل من عشرين حجة
ال ألف حجة...
هذه األمور بحثت عنها ...ولم أجد لها جواب ًا مقنع ًا صحيح ًا عند علماء
القوم!!!
لهذا قد يغير املرء عقيدته لعدم وجود إجابات مقنعة على أسئلة عن
أركان الدين..
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ملاذا ّ
ملاذا يغير املرء عقيدته؟ ()6
من أمتع ذكريات الطفولة ..رحالت القطار ..وخاصة تلك التي كنا
نقضي فيها ليلة في القطار حتى ندرك وجهتنا ..كنت أستمتع بصوت عجالت
القطار على القضبان احلديدية ..ورائحة الدخان ..واهتزاز العربات ..وكنت

أحرص على أن أنام على السرير العلوي ..وأجلس قرب النافدة ..أراقب كل
شيء ..وخاصة إذا مررنا بقرية ..كان كل شيء جمي ً
ال في تلك الرحالت..
ـ وأين كان ينتهي بكم املطاف؟
ـ إلى مرقد اإلمام علي بن موسى بن جعفر ..علي (الرضا) اإلمام الثامن
من األئمة االثنى عشرية..
ـ وملاذا كنتم تذهبون إلى مرقده؟
ـ ال أدري ..ولكني كنت أستمتع بالسهر في ساحات املرقد على ضوء
الشموع ...ورمبا بتنا ليلتنا هناك ...ولكن دعني أروي لك من ذاكرتي بعض
ما كنت أشاهد...
بالطبع عندما تدخل تخلع احل��ذاء وتسلمه لرجل يضعه في خانات
مرقمة ...ويعطيك رقم ًا ...ثم تدخل من باب كبير متسح الباب أو حلقة
من احللقات املعلقة ...ومتسح وجهك ...واألرض كلها رخامية ..فاحتة
اللون ...وهناك عدة أبواب تؤدي إلى املرقد..
كنت أروي لصاحبي جتربتي ونحن في طريقنا إلى مركز املدينة لتناول
العشاء في أحد املطاعم الشعبية..
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ملاذا ّ

ـ وأذك��ر متام ًا أن بصري كان يتعلق باألسقف التي كسيت بقطع من
املرايا اجلميلة  ...وكلما اقتربت من الباب النهائي املؤدي إلى املرقد يزداد
الزحام ...فإذا متكنت من اجتياز كل ذلك تصل إلى مرقد غطي بقماش
أخضر ...وأحيط بحاجز معدني فضي اللون على شكل شبكة ...يتعلق
الناس به ...يدعون ...يبكون ...يبتهلون ...يتضرعون ...ومنهم من يحمل
طفله ...ليجعل يد الطفل تصل إلى هذا احلاجز املعدني ...وهناك من يتنحى
جانب ًا فيصلي أو يرفع يديه يدعو ...كان همي أال تفلت يدي من يد الذي
كان يصحبني...
ـ وبعد ذلك؟!
ـ نخرج ...ونتمسح باألبواب ...أو احللقات املعلقة بها ...وإذا أردنا
اخلروج ...ال نولي ظهورنا للضريح ...وإمنا نستقبله ونرجع القهقهرى إلى
الوراء حتى نخرج من الباب األول ثم نعتدل في مشيتنا ونتجه إلى املخرج
الذي دخلنا منه ألخذ أحذيتنا...
ورمبا أخذنا شرائط خضراء “تباع” ...تربط بيد من له حاجة أو به فاقة..
رجاء شفائه...
ـ هذه العادة ـ ربط خرقة خضراء حول اليد ـ منتشرة في أماكن كثيرة
وعند فئات متنوعة من املسلمني..
بلغنا املكان الذي نريد وطلب كل منا عشاءه...
تابعنا حديثنا..
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ملاذا ّ

ـ ورمبا يجتمع الناس في ساحة املرقد يهللون ويكبرون ويصلون على
النبي صلى الله عليه وآله ..حلصول معجزة ...ذات مرة حصل ذلك وعندما
سألت قيل لي أن رج ً
ال أعمى منذ الوالدة استعاد بصره بكرامة اإلمام...
ومرة أخرى قام عاجز وأخذ ميشي بعد أن كان مقعد ًا ثالثني سنة ...وهكذا
ترى هذه األمور بني فترة وأخرى...

ـ مبعنى آخر ...هؤالء الناس يقطعون املسافات ...ويتحملون املشاق
ليصلوا إلى مرقد اإلمام الرضا ...لزيارته ...والنذر عند قبره ...وطلب
احلاجات عند ضريحه ...أحدنا يتساءل ...هل الدعاء أقرب لإلجابة إذا
ّ
األئمة؟ أو حتى عند قبر الرسول | وهو ال شك خير
كان عند قبر أحد
من األئمة!! وهل الدعاء يستجاب إذا نذر املسلم عند قبر الرسول |..
وهل الذنوب تغفر إذا متسح املسلم بقبر الرسول | ...فض ً
ال عن أن يتعلق
بالسور احمليط بضريح اإلم��ام؟ ...أسئلة ينبغي على املسلم أن يجد لها
إجابات يقينية من القرآن والسنة الصحيحة ...ال من روايات ال تتصل إلى
رسول الله | ألن الذي يشرع لنا هو رسول الله | ألنه يوحى إليه وال
أحد أوحي إليه من السماء بعد رسول الله | أبد ًا...
{ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ} (النجم).
 أتعلم ما هي وسيلة الشيطان األولى في إغواء ابن آدم؟ ما هي؟ تزيني الباطل ...وخاصة في العبادات ...إن الشيطان تعهد أن يزينلبني آدم..
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{ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒﮓ} (احلجر).

إن الشيطان يزين لصاحب البدعة بدعته ...ولصاحب الشرك شركه...
حتى يظن أنها من أعظم القربات إلى الله ...ذلك الذي قتل أول األئمة
(علي بن أبي طالب عليه السالم) ،قتله تقرب ًا إلى الله ...وطاعة ألمر الله...
وطلب ًا لدخول اجلنة...
عندما ضرب ابن ملجم علي ًا بالسيف على رأسه كان يصرخ بأعلى
صوته ويقول( :ال حكم إال لله ليس لك يا علي وال ألصحابك) وأخذ يتلو
قوله تعالى{ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ} (البقرة).
ومدحه قومه (وكانوا أهل صالة وتقوى) ولكن على ضالل..
ي�����ا ض����رب����ة م�����ن ت����ق����ي م�����ا أراد ب��ه��ا
إال ل��ي��ب��ل��غ م����ن ذي ال����ع����رش رض����وان���� ًا
وهكذا يزين الشيطان لإلنسان التقرب إلى الله مبا لم يشرعه الله...
كالنذر عند القبور ...والتمسح باألضرحة والدعاء في املراقد ...والذبح
عند املشاهد ..ورمبا حصل شيء مما يريده العبد ...فيزداد متسك ًا بضالله
والبعد عن جادة احلق ...ثم يكون مآله إلى احلساب الشديد ...والعذاب...
ورمبا اخللود في جهنم إذا وقع في شيء من الشرك األكبر ..وهذا غاية ما
يريده إبليس والعياذ بالله.
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ـ كان لدينا في جزيرة فيلكا ..مزار ًا يقال إنه أثر ل ِر ْجل (اخلضر) ...الذي
ورد ذكره أنه ذلك الرجل الصالح الذي أمر الله موسى أن يتبعه ويتعلم منه
كما في سورة الكهف...
{ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ}
(الكهف).
ـ من أين أتت تسمية هذا الرجل بـ(اخلضر)؟
ـ من قراءاتي ..أن النبي (اخلضر) هو إيليا بن ملكان بن عامر بن شالح
بن أرفخشد بن سام بن نوح ،وسبب تسميته باخلضر أنه اخضرت األرض
من حوله أو ألنه يلبس األخضر من الثياب ،أو ألنه جلس على فروة بيضاء
فاخضرت ...وأي ًا كان سبب التسمية أو الشخص ...نعلم جميع ًا أن موسى
بن عمران عليه السالم خير منه وأعلى منزلة عند الله ...فهو من أولي العزم
من الرسل واخلضر أو الولي الصالح الذي اتبعه ال يعدو إال أن يكون نبي ًا
في أفضل احلاالت...
ـ وهل زرت املقام الذي ينسب للخضر في (فيلكا)؟
ـ نعم ...أظن أكثر من مرة وكانت من الرحالت البحرية املمتعة لنا في
صغرنا ...أذكر أننا في إحدى الرحالت اجتمعنا أكثر من خمس عوائل...
نقلنا (بوم)  -سفينة خشبية كبيرة  -إلى اجلزيرة ...حيث إلتقيت (أم معاذ)
زوجتي ألول مرة ...وتزوجنا بعد خمس عشرة سنة!!!
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لم أعلق على مقولة صاحبي...
ـ الذي أذكره جيد ًا ...أنه كان هناك قبر (سعيد وسعيدة) بجانب مزار
اخلضر ...وكان كثير من أهل الكتاب يحرصون على زيارة هذا املقام لقضاء

احلاجات والبرء من العاهات وكانت النساء الالتي يردن اإلجناب يذهنب
إلى املقام فيقمن بتلطيخ جدار املقام باحلناء حتى إذا جفت احلناء تأكلها املرأة
للتبرك والعالج وتقوم بعض النسوة بتعليق قطعة من القماش األخضر ملدة
ثالثة أيام لتمنع عنهن نكبات الدهر...
كنت وصاحبي املصري نتمشى بعد أداء صالة العشاء في شوارع ح ِّينَا..
كعادتنا ملدة ساعة واحدة..
ـ وماذا حصل لهذا املزار؟!
ـ هدمته احلكومة في أوائل الثمانينيات ...وطبع ًا كالعادة في مثل هذه
األحداث جتمهر الناس حول املزار ينتظرون ما سيحصل ملن يباشر هدمه...
يروي لي أحد شهود العيان أنه عند هدم املزار حضر مختار اجلزيرة (أحمد
خلف) ...وعندما اقترب احلفارة للهدم تعطلت ...فاعتقد الناس أنها من
لعنة املزار ثم ما لبث أن عملت مرة ثانية ...وأزيل األثر ...ولم يحصل أي
مكروه ألحد ...بل أزيل مظهر من مظاهر الشرك بالله من هذه البقعة من
الكويت...
ـ الغريب في األم��ر ...أن الناس يتعلقون بأماكن ..وأشياء ..ويزداد
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تعلقهم ..بل يصل إلى درجة العقيدة واليقني ...فإذا أزيلت تركوا األمر
ونسوه ...وكأن شيئ ًا لم يكن...
ـ هذا من عمل الشيطان يحبب للناس الشرك ...والنذر لغير الله..
والتعلق بغير الله ...والتقرب إلى غير الله ..بل واخلوف منهم ...ومن
غضبهم ...كل هذا من تزيني الشيطان لبني آدم ...ورمبا ال يكون في القبر
شيء ...أو رمبا يكون قبر رجل عادي ...أو قبر حيوان ...وتبدأ املسألة رمبا
برجل أو اثنني ثم تصبح مزار ًا ألمة من الناس..
ـ لدينا من ذلك شيء كثير في مصر ...مزارات ...ومقامات ...وأضرحة
وقبور ...وال شك أن أكبرها( ...السيدة زينب) ...و(احل��س�ين) ...وما
يحزنني أن الفقراء من الناس ومن ال ميلكون إال قوت يومهم ...يشترون
النذور ...من خراف أو بقر ..ويقطعون املسافات ...بالقطار ...ليذبح
عند القبر ...وفاء لنذره ...أن شفي ابنه ...أو أجنبت امرأته ...أو تزوجت
ابنته ...ويزين بعض (العلماء) للناس هذا العمل ويقولون إن هؤالء ال
يريدون امليت في القبر ...ولكن يريدون التقرب إلى الله ..ويأتي السؤال
البدهي املنطقي( ...ملاذا لم يذبحوا في أماكنهم)؟ ..وملاذا يريدون التقرب
إلى صاحب القبر ...وهنا نتلو قول الله تبارك وتعالى..
{ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ
ﮈﮉﮊﮋﮌ ﮍﮎﮏ ﮐﮑﮒ ﮓﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣ } (فاطر).
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ـ ال شك أن أكثر الناس من العوام الذين يحتاجون من يبني لهم ويرشدهم
إلى احلق ...وأن هذه األعمال من النذر للقبور والذبح لها واالعتقاد بأن
األموات يجلبون نفع ًا أو يدفعون ضر ًا ـ ولو بإذن الله ـ هذا شرك أكبر...
ُيخرج اإلنسان من ملة اإلسالم ويقع حتت قول الله تعالى...

{ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ} (النساء48 :
و.)116
ـ أعتقد أن املسؤولية العظمى تقع على العلماء وطلبة العلم ...وذلك أن
الذين ينكرون هذه األمور هم القلة في عاملنا اإلسالمي ...والغالبية العظمى
ممن يتصدرون املجالس ال ينكرون على العامة تعظيم القبور وزيارة األضرحة
للتبرك بها ...والنذر ..والذبح ...عندها ...ورمبا املبيت بجوارها ...لذلك
ترى أن األضرحة ...سواء كانت أضرحة ألولياء صاحلني ...أو أضرحة
ملجهولني غير معروفني ...منتشرة في العالم اإلسالمي ...من أندونيسيا
شرق ًا إلى املغرب غرب ًا ...وتكثر في بعض البالد ...عن غيرها ...مع أن
الرسول | أمر علي ًا رضي الله عنه أال يدع قبر ًا مشرف ًا إال سواه ...ففي
صحيح مسلم ...عن حيان بن حصني قال :قال لي علي رضي الله عنه أال
ابعثك على ما بعثني رسول الله |« :أال تدع صورة إال طمستها ...وال قبر ًا
مشرف ًا إال سويته»...
إن املنهج الصحيح للدعوة إلى الله أن يحارب الشرك بكل أنواعه
أو ً
ال ...هذه هي دعوة الرسل جميع ًا ...وأال يتعلق العبد إال بالله ...وحده
ال شريك له ...في الدعاء والذبح والرجاء واخلوف والتوكل واالستغاثة...
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كما أنه ال يركع إال لله ...وال يسجد إال لله ...كذلك يجب أال يذبح تعبد ًا
إال لله ...وال ينذر إال لله ...وال يستغيث إال بالله ...وال يرجو النفع إال
من الله ...وال يأمل دفع الضر إال من الله ...يجب أن تكون دعوة العامة
إلى هذه األصول أو ً
ال وثاني ًا وثالث ًا ودائم ًا ...مع العبادات واألخالق وقبلها
وبعدها ...ويجب اإلنكار على من يقع فيها أكثر من اإلنكار على من يشرب
اخلمر ويقع في الزنا.
مبنية على
يغير املرء عقيدته التي نشأ عليها إذا كانت ّ
فمن املنطقي أن ّ
تعظيم القبور واإلعتقاد باألضرحة واإلميان باملزارات...
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ـ من األمور التي يؤذيني سماعها ...احللف بغير الله ...وخاصة عند
الباعة وأصحاب احملال التجارية...
في مصر ..تكاد جتزم أن اجلميع يحلف (بالنبي) ...حتى أصبحت
عالمة مسجلة إلخواننا املصريني ...وفي العراق ...تكاد جتزم أن اجلميع
يقسم (بالعباس) ...وهذا عندهم من أغلظ األيمْ ان وآكدها ...وفي لبنان...
يكثرون من القسم (بالعذراء)....
ـ عندما كنا صغار ًا بالستينيات ...كنا نقسم بـ (رأس أمي وأبي) وكانت
املرأة تقسم بـ(رأس عيالي) ...ولكن أرى أن هذا األمر اختفى عندنا في
الكويت...
ـ أظن أن الصحوة الدينية التي انتشرت في الكويت أواخر السبعينيات
أوائل الثمانينيات ...أثرت على املجتمع كله ...وذلك أن املجتمع الكويتي
صغير ...وكانت صحوة قوية ...رد ًا على الدعوات القومية واالشتراكية
التي سبقت هذه الصحوة ...فانتشر احلجاب ...وامتألت املساجد...
وكثرت احملاضرات واالجتماعات والنشاطات الدينية ...حتى نشأ جيل
كامل ...خالل فترة الصحوة الدينية...
ـ لنرجع إلى موضوع احللف بغير الله ...ال أفهم ملاذا ال ينكر العلماء
على العامة حلفهم (بالعباس) مث ً
ال ...وملاذا العباس على وجه اخلصوص.
ـ أو ً
ال دعني أبينّ لك حقيقة رمبا ال يعرفها الكثيرون هي أن (العباس)
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الذي يحلف به بعض الناس تعظيم ًا ملكانته وتأكيد ًا ملنزلته هو العباس بن
علي بن أبي طالب ...وليس عم النبي | العباس بن عبد املطلب ...فهو
أخو احلسن واحلسني ألبيهما علي من زوجته فاطمة بنت حزام (أم البنني)...
وكالهما يكنى (أبو الفضل) أما عم النبي | فكان له ابن (الفضل) وأما
العباس أخو احلسني فلكثرة فضائله ...والناس يهابون العباس األصغر...
وال يذكرون العباس األكبر الذي كان يقود بغلة النبي | في معركة حنني
فر املسلمون في بداية املعركة ...ولقد سمعت أحدهم ممن يتصدر
عندما ّ
املجالس ويعتلي املنابر ...يقول بالنص...
(حتى املالئكة ال ِ
يصلون إلى منزلة العباس)( ...حتى إذا أراد املوالي
أن يحلف  ...يحلف بالعباس ألنه يخاف العباس أكثر من الله تعالى).
ـ لعلها زلة لسان ...في حلظة حماس قالها هذا املعمم وال شك أنك
لو ذكرت ذلك ألي مسلم عامي ال يفقه شيئ ًا في دين الله ...لقال لك هذا
القول مردود على صاحبه وال يقبله أحد...
لم أعلق على رد صاحبي...
ويدون ال شك أنه أثبت مما يقال ...فإنك
ـ ولكن إذا قرأت ...ما يكتب
ّ
تصل إلى قناعة أن بعض الناس يرفع العباس بن علي إلى منزلة أعظم من
األنبياء ...بل ومن منزلة أولى العزم من الرسل ..وإليك بعض ما ورد في
منزلة أبي الفضل العباس أخي احلسني ...فهو (باب احلوائج) ...يكتب
اإلمام الشيرازي.
(من عجيب ما شاهدته في كربالء ومنذ نعومة أظفاري وأنا في التاسعة
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من عمري حيث وصلنا كربالء املقدسة من النجف األش��رف إلى وقت
خروجي اإلجباري من هذه املدينة قاصد ًا الكويت الكثير من الوقائع .فمن
مشاهداتي املتكررة في كربالء هو خوف العرب والعجم والهنود والترك
والكرد وغيرهم من القسم بالعباس ،فبعضهم يهون عليه احللف بالله
سبحانه على احللف بالعباس.
استخدمت هذه العقيدة القو ّية لدى الناس بالعباس في حل
وقد
ُ
إلي – ممن
املنازعات التي كانت تنشب بينهم ،فكنت أطلب – عند الترافع ّ
أراه على باطل أن يحلف بالعباس ،فتراه على استعداد ألن يقر ويعترف
بذنبه ويرجحه على القسم بالعباس) .انتهى...
وهذه الظاهرة ال تنحصر بالشيعة فقط بل جندها عند أهل السنة أيض ًا،
فكانوا ال يقسمون إال بالعباس...
ـ ال حول وال قوة إال بالله ...مع أن العقيدة الصحيحة (أن حتلف بالله
كاذب ًا خير من أن حتلف بغير الله صادق ًا)...
ـ لقد أصبحت سمة ألهل العراق ...خاصة احللف (بالعباس)  ...نسأل
الله الهداية للجميع ...وسؤال بدهي يأتي ملاذا ال تقسم (بالنبي) الذي هو
أعظم عند الله من (العباس) كما يفعل كثير من الناس في مصر ...مع أن
كثير ًا منهم ال يقصد احللف ولكنها عادة سيئة ينبغي على العلماء أن يتصدوا
لها ...فإن األلفاظ التي فيها نوع من الشرك نهى عنها الرسول | ،ولو
مبجرد اللفظ دون النية والقصد ففي احلديث...

عن قتيلة بنت صيفي اجلهنية قالت :أتى حبر من األحبار رسول الله |
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فقال :يا محمد! نِعم القوم أنتم لوال أنكم تشركون! قال :سبحان الله! وما
ذاك؟ قال تقولون إذا حلفتم :والكعبة قالت :فأمهل رسول الله | شيئ ًا ثم
قال :إنه قد قال فمن حلف فليحلف برب الكعبة قال :يا محمد! نعم القوم
أنتم لوال أنكم جتعلون لله ندا! قال :سبحان الله! وما ذاك؟ قال :تقولون ما
شاء الله وشئت .قالت :فأمهل رسول الله | شيئ ًا ثم قال :إنه قد قال فمن

قال :ما شاء الله فليقل معها :ثم شئت (السلسلة الصحيحة).

وعن ابن عباس قال :جاء رجل إلى النبي | فراجعه في بعض الكالم
فقال :ما شاء الله وشئت! فقال رسول الله | :أجعلتني مع الله عد ً
ال (وفي
لفظ :ند ًا)؟! ال بل ما شاء الله وحده( .صحيح).
قال |« :أكبر الكبائر أن جتعل لله ند ًا وقد خلقك» متفق عليه.
ومثل هذه األقوال التي يجب إنكارها( ...توكلت على الله وعليك)
(ما لي إال الله وأنت) ...الله سبحانه وتعالى (أحد صمد) ...ال ند له..
وال كفو له ..سبحانه ..فال يجوز صرف شيء مما اختص الله به ..إلى أي
مخلوق مهما كان.
ولو جاز لنا أن نحلف مبخلوق لكان الرسول | هو أول��ى من
يحلف به...
قاطعني..
ـ هل يجوز أن تقول( :لو جاز أن نحلف مبخلوق لكان الرسول | هو
أولى من يحلف به)؟
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ابتسمت ...حلرص صاحبي..

ـ هذا من باب قول النبي | ( ..لو كنت آمر ًا أحد أن يسجد ألحد
ألمرت املرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها).
ـ ما مناسبة هذا احلديث؟
ـ عن عبد الله بن أبي أوفى قال :قدم معاذ اليمن أو قال الشام فرأى
النصارى تسجد لبطارقتها وأساقفتها فرأى (فكر) في نفسه أن رسول الله
| ،أحق أن يعظم فلما قدم املدينة قال :يا رسول الله رأيت النصارى
تسجد لبطارقتها وأساقفتها فرأيت في نفسي أنك أحق بالسجود ...فقال
|« :لو كنت آمر ًا أحد ًا أن يسجد ألحد ألمرت املرأة أن تسجد لزوجها»...
(صحيح ابن ماجه).
وهذا العمل – السجود – ال يجوز إال لله سبحانه كما احللف والدعاء...
كلها لله وحده ..ال شريك له.
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ـ ال أذكر كم مرة زرت بغداد ...ولكنها ليست أقل من ثالث مرات...
كنت أحرص في كل رحلة أن أذهب إلى النجف وكربالء!!
استغرب صاحبي..
ـ وملاذا حترص أن تذهب إلى النجف وكربالء؟!
ـ ألرى بأم عيني ما أكتب عنه ...وألبينّ للناس من واقع عشته ال من
رواية سمعتها.
كان مرافقي في إحدى هذه الرحالت عام  1986للميالد ...عراقي
يعمل في اجلامعة ...يسكن ب��غ��داد ...أذك��ر أنني سكنت في (شيراتون
عشتار) ...أردت أن أصلي العصر قبل خروجنا...
سألت كمال:
ـ أين اجتاه القبلة؟!
كأمنا أحرج بسؤالي وكعادته قلبها إلى مزحة ...وبلهجته العراقية...
ـ إنت صلي ...بأي اجتاه ..إذا طلعت الصالة من الدريشة (النافذة)
ستصل إلى السماء.
أنكرت عليه مقولته ...وأنه ال مجال للمزاح في هذه األمور ...اجتهدت
في معرفة اجتاه القبلة ...أديت الصالة ...وخرجنا...
طلبت منه التوجه إلى كربالء...
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ـ املسافة إلى كربالء تزيد على املئة كيلومتر ...ثم ثمانون كيلو متر ًا إلى
النجف ..أرى أن تؤجل هذه الرحلة إلى الغد ...ننطلق صباح ًا بعد وجبة
اإلفطار ...ونعود قبل املغيب ...ولكن اليوم لنتجول في بغداد ...وترتاح
من عناء السفر ..بأكل السمك املسقوف على شاطئ النهر.
استحسنت رأي صاحبي ...وكان كذلك برنامجنا في اليوم التالي..
انطلقنا الساعة العاشرة صباح ًا في اجتاه جنوب غربي ...إلى كربالء ...هناك
حيث وقعت معركة الطف واستشهد احلسني عليه السالم ،ومن كان معه...
املزار األكبر هناك للحسني بن علي والعباس بن علي رضي الله عنهما.
بلغنا املكان ..وكان ذلك أثناء احلرب العراقية _ اإليرانية ..التي امتدت
من سبتمبر 1980م إلى أغسطس 1988م..
كنت ألبس الزي الشعبي اخلليجي ...ما إن بلغنا املوقع حتى استقبلنا
أزوركم)  -بتشديد الواو  ... -اي أكون مرشدكم
أحد املعممني( ...تريد أن ّ
أصر أن يصاحبنا ...وإن شئنا أن
لزيارة الضريح ...شكرته واعتذرتّ ...
ينزلنا إلى (السرداب) ..الطابق السفلي ..وخدمات أخرى ...قررت أن
أجلس معه ..ألحاوره  ..جلسنا قبل املدخل..
(تزورنا)؟
ـ هل لي أن أستفسر عن بعض األمور قبل أن ّ
ـ بالطبع  ...فأنا خبير بهذا املكان ووالدي من قبلي وجدي...
ـ ملاذا كتب في كل مكان (يا أبا عبد الله)؟! (لبيك يا حسني)؟
استغرب املعمم..
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ـ هذه تعبر عن حبنا ووالئنا ألبي عبد الله احلسني الذي قتل مظلوم ًا...
هنا في هذه البقعة املقدسة ...التي تقدست بدمه عليه السالم ...ومن قتل
مظلوم ًا من آل بيته الطاهرين ...كان متحمس ًا ...أردت تهدئته...
ـ كلنا يؤمن بأن احلسني بن علي رضي الله عنه قتل مظلوم ًا ونقول لعنة
الله على من قتله ...ومن أمر بقتله ...ومن أعان على قتله ...ومن رضي
بقتله ...ال يقبل الله منهم صرف ًا وال عد ً
ال ...إلى يوم القيامة ...هذه حقائق
ال يختلف عليها اثنان من املسلمني ...وكلما تذكرنا مصيبته وآل بيته قلنا
(إنا لله وإنا إليه راجعون)..
بدت على صاحبي عالمات الهدوء والرضا...
ـ ولكن نحن نتكلم العربية ...وقرآننا عربي...
{ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ} (يوسف).
{ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ
ﰏ ﰐ ﰑ} (طه).
{ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ } (الزمر).
وفي اللغة العربية ...عندما تقول (ي��ا) ...هي للنداء ...إن كانت
للحاضر ...مث ً
ال أنت أبو ()...؟
ـ أجاب( ...حيدر)...
ـ أناديك ..يا (أبا حيدر) ..فتجيبني نعم ..وأنت إذا أردت شيئ ًا من ابنك...
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تناديه ...يا حيدر ...هذا للحاضر املرجو أن يسمعك ...ولكنك ال تنادي ابن
عمك الذي يسكن بغداد (يا أبا حسني) ...ألنه ال يسمعك ...وكذلك رمبا
تنادي من هو أعلى منك منزلة ...نداء طلب ورجاء ...وتنادي من هو أقل
منك منزلة ...نداء أمر وأداء ...وإذا ناديت الله ...فإنك تناديه نداء (دعاء)...
ورمبا نداء استغاثة ...وهذا كله ...يأتي بصيغة (اللهم) مبعنى (يا الله)...
كان صاحبي يستمع باهتمام ...كأمنا يسمع شيئ ًا جديد ًا...
ـ أوافقك الرأي...
ـ واآلن نعلم أن احلسني بن علي عليه السالم قتل مظلوم ًا وأنه نال أعلى
درجات الشهادة وأنه في اجلنة مع أبيه وجده رسول الله | ...وأنه وأخوه
احلسن (سيدا شباب أهل اجلنة) ...ولكن ملاذا نقول (يا حسني)؟!
ـ جندد بهذه الكلمة والءنا وحبنا للحسني عليه السالم...
 هذه الصيغة ال ُتستخدم وال تستعمل في جتديد ال��والء وال بياناحملبة ...هذه صيغة نداء  ...ودعاء ...واستغاثة ...واحلسني عليه السالم
هناك في نعيم اجلنان ...ال يسمع هذا النداء ...وال يستجيب لهذا الدعاء...
وال يدري عن هذه التلبيةَ ...
حب إليه أن يتبع الناس تعاليمه وأخالقه
وأ ُّ
وعبادته ...وتعاليم أبيه ..ومن باب أولى هدي جده رسول الله | ...من
أن يرددوا كلمات ال تبلغه...
ـ ومن قال لك أنه ال يسمع هذا النداء؟ وأن��ه ال تبلغه تلبية محبيه
ومواليه؟!
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ـ ألن��ه في اجلنة يتنعم مع أبيه وج���ده ...وامل��وت��ى ال يسمعون نداء
األحياء...
ـ أال يسمع رسول الله | صالة من يصلي عليه؟!
ـ في احلديث« :أكثروا الصالة علي فإن الله وكل بي ملك ًا عند قبري فإذا
صلى علي رجل من أمتي قال لي ذلك امللك يا محمد إن فالن بن فالن صلى
عليك الساعة» حسن...
وفي احلديث اآلخر...
(أكثروا من الصالة علي يوم اجلمعة ،فإن صالتكم معروضة علي قالوا:
وكيف تعرض عليك وقد أرمت؟ قال :إن الله تعالى حرم على األرض أن
تأكل أجساد األنبياء) (صححه األلباني)...
ففي هذه احلديثني بينّ الرسول | استثناءه من حال املوتى عموم ًا...
فكل أحد بعد األنبياء تأكل األرض جسده وإال ملا أقر الرسول | السائل
على قوله (وقد أرمت) ...واستثنى األنبياء..
ثم دعني أسألك وبكل صدق وحب ..وإخالص..
ـ أليس األولى ...أن نقول (يا الله) ...أو (اللهم ...عليك بالظاملني)
(واكتبنا مع الذين يكونون مع احلسني) ،ومع آل احلسني وآل محمد جميع ًا
يوم القيامة ..أليس من األجدى لو كان لنا أن ننادي أحد ًا غير الله أن نقول
(يا رسول الله) ...فهو األولى من غيره بالنداء والدعاء واالستغاثة إن كانت
جتوز لغير الله سبحانه...
50

يغير املرء عقيدته؟
ملاذا ّ

سكت صاحبي...

وبينما نحن في طريقنا للدخول حيث الضريح ...إذا بسبعة توابيت
تسبقنا ...سألته..
ـ ما هذا؟
ـ هذه جثامني ..جنود استشهدوا في اجلبهة مع إيران يأتون بها للطواف
حول الضريح ...قبل دفنها...
يطوفون حول الضريح؟!
{ -إنا لله وإنا إليه راجعون}!!! وملاذا ّ

ـ إنهم يتبركون بهذه الزيارة ...ومن يزوره ميت ًا كمن يزوره حي ًا...

ـ هذه قضايا من الغيب ال ينبغي ألحد أن يعتقدها وال أن يقول بها إال
بتشريع من الله :آية من القرآن أو حديث صحيح من رسول الله | ،وإال
أصبحت بدعة من وحي الشيطان ...حتى حول الكعبة املشرفة بيت الله
احل��رام ...الذي أمر الله عباده أن يطوفوا حوله عبادة له سبحانه ...وهو
(أول بيت وضع للناس) وهو مبكة ...ال يطاف باملوتى حوله( ...إنا لله وإنا
إليه راجعون) من هذه األمور التي ال يرضاها الله وال رسوله وال ابن عمه
وال سبطه وال أحد من املسلمني املؤمنني املخلصني لله ورسوله...
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أصر أبو حيدر أن يرافقنا ...خاصة بعد أن علم أننا سنتوجه إلى النجف
بعد كربالء ...وكرر أكثر من مرة أنه ال يريد منا أية مبالغ مادية ...وإمنا يريد
األجر والثواب ...وافقنا على طلبه ...بدأ بيان الزيارة
ـ هنا نحن في الرواق اخلارجي ومن أراد (الزيارة) ...ينبغي أن يلتزم
ببعض اآلداب لكمال أجر الزيارة ...مث ً
ال ...يصوم ثالثة أيام متوالية قبل
الزيارة ويغتسل في اليوم الثالث ...ثم ينوي الزيارة ويخلص نيته ويلبس
أثواب احلزن والكرب ويلتزم الوقار ...ويفضل أن يزور ماشي ًا وال يتخذ
زاد ًا من اللحم وأنواع الطعام الفارهة ...وإمنا يكتفي باخلبز واللنب ..ويأتي
أشعث أغبر وكلما اقترب من (العتبة املقدسة) ...ازداد خشوع ًا ...في بعض
الروايات عن محمد بن مسلم ..قلت لإلمام محمد الباقر عليه السالم :إذا
خرجنا إلى أبيك ألسنا في حج؟ قال :بلى ...قلت :فيلزمنا ما يلزم احلاج؟
قال :يلزمك حسن الصحبة ...وقلة الكالم ..وكثرة الذكر ..ونظافة الثياب..
واخلشوع وكثرة الصالة على محمد وآل محمد ،وترك اخلصومة ...فإذا
فعلت ذلك مت حجك وعمرتك...
كان أبو حيدر يتحدث بلطف ...وتفصيل ...يريد أن يبلغنا رسالة
(ويهدينا) ...إلى احلق ...بقيت مستمع ًا ونحن ال زلنا في الرواق اخلارجي
في طريقنا إلى الصحن األوسط...
تابع حديثه:
52

يغير املرء عقيدته؟
ملاذا ّ

ـ ومن آداب الزيارة االغتسال من الفرات لرواية ...عن بشير الدهان
عن الصادق عليه السالم ...قال :من أتى قبر احلسني بن علي عليه السالم
فتوضأ واغتسل في الفرات لم يرفع قدم ًا ولم يضع أخرى إال كتب الله له
حجة وعمرة ...وإذا أراد دخول (احلائر املقدس) يدخل من الباب الشرقي..

وإذا أتى القبر يقف على باب الروضة ويدعو بالدعاء املأثور ...ثم ميضي
إلى القبر فإن له بكل خطوة أجر املتشحط بدمه في سبيل الله ،فإذا بلغت
القبر فامسحه بيدك وقل :السالم عليك يا حجة الله في أرضه وسمائه ،ثم
متضي إلى صالتك ولك بكل ركعة كثواب ألف حجة وألف عمرة وألف
رقبة ،وكمن رابط في سبيل الله ألف مرة مع نبي مرسل...
توقف أبو حيدر عن الكالم ...وبدأ طقوس (الزيارة) ...دخلنا وأنا
أراقب الناس من حولي ..بعضهم يحبو ...واآلخر يدخل راكع ًا ..وأغلبهم
ميشي ...مع ضرب خفيف على ص��دره ...وكلما اقتربنا من القبر ازداد
الزحام ...وعند القبر ...تعلق الناس بالسور املعدني املشبك ...وكان على
هيئة خمسة أقواس وفوقه ثالثة أو أربعة ألواح مذهبة وفوقه قماش أخضر
غطى جزء ًا من الضريح الذي بلغ طوله ثالثة أمتار تقريب ًا...
ذكرني بضريح الرضا إال أنه هناك تزين السقف باملرايا الصغيرة أكثر...
وهنا تزين بالكريستال ...انتهينا ..وبدأنا باخلروج ...انقلب صاحبي ميشي
القهقرى إلى أن خرجنا...
ـ اآلن ميكننا زيارة العباس...
 لنجلس جانب ًا يا أبا حيدر53
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أخذنا مجلس ًا أنا وكمال وأبو حيدر...

ـ يا أبا حيدر ...ذكرت لي فضل الزيارة وآدابها ...وإنها تعدل آالف
احلجات إلى مكة وآالف العمرات ...وآالف الرباط في سبيل الله ...وأنا
بصراحة لدي بعض التساؤالت...
ـ تفضل...
ـ هل كان الرسول | يعلم مبقتل احلسني؟!
ـ نعم ...وأخبر بذلك واحلديث عن أم الفضل بنت احلارث أنها دخلت
على رسول الله | ،فقالت يا رسول الله إني رأيت حلم ًا منكر ًا الليلة.
قال :وما هو؟ قالت( إنه شديد) .قال :وما هو قالت :رأيت كأن قطعة من
ِ
رأيت خير ًا تلد فاطمة إن شاء
جسدك قطعت ووضعت في حجري ،فقال:
الله غالم ًا فيكون في حجرك.
فولدت فاطمة احلسني فكان في حجري كما قال رس��ول الله |،
فدخلت يوم ًا إلى رسول الله | فوضعت احلسني في حجري ثم حانت
مني إلتفاتة فإذا عينا رسول الله | تهريقان من الدموع فقلت :يا نبي الله
بأبي أنت وأمي مالك؟
قال | أتاني جبريل عليه السالم فأخبرني أن أمتي ستقتل ابني هذا.
فقلت :هذا؟ قال :نعم ،وأتاني بتربة من تربته حمراء( ....صحيح).
استغربت حفظه للحديث ...وهو حديث صحيح...
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ـ أحسنت يا أبا حيدر ...إذن كان النبي | ،يعلم مبقتل احلسني وأن
أناس ًا ظاملني ينتسبون إلى أمة محمد ستقتله ...وفي أرض كربالء ...هل أمر
الرسول | أحد ًا ...أن يزور قبر ابنه بعد مقتله؟! وذلك أنه | معلوم لدينا
جميع ًا أن الرسول | لم ينتقل إلى الرفيق األعلى إال ما ترك خير ًا إال ودلنا
عليه ...وأجر الزيارة أعظم من ألف ألف حجة وعمرةِ ...
فل َم َل ْم يدلنا عليه
الرسول | ،ولو بحديث واحد؟! كل الذي ذكرته يا أبا حيدر يدفع املسلم
أن يحرص أن يأتي لزيارة أبي عبدالله عليه السالم ...أكثر من حرصه على
احلج والعمرة...
ولكنك لم تذكر لي حديث ًا واحد ًا عن رسول الله | في احلث على
ال��زي��ارة ...ومع أنك ذك��رت تفاصيل ال��زي��ارة ...من الصيام واالغتسال
واألذكار والصحبة واخلشوع واملشي ...وغير ذلك ...والرسول | ذكر
لنا تفاصيل احلج ...من أجر احلاج منذ أن يخرج من بيته ...وأجر الطواف
والركعتني عند املقام والسعي واحللق والذبح ..وهذه تشبه تلك إال أن
أحاديث احلج ثابتة بالسند واملنت إلى رسول الله | ...وأحاديث الزيارة
تبدأ من بشير الدهان ثم جعفر الصادق ...والرواية عن جعفر الصادق...
وليست عن رسول الله | ..وال تثبت نسبتها إلى جعفر الصادق..
قاطعني...
ـ وهل يحدث جعفر الصادق كذب ًا على رسول الله |؟
ـ كال ...بالطبع ...أبد ًا لم أقل ذلك ...ولكن هنا مشكلة كبيرة لدي...
وهي أن الرواية عن جعفر الصادق ليست ثابتة ..كلها أقوال مرسلة ...ثم من
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أن هذه قضية تعبدية عظيمة ...وفيها من األجر وما ينبغي أن يحرص عليه
كل مسلم ...ولكن كما تعلم أن العبادات ...توقيفية ...أي أننا ال نصلي
كما نشتهي وال نصوم كما نهوى ...وال نزكي كما نرتأي ..الرسول | َبينَّ
لنا كل ما نحتاج إليه في التقرب إلى الله ...أريد حديث ًا واحد ًا فقط ...حديث ًا
واحد ًا ...صحيح ًا إلى رسول الله | في ثواب الزيارة...
ثم لدي مشكلة أخرى ...إذا كان كل هذا األجر والثواب في زيارة قبر
احلسني ...فال شك أن زيارة قبر الرسول | ثوابها أكبر ...وال أعلم حديث ًا
واحد ًا يثبت مثل هذا األجر في زيارة قبر الرسول |.
ومشكلة ثالثة – واسمح لي يا (أبا حيدر) – ولكن لدي تساؤالت ال
أجد لها إجابات ...املشكلة األخرى أن (القدسية) التي أضيفت إلى كل
شيء في هذا املكان( ...العتبة املقدسة)( ...الروضة املقدسة)( ..الضريح
املقدس)( ..احل��رم) ...هذه صفات ال ميكلها البشر مبعنى ...أن إضافة
(احلرمة) أو (القدسية) ألشخاص أو أماكن أو أذكار ...هذه قضية يختص
بها الله عز وجل ...فمن أسمائه (القدوس)...
{ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢ} (احلشر).
وهو سبحانه وحده الذي يقرر أن هذا املكان مقدس أو هذا املكان
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(حرم) ...وبالطبع إذا قلنا (حرم) يصبح للمكان أحكام ...من عدم الصيد
أو قطع الشجر أو ارتكاب املعاصي ...والله عز وجل لم يجعل في االرض
(حرم ًا) عدا (البيت احلرام) مبكة ...في قوله:
{ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ} (املائدة.)2 :
{ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳﭴ} (املائدة.)97 :
فال يجوز لنا أن نضيف (القدسية) و(احلرمة)...
ـ وماذا عن املدينة املنورة؟!
ـ نعم حرمها الرسول | بأمر من الله ...ففي احلديث املتفق عليه...
أن النبي | طلع له جبل أحد فقال:
(هذا جبل يحبنا ونحبه اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بني
البتيها) متفق عليه ...وكل هذا بوحي من الله..
{ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ}.
هذه قضايا أساسية يا أبا حيدر ينبغي على كل منا أن يبحث عنها ويتيقن
أنه فيها كما يرضى الله عز وجل ...وإال إذا فتحنا الباب فكل أحد يستطيع
أن يجعل من الثواب ما يشاء ملن قام بعمل ما مثل (صالة الرغائب) ..وأجر
(احلج في رجب) ...وقيام (ليلة اإلسراء) ...وزيارة (غار حراء) ...هذه
عبادات لله ومن األدب مع الله أال يتقرب العبد إلى الله إال مبا شرع الله.
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بعد أن خرجنا إلى ال��رواق اخلارجي مررنا بفندق (أفنان كربالء)..
ومعظم الفنادق هنا من النوع الذي يلبي احلاجات األولوية للزوار ...قادنا
أبو حيدر إلى ضريح (العباس بن علي)..
ـ ال بد من زيارة (قمر بني هاشم)( ...باب احلوائج)...
لم تكن املسافة بعيدة..
ـ هل تعلم أن بني الضريحني ..كما بني الصفا واملروة؟
ـ كال ...لم أكن أعلم ذلك ...وهل تعني هذه املسافة شيئ ًا معين ًا...؟؟
ـ ملجرد العلم ...كما يسعى الناس هناك في مكة بني الصفا واملروة...
هنا ...يذهب الناس بعد (احلسني) إلى (العباس)...
ـ وملاذا يلقب (العباس بن علي) ...بـ(باب احلوائج)؟
ـ رمبا ألنه واسى أخاه احلسني في العطش ...والعقيدة فيه أنه يقضي
حوائج احملتاجني بحسب وجود املقتضي وعدم املانع!!!
لم أعلق على مقولة صاحبي ...تابع حديثه...
ـ وهناك الكثير من الكرامات للعباس عليه السالم ...ال داعي لذكرها...
ولكن له في نفوس احملبني واملوالني مكانة عظيمة ...حتى أصبح احللف به
من أعظم األمور التي ال يقدم على فعلها أحد إال وهو صادق ...ونحن في
الطريق روى لنا إحدى كرامات العباس عليه السالم..
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كان طالب علم يدرس العلوم الدينية في كربالء اسمه الشيخ إبراهيم...
وكان يريد الزواج وعليه دين وكان يريد احلج أيض ًا ..وال يتمكن من ذلك.
ثم ذهب إلى حرم العبـّاس،
فجاء إلى حرم اإلمام احلسني طالب ًا حوائجه ّ
وكان ّ
كل يوم يأتي إلـى احلرمني ويطلب حاجته وبإحلاح متواصل ومستمر،
واستمر على ذلك ستة أشهر  ،وفي اليوم اآلخر رأى امرأة من أهل البادية
حتمل طف ً
تقوس ظهره أن تدلى رأسه إلى
ال مصاب ًا مبرض «الكزاز» وبلغ ّ
اخللف  ،وهذا القسم ال يعالج في الطب  ،وبعد أن يئس أهله من الشفاء
العباس وضعته املرأة ـ ولع ّلها كانت أ ّمه ـ أمام ضريح
جاءوا به إلـى حرم ّ
العباس تطلب منه الشفاء العاجل  ،وإذا بالطفل يغفو ثم يصحو من إغمائه
ّ
ويقف على رجله ّ
عي
كل هـذا والشيخ ينظر إليه  ،ويرى كيف ّ
تقبل الله َس َ
العباس في شفائه .
هذه املرأة وكيف توسط ّ
العباس
وهنـا هاج الشيخ وسيطر عليه احلـزن واأللـم وأخذ يخاطب ّ
بلهجة ال تناسب مقامه وبلغة عامية :
كـل شيء لك ّنكما ال تنفعان إ ّ
احلسني إمام وأنت أخـو اإلمام  ،وبيدك ّ
ال
ثم و ّدع احلضرة الشريفة وذهب إلى حرم اإلمام احلسني،
أقرباءكما العـرب ّ ،
والعباس أخو اإلمام وبيدكما ّ
كل شيء ولك ّنكما ال
وقال له  :أنت إمام
ّ
تنفعان إ ّ
ثم خرج وقرر أن يذهب إلـى النجف األشرف
ال أقرباءكما العربّ .
ثم ليعود إلى أهله وقريته في إيران .
ليخاطب اإلمام أمير املؤمنني باملنطق نفسه ّ
عـزمالرجلعلىالذهابإلـىالنجفاألشرف،وملاوصلإلىالصحنالشريف
جلس ليستريح ،فإذا به يرى شخص ًا يأتيه ويقول له :يا شيخ إبراهيم إنّـي خادم
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الشيخ مرتضى األنصاري جئتك ألبلغك رسالة الشيخ ،وأنّه ينتظرك في بيته .
تعجبالشيخإبراهيممنكالمهـذاالرسولألنهلـميرالشيخاألنصاريمنقبل،
املطهر .
تعجبه عـن كيفية علم الشيخ به وأنّه موجود في إيوان الصحن ّ
واشتـدّ ّ
قام وذهب إلـى دار الشيخ  ،فاستقبله الشيخ األنصاري وأعطاه ثالث صرر
قائ ً
ال له :
حلجك وه��ذه ل��زواج��ك وهـذه ألداء دينك  ،فتعجب
ه��ذه ال��ص� ّ�رة ّ
من معرفة الشيخ بحوائجه وازداد عجبـه من عتب الشيخ عليه ألنه
ال له  :هناك ف� ٌ
العباس بذلك اخلطاب قائ ً
�رق بينك وب�ين ذلك
خاطب ّ
ٌ
رجـل عالم ع��ارف وتلك امرأة
العباس فـي احل��ال فأنت
ال��ذي شافاه ّ
قرو ّية ّ ،
فإن الله إذا لـم يعطها حاجتها كفـرت  ،وأ ّما أنت فلست كذلك .
وغير رأي��ه في أمر العودة إلى إي��ران.
رجع الشيخ إلى كربالء املقدّ سة ّ
وفتح الصرر الثالث فإذا في ّ
صرة بقدر كفاية احلاجة التي كانت له .
كل ّ
فالعبـاس هـو باب احلوائج بأمر من الله سبحانه وتعالى.
وهكـذا ّ
ـ تعلم أبا حيدر ...مع أننا لم نلتق إال من سويعات ورمبا لن نلتقي بعد

اليوم ...ولكن أود أن أبلغك كلمات من محب مشفق ...هذا الذي تتحدث
عنه وتفعله كل يوم ...هذا دين ...وتشريع ...وأمور ينبغي أال ينطق بها أحد
إال بوحي من الله عز وجل ...كنت في السودان ذات مرة ...وكان الناس
يزورون قبة وخاصة في مواسم معينة ...وكل من يزور القبة ..يروي لك
قصة تتمثل فيها كرامة املدفون حتت القبة ...كم من معوق استعاد حركته...
وكم من عقيم ولدت ...وكم من فقير قضيت ديونه ...وهذا النهج ينتشر
عند كل قبة وضريح ودعني أذكر لك حديث ًا موقوف ًا على أبي عبد الرحمن
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عبد الله بن مسعود يقول« :إن الشيطان ليتمثل في صورة الرجل فيأتي القوم
فيحدثهم باحلديث من الكذب فيتفرقون فيقول الرجل منهم سمعت رج ً
ال
أعرف وجهه وال أعرف اسمه يحدث كذا وكذا» أخرجه مسلم في مقدمة
صحيحه ...بلغنا ضريح العباس ...فبادرنا باحلديث أبو حيدر...
ـ وبالطبع لكل زي��ارة دع��اء مأثور يختلف عن الضريح اآلخ��ر ومن
الواجب زيارة العباس مع زيارة أبي عبدالله عليهم السالم ...وكما كان
الوضع عند ضريح احلسني كان هنا...
ـ ولكن (العباس) ليس من األئمة؟!
ـ كال وليس من املعصومني ولكنه متيز بقضاء احلوائج ملوقفه العظيم من
أخيه احلسني عليه السالم يوم كربالء...
ـ وكذلك كان ...عثمان بن علي ...وعمر بن علي ..وعمر بن احلسن
كلهم استشهدوا مع احلسني عليه السالم في كربالء ...وعثمان بن علي كان
مالزم ًا للعباس في جميع أعماله يوم كربالء...
ـ أظن أنهم لم تعمل لهم أضرحة ألنهم لم يجدوا جثامينهم أو لم
يجدوها ...الله أعلم.
وصلنا مركبتنا ...اعتذر أبو حيدر الرتباطه وعدم قدرته أن يصحبنا إلى
النجف...

انطلق كمال بنا جنوب ًا إلى النجف ...مسافة لم تزد عن الساعة75( ...
كم).
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في رحلتنا إلى النجف ...كانت الطريق سالكة...
ـ احلمد لله أننا في يوم األربعاء ...وإال فأيام اخلميس واجلمع ال تستطيع
أن تصل إلى (احلائر املقدس).
ـ ملاذا؟
ـ ألن هناك روايات أن فاطمة الزهراء عليها السالم ،تزور ابنها احلسني
ليالي اجلمع ...مع أنني غير متدين ...ولست حتى من احلريصني على
الصالة ...إال أن هذه األمور لها مكانة في قلبي..
ـ وهل تظن أن هذه املكانة في قلبك تنفعك إذا كنت ال تؤدي الصالة
املفروضة؟
ـ إن شاء الله!!
ـ أؤكد لك أنها لن تنفعك ...وأجزم لك بذلك وإن شئت أن أحلف لك
فعلت إذا كنت تارك ًا للصالة ...لم يتفاعل مع مقولتي كمال..
ميكن ألي «زائر» أن يرى املئذنتني والقبة املذهبة من مسافة بعيدة...
ويزيدها جما ً
ال األضواء مع حلول الظالم ..أما الضريح في الداخل فهو
على منط ضريح أبي عبدالله إال أنه غطي بقماش أسود.
وكما حصل في كربالء استقبلنا أح��د املطوفني ليقوم بتزويرنا...
اعتذرنا ..أن ال نحتاج ...عرض علينا ..كتيب صغير ألدعية الزيارة...
غيرت رأيي وطلبت منه أن يصحبنا...
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ـ سوف أقوم بتزويركم والدعاء الكامل الوارد عند الضريح ...ال عليكم
إال اتباع تعليماتي وسماع دعائي ...كان الوصول إلى الضريح أسهل من
كربالء ...وهناك أخذ يدعو...
الم َع َل ْي َك يا َص ْف َو َة ِ
ول ِ
الم َع َل ْي َك يا َر ُس َ
الم َع َل ْي َك
لس ُ
لس ُ
لس ُ
اللهَ ،ا َّ
اللهَ ،ا َّ
َا َّ
يا أمنيَ ِ
الم
اخت ََّص ُه َو ْ
الله َو ْ
اص َطفا ُه ُ
لس ُ
لس ُ
اخ َ
الم َعلى َم ِن ْ
تار ُه ِم ْن َب ِر َّيتِ ِهَ ،ا َّ
اللهَ ،ا َّ
ليل ِ
َع َل ْي َك يا َخ َ
هار َو ْ
الم
لس ُ
الله ما َد َجى ال َّل ْي ُل َو َغ َسقَ َ ،وأضا َء ال َّن ُ
أش َر َقَ ،ا َّ
ناط ٌقَ ،و َذ َّر شا ِر ٌقَ ،و َر ْح َم ُة ِ
صام ٌتَ ،و َن َطقَ ِ
َع َل ْي َك ما َص َم َت ِ
الله َو َب َركا ُت ُه،
ِ
صاح ِ
السوابِ ِق
الم َعلى َم ْوالنا أمي ِر المْ ُ ْؤ ِمننيَ َع ِل ِّي ْب ِن أبي طالب
لس ُ
ب َّ
َا َّ
الش ِ
ب َوال َّن ْجدَ ِةَ ،و ُم ِ
َوالمْ َ ِ
بيد ا ْل َكتائِ ِ
ناق ِ
ظيم المْ ِ ِ
ديد ا ْل َب ِ
بَّ ،
راس.
أس ،ا ْل َع ِ

الله ال ّن ِ
الم َع َل ْي َك يا َعينْ َ ِ
باب ِ
اظ َر َةَ ،و َيدَ ُه
الم َع َل ْي َك يا َ
لس ُ
لس ُ
اللهَ ،ا َّ
َا َّ
الباس َط َة َو ُأذ َن ُه ا ْل ِ
ِ
السابِ َغ َةَ ،ونِ ْق َمت َُه الدّ ِام َغ َة،
واع َي َةَ ،و ِح ْك َمت َُه ا ْلبالِ َغ َةَ ،ونِ ْع َمت َُه ّ
الله َع َلى َ
الم َعلى نِ ْع َم ِة ِ
األ ْب��را ِر،
الم َعلى َق ِ
لس ُ
لس ُ
سيم الجْ َ َّن َة َوال ّ��ن��ا ِرَ ،ا َّ
َا َّ
الم َعلى
لس ُ
لس ُ
الم َعلى َس ِّي ِد المْ ُ َّتقنيَ الأْ ْخ��ي��ا ِرَ ،ا َّ
َونِ ْق َمتِ ِه َع َلى ا ْل ُف ّجا ِرَ ،ا َّ
�ول ِ
أخي َر ُس� ِ
�ن َع ِّم ِه َو َز ْو ِج ا ْبنَتِ ِهَ ،والمْ َ ْخ ُل ِ
الله َوا ْب� ِ
الم
لس ُ
وق ِم ْن طينَتِ ِهَ ،ا َّ
�ي،
��ر ِع ا ْل� َ�ك��ر ِ
َع َلى الأْ ْص���لِ ا ْل � َق��د ِ
ميَ ،ال� َّ�س ُ
�لام َع َلى ا َّل َ
ثم ِر الجْ َ ��نِ� ِّ
ميَ ،وا ْل�� َف ْ
طوبى َو ِسدْ َر ِة المْ ُ ْنتَهى،
لس ُ
لس ُ
الم َعلى َش َج َر ِة ُ
الم َعلى أبِي الحْ َ َس ِن َع ِل ٍّيَ ،ا َّ
َا َّ
الم َعلى َح ْبلِ ِ
الله المْ َت ِ
نيَ ،و َج ْنبِ ِه
لس ُ
لس ُ
الم َعلى والِ ِد الأْ ئِ َّم ِة الأْ ْبرا ِرَ ،ا َّ
َا َّ
ني َو َر ْح َم ُة ِ
المْ َك ِ
الله َو َب َركا ُت ُه،
الله في ْأر ِض ِه َو َخلي َفتِ ِه َوالحْ ِ
ني ِ
الم َعلى أم ِ
اك ِم بِأ ْم ِر ِهَ ،وا ْل َق ِّي ِم بِدينِ ِه،
لس ُ
َا َّ
ف ِ
اط ِق بِ ِح ْك َمتِ ِهَ ،وا ْل ِ
َوال ّن ِ
ول َو َس ْي ِ
ول َو َز ْو ِج ا ْل َب ُت ِ
الر ُس ِ
الله
عاملِ بِ ِكتابِ ِه ،أخي َّ
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يات ا ْل ِ
ِ
راتَ ،والمْ ُ ْع ِج ِ
باه ِ
الالتَ ،والآْ ِ
ِ
المْ َ ْس ُل ِ
صاح ِ
زات
الم َعلى
ب الدَّ
لس ُ
ولَ ،ا َّ
ا ْل ِ
الله في ُم ْح َك ِم الآْ ِ
راتَ ،والمْ ُ ْنجي ِم َن ا ْل َه َل ِ
قاه ِ
ياتَ ،ف َ
قال
كات ،ا َّلذي َذ َك َر ُه ُ
ّ
(الزخرف).
َتعالى{ :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ}
اس ِم ِ
ضيي َو َج ْنبِ ِه ا ْل َع ِل ِّي َو َر ْح َم ُة
لس ُ
الم َع َلى ْ
َا َّ
الله َّ
الرضيَ ،و َو ْج ِه ِه المْ ُ ِّ
خاص ِة ِ
الم َعلى ُح َج ِج ِ
ِ
أص ِفيائِ ِه،
لس ُ
أو ِصيائِ ِه َو َّ
الله َو ْ
الله َو ْ
اللهَ ،و َب َركا ُت ُهَ ،ا َّ
الي يا أمنيَ ِ
َوخالِ َصتِ ِه َوأ َمنائِ ِه َو َر ْح َم ُة ِ
الله
الله َو َب َركا ُت ُهَ ،ق َصدْ ُت َك يا َم� ْ�و َ
َو ُح َّجت َُه زائِر ًا عا ِرف ًا بِ َح ِّق َكُ ،موالِي ًا لأِ ْولِيائِ َكُ ،م ِ
عادي ًا لأِ ْعدائِ َكُ ،م َت َق ِّرب ًا إ َلى
اش َف ْع لي ِع ْندَ ِ
ِ
يارتِ َكَ ،ف ْ
الله َر ّبي َو َر ِّب َك في َخ ِ
الص َر َق َبتي ِم َن ال ّنا ِر،
الله بِ ِز َ
َو َق ِ
ضاء َحوائِجي َحوائِ ِج الدُّ نْيا َوالاْ ِخ َر ِة.
ثم أشار علينا أن ننكب على القبر ونقبله ...وملا رآنا لم نفعل تابع دعاءه:
الم ِ
أمير
الله َو َس ُ
َس ُ
�لام َمالئِ َكتِ ِه المْ ُ َق َّربنيَ َوالمْ ُ َس ِّلمنيَ َل َك بِ ُق ُلوبِ ِه ْم يا َ
اطقنيَ بِ َف ْض ِل َكَ ،والشّ ِ
المْ ُ ْؤ ِمننيَ َ ،وال ّن ِ
ِ
صاد ٌق أمنيٌ ِصدّ ٌ
يق،
دين َعلى أ َّن َك
اه َ
طاه ٌر ُم َط َّه ٌرِ ،م ْن ُط ْهر ِ
أش َهدُ أ َّن َك ُط ْه ٌر ِ
َع َل ْي َك َو َر ْح َم ُة ِ
الله َو َب َركا ُت ُهْ ،
طاهر
الغ َوالأْ ِ
أش َهدُ َل َك يا َولِ َّي ِ
داءَ ،و ْ
ُم َط َّهرْ ،
أش َهدُ أ َّن َك
الله َو َولِ َّي َر ُسولِ ِه بِا ْل َب ِ

بيل ِ
بيب ِ
َج ْن ُب ِ
الله َو َو ْج ُه ُه ا َّلذي ُي ْؤتى ِم ْن ُهَ ،وأ َّن َك َس ُ
الله،
الله َوبا ُب ُهَ ،وأ َّن َك َح ُ
َو َأ َّن َك َع ْبدُ ِ
الله َو ُ
الله َع َل ْي ِه َوآلِ ِه،
أخو َر ُسولِ ِه َص َّلى ُ

يارتِ َكِ ،
أ َت ْي ُت َك ُم َت َق ِّرب ًا إ َلى ِ
راغب ًا إ َل ْي َك ِفي ِّ
فاع ِة،
الش َ
الله َع َّز َو َج َّل بِ ِز َ
الص َر َق َبتي ِم َن ال ّنا ِرُ ،مت ََع ِّوذ ًا بِ َك ِم َن ال ّنا ِر ،ها ِرب ًا ِم ْن
أ ْبتَغي بِ َش َ
فاعتِ َك َخ َ
احت ََط ْب ُتها َعلى َظ ْهري َف ِزع ًا ا ِ َل ْي َك َرجا َء َر ْح َم ِة َر ّبي ،أ َت ْي ُت َك
ُذ ُنوبِ َي ا َّلتِي ْ
اليَ ،وأ َت� َق� َّ�ر ُب بِ َك إ َلى ِ
الله َل َي ْق ِض َي بِ َك َحوائِجي،
��و َ
ْ
أس َتشْ ِف ُع بِ َك يا َم ْ
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الله َفإنّي َع ْبدُ ِ
أمير المْ ُ ْؤ ِمننيَ إ َلى ِ
الله َو َم ْو َ
َف ْ
الك َوزائِ ُر َك َو َل َك ِع ْندَ
اش َف ْع لي يا َ
ِ
بيرَ ،و َّ
ظيمَ ،و َّ
فاع ُة المْ َ ْق ُبو َل ُة،
قام المْحَ ْ ُم ُ
الش َ
الله المْ َ ُ
ود َوالجْ ا ُه ا ْل َع ُ
الش ْأ ُن ا ْل َك ُ

ور ا ْل ِ
هاب الث ِ
الم َع َل ْي َك يا َولِ َّي ِ
عاق ُب ،يا َس َ
اللهَ ،و َّ
ليل
الش ُ
لس ُ
ّاق ُب َوال ُّن ُ
َا َّ
إن َب ْيني َو َبينْ َ ِ
ب ،يا ِس َّر ِ
اللهَّ ،
الأْ طائِ ِ
الله َتعالى ُذ ُنوب ًا َقدْ أ ْث َق َل ْت َظ ْهري َوال
است َْر َ
ال ِرضا ُهَ ،فبِ َحقِّ َم ِن ا ْئت ََمن َ
َيأتي َع َل ْيها إ ّ
عاك أ ْم َر َخ ْل ِق ِه،
َك َعلى ِس ِّر ِهَ ،و ْ
الله َشفيع ًاَ ،و ِم َن ال ّنا ِر ُمجير ًاَ ،و َع َلى الدَّ ْه ِر َظهير ًاَ ،فإنّي َع ْبدُ ِ
ُك ْن لي ا ِ َلى ِ
الله
الله َع َل ْي َك.
َو َولِ ُّي َك َوزائِ ُر َك َص َّلى ُ
وطلب منا أن نصلي ست ركعات وندعو مبا نريد ...طلبنا منه أن
نخرج ...فقال:
الم ِ
أمير المْ ُ ِ
قيت َو َب ِق َي
الله أ َبد ًا ما َب ُ
ؤمننيَ َ ،ع َل ْي َك ِم ّني َس ُ
لس ُ
الم َع َل ْي َك يا َ
َا َّ
هار.
ال َّل ْي ُل َوال َّن ُ
خرجنا إلى الرواق اخلارجي ..سألته..
ـ هل لي أن أسألك عن أمور لم أفهمها؟!
ـ تفضل تفضل...
عرفنا مبا ُيريد منا أن نعرف من أسمائه
ـ الله سبحانه وتعالىّ ...
وصفاته ...ولذلك ال ينبغي لنا أن جنتهد في هذا الباب بأن نسمي الله مبا لم
يسم به نفسه أو نصفه سبحانه مبا لم يصف به نفسه...
وافقني على كالمي..
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ـ أحسنت نعم هذا من أركان توحيد الله...

ـ إذن ماذا تعني ..بقولك( ..أشهد أنك جنب الله وبابه)؟ (أتيتك متقرب ًا
إلى الله بزيارتك راغب ًا في الشفاعة)؟
(فاشفع لي يا أمير املؤمنني)؟ (ولك عند الله املقام احملمود)؟ (أمير
املؤمنني عروتك الوثقى ويدك العليا وجنبك األعلى وكلمتك احلسنى)؟

أو ًال :ال أحد ميلك الشفاعة إال الله{ ...ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠﯡ} وال حتى رسول الله | ..ولكن نسأل الله أن نكون فيمن يشفع
فيهم رسول الله |.
ثاني ًا( :يد الله العليا ...وجنبه األعلى) كالم لم يثبت في القرآن الكرمي
أو حديث صحيح ...وإمنا قاله أحدهم واستحسنه آخرون وحفظه الباقون
فأصبح دين ًا للعامة..

ثالث ًا( :املقام احملمود) ليس إال لشخص واحد هو رسول الله | ال
أحد غيره.

رابع ًا :كيف يكون أمير املؤمنني علي عليه السالم عني الله الناظرة؟
وأذنه الواعية؟ وسبيل الله؟

خامس ًا :كيف يكون أمير املؤمنني علي عليه السالم قسيم اجلنة والنار؟
هل تفهم معنى هذه الكلمات؟
ـ ال تأخذ معاني الكالم مبظهرها وما يتبادر إلى ذهنك خذها باملعنى
املجازي.
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ـ هذه جمل مكتوبة باللغة العربية الفصحى ...ولها معاني يفهمها من يقرأ
العربية وينطق بها ...وهي صفات تنسب إلى الله عز وجل ...رب العزة...
سبحانه ...كيف يتجرأ أحدنا أن يجعل علي بن أبي طالب عليه السالم عني
الله الناظرة؟ وأذنه الواعية؟ ..هذا تعد على الله سبحانه وتعالى ...فإننا

ال يجوز لنا أن نسمي الله وال أن نصفه إال مبا ارتضاه هو سبحانه لنفسه
وأعلمنا به في كتابه أو سنة رسوله | ...املسألة ليست (رص كلمات)
و(سجع جمل) ...أنت تتكلم عن رب العزة فينبغي احلذر والدقة وإال فإن
الله سبحانه يغضب لو وصفناه سبحانه مبا ال يليق به..
ثم من الذي ميلك اجلنة والنار ...ال أحد ..كما في احلديث :عن أبي
هريرة قال :قال رسول الله |« :حتاجت اجلنة والنار فقالت النار :أوثرت
باملتكبرين واملتجبرين وقالت اجلنة :فما لي ال يدخلني إال ضعفاء الناس
وسقطهم وغرتهم .قال الله تعالى للجنة .إمنا أنت رحمتي أرحم بك من
أشاء من عبادي وقال للنار :إمنا أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي
ولكل واحدة منكما ملؤها فأما النار فال متتلئ حتى يضع الله رجله .تقول:
قط قط قط فهنالك متتلئ ويزوي بعضها إلى بعض فال يظلم الله من خلقه
أحد ًا وأما اجلنة فإن الله ينشئ لها خلق ًا» (متفق عليه).
فال ميلك أحد أن يدخل أحد ًا اجلنة وال النار...
نتقول بها أو نعتقدها إال بدليل من القرآن
هذه أمور عظيمة ال ميكن أن ّ
أو األحاديث الصحيحة...
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ذهبت عام 1986م إلى السودان في رحلة دعوية ...حظيت بيوم راحة
واحد ...قبل رجوعي إلى البالد ..طلبت أن أقضيه منفرد ًا دون سائق أو
مرافق...
بعد تناول إفطار الصباح ...استأجرت سيارة أجرة واتفقت مع السائق
أن يريني أهم معالم اخلرطوم...
ـ أول معلم يجب أن تراه قبة الشيخ محمد عثمان عبده البرهاني (شيخ
الطريقة).
ـ وملاذا هو أهم معلم...
ـ ألن جميع أهل اخلرطوم يزورونه ...يتبركون ب��ه ...ويسألون الله
حاجاتهم عنده...
ـ وهل ال زال هناك من يعتقد بالقباب واألضرحة...
استغرب صاحبي سؤالي...
ـ أنتم أهل اخلليج متأثرون بالعقيدة الوهابية ...أما نحن فهذا ديننا ودين
آبائنا...
ـ وكم عدد القباب واألضرحة ...في السودان؟!
ـ كتير ...كتير جد ًا في كل مدينة ...وقرية وناحية...
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مث ً
ال هنا في اخلرطوم ...لدينا أيض ًا قبة الشيخ (حمد ود أم مريوم) ...وقبة
الشيخ (خوجلي أبو اجلاز) ..وقبة الشيخ (حسن ود حسونة) ...وغيرها...
وفي أم درمان ...حيث سكني األصلي ...لدينا قبة الشيخ (قريب الله)...
وقبة الشيخ (دفع الله الصائم دمية) وقبة الشيخ (دفع الله الفرقان) ...وقبة

الشيخ (حمد النيل)...

ـ هل ميكن أن نرى ما يفعل الناس عند هذه القباب واألضرحة؟!
ـ هذا ما سوف تراه بأم عينك...
في الطريق ..كان سائقي يحدثني عن الكرامات التي سمع بها وعايشها
لبعض أصحاب ه��ذه ال��ق��ب��اب ...وكيف أن الناس ي��ن��ذرون عندها...
ويذبحون ...ويقدمون األموال واألطعمة ...للقائمني عليها..
عندما اقتربنا من الضريح األول ...كانت مجموعة من الناس يتوجهون
ترجلت من املركبة ...كان يتقدمهم ثالثة أو أربعة رجال ...يضربون
إليه...
ُ
بالطبول ...والدفوف ...ويرددون أهازيج ...حتى إذا بلغوا الضريح وقفوا
حوله ...يرددون كالم ًا لم أتبينه ...مع هز األجسام أمام ًا وخلف ًا ...مكثت
حتى توقفوا ...ثم أتت مجموعة من النساء كل واحدة حتمل صرة ...حتى
دخلن من باب صغير ...واحدة تلو األخرى ثم بعد فترة قصيرة خرجن...
سألت إحداهن...
ـ هل لك أن تعليمني ماذا فعلت؟!
مسحت وجهها...
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ـ احلمد لله ...متكنت من إيفاء نذري للشيخ ...فقد نذرت إن أجنبت
ابنتي ...أن أخرج ألف جنيه( ...ما يعادل  50دينار ًا كويتي ًا أو  150دوالر ًا
أمريكيا) ...وقد حملت وأجنبت ...بحمد الله.
ـ مبروك  ...هذا من فضل الله ...وأنت تقولني (احلمد لله)...
ـ نعم ...ولكن بكرامة الشيخ ...وجاهه عند الله ...وإال فقد حملت
ثالث مرات من قبل وكل مرة ال يكتمل احلمل...
لم أكن أظن أنني سأستطيع أن أغير شيئ ًا من عقيدة تلك السيدة ..ولكن
ودعتها قائ ً
ال:
ـ األمر كله بيد الله ...وهذا الشيخ ال ميلك شيئ ًا ...السالم عليكم...
تذكرت هذه احلادثة وأنا في مراكش املغرب ...زرتها مرة واحدة برفقة
صاحبتي...
مراكش مدينة صغيرة ...قريبة من الدار البيضاء ...أشهر ما فيها...
ساحة جامع الفنا ...والسوق الشعبي ...وبعض القصور التي حتولت إلى
فنادق ...سألت املسؤول عن خدمة النزالء في بهو الفندق...
ـ ما الذي يهتم به أهل مراكش ال الذين يزورونها من األجانب؟!
ـ هنا في مراكش يهتم املغاربة بضريح سيدي (رجال البودالي) وشما ً
ال
هناك ضريح سيدي (بويا عمر).
ـ وملاذا يهتم املغاربة بهذه األضرحة؟
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ـ (سيدي رجال البودالي) يزوره املغاربة للشفاء من األمراض املزمنة...
أما ضريح (بو يا عمر) فللعالج من األمراض النفسية والعقلية ...لذلك
تراه أكثر زحام ًا...
نصحنا إن كنا نريد أن نعرف شيئ ًا عن األضرحة في املغرب أن نذهب

إلى (بويا عمر) ...وكان ذلك.

ـ قبة شاهقة تتخللها نوافذ صغيرة وأرض فسيحة يتوسطها قبر مغطى
بثوب أخضر بجانبه صندوق حديدي مثبت على األرض توضع فيه الهدايا
(يطلق عليها بالعامية املغربية «املرفودات») وعلى جدران القبة علقت ثالث
ساعات جدارية كلها متوقفة عن احلركة ...إشارة إلى أن الوقت ال أهمية له
في ضريح (بو يا عمر) هكذا شرح لي أحدهم ...على بوابة الضريح التي
حتمل يافطة (ممنوع التصوير) يوقفك منظر رجل ستيني يعتبر «احلفيط» على
الضريح ...أي املشرف العام على النظام الداخلي للضريح املسؤول عن
فتح وإغالق الضريح باإلضافة إلى تفسير األحالم..
وهناك مستوصف قرب الضريح لم يعمل منذ ثالثني سنة ...يقولون إن
(بوياعمر) يتكفل بشفاء أوالده ...أي املرضى الذي يزورونه...
ـ ال أفهم ملاذا يتعلق املخلوق ...مبخلوق مثله ...وال أفهم ملاذا يؤمن
مخلوق على قيد احلياة ...يستطيع أن يدعو الله ...ويتقرب إلى الله...
ويسأل الله مباشرة ...ملاذا يؤمن ...مبخلوق ...م��ات ..وأفضى إلى ما
قدم ...وال ميلك لنفسه نفع ًا وال ضر ًا ...وال ميلك ألحد زيادة وال نقص ًا..
بل لقد أرم هذا املدفون ...وأصبح تراب ًا ...فإن أجساد املوتى ..تصير عظام ًا
71

يغير املرء عقيدته؟
ملاذا ّ

رميم ًا ..عدا أجساد األنبياء ...ال بد أن يكون وراء كل هذا أحد يستفيد من
جهل الناس وإقبالهم على هذه األضرحة ...ال بد أن يكون من البشر من
يزين للجهلة «عبادتهم» لهذه األضرحة ...نعم هذا من عمل الشيطان...
كما قال الله تعالى{ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ} (األنعام).
إن الله يريد منا أن نعبده ...بالدعاء ...والصالة والسجود ..والنذر..
والتوكل ..واالستغاثة ..والتوسل ..وبينَّ لنا كيف نعبده ..بإرسال الرسل...
ألن العقل البشري إذا أراد أن يجتهد في عبادة الله ...فإنه يضل الطريق (لم
يخلق الله العقل ليشرع العبادات) ،وال ميكنه أن يفعل ذلك ...فمن أراد أن
يعبد الله بطريقة لم يشرعها الرسول | ،فإنه يضل ...وإن استحسن هذه
العبادة على أنها قربة إلى الله ...فإن ذلك من تزيني الشيطان ...كيف ال
يغير املرء عقيدته إلى التوحيد اخلالص لله وهو يرى كل هذا الذي ال يرضاه
الله عز وجل؟
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لم أزر مصر منذ عشرين سنة ...ال أرتاح فيها لكثرة الزحام ..وطريقة
التعامل مع البشر التي ال أتقنها ..وال أحتملها ..مع أن لي ذكريات جميلة
عندما زرتها وقضيت بضعة أيام في مزرعة أحد األصدقاء في املنوفية..
أصر صاحبي أن أكون معه في رحلته إلى مصر إلجناز عمل ...كانت
مدة الرحلة ثالثة أي��ام ...من األربعاء إلى السبت ..أدينا صالة اجلمعة
في األزه��ر ...ثم ذهبنا إلى «احلسني» ...لتناول الغداء في أحد األماكن
الشعبية...
كنا في الزي اخلليجي ...اقترب منا أحدهم ...كان معمم ًا...
ـ أال تريدون زيارة احلسني؟!
ـ هل تعتقد حق ًا أن احلسني أو جزء من بدنه الطاهر مدفون هنا؟
استغرب صاحبنا..
ـ وهل يشك أحد في ذلك؟!
دعوته لشرب الشاي...
ـ أنا أشك في ذلك ...وحتى أكون صريح ًا معك ...اعتقد أنه يجب على
طلبة العلم ...والعلماء ...والذين تلقوا دراسات شرعية أن يبينوا للناس
أنه ال يجوز التبرك بالقبر سواء كان فيه (ولي) أو (شيخ) ...أو (صاحب
طريقة) ..أو حتى (نبي)...
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ـ ولكن هذا إرث موجود في تراثنا اإلسالمي ..منذ مئات السنني..

ـ أعلم ذل��ك ...ولكن الرسول | لم يأذن به ..ولم يشرعه بل أمر
بإزالته ...واحلديث عن علي رضي الله عنه ...قال ألبي هياج األسدي...
(أال أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله | أال تدع متثا ً
ال إال طمسته وال
قبر ًا مشرف ًا إال سويته) مسلم ،ونهى الرسول | ...عن عبادة قبره فقال
في احلديث الصحيح« :اللهم ال جتعل قبري وثن ًا لعن الله قوم ًا اتخذوا قبور
أنبيائهم مساجد» وفي احلديث الصحيح أيض ًا« :ال تتخذوا قبري عيد ًا»...
أي مكان ًا للزيارة فترة بعد فترة تعودون إليه...
قاطعني...
ـ وملاذا يقول الناس (حنزور النبي |)؟!
ـ هذه مقولة ال��ع��وام ...ولكن الصحيح أن امل��رء يذهب للصالة في
مسجده | ...وإذا كان هناك سلم عليه عند قبره | ...ال أن يترك بلده
ليزور قبر النبي | ...مع أننا نعلم يقين ًا أين دفن ...وأنه في قبره ال تأكله
األرض ...ولكننا ال ندعوه عند قبره وال ننذر له ...وال نقدم القرابني عنده
وال نسأله الشفاعة ...فإذا كانت هذه هي تعاليم الرسول | ...وهو أحب
مخلوق إلى الله عز وجل وأعظمهم منزلة وجاه ًا عند الله تعالى ...فمن
باب أولى من دونه من آل البيت واألئمة واملشايخ واألولياء...
ـ هل تعلم عدد األضرحة في القاهرة؟!
ـ ثالثة؟ احلسني ..السيدة زينب ..السيدة نفيسة...
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ـ وأيض ًا السيدة عائشة ...والسيدة سكينة واإلمام الشافعي وضريح
الليث بن سعد...
ـ والناس تزور جميع هذه األضرحة؟!
ـ نعم ...وينذرون لها ويقربون القرابني لتقضى حاجاتهم وتتحقق
أحالمهم ...وحتل مشاكلهم ...ويشفى مرضاهم ...ومن املعلوم لدينا في
مصر أنه كلما كان بناء الضريح فخم ًا وكلما ازداد اتساع ًا ذاع صيت صاحبه
وزاد اعتباره وكثر زواره...
ـ هذا في القاهرة ماذا عن بقية املدن؟!
ـ حدث وال ح��رج( ...البدوي) في طنطا و(إبراهيم الدسوقي) في
دسوق ...و(أبو املرسي العباس) في اإلسكندرية و(أبو احلسن الشاذلي)
في ُح َم ْي َثرة محافظة البحر األحمر ...و(أحمد رضوان) بالقرب من األقصر
و(أبو احلجاج األقصري) في األقصر...
وغيرهم كثير ...والفالحون يتكبدون املشاق ويجمعون أموالهم
ويجلبون قرابينهم معهم في القطار ...لتقدميها عند األضرحة األكبر

واألشهر..

ـ ال حول وال قوة إال بالله...
كان صاحب املقهى يستمع إلى حوارنا لقربنا من طاولته التي اتخذها
إلدارة احملل ...شاركنا احلديث...
ـ تصدق بالله ...أنا أعرف رجل عاجز ...أعمى منذ الوالدة ...أتوا به
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من الصعيد ...إلى سيدي (البدوي) ...وبعد أن مكث يومني ...قام في
اليوم الثالث صحيح ًا معافى ...كأن لم يكن يشكو من شيء...
أجبته...
ـ وهل تعتقد أن الذي شفاه (البدوي)؟
ـ كال ...بالطبع الذي شفاه الله ...ولكن بكرامة سيدي (البدوي)...
فذبحت القرابني ...ووزعت املوائد ...وكانت ليلة عظيمة احتفل بها كل
من كان هناك ...وأقاموا مأدبة كبيرة أكل منها جميع من كان في املزار...
ـ هل تعلم يا أخي العزيز ...أن هذا يشبه ما كان عليه كفار قريش الذين
بعث فيهم رسول الله |...
ـ انتفض ...نازع ًا (خرطوم) الشيشة من فمه...
ـ أستغفر الله ...أولئك كانوا يعبدون حجارة...
ـ كال لم يكونوا يعبدون احلجارة ...دعني ...أبينّ لك ...تلك األصنام
كانت رموز ًا لرجال صاحلني ماتوا ...فأقاموا لهم رموز ًا تذكرهم بهم...
حتى يسيروا على تعاليمهم ثم أخذوا يتقربون إلى الله عن طريقهم...
اسمع قول الله تعالى...
{ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ} (العنكبوت).
ثم يصف الله حالهم:
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{ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ} (الزمر).

ففي هذه اآلية من سورة الزمر يقول هؤالء الذين جعلوا بينهم وبني
الله واسطة (أول��ي��اء) ...أنهم ال يعبدون هؤالء األولياء وإمنا اتخذوهم
ليقربوهم إلى الله ...ألن األولياء أقرب إلى الله من العوام ...فبواسطة
األولياء ...يستجيب الله لدعاء العوام ...ويقضي حاجاتهم ...هذا الذي
زعمه أولئك ...فبني الله لهم ..أن هذا غير صحيح ..وأنه كذب وأن الله
سيحكم بينهم يوم القيامة ...ثم تأمل آية الدعاء...
{ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ
ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ} (البقرة).
يرشدنا الله عز وجل أن نتوجه إليه بالدعاء مباشرة دون واسطة ولي
وال إمام وال شيخ وال نبي وال ملك ...وهذه اآلية ...هي اآلية الوحيدة في
القرآن التي أتى فيها جواب (يسألونك) ...دون قوله (قل) ...مث ً
ال:
{ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ} (البقرة.)189 :
{ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ} (البقرة.)219 :
{ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ} (املائدة.)4 :
عدا هذه اآلية...
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{ﯩ ﯪ ﯫ }...لم يقل (ق��ل) ...وإمنا أج��اب{ ..ﯭ
ﯮﯯ} ...يجب على العبد أن يتوجه إلى الله مباشرة في الدعاء والذبح
والنذر والتوسل واالستعانة والشفاعة ...دون واسطة ...وإال ُيخشى عليه
أن يقع في الشرك األكبر الذي قال الله عنه.
{ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ} (النساء،48 :
.)116
ومن أعظم أسباب خذالن األمة وذلها وصغارها انتشار الشرك فيها...
وتقبل هذه املظاهر الشركية وكأن ال منكر وقع ...ولو رأيت رج ً
ال مخمور ًا
ُّ
ألنكر عليه جميع من يراه ولرمبا أوجعوه ضرب ًا ...أما أن يروا رج ً
ال يدعو
غير الله ويذبح لغير الله فال أحد ينكر عليه ..بل رمبا اعتبروه من عباد الله
الصاحلني ...وذنب هذا أعظم من ذنب ذلك املخمور ...عندما يعلم املرء
هذه احلقيقة أال ينبغي أن يغير عقيدته؟!
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لست من محبي السفر ...ومنذ فترة طويلة تركت السفر إلى أوروبا
والغرب ...وأصبح سفري إلى الشرق ...أتوقف في كولومبو (سيريالنكا)
ومنها إلى ماليزيا – سنغافورة – الصني – هوجن كوجن – أندونيسيا ...وعادة

ال تزيد فترة سفري عن سبعة أيام..

توقفت مرتني في سيرالنكا ...قضيت فيها أربعة أيام ...رغم جوها
املعتدل ...وطبيعتها اجلميلة ...إال أن خدماتها سيئة ...وطرقها ال تصلح
للتنقل ..انطلقت إلى (كاندي) ...تبعد قرابة ( )100كم شمال كولومبو
استغرقت الرحلة أربع ساعات!!
كانت الرحلة في مايو ...هناك لديهم معبد أقاموه من أجل (ضرس
بوذا) ...استقدموه من الهند ...زرت املعبد ...الناس يتوافدون عليه من
جميع أنحاء ال��ب�لاد ...ليطهروا أنفسهم ويقدموا قرابينهم ...ويطلبوا
حاجاتهم ...ولديهم طقوس يومية ...في أوق��ات معينة يخرج الكهنة
وتالميذهم من مساكنهم ...يأتون إلى حيث مركز املعبد (الضرس)...
والناس يسجدون ...ويبتهلون ...بالطبع يصحب ذلك قرع بالطبول
الضخمة ...سجلت كل ذل��ك على الكاميرا ...خرجنا أن��ا ومرشدي
السياحي – في طريق عودتنا إلى كولومبو..
كنا نتواصل باإلجنليزية ..بدأ هو احلديث...
ـ عليك أن تأتي في أواخر يوليو أوائل أغسطس ...في هذه الفترة يقام
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احتفال كبير ...يزينون الفيل األكبر ...ويسير موكب ضخم في جميع أرجاء
املدينة حيث يتم إحياء ذكرى قدوم (الضرس) ...ويأتي الناس من جميع
أنحاء البالد ومن الدول املجاورة يقضون أيام ًا يؤدون طقوس ًا دينية ...تقرب ًا
إلى بوذا...
ـ حدثني عن عقيدتك أنت...
ـ أنا أعمل ...عقيدتي أن أجمع املال ...وأوفر لقمة العيش لزوجتي
وابني ...وعملي مع األجانب دائم ًا ...أحاول أن أكون لطيف ًا معهم...
وأجني أموا ً
ال إضافية ...ألجل أسرتي فقط ...وال أفكر كثير ًا في الدين...
وال املوت ...وال ما بعد املوت ...لدي من متاعب احلياة ما يكفي ليشغل
كل وقتي وتفكيري ...ابتسمت ...بينما تابع حديثه...
ـ وهكذا معظم الشباب ...أما أولئك الذين يؤمنون مبعجزات بوذا...
ويسعون إلى تقدمي القرابني ...أغلبهم من الفالحني الفقراء الذين تربوا
على هذه العقيدة...
ـ هل تريد أن تعرف عن عقيدتي أنا؟
ـ ال بأس ...لدينا أربع ساعات...
ـ عقيدتي أن الله موجود ...وهو الذي خلق السماوات واألرض...
وخلق كل شيء ...وخلقنا ...وأوجدنا على هذه األرض لنعبده هو وحده...
ال نعبد أحد ًا معه ...فض ً
ال عن أن نعبد غيره وندع عبادته سبحانه...
ـ هذا تقريب ًا ما يقوله الكهنة هنا...
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ـ كال ...هناك فرق شاسع ...عندما أقول لك أن الله يريد منا أن نعبده...
بينّ لنا كيف نعبده وحده ...مبعنى أنه بينّ لنا ...كيف نصلي ...ومتى نصلي..
وماذا نقول في صالتنا ...وأي انحراف عن طريقة العبادة ...يبطلها...
مبعنى أنه ال ينبغي للبشر أن يخترع عبادة يتقرب بها إلى الله ...وكل عبادة
يخترعها البشر ...ال توصلهم إلى اخلالق احلق ...وذلك أن العقل البشري
لم يوجد ملعرفة طريقة العبادة ...فيستحسن هذه ويترك تلك ...هذه مهمة
الرسل ...فمن عقيدتي أني أؤمن أن الله بعث رس ً
ال من البشر ...يأكلون
ويشربون وينامون ويتزوجون ...اختارهم الله ...وأعطاهم مؤهالت..
ليب ّلغوا للبشر طريقة عبادة الله وحده ...وكيف ميكن ألي إنسان أن يتقرب
إلى الله ويعبد الله ...بالطريقة التي يرضاها الله ...سبحانه...
وهؤالء الرسل كانوا مع البشر منذ البداية ...تعرف البداية طبع ًا؟
ـ نعم ...أن آدم كان في اجلنة مع حواء ثم نزل إلى األرض بسبب اخلطيئة
التي ارتكبها بأكل التفاحة من الشجرة احملرمة ...هكذا أخبرني أحد زبائني
األوروبيني وهذه الرواية مقنعة وآمنت بها...
ـ نعم ..هي كذلك لو تركنا بعض التفاصيل ..ثم جاء نوح ...وجميع
الرسل الذين اختارهم الله ليبينوا للبشر الطريق الصحيح لعبادة الله...
ـ أنت مسلم؟ وتتبع محمد؟
ـ نعم ...رسولنا هو (محمد) | ...وقد أرسل إلى العرب أو ً
ال...
ولكن رسالته إلى جميع البشر...
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ـ متى ولد (محمد)؟...
ـ سنة ( )570بعد امليالد..

ـ ب��وذا ولد سنة ( )560تقريب ًا ولكن قبل امليالد ...بينهما أكثر من
( )1000سنة...
ـ ولكن بوذا لم يكن نبي ًا مرس ً
ال من عند الله...
ـ نعم ...كان من عائلة مالكة ثرية ثم ترك حياة الثراء والبذخ وأخذ
يبحث عن احلقيقة.
ـ هذا الذي أريد أن أصل له ...أن اإلنسان مهما بلغ من احلكمة والذكاء...
لن يصل إلى احلقيقة التي يريدها الله ...وال إلى الطريقة الصحيحة لعبادة
الله ...وكل من يحاول أن يصل باجتهاده ...فإنه ينشأ دين ًا ...وطريقة ...ال
توصله إلى رضا الله سبحانه.
مث ً
ال ...هؤالء الناس الفقراء ...يبذلون أمواهم ويتكبدون عناء السفر
ألجل أن يأتوا إلى هذا املعبد الذي فيه (ضرس) من بوذا ...ويدعون...
ويسجدون ..ويتضرعون ..ويؤمنون أن هذا ينفعهم ...و(بوذا) مهما بلغ
من احلكمة ...والصفاء ...والنقاء ...يبقى بشر ًا فقد مات عام)480( ..
ق.م تقريب ًا عن ثمانني سنة ...ومن املفترض في اخلالق أنه (حي ال ميوت)...
ـ لم يزعم أحد أن بوذا إله...
ـ ولكن اجلميع يسجد للتماثيل التي متثله ...وتقدم له القرابني وتسأله...
وترجوه ...وتتضرع إليه ...وهذه كلها عبادات ال ينبغي أن يفعلها اإلنسان
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إال لله وحده هذا الذي أريد أن أصل إليه ...إن عقيدتي أن الله وحده هو
الذي يجب أن تصرف له جميع العبادات ألنه وحده سبحانه ...الذي ميلك
الضر والنفع والرزق واخلير ...واملوت بيده سبحانه ..هو الذي كتب املوت
على اجلميع ...اجلميع ميوت وهو وحده حي ال ميوت سبحانه ...ثم هناك
إحياء للجميع ...كل من ميوت سيبعث في يوم ما ...نسميه يوم اجلزاء..
(يوم الدين) ...لينال كل أحد جزاءه على عمله في الدنيا.
ـ هل االعتقاد في أشخاص طيبني صاحلني زاهدين ...هل هذا يناقض
اإلميان بالله؟!
ـ إذا كان ما يفعله اإلنسان لهؤالء الصاحلني هو مما يجب أن يفعله لله
وحده ..نعم ...وهذا ما يحصل عند كثير من البشر ...حتى عندنا في بالد
املسلمني منا من يعتقد بأناس صاحلني ...فيذهب إلى قبورهم ويدعوهم
ويتقرب إليهم ...وينذر لهم ..بالطبع ال أحد يقول إن هؤالء آلهة ..وال أحد
يقول إنه يعبد هؤالء من دون الله ..ولكن هذه العقيدة بأن هؤالء األموات
الذين في القبور ينفعون ويقربون العبد من الله ويقضون احلاجات...
ويشفون املرضى ...بإذن الله ...هذه العقيدة شرك ...تبطل عبادة البشر...
ـ هنا البشر ال يذهبون إلى قبور الصاحلني ...وإمنا يذهبون إلى متاثيل
نصبت ونحتت لتمثل الصاحلني ...أو متثل من يعتقدون فيهم وماتوا منذ
زمن طويل ...ولذلك نرى لبوذا متاثيل كثيرة ...أغلبها وهو جالس متربع ًا
(جلسة التأمل) ...وبعضها قائم على رجليه ..وبعضها مضطجع على
جنبه ...وأظنك تعمل أن له متثال نائم أيض ًا.
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ـ نعم أعلم ذلك ...ومعظم هذه التماثيل حفرت في اجلبال أو نحتت
مستقلة عن كل شيء ...وتكون عادة ضخمة جد ًا ...وتكلف أموا ً
ال باهظة
من قوت الناس أو تبرع األثرياء ...وفي النهاية هو حجر ال يسمع وال يرى
وال ينفع وال يضر ...ألنه حجر ...ولو أقدم أحدهم على كسره لم يفعل
شيئ ًا.
ـ لقد ذكرتني بالتماثيل التي نسفتها جماعة طالبان في أفغانستان ...نعم
لم تفعل شيئ ًا.
 وهذا ما فعله نبي الله (إبراهيم) ...هل سمعت به؟ نعم من بعض زبائني... نبي الله إبراهيم نشأ في قوم كانوا يعبدون األصنام فانتهز فرصة عدموجود أحد عند هذه األصنام وقدم لهم الطعام ...وبالطبع لم تستجب
احلجارة لدعوته ...فقام بتكسيرها جميع ًا عدا أكبر متثال منهم ...حتى
يرجع إليه قومه الكفار ليسألوه عن الذي كسر آلهتهم..
فأقام إبراهيم  -عليه السالم  -احلجة على قومه أن عبادة التماثيل عقيدة
باطلة وأنهم يجب عليهم عبادة الله وحده.
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ملاذا يغير املرء عقيدته؟ ()16
منذ انقطاعي عن السفر إلى أوروب��ا ...زرت الهند ثالث مرات..
رحلة علمية واثنتان سياحيتان برفقة صاحبتي  ...زرنا بومباي ...ودلهي...
وأخذنا جولة املثلث الذهبي..
عدد الديانات في الهند ( )180ديانة تقريب ًا..
األوسع انتشار ًا ...الهندوسية ...في كل مرة أستأجر مركبة بسائقها
الذي يعمل مرشد ًا سياحي ًا أيض ًا ...لم أكن أهتم بزيارة األماكن السياحية
املشهورة مثل تاج محل ...وغيره ...وإمنا األماكن الشعبية...
ـ ما الذي ميكنك أن تخبرني عنه في الهندوسية؟
ـ هي أقدم ديانة على وجه األرض ...فقد بدأت قبل ميالد املسيح بـ
 1600 – 1400سنة..
ـ آسف ولكني أخالفك الرأي ..فمنذ نزل آدم إلى األرض توالت الرسل
واألنبياء على البشر ..وقبل ( )1600 – 1400سنة بعث (موسى وهارون

وايوب وشعيب ويوسف ويعقوب) .جميعهم عاشوا في هذه الفترة.

ـ لم أكن أعلم ذلك ...على أية حال ..الهندوسية ال تنتسب إلى مؤسس
معروف وهي ديانة تعرف بتعدد اآللهة ...لكل شيء إله ...حتى وصل عدد
اآللهة إلى ( )330مليون إله ...ـ رمبا يكون الرقم رمزي ًا فقط ـ وهناك إله
أكبر جلميع هذه اآللهة هو (البراهما) ...وهو كيان مجهول للبشر وله ثالث
جتليات (البراهما) اخلالق ...و(فينشو) احلافظ و(شيفا) املعاقب..
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ـ وماذا عن باقي اآللهة...

ـ هناك مث ً
ال( ..آدي باراشاكتي) ...وهو إله على شكل أم ...وهناك
(أردهانا ريشفارا) ...وهو رمز اإلله شيفا وزوجته وهناك (أندرا) إله احلرب
وهناك باروتي ..وهي بنت جبال الهماليا وهناك (بهارات ماتا) وهي آلهة
متثل األم..
قاطعته...
ـ وجميع الناس يعبدون جميع هذه اآللهة؟!
ـ نعم ..يعظمونها ...ويتقربون إليها ..يضعون متاثيل وتصاوير ولوحات
متثلها...
ـ وما معنى متثال املرأة ذات األي��دي ...جالسة متربعة وعلى جانبيها
عشرة أيدي في أوضاع مختلفة...
ـ لو الحظت ...جتد في يد السيف ..وفي أخرى ال��درع ..وفي ثالثة
طبق الرز وفي الرابعة القوس ...وفي السادسة الصوجلان ..وفي السابعة
الرمح ،وفي الثامنة احلربة ..وفي التاسعة وردة حمراء ..وفي العاشرة
زجاجة عطر ..ووراءها أسد ..أو بجانبها ...هذه متثل كل حاالت اآللهة..
ورمبا يكون الوجه على شكل فيل ..وأربعة أيدي أو جتد صورة لآللهة وهي
تعزف املزمار وحولها مجموعة من احلمالن الوديعة ...ورمبا تبدو لك أنها
امرأة وهو في احلقيقة رجل ولكن تزين بأحمر شفاه ...وكحل للعينني.
ـ هل تعلم يا (راجو) وهذا االسم املختصر الذي ارتضاه مرشدنا ألن
اسمه مركب وصعب النطق...
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أن املشكلة في جميع هذه األفكار واملعتقدات ...أنها من صنع البشر ..وال
ميكن لبشر أن يشرع لبشر ..بكل سهولة ومن املنطقي ..إذا شرع البشر فإنهم
مييزون أنفسهم على غيرهم ..ويضعون ألنفسهم امتيازات على غيرهم..
قاطعني...
ـ في الهندوسية الناس طبقات ..البيضاء واحلمراء والصفراء والسوداء
والسودريون ...البيضاء هم القساوسة ورجال الدين (البرهميون) واحلمراء
احلكام واجلنود (الكاشتري) والصفراء الفالحون والتجار (الفيزيون)
والسوداء هم العمال وأصحاب احلرف (السودرا) وأدنى الطبقات هم
السودريون وهم خدم (البرهميني) ويالقون أسوأ وأقسى معاملة ويسمون
(الشودرا)..
ـ في ديننا اإلله واحد ..ال يتعدد ..لم يلد ..ولم يولد ..وال زوجة له..
وال يحتاج إلى زوجة وال إلى أحد ...وال يأكل وال ينام ..وال يحتاج إلى
شيء ..قائم بذاته حي ال ميوت ويقيم السموات واألرض ويتصرف بهذا
الكون بحكمة سبحانه ...يعطي ومينع بحكمة ...أرسل الرسل ليبينوا للناس

ما يجب عليهم جتاه ربهم ...وكيف يعبدوه ...وكيف يتعامل بعضهم مع
بعض{ ...ليس كمثله شيء} سبحانه ال ميكن وصفه ...إال مبا وصف به
نفسه ...وال ميكن رسمه وال تخيله سبحانه ...يعلم كل شيء ...ويبصر كل
شيء ...ويسمع كل شيء ...حي ال ميوت ...وكل شيء غيره ميوت...
كنا في طريقنا إلى أحد املعابد ...معبد الفئران!!!
ـ ما قصة هذا املعبد؟
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ـ اسمه معبد (كارني ماتا) ...حيث يعيش أكثر من ( )20000عشرين
ألف فأر ...عيشة ملكية ..يقدم لهم أهل هذه القرية ..كل ما حتتاجه من
طعام ورعاية ...وأصل هذه العقيدة أن الفئران جتسد آلهة اسمها (كارني
ماتا) امرأة هندوسية عاشت في القرن الـرابع عشر ( )14امليالدي وعبدها

أتباعها ملا ظهر عليها من ع��ادات خارقة ثم ماتت وانتقلت روحها إلى
الفئران!!!
ـ وهل تؤمن أنت بذلك؟!
ـ كال  ...ولكني أحترم كل دين وكل عقيدة وال أحتقر أي ديانة مهما
كانت...
ـ وماذا بعد ...غير الفئران؟!
ـ طبع ًا هناك من يعظم البقر ...ومن يعظم القرود ...في الهند تكاد جتد
لكل شيء عبدة وأتباع...
ـ ولكن دعني أسألك بصدق ...أال ينبغي ملن ُيعبد أن يكون خالق ًا غير
مخلوق؟ أال ينبغي أن يكون حي ًا ال ميوت؟ أال ينبغي أن يكون الكل يحتاج
إليه وهو ال يحتاج إلى أحد وال يحتاج إلى شيء؟!
مث ً
ال ...عندما تنظر إلى السماء ..والشمس ..أال تتفكر من خلق هذه
السموات ..ومن خلق الشمس ..وكيف خلقت األرض..
قاطعني...
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ـ ملاذا تكون بداية تفكيرك القرن السادس عشر قبل امليالد ...ملاذا ال
تذهب إلى البداية املطلقة ...كيف بدأت احلياة على األرض ...من هو آدم..
كيف أنزل إلى األرض ...وملاذا؟
ثم ..أال ترى أن اجلميع ميوت؟ ويدفن؟!
ـ اجلميع ميوت ..ورمبا يدفن أو يحرق...
ـ وماذا بعد املوت؟ هل تنتهي احلياة باملوت ثم الدفن أو احلرق ونثر
الرماد؟! ال ميكن أن تكون هذه هي النهاية ..ال بد أن نخرج من قبورنا...
ونحاسب على أعمالنا ...فاملظلوم يأخذ حقه من الظالم ..وينال كل أحد
جزاء عمله...
ولكن لنرجع إلى نقطتنا األولى ...وهي أن جميع هذه الديانات التي
حدثتني عنها ..كلها ..من تشريع البشر ...وأنا بشر وأنت بشر ..ملاذا نعبد
بشر ًا مثلنا ..يأكلون وينامون ..ويتزوجون ..ويتناسلون ..وميوتون ..أنا
أريد أن أتبع تعاليم من خلقني ...وذلك أنه أعلم مبا ينفعني وما يضرني..
ولذلك هو أحق من يشرع لي ..وهو الوحيد الذي يستحق أن أعبده..
وأسجد له ..وأتقرب إليه ..وأخاف منه ..وأرج��وه ..وأدع��وه ..ألن بيده
مقاليد كل شيء ..أما املخلوق فال ميلك شيئ ًا من ذلك ...فلماذا أعبده؟
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ملاذا يغير املرء عقيدته؟ ()17
كثير منا ال مييز بني الديانات املختلفة في الهند ...ولكن ال ميكن أال متيز
السيخ ..بلبس «العمامة» وإطالق اللحية ...وعدم حلق شعر الراس..
ـ أخبرني ما الفرق بني السيخ والهندوس؟!
كنا في طريق عودتنا إلى الفندق بعد يوم طويل ..بدأ منذ الثامنة صباح ًا..
أجابني املرشد...
ـ فرق كبير ...أو ً
ال السيخ ال ميثلون أكثر من ( )%2من الديانات في
الهند ..وهي ديانة ناشئة حديثة مقارنة بالهندوس ،فقد نشأت في بدايات
القرن السادس عشر امليالدي ،ولو متعنت في تعاليمهم جتدها مزيج ًا من
تعاليم اإلسالم والهندوسية...
ـ كيف تنشأ ديانة جديدة بتعاليم جديدة من ال شيء؟
ـ أظنك تعلم أنه باإلمكان في أي وقت أن يخرج أحد الناس بفكرة
جديدة ويجد من يتبعه...
كان الطريق مزدحم ًا وبدأ الليل يبسط ظلمته مع عدم توفر إضاءة جيدة
في الشارع..
أحس صاحبي بقلقي..
ـ ال عليك سنصل الفندق بعد نصف ساعة...
ـ إن شاء الله..
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تابع حديثه...

ـ أسسها «تاناك :ويدعى «غورو» أي املعلم ومعنى «السيخ» املريد أو
التابع ...وقد ولد تاناك في عام (1649م) في قرية ري بوي دي يلفندي..
(تبعد  60كيلومتر ًا عن الهور) ونشأ هندوسي ًا ...ثم عمل محاسب ًا عند
سلطان أفغاني (سلطانبور) ...وتعرف على عائلة مسلمة تخدم هذا
الزعيم ...فعرف اإلسالم ودرس الديانات وزار مكة واملدينة ...وجاب
البالد ...ثم استقر بالهند وادعى أنه رأى الله!!! ..وبدأ بدعوة جديدة
حتت شعار (ال هندوس وال مسلمون) ...وبدأ بنشر السيخية مبزج بني هذا
وذاك ...وبنى أول معبد في (كارتابور) ...وقبل وفاته ...عني خليفة له...
وله ثوب كتبت عليه سورة الفاحتة وبعض الصور القصيرة...
ـ وهل لهم كتاب مقدس يتبعون؟
ـ نعم كتاب وضعوا فيه تعاليم دينهم ...وتوارث الرئاسة عشرة خلفاء
آخرهم (غوبند سنغ) ( )1708 – 1675وانتهت سلسلة املعلمني...
وم��ن تعاليمهم ...ات��خ��اذ قطعة م��ن احل��دي��د دل��ي� ً
لا على الشجاعة
والصالبة ..وعدم حلق أي شعر وتعظيم البقر وإباحة اخلمر...
ـ وماذا تعني (سنغ) عند السيخ؟! ( ُتلفظ كما يلفظ املصريون حرف
اجليم)
ـ تعني (األسد) ...ولذلك ال جتد سيخي ًا إال وفي اسمه (سنغ) ثم أصبح
كبارهم يتسمون بـ(املهراجا)...
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ـ وماذا عن معتقداتهم؟!

ـ أخ��ذوا من اإلس�لام (اإلل��ه واح���د) ..فاخلالق واح��د حي ال ميوت
ومينعون تصوير اإلله (على عكس الهندوس) وأباحوا اخلنزير واخلمر
وحرموا البقر ...وأصول دينهم (الكافات) اخلمس..
 – 1كيش :ترك الشعر من املهد إلى اللحد.
 – 2كازا :لبس سوار حديدي في املعصم للرجال.
 – 3كريباك :لبس تبان ًا – أشبه بلباس البحر – حتت السراويل لدليل العفة.
 – 4كاجنا :وضع مشط صغير في شعر الرأس.
 – 5كاخ :وضع خنجر صغير للدفاع عن نفسه طوال الوقت.
استغربت هذه املعلومات...
ـ كأنها ديانة حرب ...وشر..
ـ نعم هي كذلك ..دين قوة (األسد)  ..و(األهبة)...
ـ وهل يص ّلون أو لهم طقوس معينة للتقرب إلى الله؟
ـ يعتقد السيخ أن ترديد أسماء اإلله (الناما) يطهر املرء من الذنوب
والتأمل واتباع أوام��ر املعلم (غ��ورو) وإنشاد األناشيد (كيرتا)  ..تنقي
اإلنسان...
ـ وملاذا يوجد هذا اجلانب (الالسلمي) عند السيخ؟
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ـ أظن ألنهم تعرضوا لالضطهاد من قبل املغول حيث أعدموا اثنني من
معلميهم العشرة وخاصة نادر شاه املغولي الذي هاجمهم وأجلأهم إلى
اجلبال والشعاب ...ثم قويت شوكة السيخ ..وحكموا البنجاب ..وكانوا
على صلة وثيقة باإلجنليز الذين أعطوهم امتيازات خاصة من أراضي زراعية
وإيصال املياه لهم فكانوا في رغد من العيش ...بعد احلرب العاملية األولى
ألغت احلكومة الهندية امتيازات السيخ مما جعلهم في صدام مع الهندوس،
وبلغ هذا الصدام ذروته عندما أمرت أنديرا غاندي (رئيسة وزراء الهند)
في شهر يونيو 1984م باقتحام املعبد الذهبي في أمرتيساب ...ووقع
أكثر من ( )2000قتيل ..ثم انتقم السيخ لقتالهم واغتالوا غاندي في
1984/10/31م.
ـ هذا يفسر جانب العنف عندهم...
ـ نعم..
ـ واآلن ما هو وضعهم؟!
ـ لديهم معبد كبير يحجون إليه في مدينة (أمرتيساب) ويسمى (دبار
صاحب) أي ديوان السيد امللك ...وباقي املعابد تسمى (كرو داوره) أي
مركز األستاذ...

ـ ولكن اسمح لي أن أعلق قبل أن نصل إلى الفندق ونفترق ...أصل
هذه الديانة ...بشري ...أي أن أحد البشر ..خطرت له فكرة (ال هندورس
وال مسلمون) ...أراد أن يوجد شيئ ًا جديد ًا ...من هذا وذاك  ...وأنا وأنت
نعلم أن أي شيء مصدره البشر فيه نقص مهما اجتهد أصحاب الفكرة...
93

يغير املرء عقيدته؟
ملاذا ّ

مث ً
ال ...نحن املسلمون تعاليمنا كلها من عند الله ..حتى ما يخبرنا به
رسولنا محمد | هو من عند الله ..هكذا يخبرنا ربنا ..وهكذا يؤكد
لنا رسولنا | ...ولذلك جتد تعاليم الدين عندنا مفصلة ودقيقة في كل
شيء ...نعرف كيف نلبس ونأكل وننام وكيف ندخل دار اخلالء ...وكيف
نفعل لنتطهر من أي قذر ...هذا في األمور الصغيرة اليومية احلياتية...
التي رمبا يعتبرها بعض الناس عادات فطرية ...ديننا يخبرنا ماذا نفعل في
هذه األمور ...ما الشعر الذي ينبغي حلقه ...وما الذي ينبغي تركه ...كل
ذلك بتعاليم من عند الله عز وجل..

فض ً
ال عن تفاصيل الصالة ...متى نصلي كيف نصلي ماذا نقول في
صالتنا ...كيف نصوم ...متى ...كيف جنح ...كيف ننمي أموالنا ...وكيف
نزكيها ...ثم كيف نحقق اإلميان بالله ...وما الذي يجب أن نؤمن به من
املالئكة واليوم اآلخر ...وكيف ندعو ربنا ...وكيف نتطهر من ذنوبنا ...وإذا
متنا ما الذي يحصل لنا ...وإذا بعثنا ماذا سنرى وكيف سيكون األمر في
ذلك اليوم ...كل شيء بالتفصيل ...كل هذه التعاليم من عند الله وليست
من عند أحد من البشر...
ـ هذا كالم جميل وكل ذلك موجود في كتابكم املقدس؟

ـ أصله نعم موجود في القرآن وتفصيله في أحاديث رسولنا (محمد)
| ...وهذا وذاك كله من عند الله ...ولدينا طرق علمية إلثبات أن الكالم
قاله رسولنا | أم لم يقله ...مبعنى آخر ال مجال ألحد أن يقول قو ً
ال وينسبه
إلى (محمد) | ...فهناك قواعد يثبت بها نسبة الكالم إلى محمد | ...ألنه
شرع ودين وليس ألحد من البشر أن يتكلم مبا شاء في قضايا الشريعة...
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ـ هذا كالم جميل...

ـ نعم ...نحن واحلمد لله ..لدينا دين أراحنا من عناء الضالل والتخبط...
كل شيء أتانا مفص ً
ال من عند ربنا ...وتعهد الله أن يحفظ كتابنا املقدس
(القرآن) ...فتجد طف ً
ال في أبعد غابات أندونيسيا يرد على شيخ في أقصى
صحاري املغرب إذا هو أخطأ في حرف من القرآن ...استغرب صاحبي
كالمي هذا..
ـ حق ًا؟ أم إنك تبالغ قلي ً
ال...
ـ أبد ًا ..أبد ًا ..ال أبالغ ..كتاب الله الذي يقرأه اجلميع هو ذاته ...في
جميع بقاع األرض ال يستطيع أحد أن يغير فيه حرف ًا واح��د ًا ...وسيبقى
كذلك ...ولذلك ال أدري ملاذا يتعب البشر أنفسهم في تأليف طرق للتطهر
من الذنوب والوصول إلى اجلنة وعبادة اآللهة ويتبعون تعاليم بشر ...فيهم
من القصور ما فيهم ...أال ينبغي لكل من يتبع تعاليم بشرية أن يغير عقيدته
إلى تعاليم الله عز وجل؟
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من ال��دول التي زرتها أكثر من مرة (تايلند) ..ليست مكان ًا للهدوء
واالسترخاء خاصة العاصمة (بانكوك) ...ولكن فيها الكثير من التنوع
السياحي ..في إحدى هذه الزيارات وكنت بصحبة زوجي وابنتي التي لم

تكن قد تزوجت بعد...

ـ من أهم املعالم السياحية هنا معبد بوذا “املتكأ” (وات فو).
ومعبد بوذا الزمردي (وات فراكايو) ومعبد الفجر (وات أرون)..
ومعبد بوذا الذهبي (وات تري ميت) ومعبد الرخام..
كنا في طريقنا لرؤية (بوذا املتكأ)..
ـ هل هي معابد ...تؤدى فيها الطقوس ..أم مجرد معالم سياحية يلتقط
فيها السياح الصور التذكارية ...ويتجولون في أرجائها؟!
ـ االثنان مع ًا ..في هذه املعابد هناك األساتذة والتالميذ والقساوسة..
يعيشون ويتعلمون ويتعبدون ...ويأتي الناس لتعظيم بوذا ...وكذلك يأتي
السياح لرؤية كل هذا...

ـ وملاذا يصور أحدهم إلهه ..متكئ ًا مرة ..وجالس ًا مرة أخرى ...وقائم ًا
مرة ثالثة ..ونائم ًا مرة رابعة ..ويصنع متاثيل ومجسمات ضخمة ...أال
ينبغي أن يكون اإلله أعظم من أن يجسمه بشر بتماثيل...
لم يتوقع سائقنا ..ومرشدنا السياحي هذا السؤال...
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ـ ال أعلم ..أنا شخصي ًا لست متدين ًا ..مع أنه من املفروض أن أكون
بوذي ًا مثل آبائي وأجدادي ..ولكني أعمل لساعات طويلة مع السياح ..وإذا
ذهبت إلى هناك مع الذين أرافقهم أؤدي بعض الصلوات ...وأقدم مبلغ ًا
زهيد ًا من املال للمعبد لتغطية احتياجات القائمني عليه...
ـ ولكن بعض هذه املعابد ..كلف ماليني الدوالرات ..ويحتاج الكثير
من األموال سنوي ًا لصيانته...
ـ نعم ...املاليني األول��ى لبنائها يتبرع بها أصحاب الثروات الكبيرة
باالتفاق مع الدولة ...والتكاليف السنوية ميكن حتصيلها من السياحة..
بلغنا معبد بوذا املتكأ ..مستلق على جنبه األمين أسند رأسه إلى يده
اليمنى ..طوله خمسون متر ًا وارتفاعه خمسة أمتار ...مصنوع من القرميد
املغطى باإلسمنت ومطلي بطبقة من الذهب ..وحرص من بناه أن يظهر
بصمات أصابع رجليه!!
ـ هذا هو األقدم في تايلند ..فقد بني عام 1800م ..هل تعلم قصة
بوذا؟!
ـ مجرد معلومات متفرقة ..هات ما عندك..
ـ اسمه سيداهارثا غوتاما ..ولد عام ( )567قبل امليالد ...في مملكة
صغيرة حتت جبال الهيماليا..
ـ إذن هو رجل ولد ..وعاش ..ومات..
استغرب صاحبي مالحظتي..
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ـ بالطبع  ..هو رجل ول��د ..وع��اش ..وم��ات ..ولكن لم يكن كباقي
البشر ..كان أبوه قائد ًا عسكري ًا ..في العشيرة الشاكية ..تنبأ البراهمة (من
الهندوس) بأن بوذا سيصبح إمبراطور ًا عاملي ًا أو حكيم ًا عظيم ًا ..رباه والده
في القصر امللكي فعاش حياة البذخ ،وعندما نضج قام بالزواج من (جوبا)..
ال ..خرج يوم ًا من القصر ليرى رج ً
وأجنبت له طف ً
ال مسن ًا ..وجنازة في
طريقها إلى احملرقة ..ورج ً
ال مقعد ًا من املرض ..صدم مبا رآه من املعاناة...
واملوت ..قرر اخلروج من القصر والعيش في الغابات بحث ًا عن إجابة ..ملاذا
احلياة ...وملاذا املعاناة ...وملاذا املوت؟
وانضم إلى مجموعة من الهنود ،وبدأ رحلة التعلم ..ثم استقر مع
معلمني اثنني (أرادا كاماال) ..و(أودراكا رامبوترا) ...تعلم منهما ولكن
لم يقتنع بهما ..ثم خرج مع خمسة من التالميذ لعيش حياة التقشف...
بعد سنة ..تعب من هذه احلياة ..ذهب إلى قرية صغيرة باحث ًا عن طعام..
حيث قابل ام��رأة تدعى (سوجاتا) قدمت له احلليب والعسل فاستعاد
قوته ..واغتسل في نهر ليالجان ..وذهب واستلقى حتت شجرة فيكس
(لسان العصفور) وبقي هناك ..حتى استيقظ في اليوم السادس على جنمة
في السماء في الصباح الباكر ..فقال (هذا هو التنوير الذي أبحث عنه)...
فأصبح بوذا (احلكيم)...
ورجع إلى رفاقه اخلمسة ...ليعلمهم ما أمره به اخلالق ...باحلقائق
التالية:
األول��ى :احلياة توصف بكلمة واح��دة هي (دوه��ك��ه��ا) ...أي األلم
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واملعاناة وعدم الرضا ..فاأللم مصطلح نبيل ..يقودنا إلى احلقيقة الثانية
وهي أن فكرة (نفسي) أو (أنا) ..ال قيمة لها على اإلطالق ثم تأتي احلقيقة
الثالثة ...وهي إيقاف األلم  ..يتوقف األلم إذا توقفت الشهوات ،وهكذا
أصبح بوذا مع رفاقه اخلمسة هم نواة هذه الديانة...
علقت عليه.
ـ كأن للرقم خمسة ..مكانة في البوذية..
ـ نعم ..نعم ..هو كذلك  ..ومن كالمه..
(اذهبوا أيها الرهبان ..من أجل قلب الكثيرين من أجل مصلحة الكثيرين
تعاطف ًا مع العالم من أجل اخلير من أجل الكسب ألجل اآللهة والرجال).
وأخذ يجوب القرى ..وانتشر خبره فأخذ امللوك واألغنياء بالتبرع له
باملنتزهات واألراضي واحلدائق ..ولكنه استمر بالعيش بزهد ..من سن
التاسعة والعشرين إلى الثمانني حني توفي في مدينة كوشينجار الهندية...
وعند اقتراب موته هلع إليه الرهبان ولكنه استقبلهم مستلق على جنبه األمين
واضع ًا رأسه على راحة يده اليمنى وقال لهم:
(اآلن أيها الرهبان أخاطبكم هنا وأقول لكم كل شيء حتم ًا زائل..
فاعملوا بجد).
ـ إذن هذه هي قصة متثال بوذا املستلقي..
ـ نعم ...والتماثيل األخ��رى متثل حاالته ..من التأمل ..أو النوم ..

(املوت) ..أو  ..القيام بالتعاليم.
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عند املدخل قابلت أحد امللتحفني بالثوب البرتقالي ..حليق الراس
حافي القدمني ..لم يبلغ العشرين ..طلبت من مرشدي السياحي أن يستوقفه
لنلتقط صورة معه ..وكان هدفي أن أحتدث معه ..جنحت اخلطة..
ـ كم سنة وأنت تتلمذ في البوذية؟!
ـ منذ كان عمري ست سنوات ...مات وال��دي ..ووضعتني والدتي
في عهدة رهبان املعبد ..كنت في معبد آخر ..ولكن كافؤوني الجتهادي
ومتيزي ...وأتيت هنا منذ سنتني..
ـ هل سمعت عن النصرانية ...أو اليهودية ...أو اإلسالم؟!
ـ نعم ...ولكنها ديانات ليست لنا نحن ...هي ألقوام آخرين...
ـ هل تعرف الفرق بني تعاليم هذه الديانات وتعاليم البوذية؟!
ـ كال ...ولكن أعلم أنها ليست لنا..
ـ الفرق أن تعاليم هذه األديان أتت من الرب الذي خلق بوذا ...من
اخلالق ..فهي ليست تعاليم من رجل حكيم ..أو مخلوق متميز ...هي
من اخلالق ...الذي خلق جميع الناس مبن فيهم بوذا ...ثم من قال لك إن
اإلسالم ألقوام آخرين ...هذه معلومة خاطئة ..اإلسالم أتى من الله جلميع
اخللق ..لكل من في األرض ..ألهل الصني ..والهند ..وتايلند وأوروبا..
وأستراليا ..وأمريكا ..للجميع ..ألنه من رب اجلميع..
كان صاحبي هو الذي يتولى الترجمة بيني وبني الراهب الصغير ..سألته..
ـ ماذا عن عقيدتكم ..األساسيات أعني؟
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ـ بوذا هو ابن الله ..وهو الذي يخلص البشرية من مآسيها ..ودل على
والدته (جنم بوذا)..
ـ وماذا بعد املوت؟!
ـ ال شيء ...اإلنسان يجازى على أعماله في الدنيا ..واألرواح تتناسخ..
حسب جزاء اإلنسان ...إن خير ًا انتقلت الروح إلى جسد طيب وإن شر ًا
انتقلت إلى جسد خبيث ...وبوذا سيرجع إلى االرض ليعيد البركة فيها...
ـ متى سيرجع؟!
ـ ال أعلم..
ـ وما الغاية من عبادتكم؟!
ـ نحن نصلي لبوذا لنصل إلى (النرفانا) وهي حالة حتطيم األغالل
الدنيوية واإلعراض عن الشهوات ...ورمبا االحتاد باآللهة...
ـ ومن اإلله عندكم؟
ـ لم يجبني..
ـ عقيدتنا تتمحور حول ثالثة جواهر :اإلميان ببوذا واإلميان بـ(دراما)
التي هي تعاليم بوذا واإلميان باملجتمع البوذي ...واآلن زعيمنا هو (الداالي
الما الرابع عشر)...
ـ إن عبادة التماثيل التي ترمز إلى أناس صاحلني ليست جديدة على
البشرية بل كانت قبل( )3000سنة ...كانوا إذا مات رجل صالح نصبوا له
رمز ًا ...ثم صاروا يصلون إليه ...فهذه موجودة منذ بدأت البشرية ...ولكن
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مشكلتي أنا التي أريد لها جواب ًا ...التعاليم التي تتبعها ...والصلوات التي
تتلوها ...هي من تعاليم (بوذا) ..ومن كان معه من الرهبان ...مبعنى أنها لم
تأت من خالق ..إله ..عليم ..حكيم ..حي ال ميوت ..خلق اخللق ..ويعلم
كل شيء عن النفس البشرية ..ما يصلح لها ..وما يقويها ..وما يضعفها..
ويعلم ماذا في الكون من شياطني ..ومن مالئكة..
قاطعني..
ـ نحن في العالم ..أكثر من خمسمائة مليون بوذي ..نتبع هذه التعاليم..
ولم نتساءل يوم ًا ..أن مصدرها بشر ..أم مصدرها ..اخلالق ..وسنبقى على
هذه التعاليم..
ذهب دون استئذان ...يبدو أنني جتاوزت احلدود معه ...لو تساءلوا...
وبحثوا  ..لغيروا عقيدتهم!!!
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ـ من النعم العظيمة ...بل أعظم نعمة أن يولد املرء مسلم ًا موحد ًا لله..
يعرف شريعة الله ..يقوم بواجباته الشرعية ..هذه النعمة ..ال يؤدي حق
شكرها أغلب املسلمني ..وذلك ألنهم يتعاملون معها ..أنها أمر طبيعي..

بدهي ..وكما يقولون (ال تعرف قيمة النعمة ..حتى تفقدها) ...خالل
زياراتي ملشارق األرض ومغاربها ...ورؤيتي ...من يعبد األصنام ...ومن
يعظم احليوانات ...ومن يسجد لألحجار ...ومن يتقرب للجن ...ومن
يفني عمره في خدمة القبور ...أعلم ما نحن فيه من نعمة عظيمة ...وأسأله
سبحانه أن يعيننا على أداء شكر هذه النعمة كما يحب ربنا ويرضى..
كنت أحاور صاحبي في الطائرة ونحن في طريقنا ألداء العمرة الثالثة
هذا العام ...وكنا قد اتفقنا أن نعتمر أربع مرات كل سنة...
ـ أظن أن الذين يعتنقون اإلسالم من غير املسلمني يعرفون قدر هذه
النعمة أكثر منا ...لقد قرأت قريب ًا قصة إسالم يوسف استس ..وتأثرت بها
كثير ًا..
ـ وما هي قصة إسالمه ...ألنني أستمع له أحيان ًا ...ولكن لألسف لم
أقرأ قصة إسالمه.
ـ إذن استمع ...قصته كما يحكيها هو..
اسمي «يوسف» إستس وقد كان قبل اإلسالم – إدوارد إستس ،ولدت
لعائلة نصرانية شديدة االلتزام بالنصرانية تعيش في وسط غرب الواليات
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املتحدة ،آباؤنا وأجدادنا لم يبنوا الكنائس وامل��دارس فحسب ،بل وهبوا
أنفسهم خلدمة النصرانية ،بدأت بالدراسة الكنسية أو الالهوتية عندما
اكتشفت أني ال أعلم كثير ًا عن ديني النصراني ،وبدأت أسأل أسئلة دون
أن أجد أجوبة مناسبة لها ،فدرست النصرانية حتى صرت قسيس ًا وداعي ًا
من دعاة النصرانية ،وكذلك كان والدي ،وكنا باإلضافة إلى ذلك نعمل
بالتجارة في األنظمة املوسيقية وبيعها للكنائس.

قصتي مع اإلسالم ليست قصة أحد أهداني مصحف ًا أو كتب ًا إسالمية
وقرأتها ودخلت اإلسالم فحسب ،بل كنت عدو ًا لإلسالم فيما مضى،
ولم أتوان عن نشر النصرانية ،وعندما قابلت ذلك الشخص الذي دعاني
لإلسالم ،فإنني كنت حريص ًا على إدخاله في النصرانية وليس العكس ،كان
ذلك في عام 1991م ،عندما بدأ والدي عم ً
ال جتاري ًا مع رجل من مصر
وطلب مني أن أقابله.
ملا حضر موعد اللقاء لبست قبعة عليها صليب ولبست عقد ًا فيه صليب
وعلقت صليب ًا كبير ًا في حزامي ،وأمسكت بنسخة من اإلجنيل في يدي
وحضرت إلى طاولة اللقاء بهذه الصورة.
بادرت إلى سؤاله :هل تؤمن بالله؟
قال :أجل ...ثم قلت ماذا عن إبراهيم هل تؤمن به؟ وكيف حاول أن
يضحي بابنه لله؟
قال :نعم..
قلت في نفسي :هذا جيد سيكون األمر أسهل مما اعتقدت..
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ثم ذهبنا لتناول الشاي في محل صغير ،والتحدث عن موضوعي
املفضل :املعتقدات.
بينما جلسنا في ذلك املقهى الصغير لساعات نتكلم وقد كان معظم
الكالم لي ،وقد وجدته لطيف ًا جد ًا ،وكان هادئ ًا وخجو ً
ال ،استمع بانتباه
لكل كلمة ولم يقاطعني أبد ًا.

وفي يوم من األيام كان محمد عبد الرحمن صديقنا هذا على وشك
أن يترك املنزل الذي كان يتقاسمه مع صديق له ،وكان يرغب أن يعيش
في املسجد لبعض الوقت ،حدثت أبي إن كان باإلمكان أن ندعو محمد ًا
للذهاب إلى بيتنا الكبير في البلدة ويبقى هناك معنا ...ثم دعاه والدي
لإلقامة عندنا في املنزل ،وكان املنزل يحويني أنا وزوجتي ووالدي ثم جاء
هذا املصري واستضفنا كذلك قسيس ًا آخر لكنه يتبع املذهب الكاثوليكي
فصرنا نحن اخلمسة ...أربعة من علماء ودعاة النصارى ومسلم مصري
عامي ...أنا ووالدي من املذهب البروتستانتي النصراني والقسيس اآلخر
كاثوليكي املذهب وزوجتي كانت من مذهب متعصب له جانب من
الصهيونية ،وللمعلومية والدي قرأ اإلجنيل منذ صغره وصار داعي ًا وقسيس ًا
معترف ًا به في الكنيسة ،والقسيس الكاثوليكي له خبرة ( )12عام ًا في دعوته
َ

في القارتني األمريكتني ،وزوجتي كانت تتبع مذهب البورجنني الذي له
ميول صهيونية ،وأنا نفسي درست اإلجنيل واملذاهب النصرانية واخترت
بعض ًا منها أثناء حياتي وانتهيت من حصولي على شهادة الدكتوراة في
العلوم الالهوتية النصرانية.
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وهكذا انتقل للعيش معنا.

بعد االستقرار في املنزل بدأنا جميع ًا نتجمع حول املائدة بعد العشاء
كل ليلة ملناقشة الديانة ،وكان بيد كل منا نسخة إجنيل تختلف عن نسخة
اآلخر.
وكان لدى القسيس بالطبع الكتاب املقدس الكاثوليكي كما كان عنده
سبعة كتب أخرى من اإلجنيل البروتستانتي ،وقد كان مع والدي في تلك
الفترة نسخة امللك جيمس.
وركزنا جهودنا إلقناع محمد ليصبح نصراني ًا ،وكنا نحن النصارى في
البيت يحمل كل منا نسخة مختلفة من اإلجنيل ونتناقش عن االختالفات
في العقيدة النصرانية وفي األناجيل املختلفة على مائدة مستديرة ،واملسلم
يجلس معنا ويتعجب من اختالف أناجيلنا..

أم��ا أن��ا فكانت هناك أم��ور في اإلجنيل لم أصدقها ألن��ي كنت أرى
التناقضات الكثيرة فيه ،فمن تلك األمور أني كنت أسأل نفسي وغيري:
كيف يكون الرب واحد ًا وثالثة في نفس الوقت! ،وقد سألت القساوسة
املشهورين عاملي ًا عن ذلك وأجابوني بأجوبة سخيفة جد ًا ال ميكن للعاقل أن
يصدقها ،وقلت لهم :كيف ميكنني أن أكون داعية للنصرانية .وأع ّلم الناس
أن الرب شخص واحد وثالثة أشخاص في نفس الوقت ،وأنا غير مقتنع
بذلك فكيف أقنع غيري به.
بعضهم قال لي :ال تبينّ هذا األمر وال توضحه ،قل للناس :هذا أمر
غامض ويجب اإلميان به.
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وأنا منذ أن كنت نصرانيا وقسيس ًا وداعية للنصرانية لم استطع أن اقتنع
مبسألة التثليث ولم أجد من ميكنه إقناع اإلنسان العاقل بها.
أتذكر أنني سألت محمد ًا فيما بعد :كم نسخة من القرآن ظهرت طوال
السنوات ( )1400املاضية؟
أخبرني أنه ليس هناك إال مصحف واحد ،وأنه لم يتغير أبد ًا ،وأكد لي
أن القرآن قد حفظ في صدور مئات اآلالف من الناس ،ولو بحثت على
مدى قرون لوجدت أن املاليني قد حفظوه متام ًا وعلموه ملن بعدهم.
هذا لم يبد ممكن ًا بالنسبة لي ..كيف ميكن أن يحفظ هذا الكتاب املقدس
ويسهل على اجلميع قراءته ومعرفة معانيه؟!!
كان بيننا حوار متجرد واتفقنا على أن ما نقتنع به سندين به ونعتنقه فيما
بعد.
ملا كنا جنلس في بيتنا نحن النصارى األربعة املتدينون مع املسلم املصري
(محمد) ونناقش مسائل االعتقاد حرصنا أن ندعو هذا املسلم إلى النصرانية
بعدة طرق ...فكان جوابه محدد ًا بقوله :أنا مستعد أن أتبع دينكم إذا كان
عندكم في دينكم شيء أفضل من الذي عندي في ديني.
قلنا :بالطبع يوجد عندنا.
فقال املسلم :أنا مستعد إذا أثبتم لي ذلك بالبرهان والدليل.
فقلت له :الدين عندنا لم يرتبط بالبرهان واالستدالل والعقالنية..
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إنه عندنا شيء مس ّلم وهو مجرد اعتقاد محض! فكيف نثبته لك بالبرهان
والدليل؟!
فقال املسلم :لكن اإلسالم دين عقيدة وبرهان ودليل وعقل ووحي من
السماء.
فقلت له :إذا كان عندكم االعتماد على جانب البرهان واالستدالل
فإني أحب أن استفيد منك وأن أتعلم منك هذا وأعرفه.
ثم ملا تطرقنا ملسألة التثليث ..وكل منا قرأ ما في نسخته ولم جند شيئ ًا
واضح ًا ..سألنا األخ (محمد) :ما هو اعتقادكم في الرب في اإلسالم.
فقال{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ} (الصمد) .تالها بالعربية
ثم ترجم لنا معانيها ..فلم يوجد أوضح وال أفضل وال أقوى وال أوجز وال
أشمل منه إطالق ًا.
وملا أردت دعوته للنصرانية قال لي بكل هدوء ورجاحة عقل إذا أثبت
لي بأن النصرانية أحق من اإلسالم سأتبعك إلى دينك الذي تدعو إليه،
فقلت له :إتفقنا ،ثم بدأ محمد :أين األدلة التي تثبت أفضلية دينكم وأحقيته،
قلت :نحن ال نؤمن باألدلة ،ولكن باإلحساس واملشاعر ،ونلتمس ديننا وما
حتدثت عنه األناجيل ،قال محمد ليس كافي ًا أن يكون اإلميان باألحاسيس
واملشاعر واالعتماد على علمنا ،ولكن اإلسالم فيه الدالئل واألحاسيس
واملعجزات ،التي تثبت أن الدين عند الله اإلسالم ،فطلب جوزيف هذه
الدالئل من محمد والتي تثبت أحقية الدين اإلسالمي ،فقال محمد :إن
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أول هذه األدلة هو كتاب الله سبحانه وتعالى القرآن الكرمي الذي لم يطرأ
عليه تغيير أو حتريف منذ نزوله على سيدنا محمد | قبل ما يقرب من
( )1400سنة ،وهذا القرآن يحفظه كثير من الناس ،إذ ما يقرب من ()12
مليون مسلم يحفظون هذا الكتاب ،وال يوجد أي كتاب على وجه األرض
يحفظه الناس كما يحفظ املسلمون القرآن الكرمي من أوله آلخره.
{ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ} (احلجر).

�دأت البحث عن األدل��ة الكافية ،التي تثبت أن
من ذل��ك احل�ين ب� ُ
اإلسالم هو الدين الصحيح ،وذلك ملدة ثالثة شهور بحث ًا مستمر ًا ،بعد
هذه الفترة وجدت في الكتاب املقدس أن العقيدة الصحيحة التي ينتمي
إليها سيدنا عيسى عليه السالم هي التوحيد وأنني لم أجد فيه أن الله
ثالثة كما يدعون ،ووجدت أن عيسى عبد الله ورسوله وليس إله ًا ،مثله
كمثل األنبياء جميع ًا جاء يدعو إلى توحيد الله عز وجل ،وأن األديان
السماوية لم تختلف حول ذات الله سبحانه وتعالى ،وكلها تدعوا إلى
العقيدة الثابتة بأنه ال إله إال الله مبا فيها الدين املسيحي قبل أن ُيفترى عليه
بهتان ًا ،ولقد علمت أن اإلسالم جاء ليختم الرساالت السماوية ويكملها
ويخرج الناس من حياة الشرك إلى التوحيد واإلميان بالله تعالى ،وإن
دخولي في اإلسالم سوف يكون إكما ً
ال إلمياني بأن الدين املسيحي كان
يدعو إلى اإلميان بالله وحده ،وأن عيسى هو عبد الله ورسوله ،ومن لم
يؤمن بذلك فهو ليس من املسلمني.
وبعد كل هذا البحث الذي استمر ثالثة شهور ،قضاها معنا محمد حتت
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سقف واحد ،بسبب ذلك اكتسب ود الكثيرين ،وعندما كنت أراه يسجد لله
ويضع جبهته على األرض ،أعلم أن ذلك األمر غير عادي.
وفي يوم من األيام طلب صديقي القسيس من محمد أن نذهب معه
إلى املسجد ،لنعرف أكثر عن عبادة املسلمني وصالتهم ،فرأينا املصلني

يأتون إلى املسجد يصلون ثم يغادرون..

قلت :غادروا؟ دون أي خطب أو غناء؟ قال :أجل..
مضت أيام وسأل القسيس محمد ًا أن يرافقه إلى املسجد مرة ثانية،
ولكنهم تأخروا هذه املرة حتى حل الظالم ..قلقنا بعض الشيء ماذا حدث
لهم؟ أخير ًا وصلوا ،وعندما فتحت الباب ..عرفت محمد ًا على الفور قلت
من هذا؟ شخص ما يلبس ثوب ًا أبيض وقلنسوة؟ كان هذا صاحبي القسيس
الكاثوليكي
قلت له :هل أصبحت مسلم ًا.
قال :نعم أصبحت من اليوم مسلم ًا.
ذهلت ..كيف سبقني هذا إلى اإلسالم ..ثم ذهبت إلى أعلى للتفكير
في األمر قلي ً
ال ،وبدأت أحتدث مع زوجتي عن املوضوع ،فقالت لي :أظن
أني لن أستمر بعالقتي معك طوي ً
ال.
فقلت لها :ملاذا؟ هل تظنني أني سأسلم؟
قالت :ال ،بل ألني أنا التي سوف تسلم!
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قال :فخرجت من باب البيت وخررت على األرض ساجد ًا جتاه القبلة
وقلت :يا رب ..اهدني.
ذهبت إلى أسفل ،وأيقظت محمد ًا ،وطلبت منه أن يأتي ملناقشة األمر
معي ..مشينا وتكلمنا طوال تلك الليلة ،وحان وقت صالة الفجر ..عندها
أيقنت أن احلقيقة قد جاءت أخير ًا ،وأصبحت الفرصة مهيأة أمامي ..أ ّذن
الفجر ،ثم استلقيت على ل��وح خشبي ووضعت رأس��ي على األرض،
وسألت إلهي إن كان هناك أن يرشدني ...وبعد فترة رفعت راسي إلى أعلى
فلم أحلظ شيئ ًا ،ولم أر طيور ًا أو مالئكة تنزل من السماء ،ولم أسمع أصوات ًا
أو موسيقى ،ولم أر أضواء..
أدرك��ت أن األمر اآلن أصبح مواتي ًا والتوقيت مناسب ًا ،لكي أتوقف
عن خداع نفسي ،وأنه ينبغي أن اصبح مسلم ًا ..عرفت اآلن ما يجب على
فعله.
وفي احلادية عشرة صباح ًا وقفت بني شاهدين :القسيس السابق (بيتر
جاكوب) والذي كان يعرف سابقا باألب ومحمد عبد الرحمن ،وأعلنت
شهادتي وبعد حلظات قليلة أعلنت زوجتي إسالمها بعد ما سمعت
بإسالمي ،كان أبي أكثر حتفظ ًا على املوضوع وانتظر شهور ًا قبل أن ينطق
بالشهادتني.
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زرت روما مرة واحدة ...حرصت أن أزور الفاتيكان ...دخلت إلى
إحدى غرف «االعتراف» ...حيث يجلس املعترف وتفتح نافذة خشبية بينه
وبني القس ...ليعترف بخطاياه ...فيستمع إليه القس ...ثم يخبره مبا يجب

عمله ...ويبشره بالقبول ...انتهينا من اجلولة ...ونحن في الساحة الكبيرة
خارج الكنيسة ...كنت مع صاحبتي ...اقترب منا أحدهم ...بدا أنه من
الطلبة الذين يدرسون في إحدى املدارس الكنسية ...ليصبح ...قس ًا...
ـ هل أنتما مسلمان؟
ـ نعم ...وأنت نصراني؟
ـ أنا من الطلبة الذين يدرسون في هذه املدرسة – وأشار إلى مبنى في
اجلانب األمين من الساحة – ألصبح واعظ ًا ومعلم ًا ورمبا قسيس ًا مرموق ًا...
هل لي مبحادثتكم قلي ً
ال...
ـ نعم ...تفضل ...ولكن دعنا جنلس في هذه املقهى لنتحاور ...ذهبنا...
رغم اعتراض زوجتي ...وعدتها أال نأخذ وقت ًا طوي ً
ال!!!
بادرته...
ـ هل تعلم أن أحد األم��ور التي ال أظن أنها صحيحة في دينكم هي
(غرفة االعتراف)...
ـ ملاذا؟
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ـ ألن كل أحد منا يقع في ذنوب ...ويقصر في حق الله ..ورمبا يخطأ
في حق بعض البشر ...ثم يريد أن يتوب إلى الله ويصلح األمور ملاذا أحتاج
إلى االعتراف بخطئي إلى بشر مثلي؟!
ـ وكيف يصلح املخطأ أخطاءه؟!
ـ إذا كان اخلطأ في حق البشر ..ال بد أن يرجع لهم حقوقهم ...إن كانت
كلمة سيئة ...أو تصرف خطأ ...يعتذر لهم ..وإن كان مال أو شيء مادي
يرجعه إليهم ...وإذا كان التقصير في حق الله ...يتوب إلى الله ..ويستغفر..
ويكثر من األعمال الصاحلة ...دون حاجة أن يخبر أحد ًا.
ـ ولكن عامة الناس يحتاجون إلى من يتحدثون إليه ...ليرتاحوا...
ـ هذه ال حتتاج إلى غرفة مظلمة صغيرة ...ونافذة خشبية مثقبة مزخرفة...
أو ستارة ...يجلس على اجلانب اآلخر منها من يستمع إلى خطايا البشر...
إن العالقة عندنا في اإلسالم بني العبد وربه مباشرة ...يدعوه مباشرة...
يستغفره مباشرة ...يلجأ إليه مباشرة ..في أي وقت من ليل أو نهار ...وفي
أي مكان ..يتضرع العبد إلى الله دون وسيط..
ـ هذه نقطة ثانوية ميكننا جتاوزها...
أحضر النادل طلباتنا ...أراد أن يدفع ثمن كوبه فقط ..أخبرته أنه ضيفي
وسأدفع الفاتورة كاملة ...شكرني...
ـ هل تؤمن بإبراهيم عليه السالم...
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ـ بالطبع ...أؤمن بإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف
وموسى وعيسى وجميع األنبياء قبلهم منذ نزل آدم إلى األرض...
ـ جميل ...وهل تؤمن أنه أراد أن يذبح ابنه قربان ًا لله؟!
ـ نعم أؤمن أنه أقدم على ذبح ابنه (إسماعيل) ..تنفيذ ًا ألمر الله ...الذي

جاءه في املنام...

ـ كان (إسحاق) ..وليس (إسماعيل)...
ـ هذا في بعض كتبكم ...ولكن لدينا في القرآن أنه (إسماعيل)..
ـ وهل تؤمن بعيسى وأنه كانت له معجزات وقدرات خارقة للعادة..؟
ـ عيسى ابن مرمي عليه السالم من رسل الله ...ومن اخلمسة الذين
ميزهم الله (نوح ،إبراهيم ،موسى ،عيسى ،محمد) ..نعم كانت له معجزات
خارقة للعادة ...وكل نبي كانت له معجزة تثبت نبوته ...حتى يصدقه الناس
ويؤمنوا به...
ـ ولكن عيسى كان يحيي املوتى؟!
ـ نعم كان يحييهم بإذن الله ...وبدعاء الله ...والذين أحياهم محدودون
في كثير من الروايات أنهم أربعة أشخاص فقط ...صديقه عازر ...وابن
العجوز ...وابنة العاشر ...وسام ابن نوح ...ومسألة إحياء املوتى ليست
مقتصرة على عيسى عليه السالم ...إبراهيم عليه السالم ...أحيا أربعة
طيور ...بعد تقطيعها ...وتوزيع أجزائها على أربعة جبال ...اجتمعت
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أعضاؤها وطارت ...بإذن الله ...ولئن كان إحياء من مات معجزة حق ًا...
فإن األغرب منه بث احلياة في ما ال حياة فيه ...وهذه كانت إحدى معجزات
موسى عليه السالم وأنت تعرف ذلك ...فإنه كان يلقى عصاه ..فتصير حية
تسعى بإذن الله ..ثعبان حقيقي ..يتحرك ..ويأكل ..ويخيف من حوله..
الشاهد أن جميع األنبياء أيدهم الله مبعجزات ..تناسب عصرهم حتى يثبت
نبوته للناس ..وليؤمنوا به رسو ً
ال من عند الله.
ـ ولكن معجزات عيسى عليه السالم مختلفة ...فهو يحيي املوتى...
ويبرئ الذي ولد أعمى (األكمه)  ..ويشفي املرضى...
ـ كما أخبرتك ..طاملا األمر بإذن الله ..فإن الله ال يعجزه شيء في
األرض وال في السماء ...ثم إذا مات النبي تنتهي معجزته ...هل تؤمن
أنت مبحمد رسول اإلسالم...
ـ كال..
ـ ملاذا ال تؤمن به؟! هل تؤمن أن هناك رجل اسمه محمد يتبعه مئات
املاليني من البشر اليوم؟!
ـ نعم ..أعلم أن املسلمني يتبعون رج ً
ال اسمه (محمد) ولكن لم يكن
رسو ً
ال من عند الله..
ـ ألم نتفق أن الرسول يثبت رسالته مبعجزة يعطيه الله إياها؟!
ـ بلى ...وماذا كانت معجزة (محمد)؟!
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ـ معجزة (محمد) | ،معجزة خالدة ...لم تنته بعد موته | ...وهي
باقية إلى يوم القيامة ...وهي (القرآن).
ـ ماذا تعني أن (القرآن) معجزة...
ـ (القرآن) كالم الله ...أنزله على محمد | ...وتكفل الله بحفظه إلى
يوم القيامة ...وحتدى بهذا القرآن العرب والعجم واجلن واإلنس أن يأتوا
مبثله ...وحاول كثيرون أن يأتوا بشيء يشبهه ...ما استطاعوا.
ـ هل تعني أن القرآن الذي تقرؤونه اليوم هو ذاته الذي كان مع محمد
قبل ( )1400سنة؟
ـ نعم هو ذاته لم يزد حرف ًا واحد ًا ..ولم يتغير حرف ًا واحدا ...ولم ينقص
حرف ًا واحد ًا...
استغرب النصراني..

ـ وهل لديكم – جميع املسلمني – كتاب ًا واحد ًا فقط؟
ـ نعم...
ـ ولكنكم فرق مختلفة ..متقاتلة ...متنازعة ..لديكم سنة وشيعة..
ودروز ...وعلويون ...وشافعية ..ووهابية ..وفرق كثيرة ال أعرفها.
ـ هذا كالم غير دقيق ..ولكن حتى بني الفرق املختلفة ..طاملا يقول املرء
أنه مسلم فال ميلك إال قرآن ًا واحد ًا...
يقرأه من يعيش في غابات أندونيسيا أو في أدغال أفريقيا أو في الصحراء
العربية أو في القطب الشمالي أو اجلنوبي ..هو قرآن واحد ..وذلك أن القرآن
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ال يعتمد على النقل ا ملكتوب وإمنا على النص احملفوظ في الصدور ..فقد
انتقل إلينا نص ًا مقروء ًا ..ولذلك عندما يتخصص أحدنا في قراءة القرآن...
فإنه يقرأه على متخصص ..وهذا كان قد قرأه على متخصص قبله ...إلى
أن تصل السلسلة إلى عهد الرسول محمد |.
ـ هذه معلومة غريبة يجب أن أتأكد منها..
سرني أنه علم أن قرآننا واحد...
َّ
ـ نحن لدينا عدة نسخ من اإلجنيل ...يوجد بينها اختالف...
ـ أراد أن يخفف من األمر – نعم هناك اختالفات ولكنها بسيطة...
ـ نحن قرآننا ال اختالف فيه على اإلطالق ...ثم هناك قضية أخرى أود
أن أتبينها منك...
ـ أن��ت تؤمن ب��أن املسيح ول��د في (بيت حل��م) ...وتعلم ي��وم ميالده
وحتتفل به ..وكذلك يفعل (األقباط) ولكن في يوم آخر ...وكذلك يفعل
األرثوذكس ...ثم أنت تقول إنه (ابن الله) وتقول إنه (الله) عندما صعد في
ضحى بابنه ..بعد أن صلب...
السماء ...وتقول إن الله الذي في السماء ّ
ليكفر خطايا البشر ...أال تالحظ أن هناك غموض ...ورمبا تناقض ..بني
هذه املعتقدات مع أنها أساس وركن الديانة النصرانية.
ـ كال ليس هناك أي تناقض ...الله واحد بثالث أقانيم أو حاالت في
ذات اجلوهر ...هناك ثالث ذوات منفصلة احتدت وهي :األب – واالبن –
والروح القدس.
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ـ لم أقرأ تفاصيل هذه العقيدة ولكن استمعت إلى مئات املناظرات
وأخبرني إذا ذك��رت شيئ ًا غير صحيح – في دائ��رة املعارف األوروبية
(عقيدة التثليث ليست موجودة في كتب العهد اجلديد وال في أعمال اآلباء
الرسوليني وال عند تالميذهم األقربني إال أن الكنيسة الكاثوليكية واملذهب
البروتستانتي التقليدي يدّ عيان أن عقيدة التثليث كانت مقبولة عند املسيحيني
في كل زمان).
ـ هناك نص في اإلجنيل« :عمدوا الناس باسم األب واالبن والروح
القدس» (متى إصحاح .)19/28
ـ ميكن الرد على هذا النص بعدة أمور..
أو ً
ال :ه��ذا النص ليس ف��ي جميع األناجيل م��ع أن��ه رك��ن وأس��اس
العقيدة..
ثاني ًا :يجب فهم الكالم الذي قاله املسيح بالرجوع إلى كالمه اآلخر كما
هو عندنا نرجع النصوص املتشابهة إلى النصوص احملكمة ..ومن النصوص
احملكمة ما جاء في إجنيل يوحنا (.)3/17
(وهذه هي احلياة األبدية أن يعرفوك أنت اإلله احلقيقي وحدك ويسوع
املسيح الذي أرسلته).
ثالث ًا :لفظ (ابن) ...يجب أن تفهم باملعنى املناسب مث ً
ال في متى ()9/5
ويوحنا (( )38/1أوالد الله أي املؤمنون باسمه).
ولذلك لفظ (األب) يجب أن يفهم أنه (الراعي) (احملبوب) ...كما
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في يوحنا (( )17/20إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم) واإلجنيل
مليء بوصف عيسى عليه السالم بأنه اب��ن اإلن��س��ان :لوقا ()22/17
( ..)8/18مرقس ( ..)28/2متى ( )33/12يوحنا (..)27/19
بالطبع كنت أستعني بهاتفي الذكي الستخراج كل هذه املعلومات...
شعر النصراني أنه لن يفلح في تنصيرنا..
ـ أظن أنه يجب علي أن أغادر الرتباطي مبوعد آخر...
ـ سعدت بنقاشك ...ولكن تذكر أن اإلله ال ميكن إال أن يكون واحد ًا..
أحد ًا ..ال يلد ..وال يولد...
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ملاذا يغير عقيدته؟ ()21
أول مكان سكنته مع بدء عملي في اجلامعة كان شقة بخمسة غرف
في الدور اخلامس من املبنى الثالث ملساكن أعضاء التدريس في الشويخ...
في ذات ال��دور ك��ان يسكن د .أحمد الربعي (رحمه ال��ل��ه) ...ودكتور

بولندي ...وآخر مصري ..وخامس ال أذك��ره ..كنت ألقي التحية على
جاري البولندي ...كلما رأيته ..ويراني أتوجه إلى املسجد للمغرب...
ثم أرجع ..وأخرج مرة ثانية لصالة العشاء ...بينما هو ميارس هوايته في
لعب كرة املضرب ...لم يكن يراني أيام ُ
يدرس في كلية العلوم
اجلمع ..كان ّ
اإلدارية ..مقرر اإلحصاء ...وبعض مقررات الدراسات العليا.
إلتقينا في نادي أعضاء هيئة التدريس ..مع بداية السنة الثانية له..
ـ يعجبني في الكويت إلتزام أهلها بالعادات والتقاليد ..لقد تعرفت
يدرس في اجلامعة
على بعض الكويتيني في بولندا ..والتقيت بعضهم ممن ّ
في أحد املؤمترات قررت أن أحضر وأقضي بعض السنوات هنا ...ألتعرف
على ثقافة جديدة...
ـ وماذا الحظت خالل العام الذي قضيته هنا؟
ـ أعجبني كثير ًا الترابط األسري ..حتى ضمن العائلة الكبيرة ..أبناء
العمومة ..واألجداد ..اجلميع يزور اجلميع ...والكل يعرف الكل ..واألهل
جميع ًا يتزاورون في املناسبات ..هذه اخلاصية ال توجد في مجتمعاتنا...
حتى املتدينني منا ال يفعلونها...
120

ـ نحن نفعلها ..كعادة ..وكأمر ديني!!

يغير املرء عقيدته؟
ملاذا ّ

ـ هل دينكم فيه تعاليم لالجتماع األسري!!
ـ بصورة ما ..نعم ..لدينا شيء اسمه (صلة الرحم) ..و(بر الوالدين)
فمن أعظم ما يتقرب به أحدنا إلى الله ..في ديننا (بر الوالدين) وهو مرتبط
بعبادة الله وتوحيده ..و(العاق لوالديه)  ...له عقوبة في الدنيا واآلخرة.
استغرب صاحبي هذا األمر..
ـ هل هذه حقيقة أم إنك تبالغ قلي ً
ال فيها؟!
ـ لن أجيبك ولكن خذها مني اآلن ثم ابحث عنها في الكتب وستجدها..
وأظنك حتصلت نسخة من ترجمة تفسير القرآن.
ـ نعم ..ولكن لم أقرأ شيئ ًا بتركيز ..فقط تصفحته..
ـ اذهب واقرأ تفسير ...اآلية ( )23من سورة رقم (..)17
ـ سأفعل..
ـ وأيض ًا لدينا (صلة الرحيم) ..وهي خاصية ال جتدها في أي تشريع
آخر ..وهي أيض ًا من األمور العظيمة في شريعتنا ومن أساء فيها له عقاب
عظيم ..وإن كان يؤدي واجباته الشرعية ..من صالة وغيرها..
ـ هذه ميزة ..ال توجد لدينا ..حتى في أوساط املتدينني من أهلنا ..لدي
سؤال ..هل حق ًا ..تستيقظون قبل شروق الشمس بأكثر من ساعة لتذهبوا
إلى املسجد ألداء الصالة األولى ..كل يوم؟
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ـ نعم ...احملافظ منا على صالته ..يفعل ذلك ..وهي صالة واجبة على
جميع املسلمني ،ولكن القليل منهم يحافظ عليها..
ـ أليس في األمر صعوبة؟!
ـ كال ..ال صعوبة في األمر ملن رتب حياته أن تكون في طاعة الله ووفق

أوامر الله عز وجل..

ـ أال ميكن أن يؤجلها اإلنسان فيصليها متى ما أفاق؟
ـ كال ..ولكن إذا فاتته يصليها إذا أفاق وال ينبغي أن يهمل أداءها في
وقتها ..ففي ذلك ذنب عظيم..
ـ هذه من األمور الصعبة ..مثل امتناعكم عن األكل والشرب لساعات
النهار ..في شهر الصيام...
ـ هذه القضايا التعبدية ..ينبغي على العبد أن ميرن نفسه أن يفعلها..
ألنها أركان اإلسالم..
ـ وما أهم ركن في اإلسالم؟
ـ التوحيد ..وحدانية الله ..عبادته وح��ده ..ال شريك له ..وال مثل
له ..وال ولد له ..وال كفؤ له ..في جميع أفعاله وصفاته وأسمائه ..متفرد
سبحانه ..ليس كمثله شيء ..هو اخلالق ..وكل أحد غيره مخلوق ..هذا
أهم ركن في اإلسالم ..بل في جميع الديانات السماوية.
ـ جميل ..ولكن هل تدري ما أهم شيء أالحظه في مجتمعكم املسلم؟
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ـ ما هو؟

ـ الراحة النفسية ..الطمأنينة ..التماسك األسري ..قلة اجلرائم العنيفة..
األمان.
هذه قضايا ..أساسية لإلنسان ..يحتاج إليها حتى يعيش حياة هادئة..
ـ هذه األم��ور كلها نتائج لألحكام الشرعية التي يجب أن نؤمن بها
ومنارسها ..بعضنا ميارس جزء ًا منها ..ويقصر في اجلزء اآلخر ..وبعضنا
يزيد وبعضنا ينقص..
ـ ولكنكم كمجتمع ..فيه الكثير من التدين ..فإني أسمع صوت
األذان ..في أحيان كثيرة ..وفي كل مكان تقريب ًا حتى في التلفاز واإلذاعة..
وفي رمضان ..تشعر أن اجلو العام للبلد تغير متام ًا ..أنتم بالنسبة لنا مجتمع
متدين..
ـ لو سألتك ...لو قررت أن تعتنق اإلسالم ـ ما هو أهم شيء يدفعك
لذلك؟!!
ـ الراحة الذهنية ...والطمأنينة النفسية والتماسك االجتماعي ..عندما
أرى أبنائي حولي كل أسبوع وعندما اجتمع مع إخواني كل جمعة ..وعندما
أرى أبناء عمومتي ..وأبناء أخوالي مرتني على األقل في العام ..هذا شيء
رائ��ع .اآلن أنا في اخلمسني لدي ابنتان ..لم تتزوجا ..ولكن إحداهما
هاجرت إل��ى أملانيا واستقرت هناك ..واألخ��رى ذهبت إل��ى الواليات
املتحدة ..والدتي ال زالت على قيد احلياة في بولندا ...لم جتتمع أسرتنا..
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منذ بلغت الصغرى من بناتي الثامنة عشرة ..وال أظن أننا سنلتقي ..ولكن
رمبا إذا توفيت والدتي ..سنحضر جميع ًا جنازتها ..إذا رجعت إلى بولندا..
أشعر بالوحدة ..ولذلك أفضل البقاء هنا ...لقاءاتنا هناك ..إما في (بار)..
لشرب البيرة ..أو ..منتزه مع زمالء العمل يحضر كل منا طبقه ..ولكننا ال
نتزاور كجيران ..وال نلتقي كأهل ..وليس من الواجب على االبن أن يلتزم
بوالديه ..وال على األخ أن يصل إخوانه ..هذه أمور جميلة ..بل رائعة ..لو
قررت أن أعتنق اإلسالم ،فإني سأفعل ألجل أن أحصل على هذا النوع من
احلياة االجتماعية املستقرة.
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رغم شدة حر النهار ..وطوله في أيام الصيف ..إال أن صيام رمضان
يبقى عبادة مميزة (ممتعة) ..وخاصة في لياليه ..يصف لي صاحبي ليالي
رمضان في مصر محاو ً
ال إقناعي أن نقضي شيئ ًا منها هناك..
ـ ال حت��اول ..فإني ال أذكر أني كنت خارج الكويت في رمضان منذ
أنهيت دراستي ..أي منذ أكثر من ثالثني سنة ..نعم رمبا أكون في العمرة
ليوم أو يومني فقط ..وحتى هذه تركتها منذ أكثر من عشر سنني..
ليالي رمضان ...ليالي عبادة ..ودع��اء ..وق��رآن ..يتحصل منها املرء
من اإلميان ما ال يتحصله في أي وقت آخر ..وصدق رسول الله | ..في
وصيته ألبي أمامة« :عليك بالصوم فإنه ال مثل له» ...السلسلة الصحيحة.
في إحدى ليالي رمضان ..خرجت من البيت بعد العاشرة بقليل أريد
املسجد ..وكانت إحدى العشر األواخر ...إلتقيت جاري (بوناصر) يترجل
من مركبته ..بصعوبة ..كان قد رجع من رحلة عالج لظهره ...بعد التحية..
واملزاح املعتاد ..وكان متكئ ًا على عكاز معدني...
ـ أين أنت ذاهب؟
ـ إلى املسجد..
ـ وملاذا؟
ـ ألق��رأ القرآن وأصلي ..ثم نقيم الليل  ..وندعو ونستغفر ونتعرض
لنفحات الله ..لعلها تكون ليلة القدر ..ويكتبنا الله فيمن أعتقهم من النار..
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هز رأسه ..غير موافق.

ـ وهل صلى الرسول | هذه الصالة التي تصليها؟ وحتى صالة
التراويح ..هل صالها الرسول |؟!
ـ نعم ..صالها الرسول | ..ثم اجتمع عليه الناس ..فلما زادوا ..في
الليلة الثالثة ..لم يخرج عليهم ..وفي الصباح أخبرهم( ..رأيت ما صنعتم
فلم مينعني من اخلروج إليكم إال أني خشيت أن تفرض عليكم) صحيح
اجلامع الصغير ..ثم بعد وفاته | انتهت العلة ..وأجمع الصحابة ..مبن
فيهم علي رضي الله عنه على إقامتها جماعة في املسجد ..وأنت ماذا تفعل
في هذه الليالي؟!
ـ ال شيء ..ألنه لم يثبت شيء عندي ..في الصالة وقيام هذه الليالي..
ـ ألم يثبت عندك أن ليلة القدر في هذه الليالي؟
ـ نعم ليلة القدر في العشر األواخر من رمضان..
ـ وماذا عن فضلها؟!
ـ ال أعلم الكثير..
ـ ألم تقرأ في كتاب األمالي للطوسي( ...من صلى ليلة القدر إميان ًا غفر
له ما تقدم من ذنبه).
وفيه أيض ًا ..عن جعفر بن محمد الصادق عليه السالم قال سئل الباقر..
عن فضل ليلة النصف من شعبان فقال هي أفضل ليلة بعد ليلة القدر.)...
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ـ أول مرة أسمع هذا احلديث..

ـ ولكنك قرأت في القرآن {ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ} (القدر)..
أال تكفي هذه اآلية في أن تكون حافز ًا للعبد أن يقوم العشر األخيرة كلها..
فيصيب ليل ًة العبادة فيها خير من عبادة ثمانني سنة ..واسمح لي يا أبا ناصر..

أراك في بعض الليالي تبقى في املسجد إلى الفجر ..مع أنه لم ينزل في فضل
تلك الليالي قرآن يتلى...
ـ نعم ..أنا أحيي تلك الليالي العشر من محرم ..ملا فيها من أحداث
وذكريات ..وأمور عظيمة حصلت آلل بيت الرسول األعظم |.
ـ جميل ..وأن��ا معك ..ولكن هل هناك آية واح��دة تبني فضل تلك
الليالي؟! ودعنا ال نذكر األقوال واألحاديث ألننا قد نختلف في صحة
ثبوتها.
ـ هذه الليالي ال حتتاج إلى آيات وال أحاديث ..هذه ليالي عظيمة..
يجب على املؤمن إحياؤها..
ـ وكيف حتيي هذه الليالي؟!
ـ بتذكر ما فيها من أحداث ..واسترجاع ما وقع من مصائب ..وإقامة
العزاء على من استشهد ..ولعن الظاملني ..والتقرب إلى الله بذكر فضائل
وصى بهم رسولنا |.
آل بيت الرسول | الذين ّ
ـ ال شك أن الرسول | أوصى أمته بآل بيته ..واحلديث صحيح ..ونؤمن
به( ...إني أوشك أن أدعى فأجبت وإني تارك فيكم الثقلني كتاب الله عز
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وجل وعترتي كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى األرض وعترتي أهل
بيتي فانظروني مب تخلفوني فيهما) (األناؤوط صحيح بشواهده) ،ولكن
ال مقارنة بني ليالي رمضان وخاصة العشر األواخر منه ..وبني أي عشر
ليالي من العام كله ..وال حتى ليالي العشر األول من ذي احلجة حيث يؤدي
املسلمون شعيرة عظيمة وهي احلج ..رمبا تكون أيام العشر من ذي احلجة...
أفضل من أيام العشر األخر من رمضان ..ولكن دون شك ليال العشر األخر
من رمضان أعظم من ليالي العشر األول من ذي احلجة ..أما ليالي العشر
األول من محرم ..فال تدخل في املنافسة بني هاتني املجموعتني..
أخذ (بوناصر) مجلسه على الكرسي اخلشبي الكبير أم��ام منزله..
بينما بقيت واقف ًا حتى ال أطيل النقاش وأنا أريد أن أذهب إلى املسجد..
سألني..
ـ وكيف تظهر حبك آلل بيت النبي | إن لم حتيي العشر األول من
محرم؟
ـ أقسم بالله ..أن حب آل بيت النبي | جزء من عقيدتي ..وفي

عقيدة جميع املسلمني ابتداء من الصحابة ...وأولهم أبو بكر الصديق الذي
كان يقول( ..ارقبوا محمد ًا في أهل بيته) (البخاري) ..فحب آل البيت
ومواالتهم تبع حلب النبي | ..وال يشك أحد في حب الصحابة واملسلمني
جميع ًا آلل بيت النبي | ،ولكن ال ينبغي أن يتعدى احلب إلى اإلطراء..
واملبالغة في الوصف واملديح ..وال حتى للنبي | ..كما أخبر هو | في
احلديث الصحيح« :ال تطروني كما أطرت النصارى ابن مرمي فإمنا أنا عبده
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فقولواـ عبد الله ورسوله» (متفق عليه) ...فليس من حب النبي | القول
بأنه ميلك إدخال اجلنة وإدخال النار ..وليس من حب النبي | أن يقال إنه
ميلك مفاتيح الغيب ..ويسير الرياح ..وينزل املطر ..وليس من حب النبي
| ..القول إنه يحيي املوتى من قبورهم ..وأن املالئكة تسبح بذكر اسمه
 ..كل هذا من املبالغات التي نهى عنها رسول الله | ..ثم دعني أسألك
سؤا ً
ال ..ال نختلف على إجابته أنا ..وال أنت  ..وال أي مسلم..
ـ هل البكاء عند سماع آيات الله عز وجل أولى أم البكاء عند سماع
القصص والروايات ..هل إحياء الليل بقراءة القرآن والصالة أولى ..أم
إحياء الليل بسماع كالم البشر ..واألشعار ..والقصائد ..والرثائيات ..أيهما
أحب إلى الله؟ ..وأيهما أثوب للعبد؟! وعندما نتحدث عن (ليلة القدر)..
فإننا نعظم ليلة عظمها الله ..وذكرها في كتابه ..فال مجال ألحد أن يقلل من
قدرها بفضل الله ..وكذلك أرشدنا الرسول | إلى قيامها ..وحيث إنها
لم تثبت قطع ًا أي ليلة هيِ ..
فل َم ال يجتهد املؤمن في العشر األواخر كلها
وبذلك يكون قد أصاب ليلة القدر ونال ثواب عبادة أكثر من ثمانني سنة..
فض ً
ال عن أنه قد يكون فيمن أعتقهم الله من النار في تلك الليلة..
نهض (بوناصر) ليدخل منزله ..سلمت عليه ..ومضيت إلى املسجد..
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منذ احتالل االحتاد السوفييتي ألفغانستان في ديسمبر 1979م وحتى
انسحاب قواته في فبراير 1989م ..ظهرت الدعوات اجلهادية في جميع
بقاع الدول اإلسالمية والعربية منها خاصة ..ذهبت أعداد كبيرة من الشباب
للجهاد في أفغانستان ...ثم نشبت حروب أهلية بني األفغان أنفسهم..
وظهرت (القاعدة) ..في عام 1988م مع نهاية احل��رب األفغانية لتبدأ
سلسلة جديدة من «احلروب اإلسالمية» ...واحلركات اجلهادية ..إلى أن
ظهرت «الدولة اإلسالمية في العراق والشام» ..أو «داعش» ...وال زالت
احلرب قائمة للقضاء على هذه الدولة ..في أوج الدعوات اجلهادية إلتقيت
أحد الشباب املتحمس للجهاد ..كان يصلي أحيان ًا معنا في املسجد ..وال
أشك أنه كان يؤدي بقية الفروض في مساجد أخرى..
ـ هل ميكنني أن أحدثك بصراحة دون أن «تزعل»؟
ـ بالتأكيد..
ك��ان ح��واري مع (عبدالله) ..خ��ارج املسجد بعد ص�لاة املغرب..
(عبدالله) شاب في عمر أصغر أبنائي ..لم يتجاوز اخلامسة والعشرين..
ـ إنكم أيها األئمة واخلطباء ..متقاعسون عن أهم الواجبات الشرعية..
اجلهاد في سبيل الله ..تأتون املساجد فتصلون بالناس ..ثم ترجعون
إلى نسائكم وأبنائكم وتأكلون الطعام ..وتنامون على الفرش املريحة..
واملجاهدون هناك وضعوا أرواحهم على أكفهم ..وتوسدوا الصخور..
وتلحفوا السماء..
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ـ وما املطلوب منا يا (عبدالله)؟

ـ املطلوب واضح ..رفع راية اجلهاد في سبيل الله وااللتحاق باملجاهدين.
وكان (أبو عبدالله) ..وهو مصلي دائم معي ..يشتكي أنه بعث ابنه
للدراسة اجلامعية في املدينة ..ثم اكتشف أنه في أفغانستان ..دون علمه..
ثم بعثه للدراسة في قطر ..واكتشف أنه في الشيشان ...وقرر في نهاية األمر
أن يحتجز جواز سفره ..وكانت هذه فترة إقامته القصيرة معنا..
ـ وحتت أية راية ترى أن يكون اجلهاد؟!
ـ اآلن ..يجب أن نكون حتت راية (ال إله إال الله) ضمن القاعدة وقائدها
الذي نذر نفسه للجهاد في سبيل الله..
ـ هل كانت طريقة الرسول | للجهاد في سبيل الله بهذه الطريقة..
وأنت تقول إن اجلهاد ركيزة أساسية في شرع الله ..وأنه ذروة سنام
اإلسالم ..فإذا كان كذلك فال بد أن الرسول | بينّ لنا تفاصيل تطبيق
هذه الشعيرة ..فهو | علمنا كيف نتوضأ ..وكيف نأكل ..وكيف
نأوي إلى النوم ..وكيف ندخل اخلالء ..فال بد أنه علمنا كيف جناهد
في سبيل الله..
ـ نعم ..لقد بينّ لنا الرسول | ..أنه «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا
فهو في سبيل الله» (متفق عليه) ..فهل حتتاج إلى توضيح أكبر من ذلك..
ـ بالتأكيد أحتاج إلى تفصيل أكبر ..هذه العبارة كمن قال في زمن علي
رضي الله عنه «ال حكم إال لله» ...هل تعلم قصة هذه العبارة؟!
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ـ كال ..ما هي؟

ـ تعلم أن معاوية رضي الله عنه وأهل الشام طالبوا علي ًا رضي الله
عنه َبقت ِ
َلة عثمان وأن يأخذوا بحق عثمان رضي الله عنه من قتلته ..وكان
رأي علي رضي الله عنه أن تتم البيعة أو ً
ال ثم ينظر في قتلة عثمان ..ووقع

القتال بني علي رضي الله عنه  -وكان على حق  -وبني معاوية رضي الله
عنه وأهل الشام معه ..وذلك في موقعة صفني سنة 37هـ ..وقتل في هذه
املعركة التي استمرت مئة يوم سبعون ألف ًا من املسلمني!!

ولم ينتصر أحد على أحد ..فاتفق الطرفان على (التحكيم) أن يرسل
كل أحد من ميثله ..للنظر في حل هذه األزمة ..فرفض طائفة من جيش علي
رضي الله عنه قبوله بالتحكيم وقالوا هذه العبارة (ال حكم إال لله)..

وكانوا أكثر من ستة آالف رجل ..فناظرهم ..والرواية عن ابن عباس
يقول :خرجت إليهم ولبست أحسن ما يكون من حلل اليمن فأتيتهم وهم
مجتمعون في دارهم وقت القيلولة ...فسلمت عليهم قالوا :مرحب ًا بك يا
ابن عباس فما هذه احللة؟ (يعيبون عليه) قلت :ما تعيبون علي؟ لقد رأيت
رسول الله | يلبس أحسن منها من احللل ..ونزلت اآلية{ :ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ} (األعراف...)32 :
قالوا :فما جاء بك؟

قلت :أتيتكم من عند صحابة رسول الله | من املهاجرين واألنصار
ألبلغكم ما يقولون فعليهم أنزل القرآن وهم أعلم بالوحي منكم وفيهم
أنزل ...وليس فيكم منهم أحدا!!
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فقال بعضهم :ال تخاصموا قريش ًا فإن الله يقول { ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰ} (الزخرف).
وقال بعضهم :لنكلمنه ولننظرن ما يقول.

قلت :أخبروني ماذا نقمتم على ابن عم رسول الله | وصهره؟!

قالوا :نقمنا عليه ثالث ًا...
قلت :ما هن؟

قالوا :إنه ّ
حكم الرجال في أمر الله ..وقال الله تعالى { :ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ} (األنعام) ،وما للرجال حكم.
قلت :هذه واحدة.

قالوا :وأمـا األخرى فإنــه قــــاتل ولم َي ْس ِ
ب ولم يغنم (أي لم يأخذ السبايا
وال الغنائم) ..فلئن كان الذين قاتلهم كفار ًا فقد حل سبيهم وغنيمتهم ولئن
كانوا مؤمنني ما حل قتالهم ابتداء...
قلت :هذه الثانية.

قالوا :الثالثة أنه محا نفسه من أمير املؤمنني (أي تخلى عن لقب إمارة
املؤمنني في املعاهدة) فهو أمير الكافرين!!
قلت :أعندكم سوى هذا؟
قالوا :حسبنا هذا..

قلت :أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله ومن سنة نبيه | ما يرد

قولكم أترضون؟
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قالوا :نعم...

حكم الرجال في أمر الله ..فقد ّ
قلت :أما قولكم ّ
حكم الله الرجال في
ثمن ربع درهم وفي األرنب ونحوه في قوله تعالى...
{ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ
ﰐ} (األنعام).
فنشدتكم الله ْ
أحك ُم الرجال في أرنب ونحوها من الصيد أفضل أم
حكمهم في الدماء وإصالح ذات البني؟ وتعلمون إن الله لو شاء حلكم
ّ
وحكم الله في املرأة وزوجها..
في األرنب ولم يجعل حكمه إلى الرجال
{ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ} (النساء) فجعل
الله حكم الرجال سنة مأمونة..
رجت من هذه؟
َأ َخ ُ

قالوا :نعم..
يس ِ
أتسبون أمكم عائشة
ب ولم يغنمْ ..
قلت :وأما قولكم ..قاتل ولم ْ
(عندما قاتلوهم في موقعة اجلمل) ثم تستحلون منها ما يستحل من غيرها
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من السبي ...فلئن فعلتم لقد كفرمت وهي أمكم ...ولئن قلتم ليست أمنا لقد
كفرمت ..فإن الله يقول..
{ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟﯠ} (األحزاب.)6 :
فإنكم بذلك تدورون بني ضاللتني..
فنظر بعضهم إلى بعض..
رجت من هذه؟
قلتَ :أ َخ ُ

قالوا :نعم..
قلت :أما قولكم محا اسمه أمير املؤمنني ..فأنا آتيكم مبن ترضون..
عندما كاتب رسول الله | سهيل بن عمرو في احلديبية ...فقال رسول
الله | :اكتب يا علي هذا ما صالح عليه محمد رسول الله قريش ًا ..قالوا:
ال والله ما نعلم أنك رسول الله ...وإال ما قاتلناك..
فقال رسول الله | ...اكتب يا علي «هذا ما صالح عليه محمد بن
عبدالله» ...ومحا كلمة (رسول الله) ...فوالله لرسول الله | خير من

علي بن أبي طالب ...وما أخرجه ذلك من رسالته..
رجت من هذه.
قلتَ :أ َخ ُ

فلم يردوا عليه ..ورجع منهم ألفان وبقي أربعة آالف أ َبوا أن يقبلوا
احلق ..وأخذوا يقتلون املسلمني وينهبون أموالهم ..فقاتلهم علي في معركة
النهروان.
علق عبدالله..
135

يغير املرء عقيدته؟
ملاذا ّ

ـ وما عالقة هذه القصة بكالمنا؟!

ـ العالقة أنه ال ينبغي أن نأخذ األوام��ر العامة في القرآن والسنة...
ونطلقها ..دون الرجوع إلى العلماء ..ودعني أكمل لك ما حصل بني أمير
املؤمنني علي بن أبي طالب صهر رسول الله | َّ
املبشر باجلنة ..ومن آل
البيت ..مع هؤالء الذين كانوا حفظة لكتاب الله ..وأكثر من الصحابة
صالة وصيام ًا...

يحينْ ِ َ -وال َّل ْف ُظ لِ ْل ُب َخا ِر ِّي َ -ع ْن َع ِل ِّي ْب ِن َأبِي َطالِ ٍ
ب َر ِض َي
الص ِح َ
َف ِفي َّ
ال َّل ُه َع ْن ُه َأ َّن ُه َق َ
ال :إ َذا َحدَّ ْث ُت ُك ْم َع ْن َر ُس ِ
ول ال َّل ِه | َح ِدي ًثا َف َو َال َّل ِه لأَ َ ْن َأ ِخ ُّر ِم ْن
الس َم ِ
يما َب ْينِي َو َب ْين َُك ْم َفإِ َّن
اء َأ َح ُّب إ َل َّي ِم ْن َأ ْن َأ ْك ِذ َب َع َل ْي ِه وإ َذا َحدَّ ْث ُت ُك ْم ِف َ
َّ
«س َي ْخ ُر ُج َق ْو ٌم ِفي ِ
الحْ َ ْر َب َخدْ َع ٌة َوإِ ِّني َس ِم ْعت َر ُس َ
ول ال َّل ِه | َي ُق ُ
آخ ِر
ولَ :
اث الأْ َ ْسن ِ
الز َم ِ
ان ِح َد ُ
َان ُس َف َه ُاء الأْ َ ْحلاَ ِم َي ُقو ُلونَ ِم ْن َخ ْي ِر َق ْو ِل ا ْل َب ِر َّي ِة لاَ ُي َجا ِو ُز
َّ
إميَا ُن ُه ْم َحن ِ
الد ِ
َاج َر ُه ْم يمَ ْ ُر ُقونَ ِم ْن ِّ
الر ِم َّي ِةَ .ف َأ ْين ََما
ين َك َما يمَ ْ ُر ُق َّ
الس ْه ُم ِم ْن َّ
وه ْم؛ َفإِنَّ ِفي َق ْت ِل ِه ْم َأ ْج ًرا لمِ َ ْن َقت ََل ُه ْم َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة» .
وه ْم َفا ْق ُت ُل ُ
َل ِقيت ُُم ُ

ب َأ َّن ُه َك َ
«ع ْن َز ْي ِد ْب ِن َو ْه ٍ
ان ِفي الجْ َ ْي ِ
ين َكا ُنوا
يح ُم ْس ِل ٍمَ :
َو ِفي َص ِح ِ
ش ا َّل ِذ َ
ين َس ُاروا إ َلى الخْ َ َوا ِر ِجَ .ف َق َ
اس
َم َع َع ِل ٍّي َر ِض َي ال َّل ُه َع ْن ُه ا َّل ِذ َ
ال َع ِل ٌّيَ :يا َأ ُّي َها ال َّن ُ
إ ِّني َس ِم ْعت َر ُس َ
ول ال َّل ِه | َي ُق ُ
س
ولَ « :ي ْخ ُر ُج َق ْو ٌم ِم ْن ُأ َّمتِي َي ْق َر ُءونَ ا ْل ُق ْرآنَ َل ْي َ
ِق َر َاء ُت ُك ْم َإلى ِق َر َاءتِ ِه ْم بِ َش ْي ِء َولاَ َصلاَ ُت ُك ْم َإلى َصلاَ تِ ِه ْم بِ َش ْي ِء َولاَ ِص َي ُام ُك ْم
َإلى ِص َي ِ
ام ِه ْم بِ َش ْي ِءَ .ي ْق َر ُءونَ ا ْل ُق ْرآنَ َي ْح َس ُبونَ َأ َّن ُه َل ُه ْم َو ُه َو َع َل ْي ِه ْم لاَ تجُ َ ا ِو ُز
الر ِم َّي ِةَ .ل ْو َي ْع َل ُم
َصلاَ ُت ُه ْم َت َر ِاق َي ُه ْم يمَ ْ ُر ُقونَ ِم ْن الإْ ِ ْسلاَ ِم َك َما يمَ ْ ُر ُق َّ
الس ْه ُم ِم ْن َّ
ين ُي ِصي ُبو َن ُه ْم َما ُق ِض َي َل ُه ْم َع َلى لِ َس ِ
الجْ َ ْي ُ
ان َنبِ ِّي ِه ْم َلن ََك ُلوا َع ْن ا ْل َع َملِ َوآ َي ُة
ش ا َّل ِذ َ
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س َل ُه ِذ َر ٌاع َع َلى َر ْأ ِ
س َع ُض ِد ِه ِمث ُْل َح َل َم ِة ال َّثدْ ِي
َذلِ َك َأنَّ ِفي ِه ْم َر ُجلاً َل ُه َع ُضدٌ َل ْي َ
ات بِ ٌ
َع َل ْي ِه َش َع َر ٌ
يض» َ .و َال َّل ُه إ ِّني لأَ َ ْر ُجو َأ ْن َي ُكو ُنوا َهؤُ لاَ ِء ا ْل َق ْو َم؛ َفإِ َّن ُه ْم َقدْ
َس َف ُكوا الدَّ َم الحْ َ َر َام َو َأ َغ ُاروا ِفي َس ْر ِح ال َّن ِ
اس ِم ال َّل ِهَ .و َذ َك َر
اسَ .ف ِس ُيروا َع َلى ْ
يث إ َلى ِ
الحْ َ ِد َ
آخ ِر ِه.
«ع ْن ُع َب ِ
يد ال َّل ِه ْب ِن َأبِي َر ِاف ٍع َكاتِ ِ
ب َع ِل ٍّي َر ِض َي ال َّل ُه َع ْن ُه
َو ِفي ُم ْس ِل ٍم َأ ْي ًضا َ
َأ َّن احلرورية لمَ َّا َخ َر َج ْت َو ُه َو َم َع َع ِل ٍّي َقا ُلوا :لاَ ُح ْك َم إلاَّ لِ َّل ِهَ .ف َق َ
ال َع ِل ٌّيَ :ك ِل َم ُة
َحقٍّ ُأ ِريدَ بِ َها َب ِ
إن َر ُس َ
ول ال َّل ِه | َو َص َ
اط ٌلَّ .
اسا إ ِّني لأَ َ ْع ِر ُف ِص َفت َُه ْم ِفي
ف َن ً
َهؤُ لاَ ِء َي ُقو ُل َ
ار إ َلى َح ْلقه ِم ْن َأ ْب َغ ِ
ض
ون الحْ َ قَّ بِ َأ ْل ِسنَتِ ِه ْم لاَ ُي َجا ِو ُز َه َذا ِم ْن ُه ْم َو َأ َش َ
إحدَ ى َيدَ ْي ِه ُط ْب ُي َش ٍ
اة َأ ْو َح َل َم ُة َثدْ يٍ َ .ف َل َّما
َخ ْل ِق ال َّل ِه إ َل ْي ِه ِم ْن ُه ْم َر ُج ٌل َأ ْس َو ُد ْ
الُ :ان ُْظ ُرواَ .فن ََط ُروا َف َل ْم َي ِجدُ وا َش ْيئًاَ .ف َق َ
ب َق َ
َق َت َل ُه ْم َع ِل ُّي ْب ُن َطالِ ٍ
الْ :ار ِج ُعوا
َف َو َال َّل ِه َما َك َذ ْبت َولاَ َك َذ ْبت َ -م َّر َتينْ ِ َأ ْو ثَلاَ ًثا ُ -ث َّم َو َجدُ و ُه ِفي َخ ِر َب ٍة َف َأ َت ْوا بِ ِه
َح َّتى َو َض ُعو ُه َبينْ َ َيدَ ْي ِه».
وفي بعض األحاديث أنهم كلما استؤصلوا خرجوا مرة أخرى حتى
يخرج آخرهم مع الرجال)...
سكت (عبدالله) ..تابعت حديثي..
ـ القصد أن العبرة ليست باالستشهاد باآليات واألحاديث العامة..
ولكن يجب ال��رج��وع إل��ى العلماء وخاصة في األم��ور التي تهم عامة
املسلمني ..وعامة أمة اإلسالم ..فإن الضرر الذي يقع على األمة أعظم من
املصلحة التي يراها بعض األفراد ..ال ينبغي احلديث في األمور العامة إال
لكبار العلماء ..وبإجماعهم ..حتى تكون األمة على خير...
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أبلغني أحد املسؤولني في وزارة األوقاف أن صالة اجلمعة ستتوقف في
مسجدنا إلجراء صيانة (جذرية) في املسجد ..كانت آخر جمعة صليناها
في بداية شهر مارس ..ومنذ ذلك الوقت – وقد مر شهر كامل ـ لم يستقر

أمري على كيفية قضاء صبيحة اجلمعة ..في أحد هذه اجلمع دعاني صاحبي
لتناول الفطور في أحد املطاعم وسط البلد ..وافقت ..وهذه أول مرة في
حياتي أتناول فطور اجلمعة خارج املنزل ..كانت جتربة جميلة ..خرجنا متام
الثامنة ..كنا هناك خالل نصف ساعة ..جهزت مائدتنا قبل التاسعة..
ـ منذ متى وأنت تكتب في قضايا العقيدة؟
ـ أظن ..منذ استقر مقامي في البلد ..قبل أربع وثالثني سنة ..بل لم
أكتب إال في العقيدة ..بفضل الله..
لم يعلق صاحبي..
ـ مهما كتب امل��رء ..وق��رأ ..ونشر ..وبينّ  ..وخطب ..في العقيدة
فإن املوضوع يبقى بحاجة إلى مزيد ..دائم ًا جتد من يحلف بغير الله..
ومن يعتقد باألولياء ..ومن يزور األضرحة وينذر لها ويذبح عندها..
ومن يعتقد باألبراج ..ومن يؤمن باألحجار الكرمية ..ومن ينسب الضر
والنفع إلى غير الله ..ومن يعتقد بأن بعض املخلوقات تتصرف بالكون..
ومن يؤمن أن النجاة يوم القيامة بيد مخلوق ..من نبي أو إمام أو ولي ..
هذه القضايا الشركية وغيرها ال تنتهي في مجتمعاتنا وذلك لقصر الفهم
في العقيدة الصحيحة..
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كانت املائدة مليئة ـ بفضل الله ـ مبا لذ وطاب من أنواع اإلفطار الساخن..
والبارد..
ـ لو طلبت منك أن تضع لي خطوط حمراء ..بحيث إذا لم يتخطاها
العبد يكون في منجا من الوقوع في الشرك ..واخلروج من ملة اإلسالم..
ألن الله قال..
{ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ} (النساء.)48 :
{ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ} (النساء.)116 :
ـ سأجتهد إن شاء الله...
أو ً
ال ...ال ينبغي صرف عبادة لغير الله ..وخاصة الدعاء ..والنذر
والذبح ..ال ميكن أن أقبل عقيدة فيها دعوة أن يكون ذبح أو نذر لضريح..
مهما كان صاحب الضريح ..سواء كان رس��و ً
ال ..أو نبي ًا ..أو ولي ًا ..أو
إمام ًا ..أو غير ذلك ...إن الدعوة لزيارة األضرحة واالعتقاد بأنها تنفع –
ولو بإذن الله كما يقولون – والتقرب لها ..رجاء نفعها ..أعظم ما يقع في
عاملنا اإلسالمي  ..لذا فإن من تربى على هذه األمور ينبغي أن يغير عقيدته..
ألنها عقيدة تؤدي إلى الشرك بالله عز وجل..
ثاني ًا :ال ينبغي االعتقاد باألشخاص ...مبعنى ..ال ينبغي صرف شيء
من صفات الله ...أو مما اختص الله به إلى نبي مرسل ..وال إلى إمام
معصوم ..وال إلى ولي مقرب ...الله تبارك وتعالى خالق كل شيء..
اختص ..بأسماء وصفات{ ..ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
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ﭨ} (الشورى) ..فال أحد ميلك شيئ ًا مما اختص الله به ...يقول عز وجل
مخاطب ًا رسوله | ...ومحمد رسول الله | ،هو أحب اخللق إلى الله ..
وأعظمهم مكانة عند الله ..وأقربهم منزلة لله ..وأخشى اخللق لله ..وأعلم
اخللق بالله ..كما قال |« :والله إني ألخشاكم لله وأتقاكم له» (متفق
عليه) ،ومع ذلك يقول الله له..
{ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ}
(آل عمران).
{ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ} (القصص).
{ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜ ﯝ ﯞ} (الزمر).
وآيات أخرى ...تبني أن املغفرة بيد الله ..والتوبة بيد الله ..واجلنة بيد
الله ..وكذلك النار ..وأن اجلميع يحتاج إلى التثبيت من عند الله ..وأن
الشفاعة يوم القيامة بيد الله ..ال ميلكها أحد على اإلطالق إال أن يأذن الله

له{ ...ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ} (البقرة.)255 :

لذلك ال ينبغي صرف شيء مما اختص الله به لغير الله ..مبعنى ...ال
ينبغي أن يتعلق القلب أن شخص النبي محمد | ..ينقذ يوم القيامة ..بل
يرجو العبد أن يتكرم الله عليه فيجعله فيمن يشفع له محمد | ..ويجعله
فيمن يرد حوض النبي | ..وهذا ال يكون باألماني ...وإمنا بالعمل بسنته
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| ..واتباع هديه ..وتعظيم شريعته ..وهذه هي عالمات احلب الكبرى...
ثم الصالة عليه دائم ًا | ...وتقدمي حبه على حب غيره من البشر ..إن
أهوال القيامة عظيمة ...وأعظم الناس خوف ًا يوم القيامة األنبياء ..لعلمهم
بالله ..ففي احلديث« ...ونبيكم قائم على الصراط يقول :يا رب سلم يا
رب سلم» (صحيح مسلم) ..وليس ذلك ألي أحد غير رسول الله |..
فالرسول | ال ميلك إال أنه يدعو الله ألمته ..ال ميلك أن يقف على باب
اجلنة فيدخل من يشاء اجلنة ..وال أن يقف على النار  ...فيدخل من يشاء
النار ..أبد ًا ..وليس ذلك ألحد على اإلطالق ...وإمنا يدعو الرسول |..
ويشفع ..ملن يأذن الله أن يشفع له ...وإال فإن الرسول | وهو أعظم البشر
مكانة عند الله ..ال ميلك من دون الله شيء ...فما بالك مبن دونه ..من أئمة
 ..أو كبار الصحابة ..أو أعظم األولياء ..ال شك أنهم ال ميلكون شيئ ًا يوم
القيامة ..والكل يخاف الله ..وال يتكلم ..إال بعد إذنه سبحانه وتعالى..
يوم القيامة عظيم ..هو يوم الدين ..يوم اجلزاء ..يوم امليزان ..يوم ال ميلك
أحد ألحد شيئ ًا..
{ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ} (اإلفطار)..
فالذي يقول لي إنني أتعلق باملسيح ..أو مبحمد  ...أو بأبي بكر ..أو
بفاطمة الزهراء ..أو بالسيد اجليالني ..أو بجبريل ..وهو الذي سيدخلني
اجلنة ..أقول له ..غير عقيدتك هذه قبل أن تهلك..
وثالث ًا :ال ينبغي نسبة تصريف أمور الكون ألحد غير الله ..فال يسوق
الرياح إال الله ..وال ينزل املطر إال الله ..وال يعلم ما في السماوات واالرض
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إال الله ..وال يرزق إال الله ..وال يعطي ومينع إال الله ..وال يقضي احلاجات
إال الله ..فال ينبغي أن يتعلق قلب املؤمن في أمور دنياه وآخرته إال بالله..
فال يسأل إال الله ...وال يتوكل إال على الله ..وال يرجو إال الله ..فال ينسب
شيئ ًا من هذه األمور لغير الله ..فال يعتقد أن أحد ًا يرزقه الولد ..بعد أن كان
عقيم ًا ،وال يعتقد أن أحد يشفي مريضة إال الله ...وال أحد يفرج كربته إال

الله ..وال أحد يرحم موتاه إال الله ..فإذا كانت هناك فئة تدعو بشيء من
هذا ..أقول لهم ..غير عقيدتك..
ورابع ًا :من كان يطعن في القرآن  ...وينكر أن الذي بني أيدينا اليوم
ذات القرآن الذي أنزله الله على رسولنا محمد | ...بواسطة جبريل عليه
السالم ...لم يزد عليه حرف ولم ينقص منه حرف ..ومن كان يظن أن
الصحابة بدلوا شيئ ًا من تعاليم الرسول | ..أو خانوا شيئ ًا ائتمنهم عليه..
أو خالفوا أمر ًا أمرهم به ..وخاصة أقربهم للنبي | ..أبو بكر – عمر –
عثمان – علي ..والعشرة املبشرون باجلنة ...جميعهم ..نفذوا أوامر الرسول
| ووصاياه  ..في حياته وبعد موته ...امتنعوا عما نهاهم عنه ..ونفذوا
ما أمرهم به ..لم يخن أحد منهم أمانة  ..ولم يتقاعس أحدهم من تنفيذ
وصايا الرسول | ..وكانوا جميع ًا يحبون الرسول | أكثر من أنفسهم
وأهليهم والناس أجمعني ..وكانوا إخوان ًا متحابني ..على ما وقع بينهم من
خالف لبشريتهم ..وجميعهم مآلهم إلى اجلنة كما قال تعالى{ :ﯟ ﯠ
ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ} (احلجر) ،ولم يكذبوا
على الرسول | بشيء ..ولم يرجعوا منافقني بعد موته..
وأزواج النبي | ..أطهر النساء ..وأعف النساء ..فإن عرض النبي
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| ..وشرفه ..أطهر عرض ..وأزكى شرف ..لم تخنه أي منهن ..وحفظن
شرفه ..في حياته ..وبعد موته ...| ..حتى توفاهن الله جميع ًا ..وما كتمن
علم ًا لرسول الله | وما غيرن وصية لرسول الله |.
وآل بيت النبي | ..أزكى أهل بيت ..وأطهر نسب ..أوصى بهم الله

ورسوله ..وحفظ جميع الصحابة هذه الوصية وأنفذوها في حياة الرسول
| وبعد موته ...وهم بشر ..ومن خير البشر ..نحبهم ..ونتوالهم..
وننزلهم منازلهم التي أنزلهم الله إياها ..ليسوا ..أفضل من األنبياء والرسل
واملالئكة ..ولم يكن يوحى إليهم من عند الله بشيء ..وما وصاهم به النبي
| عملوه ...ولم يتأخر أحد منهم ..وخاصة علي بن أبي طالب  ..عن وصية
أوصاه بها الرسول | ..وكان أحرص الناس على تطبيق تعاليم الرسول
| ..ولم يكن يخاف في الله لومة الئم  ..ولم يجتهد بشيء من عنده دون
تعاليم الرسول | ..والصحابة واآلل ..أحبوا بعضهم ..ولكنهم جميع ًا
بشر ..وال أحد منهم معصوم ..وكلهم كانوا خير الرفقة خلير األنبياء ..فمن
اعتقد بشيء خالف هذا أقول له (غير عقيدتك)..
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بعد أداء صالة الظهر في مسجد اجلامعة ..وفي طريق عودتي إلى
املكتب سلم علي شاب ذو مالمح شرق آسيوية ..لم أعرفه..
ـ أنا الفني اجلديد في القسم ..ومع أنك ال تعرفني إال إني أنا أعرفك..
فقد حرصت على معرفة أسماء جميع أعضاء هيئة التدريس في القسم
وخاصة املصلني منهم..
ال وسه ً
ـ أه ً
ال..
كنا نتواصل باإلجنليزية..
ـ أنا اسمي (جمال الدين) ..هذا االسم الذي أحب أن أن��ادى به ..
واسمي الرسمي ..الذي يعرفني اجلميع به هو (فيليب) ..قدمت إلى الكويت
منذ ثالث سنوات ..عملت في إحدى شركات التكييف ..ثم انتقلت إلى
اجلامعة منذ خمسة أشهر ..أعمل على صيانة اجلهاز اجلديد في املختبر..
ـ وما قصة إسالمك يا (جمال الدين)؟!
ابتهج لسؤالي ..ولم يخف ذلك..
ـ أنا سعيد جد ًا أن سألتني هذا السؤال ..أنا من قرية اسمها (ما با
الك��ا) شمال الفلبني ..عندنا في هذه القرية ..وق��رى أخ��رى كثيرة..
ومدن صغيرة ..جميعنا كاثوليك عندنا طقوس ..هي التي جعلتني أغير
عقيدتي ..وأعتنق اإلسالم..
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ـ وماهي هذه الطقوس؟!

كنا قد وصلنا إلى مفترق طرق ..بني املختبرات ومكاتب أعضاء هيئة
التدريس ..رافقته إلى مكتبه في املختبرات.
ـ لدينا فترة صيام ..تعقبها (جمعة اآلالم) ..أو (اجلمعة العظيمة)..
وتسمى أيض ًا (اجلمعة السوداء) و(اجلمعة املقدسة) و(اجلمعة احلزينة) ..
وتتزامن مع عيد الفصح عند اليهود..
قاطعته..
ـ اسمح لي  ..بشرح هذا األمر بشيء من التفصيل ..فإني ال أعلم شيئ ًا
عن تفاصيل النصرانية..
ابتسم لطلبي..
ـ فترة الصيام لدينا متتد خلمسة وخمسني يوم ًا ..وبعده يبدأ أسبوع
اآلالم ..ال��ذي��ن م��ن ضمنه اجلمعة العظيمة ..وتوقيت ه��ذه اجلمعة
يختلف من ع��ام إل��ى ع��ام ..فهو ي��وم اجلمعة ال��ذي يسبق األح��د بعد
ظهور بدر الربيع ...ويكون في إبريل  ..ففي هذا العام  2017سيكون
2017/4/14م ...وأسبوع اآلالم هذا يبدأ من السبت ..ويسمى سبت
عازر ..وأحد السعف ..واثنني البصخة وثالثاء البصخة وأربعاء البصخة
وخميس العهد (العشاء األخير) واجلمعة العظيمة (موت املسيح) ثم سبت
الفرح ..وأحد القيامة.
في هذا األسبوع يعذب الكاثوليك عندنا أنفسهم ..ميشون في
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الشوارع يضربون ظهورهم بالسالسل ...ويحملون صلبان ثقيلة عظيمة
احلجم ..و َيدَ عون اآلخرين يضربونهم ويفعلون بهم ما شاؤوا ..إلى أن
يصل بعضهم إلى صلب أنفسهم ..فيثبتون أيديهم وأرجلهم مبسامير
على صلبان خشبية ويرفعونها ...ويبقون مصلوبني ..في جمعة اآلالم..
وذلك تكفير ًا لذنوبهم ..وتقرب ًا إلى الله ..وطلب ًا لقضاء حاجاتهم ..مث ً
ال
من كان له شخص عزيز عليه مريض مرض ًا شديد ًا فإنه يعذب نفسه رجاء
شفاء مريضة ..ومن كان يريد أن يطهر نفسه فإنه يضرب نفسه بالسالسل..
أمام الناس ليتطهر من ذنوبه ...وهكذا ..طقوس فيها من سفك الدماء
وجلد البدن ..ما جعلني أفكر ..ملاذا يريد مني الرب أن أعذب بدني
ليغفر ذنبي؟! ...وملاذا يسمح الرب بصلب ابنه ألجل ذنوب البشر؟!
ثم التقيت شاب ًا مصري ًا يعمل في شركة أمريكية ..وتعلمت اإلسالم...
واطمأن قلبي ..واحلمد لله ..أسلمت ..وها أنا ذا في الكويت أمارس
كافة شعائر دين الله...
ـ ولكن لدى بعض املسلمني شعائر تشبه هذه  ...من ضرب الظهور
بالسالسل  ...وسفك دماء الرأس بالسيوف أو بآالت حادة ..يفعلونها
تقرب ًا إلى الله تعالى..
ـ أعلم ذلك واشعر باألسف لهم ...إن جمال اإلسالم جتده في كل
جانب من جوانب التشريع ..ومن أبسط هذه القواعد{ ...ﮠ ﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪﮫ} (احلشر ،)7 :لقد تعلمت
أول ما تعلمت اإلسالم ...أنك ال تتقرب إلى الله وفق هواك وما تراه أنت
صحيح ًا ..وإمنا تتقرب إلى الله مبا شرع الله ..والذي شرعه الله ّبينه رسول
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الله | ...فالعبرة دائم ًا مبا فعله الرسول | ..وما فعله الصحابة الذين
كانوا مع الرسول | وكل شيء جديد في العبادة لم يفعله ذلك اجليل فليس
سهلت علي تعاليم اإلسالم ...مبعنى أنني قبل أن
من الدين ..هذه القاعدة ّ
أفعل أي عبادة أو أمارس أي شعيرة يجب أن أسأل  ...هل تثبت عن رسول
الله |؟! هل فعلها الصحابة؟؟ إذا كانت اإلجابة (نعم) ...فعلتها ..وإذا
كانت اإلجابة (كال) لم أفعلها ..قاعدة سهلة يسيرة...
ـ وماذا إذا عملت شيئ ًا ..وأقرك عليه من هو أعلم منك ..أو ولدت في
بيئة تعمل هذا الشيء ومنذ صباك وأنت تراهم..
ـ هذا ما حصل معي بالضبط  ..لقد نشأت في بيئة يؤمنون بتعذيب
اجلسد ألج��ل تطهير النفس ..ونيل رض��ا ال��رب ..ولقضاء احلاجات..
وإظهار الوالء للمسيح ..يعذبون أنفسهم بجلد الظهور بالسالسل ..ودق
املسامير في األيدي واألرجل للصلب على صلبان خشبية ..فطرتي رفضت
هذه القضية ..بدأت أبحث عن احلق ..لم أترك هذه املظاهر فحسب ..وإمنا
غيرت عقيدتي من النصرانية إلى اإلس�لام ...وألكون صادق ًا معك ..ال
أستوعب كيف يقلد بعض املسلمني منهج آبائهم وأجدادهم تقليد ًا أعمى..
مع أنهم يقرأون العربية وهي لغتهم األولى ...كيف لهم أال يطلعوا على ما
يكتبه العلماء من هدي النبي |؟! كيف لهم أن يتقربوا إلى الله بأمر لم
يشرعه الرسول |؟ ..أظن أن هؤالء ينطبق عليهم قول الله تعالى:
{ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ} (الكهف).
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ثم ..ما هي إجابتهم على حديث الرسول |« ...من أحدث في أمرنا
هذا ما ليس منه فهو رد» (متفق عليه)..
أن��ا ال أحفظ الكثير من اآلي���ات ..وال الكثير من األح��ادي��ث ولكن
تعلمت قواعد أساسية منذ دخلت اإلسالم ..تعلمت أخطر قضية ميكن أن
يقع فيها اإلنسان وهي الشرك حتى أجتنبها ..كل ما هو شرك ..تركته ..سواء
باأللفاظ أو العبادات ..أو األعمال ..ثم تعلمت أال أتقرب إلى الله مبا لم
يشرع ألن هذا بدعة  ...والبدعة ال تزيد العبد إال بعد ًا عن الله ..والشيطان
يحب للعبد أن يقع في البدع أكثر من حبه أن يقع في املعاصي ألن البدع في
الدين توهم اإلنسان أنه يتعبد الله ..وهو في الواقع يزداد بعد ًا من الله..
كنت أستمع باهتمام لهذا املسلم «اجل��دي��د» وكيف تأسس بطريقة
صحيحة في اإلسالم ..سألت الله له ولي الثبات ..والهداية ألولئك الذين
يجلدون أنفسهم تقرب ًا إلى الله تعالى..
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صاحبي من محبي السفر باملركبة ..ويكره ركوب الطائرات ..ذهب
إلى مصر ثالث مرات بالسيارة ..أما األردن ودول اخلليج جميعها ..فال
يسافر إليها إال بالسيارة..
اقترح علي أن نذهب إلى اخلفجي – املدينة السعودية على حدود
الكويت – لقضاء حاجة ..على أال تزيد فترة الرحلة ذهاب ًا وإياب ًا عن ست
ساعات ..رافقته ..بدأت رحلتنا بعد صالة فجر الثالثاء..
في السفر يجد املرء متسع ًا من الوقت للحديث حول قضايا كثيرة...
كالنا ال يحب احلديث عن السياسة ..تناولنا قصص اآلباء القدمية واملعارك
بني القبائل ..وقصائد نبطية ..ومناسباتها ..وأمور ًا في شرع الله..
ـ إني أغبطك على أمور كثيرة ..منها نشأتك في ٍ
بيئة ..رمبا لم تكن
تساعدك على معرفة العقيدة الصحيحة ..ثم متكنك القوي من قضايا
العقيدة وكتاباتك في العقيدة..
ـ احلمد لله ..نعم هذه نعمة عظيمة من الله ..وفضل كبير تفضل الله به
علي ..وهبة حباني الله بها ..ولكن هل تعلم أن املرء إذا جترد من التعصب
ملذهب اآلباء واألجداد ميكن أن يصل إلى احلق ..إذا أخلص النية ..وبذل
اجلهد..
ـ ماذا تعني؟!
ـ أعني أن املذاهب والعقائد التي تخالف ما جاء به الرسول | ال ميكن
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لفطرة سليمة ..متجردة أن تقبلها ..مث ً
ال ..يقول بعض الناس إن الرسول
|( :أوصى لعلي أن يكون خليفة املؤمنني بعد وفاته | ...ثم بعد ذلك
غصب أبو بكر وعمر وباقي الصحابة اإلمارة من علي رضي الله عنه...
وسكت علي حتى يحقن دماء املسلمني) ..هذه القاعدة التي يتبعها بعض
الناس ويعتبرونها من املسلمات ال ميكن أن تقوم وال أن يصح شيء منها لو
جترد العبد من التعصب ،وأخذ يناقش املوضوع باملنطق والعقل وبإخالص
الباحث عن احلق..
أو ًال ..شخصية علي بن أبي طالب ..تأبى ذلك ..هذا الرجل القوي
الشجاع ..الذي ال يخاف في الله لومة الئم ..والذي تربى في بيت النبوة
ليصدع باحلق ويعمل به ..والذي ارتضاه الرسول | ليكون زوج ًا ألحب
بناته ..وله من املناقب ما ال يحصى ..يكفيه قول الرسول | له «من كنت
مواله فعلي مواله» (صحيح) ..هذا الرجل الفذ ..يأتيه األمر من الرسول
|( :أنت يا علي خليفتي من بعدي ووصيي على األمة بعد موتي).
فيجتهد ..ليحقن دماء املسلمني وال يقاتل دون احلق الذي أنزله الله
عليه؟!! هل يفعل هذا األمر أي أحد؟! فض ً
ال عن أن يكون أمير املؤمنني
علي رضي الله عنه؟! ..عندما آل األمر إليه قاتل من لم يبايعه حتى ُقتل في
صفني ..أكثر من ستني ألف مسلم !!!)60.000( ..ملاذا لم يحقن دماء
املسلمني ويتنازل عن اخلالفة كما فعل في عهد أبي بكر؟!
ولو طالب باخلالفة إنفاذ ًا لوصية النبي | ..ملا قتل هذا العدد من
املسلمني وال ُعشرهم ..ثم ..حتى لو لم يرد أن يسفك دماء املسلمني فإنه
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يطالب باخلالفة ويتمسك بها ألنها أمر من عند الله ..وال يقاتل ..حتى يقتل
وهو على احلق ..وقد أظهر أمر الله ..كما فعل (عثمان بن عفان) رضي
الله عنه ..فإنه أبى أن يسفك دم أحد ..فجلس في بيته ونهى الصحابة عن
قتال من حاصروه ..وقال( :ما كنت ألنزع قميص ًا ألبسنيه رسول الله |)..
حتى تسور الغوغاء بيته وقتلوه وهو يقرأ القرآن..
إن الذين يزعمون أن علي ًا سكت عن حق وأم ٍر أوصى به إليه رسول الله
| إمنا يطعنون في هذا الصحابي اجلليل أكثر مما يطعنون في أبي بكر وعمر
وسائر الصحابة!!

ك��ان امل��رك��ز احل���دودي كما توقعنا ...شبه ف��ارغ م��ن املسافرين في
االجتاهني ..أمتمنا إجراءات السفر دون احلاجة للنزول من املركبة ..تابعنا
حديثنا ..كان صاحبي هو املبادر..
ـ واألدهى من ذلك من يزعم أن فاطمة الزهراء رضي الله عنها بنت
رسول الله | ..وسيدة نساء أهل اجلنة ..كانت حام ً
ال بابنها احملسن فأتى
عمر ..عند باب بيتها ..فدفعها  ..حتى أسقطت اجلنني ..وعلي ..رضي الله
عنه ..لم يحرك ساكن ًا ..سواء كان في منزله ..أو خارج املنزل ثم عاد ليعلم
أن ابنه ُأسقط ..بسبب دفع عمر رضي الله عنه لفاطمة رضي الله عنها  ..أي
عقل سليم يقبل هذه الرواية ..علي بن أبي طالب يسكت عن عرضه وشرفه
وأهل بيته وابنه وهو الذي خلع باب خيبر بيده واتخذه درع ًا يقاتل به؟!!
ـ ولكن هذه الرواية رمبا ال يثبتها العلماء..

ـ بل هي في الكتب ..مثل كتاب إثبات الوصية« ..وضغطوا سيدة النساء
بالباب حتى أسقطت محسن ًا» ص  ...143وفي غيره من الكتب.
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ـ والله من يرضى بهذه الرواية إمنا يطعن بعلي بن أبي طالب قبل أن
يطعن مبن رفسها أو ضغطها بالباب ...وكيف يرضاها أحد ألمير املؤمنني
رضي الله عنه بينما ال يرضاها أحدنا لنفسه!!!
ـ وبعضهم من شدة تعصبه ..وإلغاء فطرته السليمة وال أقول عقله..

يرضى باحلديث عن شرف رسول الله | ..وما أعظمه من بهتان ..وهو
يقرأ القرآن ..والقرآن يكذبه ..يقرأ أحدهم في سورة األحزاب اآلية ()6
{ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟﯠ} ..ففي هذه اآلية وصف
صريح بأن أزواج النبي | أمهات للمؤمنني ..فمن لم يرض بأي منهن أم ًا
له ..في تقديرها وتوقيرها واحترامها ..فإن ذلك ال يضرها بل يخرجه من
دائرة (املؤمنني) ...فكيف مبن يتكلم عن أم املؤمنني عائشة رضي الله عنه...
أو (حفصة) رضي الله عنها ..أو غيرهما من زوجات النبي | ..نعم..
هن نساء ..يقع منهن من اخلطأ ما يقع من البشر ..وعندهن من الغيرة ما
عند غيرهن من النساء ..ولكنهن زوجات رسولنا | ..يبنت معه ..ويأكلن
معه ..ويشربن معه ..ويعرفن من أحواله ما ال يعرفه سائر البشر ..وال شك
أن الله اختارهن لرفقة رسوله | ..فهل يختار الله إال خير النساء خلير
البشر؟!
نعم خديجة بنت خويلد ..أولهن ..وأعظمهن منزلة ..ولكن هذا ال
ينقص من قدر الباقيات ..فجميعهن زوجات نبينا محمد | ..ولو أن أحد ًا
حتدث عن عرض أو شرف أي رجل ..أيامنا هذه ..ملا رضي به ..ولغضب..
وثار ..وانتقم ممن تكلم في عرضه ..فما بال بعض الناس يتكلم عن عرض
وشرف رسول الله | ...إن التعصب األعمى يجعل بعضهم يستحل عرض
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رسول الله | وال يستحل عرضه ..وفي عائشة بالذات أنزل الله ثالث عشرة
آية ..يبرءها في حادثة اإلفك التي طار بها املنافقون ..واحلمد لله أنها آيات
بينات باقيات إلى يوم القيامة ...فكيف يتجرأ أحد أن يهمس ببنت شفاه..
جتاه شرف عائشة بنت أبي بكر الصديق ..زوج رسول الله | ..إن الطعن
في عائشة إمنا هو طعن برسول الله | ..وكفر وخروج عن ملة اإلسالم..
فمن كانت هذه عقيدته ..نقول له (غير عقيدتك قبل لقاء ربك)..
ـ ومن املسلمات التي لو جترد املرء من عصبيته ..الهتدى إلى الصراط
املستقيم ..هي ..قضية ِردة الصحابة بعد وفاة الرسول | ..لقد صاحب
أبو بكر الصديق رسول الله | قبل بعثته ..وبعد بعثته حتى وفاته ..وكان
الصحابة رضي الله عنهم بعد أن يدخل أحدهم في اإلسالم ..يحب رسول
الله | أكثر من نفسه وماله ..والناس أجمعني.
ـ كان بعضهم يعصي والدته ألجل اإلسالم ..ويقتل أباه وأخاه ألجل
اإلسالم ..ويخرج من ماله وثروته ألجل اإلسالم ..هذا اجليل رباه رسول
نعم التربية ..كان أسوتهم في كل شيء ..أحبوا رسول الله |..
الله |َ ...
وأطاعوه ..واتبعوا أوامره ..ونزل القرآن ميدحهم{ ..ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶﭷﭸﭹﭺ ﭻﭼﭽﭾﭿ ﮀ
ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ}
وفي آيات أخرى كثيرة تبني أحوالهم ..بكل ما فيها ..ومع ذلك كانوا بشر ًا
ولم يكونوا مالئكة ...بعضهم ...اجتهد فأخطأ يوم أحد ..وبعضهم َف َّـر
153

يغير املرء عقيدته؟
ملاذا ّ

يوم حنني ..وبعضهم أراد شيئ ًا من الغنائم ،ولكن هذا البعض ..بينّ الله
وقومه ..وعفا عنه ..أما الغالبية ..كانوا أبناء اآلخرة ولم يكونوا
خطأهّ ..
أبناء الدنيا ..وال يشك أحد أن من تربى على يد رسول الله | خير ممن
تربى على يد غيره ..فمن طعن في الصحابة إمنا يطعن فيمن رباهم ..ومن
ك ّفر عامة الصحابة ..فإمنا يقع هو في الكفر ..ومن سب الصحابة فإمنا يقع
في النفاق ..إن كل مدح للمؤمنني في كتاب الله جيل الصحابة أولى من
يستحقه ..عندما يقول الله عز وجل:

{ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ
ﰏ ﰐ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ } (النور)..
إن أولى من يستحق هذا الوصف هم الصحابة ...وعندما يقول الله
عز وجل:
{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖﭗﭘ ﭙﭚﭛﭜ
ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ} (التوبة).
أحق من يوصف بذلك الصحابة ..وهكذا كل آية فيها مدح للمؤمنني
األولى بها صحابة رسول الله | ..فكيف يأتي أحد ..فيصفهم ..بالردة..
أو النفاق ..أو غصب حق أمر به رسول الله | ..أو تغيير شرع نزل به
جبريل على رسول الله | ..من كانت هذه عقيدته نقول له( :غير عقيدتك
قبل أن تلقى ربك).
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ملاذا يغير املرء عقيدته؟ ()27
ـ لقد بعث الله رسوله | باحلنيفية السمحاء ..دين فيه مكارم األخالق
وهو | قدوة كل مسلم في مكارم األخالق كما قال تعالى{ ...ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ} ..ولذلك نهى | عن السب ..واللعن ..وقال« ..ليس

املؤمن بالطعان وال اللعان» صححه األلباني ..وفي صحيح اجلامع« :ليس
املؤمن بالطعان وال اللعان وال الفاحش وال البذيء» ..وإذا كان السب في
حق الصاحلني فإنه من أقبح األعمال ..وإذا كان في الصحابة ..فإنه أقبح..
فإن كان في خيرة الصحابة كان من عالمات النفاق!!
ـ وهل يستحل أحد سب الصاحلني ..أو لعنهم؟!

ـ نعم ..بعض الناس يتقرب إل��ى الله بلعن الصحابة ..وسبهم..
وتكفيرهم واتهامهم بالنفاق ..وخيانة الرسول | بعد موته ..وال يتورع
عن سب ولعن أفضل الصحابة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما...
ـ وملاذا السب واللعن؟!

ـ من شدة تعصبهم األعمى ..يظنون أنهم يتقربون إلى الله بالبراءة من
أبي بكر وعمر ..ألنهما غصبا حق ًا أوصى به رسول الله | لعلي بن أبي
طالب رضي الله عنه.
كنت وصاحبي في طريق عودتنا من رحلة قصيرة إلى مدينة اخلفجي
احلدودية في اململكة..

ـ أنا لست كثير قراءة ..وال عميق في االطالع على تفاصيل األمور..
ولكن هناك ثوابت ال ينكرها أحد ..تنفي هذه العقيدة وتنقض هذا املبدأ..
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ـ هات ما عندك يا أبا خالد..

ـ علي بن أبي طالب ..صحابي جليل ..شجاع قوي ..ال يرضى إال مبا
يرضي الله ..وال يسكت عن احلق ..وال يخاف أحد ًا في احلق ..وقدم نفسه
فدا ًء لرسول الله | يوم هجرته ..فال ميكن أن يخذل رسول الله | ..بعد

مماته( ..وال اجتهاد مع النص) ..مبعنى ما كان لعلي أن يجتهد ويتأول مع
وجود نص صريح من رسول الله | ..وما كان له أن ينزع قميص ًا ألبسه
إياه رسول الله |..
هذا علي بن أبي طالب ..وما أدراك ما شجاعة علي وقوته ..لقد مكث
علي مع أبي بكر وعمر وعثمان ..بعد وفاة الرسول | ..ثالثة وعشرين
عام ًا ..يخدم اإلسالم في خالفة أبي بكر وعمر وعثمان ..رضي الله عنه وعن
وسمى من أبناءه :عثمان وأبو بكر وعمر ..وتزوج عدة نساء منهن..
اجلميعّ ..
أسماء بنت عميس التي كانت زوجة ألبي بكر الصديق ..وأكثر من ذلك..
زوجها عمر بن اخلطاب رضي
زوج ابنته ..أم كلثوم ..وامللقبة بزينب الصغرى ّ
الله عنه ..أي عقل يقبل أن علي ًا ..يكره عمر ،أو يرى أنه مرتد ..أو غاصب
لركن من أركان الدين – (الوالية) – ويزوجه ابنته؟!! والله ..ال يرضاها
أحدنا لنفسه أيامنا هذه فكيف يرضاها ألمير املؤمنني علي بن أبي طالب!!!
بلغنا املركز احلدودي وكما كان في رحلة الذهاب كان في رحلة العودة
هادئ ًا ..قليل عدد املسافرين ..أمتمنا اإلجراءات ..تابعنا حديثنا.
ـ أظن أن األغلب يتوقف عن لعن أبي بكر وعمر ..وال يجهر به ..ولكن
ال أحد يتورع عن لعن معاوية بن أبي سفيان – رضي الله عنه.
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ـ ه��ؤالء يجهلون من هو معاوية بن أبي سفيان ..ولنبدأ بأئمة أهل
البيت ..احلسن بن علي  ..واحلسني بن علي رضي الله عنهما – فبعد أن
تصالح احلسن مع معاوية ..وذلك في عام 41هـ ..مكث احلسني بن علي
مع معاوية أمير املؤمنني أكثر من عشرين سنة!! يقاتل حتت رايته ..وينشر
اإلسالم حتت إمارته ..في كتاب البداية والنهاية:
(عندما استشهد أمير املؤمنني علي بن أبي طالب – قتله اخلوارج – بعد
أن ك ّفروه ..بكى معاوية بن أبي سفيان عندما بلغة اخلبر ..وهو يقول( :إنا لله
وإنا إليه راجعون) ..فقيل له( :باألمس كنت تقاتله واليوم تبكيه)؟ ..فقال:
(ويحك إمنا أبكي ملا فقد الناس من حلمه وعلمه وفضله وسابقة خيره).
ثم اجتمع أهل العراق يريدون مبايعة احلسن فاشترط عليهم (إنكم
سامعون مطيعون تساملون من ساملت وحتاربون من حاربت) فارتاب أهل
العراق في أمرهم وقالوا :ما هذا لكم بصاحب وما يريد القتال ..فأتوا
احلسني ليبايعوه بد ً
ال منه فرفض ..فاضطروا ملبايعة احلسن ..وتنازل ملعاوية..
وجمع الله املسلمني حتت راية واحدة مبباركة من رسول الله | ..عندما
بشر احلسن فقال :إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بني فئتني عظيمتني من
املسلمني) صحيح ..وبقيت راية اإلسالم عزيزة خفاقة مجتمعة حتت إمرة
معاوية بن أبي سفيان ..عشرين سنة..
فلم يلعن أحد من آل البيت معاوية بن أبي سفيان أب��د ًا ..ولم يرض
أحد بسبه ..وكانوا يعلمون أنه كاتب وحي النبي |ِ ..م َن الذين دعا لهم
الرسول | بالهداية..
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ـ ملاذا ال يبني العلماء هذه األمور للعامة؟! حتى ال يقع أحدهم في ذنب
اللعن( ..فإن لعن املؤمن كقتله) صحيح اجلامع.
ـ هذا من التعصب البغيض ومن كتمان العلم الذي ال يرضاه الله سبحانه
وتعالى ..وذلك ألن بيان هذا األمر يهدم بعض أركان العقائد الباطلة..
ـ ومن أين أتت فكرة أن أهل السنة ال يحبون آل البيت وال يعظمونهم..
واألحاديث الصحيحة تبني مكانتهم واحلض على مواالتهم؟!

ـ هذه أيض ًا من األركان التي لو بينها العلماء ُله ِدم عمود آخر من أعمدة
العقائد الباطلة بل دعني أسرد لك رواية صحيحة حلوار بني ابن تيمية ووزير
مغولي...
يقول ابن تيمية( :أخذوني إلى وزير مغولي فسألني :ما تقولون في
ً
يزيد؟ فقلت  :ال نسبه وال نحبه ،فإنه لم يكن رجلاً
صاحلا فنحبه ،ونحن ال
نسب أحدً ا من املسلمني بعينه ،فقال: أفال تلعنونه؟ أما كان ظاملًا؟ أما قتل
احلسني؟

فقلت له: نحن إذا ذكر الظاملون كاحلجاج بن يوسف وأمثاله نقول كما
قال ال ّله في القرآن: { َأ َال َل ْع َن ُة ال ّل ِه َع َلى َّ
ني} (هود: 18) وال نحب
الظالمِ ِ َ
أن نلعن أحدً ا بعينه ،وقد لعنه قوم من العلماء ،وهذا مذهب يسوغ فيه
االجتهاد ،لكن ذلك القول أحب إلينا وأحسن.

وأما من قتل احلسني أو أعان على قتله ،أو رضى بذلك ،فعليه لعنة ال ّله
واملالئكة والناس أجمعني ،ال يقبل ال ّله منه َص ْر ًفا وال َعدْ لاً.
قال  :فما حتبون أهل البيت؟
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قلت: محبتهم عندنا فرض واجب يؤجر عليه ،فإنه قد ثبت عندنا
في صحيح مسلم عن زيد بن أرق��م قال: خطبنا رس��ول ال ّله | َبغ ِدير
ي��دع�ى: خ� ّ�م��ا ،ب�ين مكة وامل��دي��ن��ة فقال “أيها ال��ن��اس ،إن��ي ت���ارك فيكم
الثقلني كتاب ال ّله» ،فذكر كتاب ال ّله وح��ض عليه ،ثم قال » ِ
وع ْت َرتِي
أه��ل بيتي ،أذك��رك��م ال ّله في أه��ل بيتي ،أذك��رك��م ال ّله في أه��ل بيتي».

 قلت ملقدم: ونحن نقول في صالتنا كل يوم:(اللهم صل على محمد ،وعلى
آل محمد ،كما صليت على آل إبراهيم ،إنك حميد مجيد ،وبارك على
محمد وعلى آل محمد ،كما باركت على آل إبراهيم ،إنك حميد مجي د).
ق��ال مقدم  :فمن يبغض أه��ل البيت ؟ قلت: م��ن أبغضهم فعليه لعنة
ال� ّل��ه وامل�لائ��ك��ة وال��ن��اس أجمعني ،ال يقبل ال� ّل��ه منه ص��ر ًف��ا وال عدال.
ـ إن عقيدة تدعو لسب الصحابة  ...أو تلعن الصحابة وخاصة خيرتهم..
أبي بكر وعمر وعثمان ..والعشرة املبشرين باجلنة ..وعقيدة تطعن بأمهات
املؤمنني أو إحداهن وهن زوج��ات الرسول | ..وعقيدة تك ّفر عموم
الصحابة وتتهمهم بالكفر والنفاق والردة ..كل من يدعو إلى مثل هذا ما
نقول له...
(غير عقيدتك قبل لقاء ربك).
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