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 ...!ُثمَّ  -126
عليهِّ  للام صلَّى  للاِّ فقال رسولم  .وشئت   للام  شاء ما: فقال، عليهِّ وسلَّم   للام جاء رجٌل إىل النبيِّ صلَّى  

ا ــ عِّدًلا  للاأجع ْلتين مع :" وسلَّم    ُثَّ  للام  شاء ما: اقولو :" ويف رواية". ه وحد   للام  شاء   مابل ؛ ًلــ ويف لفظ ندًّ
 ".  شئت  

للا يرزقين ُث فالن، : ع فيها، كقول أحدهموض  ع ًل جيوز أن تم يف مواض" ُثَّ " فوضعوا  فتوسيع انسٌ  
.. للا يضر وينفع ُث فالن، هلل احلكم ُث لفالن  ،فالنُث ين يوحييُث فالن، للا أحياين وشافاين للا يشفيين 

  وهؤًلء ،دائرة اخلطأ واحلرجمن خيرجهم " ُث " ة، ظناا منهم أن قوهلم وحنوها من اًلطالقات اخلاطئة الشركيي 
ا ًل هنا وإن كانت تفيد الرتتيب، وتنفي املعية إًل أهن فثمَّ  ..أعبد للا ُث فالن، أدعو للا ُث فالن : كمن يقول

وابلتايل ًل جيوز .. خصوصيات للا تعاىل وحده صفات و من  فيما هو تنفي اشرتاك املخلوق مع اخلالق
رك، واًلشرتاك مع اخلالق سبحانه فيما هو من صفاته وخصوصياته وحد   .استخدامها يف مواضع تفيد الشيِّ

* * * * *  

ي  -122  ؟...النَّرج سِّ
بمه حبسنِّ املظه رِّ، وسموءِّ   ي؛ هو املرضم الذي يمعر فم صاحِّ هل مسعتم مبرضِّ النـَّْرج س ةِّ، أو النَّرج سِّ

ظاهِّرمه كثريم اًلعتناءِّ، ش ديدم اًلعتدادِّ، واًلنتف اش، والتَّعايل، وابطِّنمه ش ديدم اًلهتزاز، .. الباطنِّ واملخَب  
ايف .. ، ويف حقيقته وابطنِّه جباٌن رعديد يموحي ظاهرهم ابلشيجاعة واإلقدام.. والضَّعف  ي توديدم للبعيدِّ، وجيم

.. ي نت قِّمم مِّن ج فاءِّ وإمهالِّ اآلخرين له، بظلمِّ وجفاءِّ القريب منه .. يهتمُّ للبعيدِّ أكثر من القريبِّ .. القريب 
ٍل  ، من غريِّ شغٍل وًل عم  كلُّ شيٍء، وحمورم كل شيٍء، حيس بم نفس ه أنه  .. يـ ت ظ اه رم بكثرةِّ األشغالِّ واألعمالِّ

وحيمِّبُّ أن ُيمْد ح مبا مل يـمْعط  .. فيتش بَّع مبا مل يـمْعط  ومبا ليس  فيه .. وي عرفم كلَّ شيء، ويف حقيقتِّه ليس  بشيٍء 
ت، ولو بعد حني .. ومبا ليس  فيه  بم على الزًَّلَّ اسِّ ي تلذيذم ويتمتيع إبذًللِّ وحتطيمِّ .. ًل يـ ْنسى اهلفوات، وحيم

فإذا أْجه ز  عليه، وانطفأ ب ريقمه، انص ر ف  إىل ص يٍد .. وقهرِّ أقربِّ النَّاسِّ إليه؛ ليستمري شعمورمه ابلظُّهور والفوقيَّة 
، وضحييٍة أخرى غريه  ه خ ْصماا وغ رُياا ًل وجود  له إًل يف خميـيل تِّه .. آخ ر  إذا أقبـ ْلت  .. فإن مل جيْد افرت ض  لنفسِّ

، وإذا  ي ْكفمرم املعروف  واإلحسان ؛ فال .. سيئ الظَّنَّ مبن حوله، ومبن يتعامل معه .. أدبْرت  أقبل  عليه أدبـ ر 
جيدم صمعوبةا شديدةا يف أن يمثين على م ْعروٍف ــ أو صاحب م عروٍف ــ خرياا .. يقري مبعروٍف فضالا عن أن ي ْشكمر ه 

م، ويقليل من قِّيمتها و ..  م حيسدم اآلخرين  على جناح اِتِّ ق ْدرِّها، وي غارم منهم، ويتظاه ر بتجاهملِّهم، وأنَّه ًل يمباهلِّ
ه؛ إْذ لوًله ملا جن حموا .. ابًل  م لنفسِّ ليٌة ولو من أين  الطَّريق .. وأحسنم أحوالِّه أْن ي ردَّ جناحاِتِّ حاج تمك  إليه م ذ 
الِّفم ليـمْعر فم وي ظهر أنَّه األفْـه م واألْعل م؛ فإذا قلت  له نع  ..  وم هما  .. م، قال ًل، وإذا قلت  ًل، قال نعم خيم

وإن اضطرَّ أن يكرير  نـ ْفس  كلماتِّك، لكن بطريقتِّه وأْسلوبِّه حّتي  ،ه ولكنكان قولمك حممْك ماا، عقَّب عليه بقولِّ 
نم اًلستماع ، وًل يمطِّيقمه..  سِّ ًل تستطيعم أن تـمع ريف ه .. خيوضم فِّيما له علٌم فيه، وفيما ًل عِّلم  له فيه  .. ًل حيم
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، .. مبا حتمِّبُّ أو ت كرهم؛ ألنه سيختارم عكس  ما حتبُّ وت كر ه  شديدم اًلنتهازيية واًلستغاللِّ واألاننيية واحلرصِّ
ت ه، وما سواه ت بدأ حقموقمهم  متبليدم اإلحساسِّ واملشاعرِّ حنو اآلخرين، فال حيمِّبي وًل ي رى إًل نْفس ه، وم صلح 

ُث هو بعد ذلك له حقٌّ عليهم، وليس لآلخرين عليه حق .. عندما تنتهي حقموقمه، وحيقيقون له كامل  حقوقِّه 
لموا يف سبيلِّه ًل ي راهم شيئاا، وأنَّه ي ستحقي املزيد  ..  م مهما ب ذ  .. فأان، وأان وحسب، وًل شيء  غري  أان .. وأهنَّ
، ي صعمبم أن ت رى له ص ديقاا س ري ، واًلنقالبِّ ، وًل يمؤل ف .. عم الع ط بِّ ل فم عالقاته ت قت صرم على .. ًل َي 

، استغَن، وج ف ا، وأْدبـ ر   بينه وبني  الوف اءِّ واحملبية  .. اًلستغاللِّ أو اًلستِّْغن اء؛ فإن احتاج  استغلَّ، وإن استْغَن 
ي ابًلا ملآًلتِّ وعواقِّبِّ سلوكِّه وأفعالِّه، في خسرم القريب  والبعيد ، واحملاضن  ًل يملقِّ .. كما بني السَّماءِّ واألرض 

فال ي كادم ي ستمرُّ يف عم ٍل، وًل أن ينجح  يف عم ٍل؛ ألنه يرى يف .. اآلمنة  والدَّافِّئة ، وما هو أعزي من املالِّ 
اا النياسِّ خ د ماا له، وَين فم أن ير ى ن فس ه يف موضعِّ اخلدمةِّ للنيا ف د  مكانمه .. س، إًل ما كان ما ليس  منه م نـْ

، وم ْلف ت  األنظارِّ، وم ش دَّ اهتمامِّ اجلميع  ممر  فيمط اع، ًل أْن .. دائماا أن يكون  شخصمهم حمور  احلديثِّ وأن َي 
ه، وما ح ص ل معه، .. يمؤم ر  فيمطِّيع  الف ش لم .. وله لو سار  احلديثم يف أيي واٍد، لردَّ احلديث  إىل وادِّه، ونفسِّ

ه، ويمفشيلم م ن م عه، وم ن له حكٌم عليه  ٌل يف نفسِّ يـمْلغي كلَّ م ن أم ام ه لو استطاع .. حليفمه وعِّنوانمه، فهو فاشِّ
إن كان له شريٌك ــ يف أي جماٍل من جماًلتِّ احلياة ــ ينبغي على ش ريكِّه ــ إن أراد  للشَّراكةِّ أن تستمرَّ ــ أن .. 

وأن ًل ي رى إًل ما حيبي الطَّرفم .. األحياءِّ؛ بال مشاعر، وًل إرادة، وًل رأي، وًل اختيار  يكون  من أمواتِّ 
م ا :] وعلى مبدأ زعيم الطُّغاة فرعون.. اآلخرم له أن ي راه، ولو رآه ي راهم كما يمريدم الطَّر فم اآلخرم له أْن ي راه 

لطٍة وهذا م رٌض عمض اٌل مم  [. م ا أ ر ى أمرِّيكمْم إًِّلَّ  نفيٌِّر، ي صعمب التَّعريفم عليه من الو هلةِّ األوىل، من غري خِّ
ه، ويرى نفس ه فوق  النـَّْقدِّ،  ب ه ًل ي عرتفم مبر ضِّ ي على األطباءِّ النفسيني ممعاجلت ه؛ ألن صاحِّ وممعام ل ة، ي ست عصِّ

هوالنَّصيح ةِّ، أو أن يمشار  إليه ابملر ض، بينما اًلعرتافم ابملر ضِّ هو اخلطوة ا  ! ألوىل حنو عالجِّ
م ِبذا الدياء؛ فمنهم املمصابم به مائة ابملائة، ومنهم مخسون ابملائة   .. والنياسم ممتفاوتون يف ممصاِبِّ

كم منه.. ومنهم م ن هو دون  أو فوق  ذلك   . عافاان للام وإَّيَّ
* * * * *  

 .األخالق فقهم  -123
سالمة مقاصد الدين، فقه الواقع وما يقتضيه، و ى يف فقهه وفتاويه كما ينبغي على الفقيه أن يتحري  

وما يمستنب طم منها ملسو هيلع هللا ىلص،  النبي  ى يف فقهه وفتاويه أخالق  كذلك يتعني عليه أن يتحرَّ .. والتيسري ما مل يكن إمثاا 
 وترتضيه ا تقتضيه وتوجبهفيفيت مب.. وكراهية  واستحسان، أو بغضٍ  وما تقتضيه من رِّضامن فقٍه وأحكام، 

 النب ملسو هيلع هللا ىلص، ليستنبط   وهذا يستدعي من الفقيه أن جيري دراسة حتليلية دقيقة ألخالقِّ .. النب ملسو هيلع هللا ىلص  أخالقم 
هل يف هذه الفتوى : فيتساءل قبل أن يصدر الفتاوى واألحكام، املواقف املناسبة منها األحكام، ويستلهم  
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، وهو فقه "فقه األخالق " وهو ما أمسيه بـ .. املوقف موافقة ملا تقتضيه أخالقم النب ملسو هيلع هللا ىلص، أم ًل أو هذا 
   !واسع وضخم، ق لَّ م ن يتنبَّه إليه

* * * * *  

 .وفاة الوالدة رمحها للا -124
 22/5/2162هجري، املوافق  6441من شهر رمضان املبارك، لسنة  22صبيحة يوم اإلثنني  

عن عمر انهز التسعني يف م هج رها يف مدينة اسطنبول، "  عكرةدمحم هندية " احلبيبة ميالدي توفيت الوالدة 
 .، رمحها للاعاماا 

بَّةا هلل، ولرسولهماتت مهاجرةا   واملشركني،  مباينةا للشرك.. ، وللمؤمنني ملسو هيلع هللا ىلص ، صابرة، حمتسبة، حمم
 .والظاملني والظلم

والرمحة، والعفو، تناجي رِبا القبول، .. اليت هنارها صيام، وليلها قيام، وِتجد، ودعاء، وبكاء ماتت  
 . وحسن الوفادة واخلتام

، ليلتمسوا "اببم الوالد " ة، امسه من أبواب اجلني  ق دون أبنائها اببٌ ، ومبوِتا يمغل  ماتت احلبيبةم  
 !وأ ّنَّ  ...من األبواب األخرى  نفسهم العو ضأل

.. ماتت احلبيبة وهي يف كامل عقلها ووعيها، بل وهي يف أكمل ما يكون عقل ووعي اإلنسان  
 .وهذا من فضل للا تعاىل عليها

فله ما وهب، وله .. يمرضي الربي سبحانه وتعاىل ماتت احلبيبة، وًل نقول على فقدها األليم إًل ما  
 .ما أخذ، وإاني هلل وإان إليه راجعون

تك، وأحلقها ابلصياحلني؛ من األنبياء، والصديقني، اللهم اغفر لوالديت، وارمحها، وأدخلها جني  
 . وأنت أرحم الرامحني، وأكرم األكرمني.. والشهداء، وحسن أولئك رفيقاا 

وصلى للا على سيدان ونبينا .. له جزيل الشكر، وخالص الدعاء لمة عزاء، ولكل من واساان بك 
 .دمحم، وعلى آله وصحبه وسلم

* * * * *  

 .الوالدة وكف نمها -125
عن سروال داخلي : قبل أشهر من وفاة الوالدة احلبيبة، طلبت مين أن أجهيز هلا كفنها، وهو عبارة 

وبلوزة وجراب أبيض،  وبيجامة بيضاء حّت أسفل القدمني،أسفله مشدود ابملطاط، أبيض حّت الركبة، 
وثوب أبيض يغطي مجيع جسدها حّت األمخصني، وغطاء أبيض للرأس، ُث بعد ذلك ثالثة أثواب؛ بيضاء، 

 !ذ طلب هاأنفي أفعل، و ومل يكن يل إًل أن .. ف ِبا فوق الثياب املذكورة تـمل  
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ها ابملواصفات املذكورة أعاله نم بب الذي محلها أن يكون كف  ا عن السي سأهل  لكن الفضول جريأين أن أ 
 !؟...

لساين للسؤال، أن ي  ًل أريد للملك  : قالت  ف أتريد أن تتكشي .. رَّي شيئاا من جسدي ني عندما جيم
 !!عوريت هلما؟

الشيمسم ًل  ..بيتها طيلة عمرها  ، وهي حبيسةم عاما سعنيامرأة جتاوزت التي .. َّي سبحان للا : قلت 
 !...من حقيها أن تفكر ِبذه الطريقة، وهذا األسلوب .. عرفم وجه ها ت  
 !...اته جني  م، وغفر لك، وأسكنك فسيح  َّي أم  رمحك للام  

* * * * *  

 !...شكراا لزوجته  -121
..  ، والغ مُّ فعالين اهلمُّ  د،إليه يف وقت حمدي  أن أصل   جيبم  يل، اا فيه عنواانا مهمي  يف موطن افتقدتم  

طئ ــ  الناس ــ وأزعمم  وجوه   فأخذت أتفريسم  املطلوب  كن أن يرشدين إىل العنوانُي أيُّهمأن فراسيت قليالا ما ُتم
فقصدته  ..جبواره املنقيبة الشيوخ، ومل أنتبه أن زوجته  ب، عليه مستم لب  عميم، وجمم فوقع بصري على رجل مم .. 

ُث .. عب س  وب س ر و .. فعالين ببصره .. عنه شيئاا أو يستطيع أن يدليين إليه  إن كان يعلمم  أسأله عن العنوان
كيف تتجريأ على إيقايف : وكأنه يقول يل.. ر فرفع أحدمها وأنزل اآلخ   قطيب حاجب يه؛ُث .. عب س وب س ر 

فراسيت  وأدركتم أني ..  وغمَّاا على غميٍ ، اا على همي ط ع عليي أنفاسي، وزادين مهي فق  .. وسؤايل، وزوجيت جبواري 
 ،َّي أخي، العنوان الذي تسأل عنه: فيه، فقالت الذي وقعتم  ه احلرج  ت زوجتم فأدرك  .. هذه املرة قد أخطأت 

 !...هو يف موقع كذا، وكذا 
 !...شكراا لزوجته : وها أنذا أقول 

* * * * *  

 .تركييٌة حس نٌة مجيلة عادةٌ  -122
، األقربم إليهإًل ويتكفيل جريانه ه، تم وّفي امرٌؤ أَّيَّا كانت جنسيـي ؛ وهي ما إن يتحس نٌة مجيلةٌ عادة تركييٌة 

 ، على اعتبار أهنم يف حزن وشغل مبيتهم عن إعداد الطعامإبمداد أهل امليت ابلطعام على مدة ثالثة أَّيم
ملا تويف ، كما يف احلديث الصحيح، النب ملسو هيلع هللا ىلصوتوجيهات ة من سني  ، وهذا الفعل احلميد مقتبسٌ ألنفسهم

ويف ".  يشغلمهمم فإنه قد أاتهم أمرٌ ؛ جعفر طعاماا  اصنعوا آللِّ  ":جعفر بن أيب طالب هنع هللا يضر، قال النب ملسو هيلع هللا ىلص
هم فقد شمغِّلم :" رواية  ".وا عن أنفمسِّ

ووقوفهم جبواران، فكان لتضامنهم، ..  ا توفييترمحها للا ملي من جريان الوالدة  وهذا ما ملسناه
 .جزاهم للا عنَّا خري اجلزاء.. نا غل  بنا وش   ا نزل  مَّ ع يف التيخفيف ابلغ األثرالنبيل هذا  صنيعهمو 

* * * * *  
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 .اجملتمعات واجهةم  -128
 أصحابم : ى عن اجملتمعات، لكل غريب وافٍد إليهامسؤولة عن الصورة اليت تمعط   مخسم جهاتٍ 

وهذه جهات أرى .. وأصحابم مكاتب العقارات، والشَّرِّطةم، وسائقو التيكاسي املطاعم،  ، وأصحابم الفنادقِّ 
، وكيفيية أن ًل تمعطى رخصةا ملمارسة العمل، إًل بعد جتاوز دورات تربويية تتعلق ابآلداب العامية، وآداب املهنةِّ 

 . التعامل مع الناس، وخباصية الوافدين منهم
* * * * *  

  !احم الكمميتم والطيرم   -122
أن الناس  مل يروا أعجب  حاًلا من الكمميت والطُّرماح؛ كان الكمميتم عداننيياا : األبرار يف ربيعِّ  ور د  

عصبيياا، وشيعيَّاا من الغالِّيةِّ، ومتعصباا ألهلِّ الكوفة، والطيِّرماحم قحطانياا عصبياا، وخارجيَّاا من الصفريَّةِّ، 
 يكن بني نفسني قط، مل يكن بينهما صرٌم وًل طة ما ملصةِّ واملخال  ومتعصباا ألهل الشام، وبينهما من املمخال  

 !!العامية على بغضِّ : قاًل! عالم  تصادقتما؟: ، وقيل هلماج فوةٌ 
بينهما بغض وعداوة  وتباعد يف اًلعتقاد واًلنتماء، إًل أن الذي مجع   فعلى ما بينهما من تنافرٍ 

أحفادم الكمميت والطيرماح يف زماننا، وكلي  هيتوارثم  مستمرٌّ قائٌم و لٌف وهو حِّ  ..السواد األعظم من املسلمني 
 ! زمان

 :اخلارجي يقول يف صاحبه الطيرماحالشيعي وكان الكمميت 
  !نانم القصائدعمرى امل جدِّ واسرتخ ى ع  ... إذا قمبِّض ت نفسم الطيرماحِّ أمْخلِّق ت 

* * * * *  

 !الوالدةم وطل بم العِّلم -131
إًل أهنا كانت .. ًل تقرأ وًل تكتب  ةا التسعني عاماا، وكانت أمييي  قد جتاوزترغم أن الوالدة رمحها للا 

ن شغوفة جداا بطلب العلم، كانت حتفظ من كتاب للا تعاىل أكثر من تسعمائة آية عن طريق السمع، وأل  
كان يريد أن ن  وم  .. راب النب ملسو هيلع هللا ىلص، أحب إليها من املال والطعام والشي  من أحاديثتسمع حديثاا واحداا 

 سمعها موعظةا أو حديثاا عن رسولِّ ، فاهلدية املفضلة لديها أن تم أو معروفاا  يتقرب إليها، أو يسدي إليها هدية
  . للا ملسو هيلع هللا ىلص

األحاديث املنتخبة يف الصفات الست للدعوة إىل " وقد منَّ للا تعاىل علي أن قرأت عليها كتاب 
لكاندهلوي، وهو جملد حيوي على أكثر من ألٍف ومخسمائة حديث نبوي شريف،  ، للشيخ دمحم يوسف ا"للا 

، "حقوق وواجبات شرعها للا للعباد " كما قرأت عليها القسم األكَب من كتاب رَّيض الصاحلني، وكتاب 
وكانت فرحتها اببتداء الدرس والقراءة ًل تموص ف، كما أن حزهنا الشديد عند انتهاء القراءة والدرس ًل 

وكم كانت .. أو عندما أصل ملرحلة إهناء الدرس .. وكم كنت أجد حرجاا يف أن أهني الدرس .. يوص ف 
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الذي كان يزيد عن الساعة، وأحياانا عن الساعة و ما استطعت والقراءة ترجوين يف أن أمدد من وقت الدرس 
وخباصة عندما منر والرجاء، والدعاء،  ،دائمة البكاءرمحها للا وما بني بداية الدرس وهنايته كانت .. والنصف 

  ! على أحاديث الوعد والوعيد، أحاديث اجلنة ونعيمها، وأحاديث النار وعذاِبا
وصلى للا على سيدان ونبينا دمحم وعلى آله .. فسيح  جنياته  ، وأسكنكِّ لكِّ  للا َّي أم، وغفر   رمحكِّ 
 .وصحبه وسلم

* * * * *  

 .ًل تنافر بينهما -136
املدرسة املقصديية، اليت ِتتم مبقاصد النصوص واألحكام الشرعية، أكثر : مدرستان فقهيتانتوجد  

من النصوص واألحكام ذاِتا، فتغليب املقاصد على األحكام، وهناك مدرسة يف املقابل ِتتم ابلنصوص 
متنافراتن رستان مدفتظهر املدرستان وكأهنما .. للمقاصد منها كما ينبغي رعية دون اًللتفات  واألحكام الشي 

 . اءة الغري وهذا خطأ يتناّف مع تعاليم ومبادئ الشريعة اإلسالميي .. ومتضاداتن 
الوسط هلذه املسألة، أن يمنظ ر للنصوص واألحكام، واملقاصد على أهنا منظومة التوفيقيية ظرة والني  

 .همال بعضها بعضاا، ًل تنافر وًل تضاد بينشرعيية واحدة تكمي 
* * * * *  

 !العيبم فينا -132
بعض وعيوب ظاهرة الغلو، واإلفراط اليت يعاين منها بعض الناس، إىل ما تركه كثري منيا يرد عيوبه،  

ومن ُث تراه .. ن من إرث علمي وفقهي، وحتديداا الشيخ دمحم بن عبد الوهاب رمحه للا العلماء املتأخري
ليسلم له الشباب بزعمه من العلمي، وابلثورة على إرثهم يمطالب حبرق ووأد كتب وتراث هؤًلء العلماء، 

 !فالغلو والتطري 
 قد وجدان انساا ــ ليسوا بقليل ــ كانوا وهابيني، فانقلبوا على الوهابية، وصاروا ضد: وهلؤًلء نقول 

 ،للمذاهب انقلبوا على السلفية وصاروا ضدها، وكانوا مذهبيني متعصبنيفوكانوا سلفيني، ..  الوهابية
انوا من الغمالة ك  ..وكانوا مع القاعدة، فانقلبوا؛ فصاروا ضد القاعدة  .. فانقلبوا إىل الالمذهبية، والعكس

وهم قبل وبعد .. أقصى اليسار، والعكس  كانوا يف اليمني فجنحوا إىل ..جاء، واجليفاء فجنحوا إىل اإلر 
يغلي تراه  ألدّن خالف مع أحدهم.. ليني واستئصاإقصائيني ..  اا ًل يزالون قساة أجالف التغيري والتحول

جرمي والتضليل، واليت هي من ، يستحل دمك، ورمبا يطلق عليك إطالقات التخوين والتي غلي القدور عليك
 ...!كفري مرادفات التي 
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من عند أنفسنا، وليس من عند علمائنا، وإرثهم العلمي احلقيقي املشكلة كانت، وًل تزال، وسببها  
كيف نتلقى ونفهم هذا   نعيش أزمة يف التلقيِّي؛.. ربية نعرتف أننا نعيش أزمة خلق، وأدب، وتحنن جيب أن .. 

  .تركه العلماء من إرث علمي وفقهي، وكيف نتعامل معه الدين احلنيف، وما
من .. املتأخرين، من املذهبيني والالمذهبيني وخباصة منهم نعم، ًل ُتلو كتب كثري من العلماء  

، بعضها تكون خاطئةقد من إطالقات متشاِبة محالة أوجه وتفاسري، بل وأحياانا .. السلفيني السلفيني وغري 
ًل يكمن بتهييج العوام حينئٍذ واحلل ..  جينح إىل اإلفراط والغلو، وبعضها اآلخر جينح إىل التفريط واجلَّفاء

وإمنا يكمن يف .. وإرثهم على هؤًلء العلماء وعلى إرثهم العلمي، أو ابلدعوة إىل حرق وإتالف كتبهم 
ىل السلوك إ، وابلتايل لقي الصحيحة، اليت تؤدي إىل الفهم الصحيححتصني أنفسنا، وشبابنا بوسائل التي 

يكمن .. بني اخلطأ والصواب .. بني الصاحل والطاحل .. وتعيننا على التمييز بني الغث والثمني ..  الصحيح
يدة، واآلداب الرفيعة، وعلى التوسط يف التديين من غري جنوح إىل يف تربية أنفسنا وشبابنا على األخالق احلم

حّت لو .. وتتمدد  ،وستبقىفاملشكلة ستبقى، .. ، ومل نصحح املسار فإن مل نتنبه لذلك ،إفراط أو تفريط
  !رينمجيع كتب علمائنا وسلفنا الصاحل املتقدمني منهم واملتأخي وأتلفنا حرقنا 

آًلف الكتب، وآًلف النشرات واجملالت، هذا غري الذي يمنش ر عن طريق يف اليوم الواحد تمطب ع  
فكيف السبيل للتحصين مما فيها من .. غري الذي يمنشر عن طريق السمعيات و ..  اًلنرتنت وصفحاته

 . ما ذكرانه آنفاا وأعاله، ًل غري: أخطاء، واحنرافات؟ اجلواب
* * * * *  

 !ابلسيراتب النَّ أكمِّْل اآلية َّي دكتور دمحم  -133
إىل الفرد ابعتباره مكمن  يعتمد أسلوب الدكتور دمحم راتب النابلسي الدعوي، على توجيه اخلطاب 

بعيداا عن اإلشارة إىل دور .. حه يصلح اجملتمع وإبصال.. كل الدواء هو   ، وأن إصالحه الداء والدواء معاا 
وابلتايل فإن خطابه الدعوي ــ على كثرة مواعظ وحماضرات .. اإلصالح  وأاحلكام ومسؤولياِتم يف اإلفساد 

وإىل مسؤولياِتم يف .. إىل دور احلكام يف اإلفساد، واإلصالح الصرحية ومؤلفات الدكتور ــ تندر فيه اإلشارة 
 احلكام، كما أن اإلصالحفساد مجتمعات َييت من جهة صالح، علماا أن الفساد األكَب للاإلفساد واإل

الناس  حصلصنفان من الناس، يقد تضافرت األقوال على أن و ..  كَب َييت من جهة صالحهماأل
ع ز  إن للا ليـ  :" ويف األثر عن عثمان بن عفان هنع هللا يضر.. العلماء، واألمراء : بفسادمها يفسدونبصالحهما، و 

عاء مستجاب، جلعله للحاكم، ملا وقد أمثر عن بعض السلف أنه لو كان له د، "ابلسلطان ما ًل يزع ابلقرآن 
لكن عما يبدو .. ًل ُيكن أن تتحقق بصالح غريه تنعكس على اجملتمع كله، ة يف صالحه من آاثر إجيابيي 

ًل طاقة  ،رتتب عليه تكاليف وضرائب ابهظةاإلشارة إىل فساد احلكام وظلمهم، والعمل على إصالحهم ي
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هلا، وًل تكاليف،  خبالف اإلشارة إىل فساد األفراد، ومن ُث العمل على إصالحهم، فال ضريبة للدكتور ِبا،
  .مسموح به للجميع، ًل يمزعج طغاة احلكم والظلم شيئاا وهو ميدان 

 اليس مرادان من هذه املقالة حبث هذا اجلانب من دعوة وأسلوب الدكتور، فهذا قد يكون له موضع 
كثر من عشرين مرة، وهي أن الدكتور ــ ألاستوقفتنا مراراا، و هامة ا أن نشري إىل جزئية آخر، وإمنا أردان منه

و ع د  اَّللَّم الَّذِّين  :] قوله تعاىلذكر إذا أتى على  ويف كلمات وحماضرات متفرقة وعديدة، ويف مواطن خمتلفة ــ
ا اْست ْخل ف  الَّذِّين  مِّن قـ ْبلِّهِّْم و ل يمم كيِّن نَّ هل مْم دِّينـ هممم آم نموا مِّنكمْم و ع مِّلموا الصَّاحلِّ اتِّ ل ي ْست ْخلِّف نـَّهمم يفِّ  اأْل ْرضِّ ك م 

وبعد أن يقول . 55:النور[ون  يبِّ ش ْيئاا الَّذِّي اْرت ض ى هل مْم و ل يـمب ديِّل نـَّهمم ميِّن بـ ْعدِّ خ ْوفِّهِّْم أ ْمناا يـ ْعبمدمون ينِّ ًل  يمْشرِّكم 
ح والعطاَّي وبعد أن يعدد املن  .. خيلف وعده أن أن زوال الكون أهون على للا من : مقولته املتكررة واملعروفة

أن هذا كله مقابل حتقيق الشرط، ما هو : يقول.. يف اآلية الكرُية واليت هي مضمون الوعد  الوارد ذكرها
] ، وًل يتجاوزها، وُيتنع عن ذكر تتمة الشيرط [ يـ ْعبمدمون ينِّ ]  كلمة  ، فيقف عند[ يـ ْعبمدمون ينِّ ]  هذا الشرط 

ْيئاا  بوا وحيمل الناس على أن يكذي ، واملوعود، وهذا نقص خملي  يمسيء للوعد، وللواعد، [ ًل  يمْشرِّكمون  يبِّ ش 
بينما  ..أعاله  عدان به يف اآلية الكرُية الوارد ذكرهاعبدان للا، ومل حيقق لنا ما و : ؛ فيقولونسبحانه اخلالق

] ، وهو ًل يتحقق إًل إذا حتقق الشرط كامالا وهو لكنه مشروط، ، ًل مرية وًل ريب فيه حقوعد للا 
، وعلى طريقة املتعلق ابلعبادة مل يذكر إًل نصف الشرطولألسف ، والدكتور [ يـ ْعبمدمون ينِّ ًل  يمْشرِّكمون  يبِّ ش ْيئاا 

ْيئاا :] قوله تعاىل دون، "إًل للا " شهادة التوحيد اآلخر من ف نصالمن يذكر  ، والذي [ ًل  يمْشرِّكمون  يبِّ ش 
 ...! "ًل إله " يعين ويفسر الشطر األول من شهادة التوحيد 

لعل الدكتور قد نسي أو مل ينتبه : ظللنا نلزم أنفسنا بتحسني الظن للمرة العاشرة، ويف كل مرة نقول 
خوة السوريني، لأل ذلك ألكثر من عشرين مرة، وكان آخرها يف الكلمة اليت أرسلهاا تكرر لكن ملَّ .. أو أو 

هذا اًلقتصار على ذكر نصف ، أدركت أن 62/2/2162قاموه يف مدينة الباب بتاريخ يف املهرجان الذي أ
 ي، الذي يبتعد فيه عن ساحة الطغاةالدعو  د، ومن ُث هو الذي يتوافق مع منهج الدكتورتعمي مم  الشرط

ْيئاا ] إذ أن اإلشارة إىل الشطر الثاين من الشرط .. الظاملني  الكفر ابلطواغيت  ؛ مما يعنيه[ ًل  يمْشرِّكمون  يبِّ ش 
 ..والباطلة أعماهلم، وسياساِتم الشركية من مجيع منهم، و ، والَباء الشركية همري اهجهم ودساتنمبو الظاملني، 

 . ، وًل يريد اًلقرتاب منهذكره وهذا ما ًل يروق للدكتور
ًل من غريه أن لكن ًل نقبل منه و .. أتويله اخلاص به الذي ينتهجه قد يكون للدكتور يف هنجه  

ُث يكتم الشرط الذي اشرتطه للا تعاىل لتحقيق  ــويف مواضع خمتلفة يتكلم عن وعد للا ــ وبصورة متكررة 
 !...لعباده املؤمنني  وعده

21/2/2162  
* * * * *  
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 ! احلكم مبا أنزل للا لسبب من عند أنفسنا حمرِّمنا نعمة    -134
، ِبا تصلح وتستقيم لقمجيع اخلخريها  عظيمة، ًل توازيها نعمة، يعمُّ  مبا أنزل للا تعاىل نعمةٌ  احلكمم  

ْ األ  و ل كمْم يفِّ اْلقِّص اصِّ :] قال تعاىل، وِبا تسعد وأتمن وِتنأ العباد،و  البالدوشؤون  مصاحل ْلب ابِّ ح ي اٌة َّي ْ أمويلِّ
هم يـ ْوم  اْلقِّي ام ةِّ و م ْن أ ْعر ض  ع ن ذِّْكرِّي ف إِّنَّ ل هم م عِّيش ةا ض نكاا و حن ْشمرم :] وقال تعاىل. 622:البقرة[ل ع لَّكمْم تـ تـَّقمون  

 .وذِّكرم للا؛ حكمه وشرعه.  624:طه[أ ْعم ى 
 أرب عني م طرِّ  مِّن ألهلِّها خ ريٌ ؛ يف األ رضِّ  حديٍ  إقامةم :] ويف احلديث، فقد صح عن النب ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال 

 ". ليلةا 
ا من يدعو إىل احلكم مبا أنزل للا، فإذا هذا اخلري كله، وغريه، حمرِّمناه لسبٍب من عند أنفسنا، إذ مني  

كان أول املعرضني ..  وفيما خيتلف فيه مع اآلخرين مبا أنزل للاي هو ألن حيكم يف نفسه، ما دمعِّ 
 ...! ، واملدبرين واملعارضني

 ...!إن كان احلكم له أقبل، وإن كان احلكم عليه أدب ر  
وهم يف أنفسهم، وعوائلهم، ومؤسساِتم، ومجاعاِتم، .. العام أن حيكم مبا أنزل  للا  يمطالبون احلاكم   

 !ًل حيكمون مبا أنزل للا.. بينهم فيما .. وأحزاِبم 
 ،ريعةُث يردون فعاهلم القبيحة إىل الشي .. يستحلون احلرمات ينتهكون احلقوق، و يبغون ويظلمون، و  

 !وحكم الشريعة
ج ويستحي ويف نفسه حرج من بعض ما أنزل للا؛ فيتحري  وفريق آخر يدعو إىل احلكم مبا أنزل للا 

فيكون مثلهم مثل من يؤمن .. يف دين للا من بعض األحكام املتعلقة ابلقصاص، ويتمَن أهنا لو مل تكن 
 ! ببعض الكتاب ويكفر ببعض

وأن دعواان ًل يعدو ..   جادين يف سعينا لتطبيق شرعه وحكمهان للا تعاىل غري صادقني وًلد  وملا وج   
وهي نعمة ًل يستحقها إًل من سعى هلا سعيها .. احلكم مبا أنزل للا  نعمة  بنا سل.. ًل حقيقةا عن كونه زعماا 

 ! بصدق وجد وإخالص، وارتفع إىل مستواها
* * * * *  

 .احلاكمة القبائلم اخلمسةم  -135
يب املدنيية املعاصرة املتحضيرة النظام القبلي القدمي، والوًلءات اليت تمعق د على أساس اًلنتماءات تمعِّ  

ُث أننا جند يف .. وتعد ذلك من التخلف الذي ينبغي على الشعوب الرياقية احلرة أن ترتفيع عنه .. القبليية 
ا يف ذلك الشعوب اليت تزعم لنفسها التحضر املقابل هذه املدنيية املعاصرة املتحضرة، تقسم العامل  كله ــ مب

والتيحرر ــ إىل مخسة قبائل ًل غري، كل قبيلة هلا خاصية جتعلها فوق املساءلة واحملاسبة مهما بغت وطغت 
اس ب، لذا على اجلميع ــ حّت جيد لنفسه احلماية  وأجرمت، وما سواها من القبائل مهما عظمت تمسأل وحتم
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نح احلصانة من املساءلة واحملاسبة ــ ًل بد له من أن يدخل يف من أن تعدو وتسطو عليه  بقية القبائل، وحّت ُيم
الصني، : حلف ومحاية قبيلة من تلك القبائل اخلمسة، هذه القبائل هي الدول اخلمسة ايل متلك حق الفيتو

خلمسة، وبني القبائل وعند التأميل جند ًل فرق بني نظام هذه القبائل ا.. روسيا، أمريكا، بريطانيا، فرنسا 
السائدة يف النظام القبلي القدمي، سوى أن القبيلة من القبائل اخلمسة أكَب من حيث احلجم والكم، ومن 

وهذا يعين أن النيظام القبلي هو الذي حيكم العامل  اليوم كل العامل، .. حيث الصالحيات والنيفوذ، والوسائل 
 !لتيحضيرمهما زعموا خالف ذلك، وزعموا املدنيية وا

* * * * *  
  .الطيور والشيعوب قفص  -131

داخل القفص أكثر من سنة، فحدثتين نفسي  اخاا عنده قفص فيه طيور، مضى على وجودهزرت أ 
ابب القفص  اففتحت هل..  تتصريفوكيف س..  تفعلابب القفص داخل البيت؛ ألنظر ماذا س اأن أفتح هل

وعندما ..  ت أن تفعلوما كاد تإىل أن خرج ،يف اخلروج من القفص والطيور ترتددوألكثر من ساعة .. 
سنم ًل  امن القفص وجدِت تخرج  ُث ..هم إًل ويسقط على األرض الطريان كما ينبغي، فما إن يرتفع أحدم  حتم

 !للعودة إليه، والدخول فيه من جديد جتتمع حول القفص، حتنُّ  اوجدِت
تراهم يرتددون  العبودية واستمرائها،عهد لطول  حكامها؛بل وهكذا حال الشعوب املستعبدة من قِّ  

تعرتيهم عقبات اخلوف ..  ، أو احلديث عنهاألف مرة ومرة يف نيل حريتهم أو حّت املطالبة ِبا، والسعي هلا
، هلم للا ملن يوقظها نم عْ عن الفتنة ونومها العميق، ول   وأحاديث مشايخ السوء.. من اجملهول واملآًلت 

.. طون تراهم يتخبي .. ر لو خرجوا من قفص العبودية ينشدون احلرية ُث هم بعد طول تردد وتفكي ..  ابملرصاد
تراهم   مع األَّيمُث.. مركب ما اعتادوا عليه من قبل .. وًل اًلنطالق ًل حيسنون التصرف .. رون ويتعثي 
ون إىل يحني ف ..ني املستبدين ون على احلرية الضريبة اليت كانوا يدفعون عشرات أضعافها للطغاة الظامليشحي 

لنسرتيح .. لندخل يف عبودية الطغاة املستبدين من جديد  :ترتفع فيهم أصوات املرجفنيو .. عجل العبودية 
شري .. طاقة لنا ابحلرية، وًل بضريبتها  ًل ..وقد اعتدانها  ..ح لنا، وأقل كلفة علينا أرو   ونمريح، فالعبودية

  !خرٍي ًل نعرفهخري من وقد ألفناه نعرفه 
حسنوا أل..  حاولوا مرة بعد مرةو .. وصَبوا عليها .. لو كرروا التجربة : وهلؤًلء وللطيور معاا، يمقال 

.. ة للعبيد نيل حريتها واستقالهلا من العبوديي لاًلنطالق وأحسنت الشعوب .. الطريان، واستعذبوه 
 .واستعذبت نسيم احلريية

* * * * *  
 !مقابلة صحفية -132
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وكان الصحفي ما .. أحدمها عريب، واآلخر أوريب : استوقفتين مقابلة صحفية أمجريت مع شخصني 
 فرصةا يفلشريكه األوريب ، من دون أن يمعطي سؤاله إن يسأل سؤاله، إًل ويمسرِّع العريب يف اإلجابة عن

نظرة املستمع، مشوبة بدهشة ينظر إليه  ،لعريبيمقبل بوجهه وبصره على اوكان األوريب ..  املشاركةو  احلديث
فانتهت املقابلة .. من سرعة إجابته من دون أن يعطيه فرصة للمشاركة يف اإلجابة عن األسئلة واستغراب 

 ...!الصحفية، وكانت كلها من نصيب الفارس العريب، بينما األوريب مل يتكلم كلمة واحدة 
أن كثرة ــ  وخباصة يف عاملنا العريب ــنا يظن الكثري م.. حقاا نعيش أزمة أدب وخلق حسن اًلستماع  

أنه األعلم، واألفقه، يعين .. فال ينصف أذنيه وًل آذان جلسائه من لسانه  ؛أكثرالكالم، والذي يتكلم 
صحيح، فكم من صامت أعلم وهذا فهم خاطئ ومغلوط، يستوجب املراجعة والتي .. األكثر دراية وفهماا و 

ُث حّت لو كان املتكلم هو .. ه أبلغ وأفصح من عشرات املتكلمني وصمتوأفقه من كثري من املتكلمني، 
  !األعلم واألفهم، فإن لإلستماع آداب ًل بد من مراعاِتا

* * * * *  
 . املعليم -138

بيب، والطي  ،؛ من الزيابل مروراا ابملهندساجملتمعشؤون اليت تدير وتسوس  مجيع املهن واًلختصاصات 
مجيعها متر  ..إىل الرئيس والوزير والطييار، والشَّر طي، والقاضي، واجلندي، والصنائعي، واملزارع، والتياجر، 

واملعلم يرتك .. ويف أهم مراحل تكوين شخصية اإلنسان، وحتديد توجهه .. على املعليم، وعلى مدرسة املعليم 
 . اا فشرري ، وإن ش  اًلختصاصات إن خرياا فخريو أثره وبصماته بشكل مباشر على أصحاب مجيع تلك املهن 

واملهن إساءة مباشرة جلميع اًلختصاصات  يه ،ايل فإني اإلساءة للمعليم وملهنة ورسالة املعلموابلتي  
أن فساد : ًل نبتعد عن الصواب لو قلناو .. هي إساءة للمجتمع كله بل .. اليت حتكم وتدير شؤون اجملتمع 

وعلى قدر ما ننجح يف إجياد املعلم املخلص  املعليم،وصالح األجيال واجملتمعات مرهون بفساد وصالح 
 . والفسادواألمراض وجمتمع خاٍل من اجلرائم  ننجح يف إجياد جيٍل واع ومسؤول،اجح، على قدر ما والني 

ت للزَّواج   ُتتار من .. أَّيم زم ان كانت البنت ذات الديين، واجلمال، واحلس ب والنيس ب، إذا خمريي
م ..املعليم : الريجال  !رحم  للام تلك األَّيي

ابم املمع ليِّم  أن ي راان يف الشيارِّع، وأصب ْحنا يف زماٍن ي هابم املعليمم التلميذ  أن يراه يف   كنَّا يف زماٍن هن 
 !الشَّارِّع

* * * * *  
 .املساحة بني اًلعتقاد والعم ل -132

فيتخليف يف كثري من األحيان توجد مساحة بني اًلعتقاد، وبني العمل، وترمجة اًلعتقاد إىل عمل،  
ففي هذه احلالة جيب احلفاظ على اًلعتقاد كامالا غري .. العمل ــ لسبب أو آلخر ــ عن مواكبة اًلعتقاد 
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بوجوب تطبيق شرع للا تعاىل والتصديق، كاًلعتقاد  ،منقوص، وتعزيزه ابستمرار، يف عامل الشعور، واليقني
يصلح لكل زمان ومكان، أو اًلعتقاد هو األمثل واألحك م، وأنه ، وأن شرع للا تعاىل املنزل كامالا   املنزَّل

 كمها اإلسالم، وتمساس بتعاليمه،بوجوب قيام خالفة راشدة جتمع كلمة مجيع املسلمني، أو قيام دولة حي
ًل تقبل يف نفوس املسلمني  فهذه اعتقادات جيب أن تبقى اثبتة.. وحنو ذلك من اًلعتقادات العامية 

والواجب يف هذه .. على أرض الواقع إىل عمل ر العمل عن تنفيذها وترمجتها ، مهما قصم وًل التغيري نيقصانال
ف اتَـّقموا :] لقوله تعاىل حبسب القدرة واًلستطاعة،ج، اًلعتقادات على الواقع ابلتدري تنزيل هذه ب احلالة يملزِّمم 

ا :] ولقوله تعاىل. 61:التغابن[اَّللَّ  م ا اْست ط ْعتمْم  ويكون العمل  .281:البقرة[ًل  يمك ليِّفم اَّلليم نـ ْفساا إًِّلَّ ومْسع ه 
على هذا احملور مستمر، إىل أن يكتمل تنزيل كامل شرع للا تعاىل املنزل على أرض الواقع، ويف مجيع جماًلت 

 . احلياة
من أمور والذي محلين على اإلشارة إىل هذا األمر أن فريقاا جيعل من لوازم العجز عن تنفيذ أمر  

ًل ُيكن تطبيقه  ه، على اعتبار أننكار وجحود هذا األمر واملبدأكافياا إلسبباا   الشريعة أو مبدئ من مبادئها
 يَبر جحود ما  م العجز عن فعله، وهذا خطأ كبري، فالعجز عن الفعل، ًل.. من أو هذا الزي يف هذه املرحلة 

وهذا منتهى يمفضي إىل املروق واخلروج من الدين  ..وإًل للزم يف النهاية جحود الشريعة كلها أو غالبها 
   . والعياذ ابهلل

* * * * *  
 . ثورٌة عامليية -141

ظلم وطغيان كما أن الشعوب اليت حتكمها أنظمة طاغيٌة ظاملة مستبدة، يتعني عليها أن تثور على  
كذلك على مجيع .. ، وكذلك تظاهراِتا مَبرة ومشروعة حينئذٍ  ، وتكون ثورِتاواستبداد أنظمتها، وحكامها

؛ الذي ُينح مخس "الدويل  قانون الفيتو" شعوب العامل  احلرة، أن تثور وتتظاهر ضد طغيان وظلم واستبداد 
دول من دول العامل  دون غريها، احلصانة من املساءلة واملتابعة، وجيعلها فوق القانون واملساءلة، مهما 

كما ُينحها احلقَّ يف تعطيل العدالة من أن أتخذ طريقها إىل .. ظلمت، وطغت، وأفسدت حبق الشعوب 
 تلك الدول اخلمس الذين حيتمون بواحدة من هم وظلمهم،مهما اشتد إجرام اجملرمني واملفسدين الظاملني،

 ...! اليت متلك حق الفيتو
وإذا كان هذا الظلم والطغيان .. فأي ظلم وطغيان وفساد يعلو هذا الظلم، والطغيان والفساد  

فأي نوع من الفساد والظلم .. والفساد واإلستبداد ًل يستدعي من الشعوب احلرة أن تثور وتتظاهر ضده 
 !! ؟...لطغيان، يستوجب الثورة والتظاهر وا
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تراها تثور وتتظاهر من .. وإين ألعجب من بعض الشعوب يف بعض البلدان، اليت توص ف أبهنا حرية  
ة العامية، واليت ضررها يعمي مجيع شعوب ودول هذه القضية الكليي  بينما من أجل.. ة أجل قضاَّي فرعية واثنويي 

 !وًل يثورون، وًل يتظاهرون تراهم ًل ينكرون،.. العامل  
* * * * *  

  م ن هم أهلم السنَّة واجلَّماعة؟ -146
هذا سؤال يمثار كثرياا، وًل ي زال،  تمعقد ألجله كثري من احملاضرات ..  السُّنَّة واجلماعة م ن هم أهلم 

والكل ــ مهما كان واقعه خمالفاا ملا عليه أهل السنة واجلماعة ــ يدعي أنه من أهل السنية .. والندوات 
أو قلت . .ة واجلماعة والويل لك ــ مهما كنت حمقاا ــ لو أخرجت أحد هم من دائرة أهل السني .. واجلماعة 

الل وخصال ُتالفم ما كان عليه أهل السني : له وترى أحد هم متلبساا ــ إىل قراميش .. ة واجلماعة فيك خِّ
 ...!أان من أهل السينة واجلماعة : ُثي يزكي نفسه على للا؛ فيقول.. أمذنيه ــ ابلبدع واألهواء 

يب عنه من تلقاء نفسه؛ ألن النب ملسو هيلع هللا ىلص قد أجاب عنه إجابة حمكمة،   وهذا سؤال ليس ألحٍد أن جيم
وم ن هم ليسوا من أهل السنية ووضع امليزان الذي به ومن خالله يمعر ف من هم أهل السنَّة واجلماعة، 

قت على إنَّ ب ين إسرائيل تفرَّ :" ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال عنه ومن يوافقهم، والقْدر الذي يموافقهم به، فقد صحي واجلماعة، 
دةا ، كلُّهم يفأمَّيت على ثالٍث وسبعني  ملَّةا ، وتفرتقم ثِّنتنيِّ وسبعني  ملَّةا  م ن هي  َّي : ، قالوا"  النَّارِّ إًلَّ ملَّةا واحِّ

َّي رسول  للاِّ، : قالوا:" ويف رواية عند أمحد. أخرجه الرتمذي وغريه".  وأ صحايب عل يهِّ  أ ان ما :"؟ قال  رسول  اَّللَِّّ 
أي اجلماعة اليت تكون على ما كان عليه النب ملسو هيلع هللا ىلص وصحبه ".  اجلماعةم  ،اجلماعة :"م ن تلك الفِّرقةم؟ قال

 . نيالكرام من اًلعتقاد، والفهم، والنيهج، والعمل، هذا مقتضى التوفيق بني الروايت
".  األعظمم  السَّوادم  كملُّها يف النَّارِّ إًلَّ  يت على ثالٍث وس بعني  فِّْرقةا وت فرتِّقم أممَّ :" ويف رواية عند أيب داود 

ن  م   :"قال؟ األْعظ مم  السوادم  َّي رسول  للاِّ م نِّ  :ويف رواية يف سندها ضعف تفسر معَن السواد األعظم، قالوا
فاجلماعةم تمعر ف ابحلقي الذي هي عليه، وليس ابلكم الذي جيتمع على  ".وأ ْصح ايبِّ كان على ما أان عل ْيهِّ أان 

  .ابطل
ر  :] مصداق ذلك يف كتاب للا، قوله تعاىل  و م ن يمش اقِّقِّ الرَّسمول  مِّن بـ ْعدِّ م ا تـ بـ نيَّ  ل هم اهْلمد ى و يـ تَّبِّْع غ يـْ

نـمو ليِّهِّ م ا تـ و ىلَّ و نمْصلِّهِّ ج ه نَّم  و س اءْت م صِّرياا ] وهم الصحابة والتابعون هلم إبحساٍن [ س بِّيلِّ اْلممْؤمِّنِّني  
ري ٍة أ ان ْ و م نِّ اتَـّبـ ع ينِّ و سمْبح ان  اَّلليِّ و  :] وقال تعاىل. 665:النساء[ ـذِّهِّ س بِّيلِّي أ ْدعمو إِّىل  اَّلليِّ ع ل ى ب صِّ م ا أ ان ْ قمْل ه 

] فسبيل النب ملسو هيلع هللا ىلص، الذي ارتضاه للا، والذي ًل سبيل حق غريه، هو سبيل . 618:يوسف[كِّني  مِّن  اْلممْشرِّ 
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كمْم و اَّلليم غ فموٌر قمْل إِّن كمنتمْم حتمِّبُّون  اَّللي  ف اتَّبِّعموينِّ حيمْبِّْبكممم اَّلليم و يـ ْغفِّْر ل كمْم ذمنموب  :] وقال تعاىل[.  أ ان ْ و م نِّ اتَـّبـ ع ينِّ 
يٌم   . على قدر املتابعة للسنية، تكون الوًلية واحملبة، وتكون املغفرةف. 36:آل عمران[رَّحِّ

تفيد أبن أهل السنة واجلماعة، هم اجلماعة اليت تكون على   أدلة الكتاب والسنةأن : القولخالصة  
فكل من  .. واإللتزام بدين للا، والعمل، فهم والنهجالد، و اًلعتقاكان عليه النب ملسو هيلع هللا ىلص وصحبه الكرام يف 

هذا  ههو من أهل السنة واجلماعة، شاء من شاء وأىب من أىب، وكل من مل يتحقق فيفحتقق فيه هذا الوصف 
فإن غلب عليه متابعة السنة، وما  ..  شاء من شاء وأىب من أىب، الوصف فهو ليس من أهل السنة واجلماعة

فهو من أهل السنة واجلماعة، إًل يف بعض .. كان عليه النب ملسو هيلع هللا ىلص وصحبه الكرام، دون بعض املسائل 
ليس من أهل السنة واجلماعة حتديداا املسائل اليت خالف فيها، ومل حيقق فيها املتابعة، فهو يف هذه املسائل 

، إًل الكرام يمن كان يغلب على هنجه املخالفة ملا كان عليه النب ملسو هيلع هللا ىلص وما كان عليه صحبهقال فوكذلك يم .. 
هو ليس من أهل : قال عنهقد حقق فيها صفة املتابعة ملا كان عليه النب ملسو هيلع هللا ىلص وصحبه، فيم  يف بعض املسائل؛

وما .. ها صفة املتابعة، ووافق فيها أهل السنة واجلماعة السنة واجلماعة إًل يف بعض املسائل اليت حقق في
وما دلت عليه هذا ما يقضي به اإلنصاف، .. يمقال هنا يف األفراد، يمقال يف اجلماعات والفرق، ًل فرق 

 . وللا تعاىل أعلمنصوص الكتاب والسنَّة، 

يمعر ف أهل السنة واجلماعة،  ــ !ــ وهناك من فعلعلى املعاين، واملفاهيم  يتم التشويشحّت ًل : تنبيه 
اجملمع عليها يف زمن الصحابة .. املسائل الكلية العامة، والعقدية لنظر إىل اب.. واملوافق واملخالف هلم 
وليس ابملسائل الفقهية العملية، أو النوازل اليت تقبل اًلجتهاد، ويمستساغ فيها .. والتابعني هلم إبحسان 

قد وردا منطوقاا ومفهوماا يف كثري من النصوص، وقد تقدم بعضها .. واجلماعة  أما لفظي السنة.. اًلختالف 
  .واجتمع على املصطلح علماء األمة األوائل... 

* * * * *  

 .ممصطل حم السُّنَّةِّ وأهلِّ السُّنة -142

ممصطل حم السُّنَّةِّ وأهلِّ السُّنة يمطل ق؛ ويرادم منه متابعةم ما كان عليه النب ملسو هيلع هللا ىلص وصحبهِّ الكرام من هنٍج  
، والعمل، وهو الغالب والشائع يف كتب أهل العلم، اليت تدعو إىل متابعة السُّنَّة،   وسمنية، يف اًلعتقادِّ والقولِّ
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ا، وع ضُّوا عليها  اخلملفاءِّ  وسمنةِّ  ،بِّسمنَّيتِّ  عليكمم:" كما يف احلديث الصحيح دين  املهدِّييِّني ؛ مت سَّكموا ِبِّ الراشِّ
ذِّ   ".ابلنَّواجِّ

ويمستخد م يف هذا .. ويمطل ق؛ ويمرادم منه مباينةم وخمالف ةم البدعةِّ وأهلِّها، فتمذك ر السُّنيةِّ ممقابل البِّْدعةِّ  
 . حذيرِّ من آاثرهااملعَن عند احلديث عن البدع، وأهلها، والتي 

ويمطل ق؛ ويمرادم منه عممومم أهلِّ السنيةِّ املباينني، واملخالفني للشييعة الروافض، ومجيعِّ الفرقِّ الباطنييةِّ  
ويمستخد م يف هذا املعَن يف معرض الردي على الشيعةِّ الرَّوافض، والفرق الباطنيية، .. اليت خرجت من عباءِتم 

 . واحلديث عن خمالفتهم ومباينتهم
ومناسب ةم احلديثِّ عن الشييعةِّ الريوافض، والفِّر ق .. ب ةم احلديثِّ عن البد عِّ وأهلها فإذا انتفت مناس 

فاعلم أن املراد من املصطلح واستخدامه اإلشارة إىل سنيةِّ النبي ملسو هيلع هللا ىلص التَّقريرييةِّ، والقوليية، والعمليية، .. الباطنيية 
 . وصحبهِّ الكرام من هنٍج واستقامةواحلضي على متابعةِّ ما كان عليه النب ملسو هيلع هللا ىلص

* * * * *  
 .احلجابم قضيٌة دينيية اجتماعيية -143

متس اجملتمع ومجيع  قضية اجتماعية عامية،فهو حق عام، و فريضٌة دينية، إضافة إىل كونه احلجاب 
ما تشاء، وتتعرى كيفما  أن تلبساحلق يف ليس للمرأة حتت عنوان وزعم احلرية الشخصية،  ساكنيه، وابلتايل

فتؤذي بذلك نفسها، والناس  من حوهلا، فتفتنهم يف دينهم وأخالقهم، وهذا قدر زائد عن احلرية  ..تشاء 
الشخصية احملرتمة، إذ احلرية الشخصية مشروعة وحمرتمة ما مل تسبب ضرراا وأذى للشخص ذاته، وللمجتمع 

ابلضرر ــ أي احلرية الشخصية ــ فإذا تسببت .. معهم  الذي يعيش فيه، وًل للناس الذين يساكنهم ويعيش
 ! واألذى، فال حق وًل حرية يف الضرر واألذى

مجيع حاًلت اًلغتصاب والتحرش اجلنسي السائدة يف األمصار، وخباصة يف أمريكا ودول الغرب، 
واملشريعون .. مردها إىل التفنن يف التعريي، واخلضوع، وارتداء الثياب الفاضحة، والكاشفة للعورات 

الليَباليون يف تلك البالد من جهة تراهم يشرعون ويبيحون مجيع األسباب اليت تؤدي ًل حمالة إىل األذى 
ومن جهة أخرى .. حّت ًل يبقى عند الناس شيئ امسه دين أو خملمق .. واًلغتصاب والتحرش اجلنسي 

لألذى والضرر، وُيهدون له أسبابه، ُثي  فيشرعون.. يسنون القوانني اليت تعاقب على اًلغتصاب والتحريش 
 ..!يعاقبون عليه، وعلى من يقرتفه، فيناقضون أنفس هم أبنفسهم 

واإلسالم ليس كذلك؛ فهو إذا حريم شيئاا وعاقب عليه، حريم مجيع األسباب املؤدية إىل هذا الشيئ، 
ذ يمعاقب على الزيّن، حيرم فهو إ.. إذ ًل يصح أن يمعاقب على شيئ هو سبب فيه أو يشرع ويبيح أسبابه 

ا َّي  :] لذا شرع احلجاب على املرأة لكي ًل تمؤذ ى، وًل تـمْؤذِّي، فقال تعاىل.. مجيع األسباب املؤديية إليه  أ يُـّه 
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بِّيبِّهِّنَّ ذ لِّك  أ ْدّن   ك  و بـ ن اتِّك  و نِّس اء اْلممْؤمِّنِّني  يمْدنِّني  ع ل ْيهِّنَّ مِّن ج ال  ُّ قمل أليِّ ْزو اجِّ يـمْعر ْفن  ف ال  يـمْؤذ ْين   أ ن النَّبِّ
ذ لِّك  أ زْك ى هل مْم  قمل ليِّْلممْؤمِّنِّني  يـ غمضُّوا مِّْن أ ْبص ارِّهِّْم و حي ْف ظموا فـمرموج هممْ :] وقال تعاىل. 95:األحزاب[
تـ همنَّ إًِّلَّ م ا ظ ه ر  . ] 03:النور[ ْن أ ْبص ارِّهِّنَّ و حي ْف ْظن  فـمرموج همنَّ و ًل  يـمْبدِّين  زِّينـ  ه ا و قمل ليِّْلممْؤمِّن اتِّ يـ ْغضمْضن  مِّ نـْ  مِّ
 . 03:النور[

أمساء  بنت  أيب ب كٍر دخل ْت على رسولِّ  أنَّ : ومن حديث عائشة اهنع هللا يضر، الذي أخرجه أبو داود وغريه
َّي  ":ى للام عليه وسلَّم  وعليها ثياٌب رِّقاٌق، فأعر ض  عنها رسولم للاِّ صلَّى للام عليه وسلَّم ، وقالللاِّ صلَّ 
 ".  وأشار إىل وجهِّه وك فَّْيه ؛هذا وهذا إًلَّ  منها يـمر ى أنْ  يصلمحْ  مل امل حيض   بلغ تِّ  إذا املرأة   إنَّ  أمساءم،

اــ أي من بيتها ــ  املرأةم  إذ ا خ ر ج تِّ :" وقال ملسو هيلع هللا ىلص ينظر كيف ُيكن أن يؤذي ".  الشيطانم  استشر فـ ه 
وترتدي .. تفوح منها رائحة العطور .. فكيف إذا كانت هذه املرأة ُترج يف كامل زينتها .. ويفنت ِبا العباد 

فإهنا حينئٍذ تريح الشيطان، وترسله يف إجازة، لتعمل عمله .. الثياب الفاضحة البادية للعورات والسوآت 
 ! نيابة عنه

ياٌط ك أ ْذانبِّ البـ ق رِّ ي ْضرِّبمون  :" وقال ملسو هيلع هللا ىلص ا، قـ ْوٌم معهمْم سِّ ْنفانِّ مِّن أْهلِّ النَّارِّ ملْ  أر مهم  .ِبا النَّاس   صِّ
ياٌت عارَِّّيٌت مممِّيالٌت مائِّالٌت، رمؤموسمهمنَّ  ةِّ  ونِّساٌء كاسِّ أ ْسنِّم  املائِّل ةِّ، ًل ي ْدخمْلن  اجل نَّة ، وًل جي ِّْدن  رِّحي ها،  البمْختِّ  ك 

ري ةِّ ك ذا وك ذاو  هذا الوعيد الشديد حبقهني ملا يتسبنب من أذى وضرر . مسلم"  إنَّ رِّحي ها ل يموج دم مِّن م سِّ
 . ألنفسهنَّ، وللناس

ا امرأٍة استعطرْت ُثمَّ :" وقال ملسو هيلع هللا ىلص  هاخ ر ج تْ  أُيُّ دموا رحي  ، وكملُّ زانيةٌ  فهِّي   ، فمرَّْت عل ى قوٍم ليجِّ
  !، فيطاهلا وزر الزيّنفهي زانية؛ أي متعرضة للزّن، ومتسببة فيه".  زانيةٌ  عنيٍ 

* * * * *  
 .هه يف بيتِّ ه وأهلِّ نفسِّ  يف خدمةِّ الرجلم  -144

كان الصَّحايب سعيدم بن عامٍر اجلُّم حي هنع هللا يضر من أزهد الناس ابإلمارة، إًل أن عمر بن اخلطاب رضي  
زار عمر  ومليا.. والورع، والزهد ابإلمارة، أىب إًل أن يوليه على مدينة محص للا عنه لِّما رأى فيه من التقوى 

 ؟..كيف وجد م أمري كمم : اجتمع إليه الناس للسالم عليه، فقال هلم عمرفالشام، نزل يف محص، 
، لينظر سعيد فجمع عمر بينهم وبني أمريهم.. فشكوه إليه، وذكروا أربعاا من أفعاله َيخذوهنا عليه  

 ما تشكون من أمريكم؟ : كم فيما َيخذونه على أمريهم، ُث قال هلموحي
 ! النَّهارم  ًل خيرجم إلينا حّتَّ يتعاىل  : لواقا 
 يف ذلك َّي سعيد؟  ما تقولم : قال عمر 
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يف كلي  وللا إيني كنتم أكر هم أن أقول  ذلك، أما وإنَّه ًل بدَّ منه؛ فإنَّه ليس ألهلي خادٌم، فأقومم : قال 
، ُث أخبزمه هلم، ُث أتوضَّأ وأخرجم للناس نم هلم عجينـ همم، ُث أترييثم قليالا حّت خيتمر   . صباٍح فأعجِّ

 وما تشكون منه أيضاا؟: قال عمر 
 ! إنَّه ًل خيرجم إلينا يوماا يف الشيهر: قالوا 
 وما هذا َّي سعيد؟ : قال عمر 
لمها يف الشَّهرليس يل خادٌم َّي أمري املؤمنني، وليس : قال  ، فأان أغسِّ مرة  عندي ثياٌب غري اليت عليَّ

، ُث أخرمج إليهم يف آخر النهار  . وأنتظرمها حّت جتِّفَّ
 ...!احلمد هلل الذي مل خيييب ظيني بسعيد : ويف هناية اًلستجواب، قال عمر 
 ل يف إجابتهعلي  اجلُّم حي هنع هللا يضر ة، يعنينا منها أن الصحايب سعيد بن عامرفوائد عِّدي  ة، ولهتتمي  هلذا األثر 

، ومل ينكر خبدمته ألهله، ولنفسه يف بيته، وقد أقره عمر بن اخلطاب هنع هللا يضر وسبب أتخره يف اخلروج إىل الناس،
وكونه أمرياا على محص وعلى أهلها مل جيعله ذلك َينف من خدمة أهله .. بل استحس ن  صنيع ه .. عليه 

بينما حنن يف زماننا، ويف كثري من جمتمعاتنا، نعد عمل الرجل يف بيته، وخدمة أهله .. ونفسه داخل البيت 
 ! عاراا، ومنقصة لرجولة الرجل

* * * * *  
 !اإلسالم واإلسالميون -145

طئون ويمصيبون، فيهم من ي   اإلسالميون كغريهم من الناس؛  غلب عليه صوابه على خطئه، وفيهم خيم
فهذا  .. يمقال للمصيب منهم أحسنت وأصبت، وللمخطئ أخطأت وأسأت .. من يغلب خطؤه على صوابه 

لكن ًل نقبل أن يتوسع .. هو من التناصح الواجب الذي يوجبه ديننا احلنيف بل .. كله ًل حرج فيه 
الطعن ابلقرآن والسنة .. ؛ دين للا املنزَّل ن ابإلسالملطعيبلغ درجة الـ ـالنقد ــ حتت أي زعم كان احلديث و 

أو الطعن أبصحاب رسول للا صلى للا .. أو الطعن ابألنبياء والرسل صلوات للا عليهم .. ة املطهرة النبويي 
 .  معاا  عليه وسلم؛ ألن الطعن ِبم طعن ابلرسول ملسو هيلع هللا ىلص، وطعن ابلرسالة

 سالميني، للطعن ابإلسالم ذاته،احلاقدين، يستغلون احلديث عن أخطاء اإل إذ كثري من العلمانيني 
، وُيس عقائد وأجل للحديث فيما هو حمظور وما تستسيغه املسامع، فيستغلون احلديث فيما هو مباح،

 حتت زعم العلمانية، أو الليَبالية، أو الدُيقراطية وغريها ،مقدسات األكثرية والسواد األعظم من املسلمني
وأن ًل حتملهم ..  واملكر وعلى املسلمني، وخباصة الدعاة منهم، أن يتنبهوا هلذا الكيد ..من املزاعم الباطلة 

 أو اخلوف من مواجهة كيد ،األخطاء اليت يقع فيها بعض اإلسالميني، على السكوت عن الطعن ابإلسالم
شيء؛ وهو فوق النقد، أو أن يمساء إليه بقول أو ل فاإلسالم دين للا املنزي .. هؤًلء الزياندقة املارقني ومكر 

   .واإلسالميون شيء آخر؛ يمشهد على احملسن منهم أبنه حمسن، واملسيئ أبنه مسيئ.. فعل 
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* * * * *  

 ."نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضاا فيما اختلفنا فيه :" قاعدة -141
ونفسرها، ا، هكيف نفهم  ،"بعضنا بعضاا فيما اختلفنا فيه نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر :" قاعدة 

 ؟ "وما مدى صحتها 
نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضاا " أطلق بعض أهل العلم املعاصرين هذه القاعدة : أقول 

، وهي قاعدة واسعة اًلنتشار، قد فمهمت من قبل الكثريين فهماا خاطئاا، كما أهنا استغلت "فيما اختلفنا فيه 
قاعدة متشاِبة، قد أطلقت من غري والسبب يف ذلك أن ال.. وطبقت تطبيقاا خاطئاا .. استغالًلا خاطئاا 

والتوجيه الصحيح للتعامل مع هذه القاعدة، نراه  .. تقييد، فحميلت من املعاين والتفاسري املغايرة ماًل يصح 
؛ "احلق " ؛ إذ ًل بد للشطر األول من القاعدة أن يمقيد بقيد "نتعاون فيما اتفقنا عليه من احلق :" كالتايل

ويعذر بعضنا بعضاا فيما :" كذلك الشطر الثاين منها.. فيما اتفقنا عليه من الباطل ألنه ًل جيوز أن نتعاون 
أما إن كان املختلف .. من مسائل فروع الفقه واًلجتهاد " اختلفنا فيه فيما جيوز ويمستساغ فيه اًلختالف 

حينئذ ًل جيوز أن خنتلف عليه،  ف.. إما معروفاا أو منكراا .. عليه ًل حيتمل إًل وجهاا واحداا؛ إما حقاا أو ابطالا 
كما ًل جيوز أن حنمل عليه العذر الوارد يف القاعدة أعاله، والدليل على هذا التفسري، وما تقدمت اإلشارة 

ون يكون فالتعا. 2:املائدة[ْلعمْدو انِّ و تـ ع او نموْا ع ل ى اْلَبيِّ و التـَّْقو ى و ًل  تـ ع او نموْا ع ل ى اإلُِّثِّْ و ا:] إليه، قوله تعاىل
على الَب والتقوى، أما اإلُث والعدوان فال نتعاون عليه، فضالا عن أن نعذر أصحابه أو يعذر بعضنا بعضاا 

ابا ميِّن دمونِّ اَّلليِّ :] فيه، وللا تعاىل يقول ذ  بـ ْعضمن ا بـ ْعضاا أ ْراب   ,  14:آل عمران[و ًل  يـ تَّخِّ
، والدالة على أن املنك ر يمنك ر، أَّيي كان نوعه، وكان وكذلك لألحاديث الكثرية الثابتة عن النب ملسو هيلع هللا ىلص 

فليغريه بيده، فإن  ن رأى منكم منكراا م:" صاحبه، وًل جيوز أن يمعذر فيه املخالف، كما يف احلديث الصحيح
 . مسلم" اإلُيان ، وذلك أضعفم مل يستطع فبلسانه، فإن مل يستطع فبقلبه

نتعاون فيما اتفقنا عليه من احلق، ويعذر بعضنا بعضاا :" أن القاعدة ِبذا القيد: القول خالصةم  
ومن دونه فهي قاعدة متشاِبة، .. ، تصبح صحيحة " فيما جيوز ويمستساغ فيه اًلختالف ،فيما اختلفنا فيه

    .ومحالة أوجه وتفاسري متغايرة
واألهواء؛ ألنه ُينعهم من استغالهلا ملآرِبم هذا الضبط للقاعدة ِبذا القيد ًل يمرضي أهل البدع  

 !اخلاصة واخلاطئة
* * * * *  

  !كفٌر ًل ينبغي أن يمؤخَّر -142
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يوم  م من غري املسلمني، يقصد املسجديف بالد الغرب أن من يريد أن يدخل  اإلسال جرت العادةم  
ن يؤخير إسالمه إىل ما بعد أ فيتعمد اخلطيبم .. واملسلمني على إسالمه  ،خطيب  املسجد اجلمعة، ليمشهد  

 ...!له  إىل ما بعد انتهاء الصالة، ُث بعد ذلك يتفريغ، وأحياانا إنتهائه من اخلطبة
وكان إبمكانه .. لساعة أو نصف ساعة  الكفر   ر  إذ أخَّ  ؛أوهلما حبق دين للا: وهذا خطأ من وجهني 

 ! وهذا ًل جيوز..  مل يفعللكنه  أن يزيله قبل ذلك،
سلم؛ إذ من املمكن أن ُيوت يف هذه الساعة، أو النصف حبق الشخص الذي يريد أن يم : اثنيهما 

ويكون السبب .. لشهادة، لكان من أهل النار ولو مات قبل أن ينطق اب.. ساعة، قبل أن ينطق ابلشهادة 
  !اخلطيب الذي أخير إسالمه ،يف ذلك

الكافر لو جاء إىل مسجد من مساجد  ني اآلنفي الذكر قد نص أهل العلم أنوألجل اخلطئ 
أريد أن أسلم، ماذا أقول؟ لتعنيي على اخلطيب أن : واخلطيب على املنَب، فقال الكافر ،املسلمني يوم اجلمعة

علم يف وًل أ.. يوقف خطبته مباشرة، وينزل عن املنَب، ويلقنه الشهادة، ُث يعود يستأنف خطبته من جديد 
 . هذه املسألة خالف بني أهل العلم

* * * * *  
 .صفات املشايخ احلداثيني -148

 هل يوجد مشايخ حداثيون، يعتقدون احلداثة أو ملوثني بفكر احلداثة؟  :إن قيل 
نعم ــ ولألسف ــ يوجد، وهم الطرف األخطر يف املوضوع؛ ألهنم يرتدون ثوب الدين، : أقول 

ادلون عن احلداثة وأفكارها، أو بعض أفكارها ابسم الدين ويتكلمون ويوقـيعمون  فهم من .. ابسم الدين، وجيم
 :من أبرز صفاِتم.. كثر شراا وضرراا، وإضالًلا للناس هذا اجلانب أ

وحتكيم العقل يف كل شيئ؛ فما .. تقدمي العقل على النقل الصحيح، ومعارضة النقل ابلعقل  -6 
 !ه، وما خالف العقل، ردوه ورفضوهوافق العقل ــ بزعمهم ــ قبلو 

وملا عارضوا بني العقل .. وهؤًلء لو كانوا من أتباع العقل حقاا، ًلتبعوا النقل الصحيح، وأخذوا به  
ويف حال املعارضة؛ خيرج العقلم مباشرة من .. والنقل، ًلستحالة أن يعارض العقل السليم، النيقل  الصحيح 

 !  واتباع اهلوى. .صفة العقل إىل درجة وصفة اهلوى 
ليجدوا .. التقليل من قيمة وعصمة النص القرآين، أو النص احلديثي الثابت عن النب ملسو هيلع هللا ىلص  -2 

 ! ألنفسهم متسعاا يف حتقيق احلرية املتمردة
ليوصلوا .. يتسم حديثهم بقلة األدب مع للا تعاىل، ومع أنبيائه ورسله، ومع الصحابة الكرام  -3 

اض فيه رسال أو حّت أن يكون عرضة للتهكم، .. ة أنه ًل يوجد شيئ مقدس فوق النقد، أو أن خيم
 (!حتقيق احلريية املتمردة .. ) واًلستهزاء، واملزاح 
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التوسع يف احلديث عن املقاصد، ومعارضة املقاصد مع النصوص، ورد النصوص الثابتة يف  -4 
فيوسعون احلديث عن املقاصد، وليس يف نفوسهم .. صد الكتاب والسنة، حتت زعم العمل واألخذ ابملقا

 ! رغبة سوى رد ومعارضة النصوص
التوسع يف احلديث عن أن جلي األحاديث النبوية الشريفة هي أحاديث آحاد، وابلتايل فهي  -5 

دم وما كان ظين الدًللة، غري ملزم، وللعقل كامل احلق واحلرية يف ردها ومعارضتها، وع.. ظنيية الدًللة 
 (!حتقيق احلرية املتمريدة .. ) األخذ ِبا 

.. مبا ًل حتتمله لغة احلديث، وًل مناسبته  ،"دمنـْي اكمْم  أب ْمرِّ  أ ْعل مم  أ نـْتممْ " التوسيع يف تفسري حديث  -1 
" حتت عنوان وزعم .. لريدوا به النصوص ذات العالقة ابحلالل واحلرام، واحلق والباطل 

 ! "دمنـْي اكمْم  أب ْمرِّ  أ ْعل مم  أ نـْتممْ 
فاحلداثيون من املشايخ مشكلتهم األساس مع النصوص ــ نصوص الكتاب والسنة ــ ألهنم يرون فيها  

 !املنشودة" احلريية املتمريدة " العقبة واملانع من حتقيق 
التقليل من مساحة الثوابت يف الدين؛ فيخرجون ما يعد من ثوابت الدين، إىل خانة وقسم  -2 

وعدم اًللتزام ِبا، خبالف واخلوض فيها، روع؛ ليصبح غالب الدين من الفروع اليت يسهل جتاوزها، الف
 ! (حتقيق احلرية املتمريدة )  ..الثوابت 

الغمز ابلصحابة مهنع هللا يضر أمجعني، واًلنتقاص من قدرهم، ومن حجيية قوهلم، وإمجاعهم؛ ليجدوا  -8 
 ! (حتقيق احلرية املتمريدة .. ) ألنفسهم خمرجاا من اًللتزام مبا صح عنهم من نصوص وأقوال 

.. أنزل للا  التقليل من أمهية قيام دولة إسالمية، ذات نظام إسالمي، ومن أمهية احلكم مبا -2 
وأن التجارب التارخيية السياسية اليت .. والتشكيك بوجود نظام إسالمي سياسي ممكن التطبيق والتنفيذ 

حكم فيها اإلسالم ــ من لدن النب ملسو هيلع هللا ىلص، مروراا حبكم اخللفاء الراشدين، إىل عهد العثمانيني ــ كلها غري ملزمة 
 !وًل تصلح لزماننا.. 

فيذكروهنم بقمة .. خيفون إعجاِبم ابحلداثة الغربية، وبنظمها، وبروادها ومفكريها الغربيني  ًل -61 
 !  اًلحرتام والتوقري، والتبجيل

فمن حتققت أو وجدت فيه خلة من تلك .. املشايخ املفتونني ابحلداثة  هذه أبرز خصال وصفات 
ومن حتققت فيه مجيع اخلالل .. لك اخللة اخلالل اآلنفة الذكر أعاله، فهو ملوث ابحلداثة على قدر ت

 !! والصفات اآلنفة الذكر، فاعلموا أنه حداثي جلد، مهما تعميم  وجتلب ب، وتظاهر ابلتدين
* * * * *  

 .آن األوان إلعادة النظر يف عيوب ومشاكل الدُيقراطيية -142
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 : للدُيقراطية عيوب ومشاكل ــ ًل خيتلف عليها عاقالن ــ آن األوان أن تمعاَل  ويملتف ت إليها 
أهنا تساوي بني األخيار واألشرار، وبني أعلم وأتقى أهل األرض، وبني أجهل وأفسق أهل : منها 

األرض، وبني العاقل واجملنون األخرق، فيمن حيق له الرتشيح حلكم البالد والعباد، وفيمن حيق له التصويت 
 ...! لعباد واًلختيار؛ فكل منهما له نفس الصوت، ونفس األثر يف حتديد من حيكم البالد وا

أن من يفوز خبمسني ابملائة زائد واحد، من جمموع املصوتني، هو الذي يفوز حبكم البالد : ومنها 
 !  والعباد، حّت لو كان هذا الواحد الزائد واملمرجيح من أجهل وأفسق وأضل الناس

يح، والتصويت : ومنها  شِّ اهل مطلق وتتج.. ب ِتتم ابلكم وحس.. أهنا يف عملية الرتشيح، والرتَّ
على اختالف منابتهم  ،لذا جند مجيع األشرار من أقصى اليمني إىل أقصى اليسار..  الكيف، والنوع

 ! ينادون ابلدُيقراطية، ويرتدون ثوِبا، ويتشبعون ِبا .. ومشارِبم
أني م ن ُيلك املال الذي يمغطي نفقات ومتطلبات احلملة اًلنتخابيية، هو األوفر حظاا حبكم : ومنها 
خبالف الفقري الذي ًل ُيلك املال الذي .. بالد والعباد، حّت لو كان من أجهل وأضليِّ وأفسق النياس ال

يغطي نفقات ومتطلبات احلملة اًلنتخابية، فال حظ وًل فرصة له يف حكم البالد والعباد، مهما كان عاملاا، 
 !  وصاحلاا، وأميناا، وقوَّيا 

ك املؤسسات والقنوات اإلعالمية يف أثر وقدرة أصحاب رؤوس األموال : ومنها  الضخمة، وممالي
حتديد األشخاص الذي حيكمون البالد والعباد، فأُيا ممرشَّح يقف معه هذان الصنفان من الناس، فوزه حبكم 

وهذا يضرب مبدأ اختيار األكثرية من الشعب الذي تقوم عليه الدُيقراطية .. البالد والعباد شبه حمتم وحمقق 
 ! مبدأ حرية اًلختيار، واًلختيار احلركما يضرب .. 

أن مخسني ابملائة ممن حيق هلم التصويت يف اًلنتخاابت ــ أحياانا يزيد عن ذلك، وأحياانا : ومنها 
وهذا يعين أن الفائز أبكثرية األصوات .. ينقص ــ ي عزفون عن التصويت واملشاركة؛ ألسباب عديدة يروهنا 

أصوات املعارضني والراسبني يف اًلنتخاابت ــ ًل ُيثل األكثريية، وإمنا ُيثل  املشاركة ابلتصويت ــ إذا حذفنا
وهذا يبطل ويطعن مببدأ حكم الشعب، ومبدأ حكم األكثرية اليت تدعو إليه الدُيقراطية، .. أقلية الشعب 

 ! وتتشبيع به
واألخالق،  خضوع كل شيئ للتصويت، ولألغلبية ولو بصوت واحد، بينما قضاَّي اإلُيان،: ومنها 

ألن قدسيتها .. والقيم احلضارية اإلنسانية الراقية، ًل ينبغي وًل جيوز أن ُتضع للتصويت، وًل حلكم األغلبية 
 . وسلطاهنا ذايت، وحكمها ابٍق وانفٍذ، بغض النظر عن حكم وموافقة األقلية أو األكثريية

كم من أقصى اليسار ــ كما هو حا  تداول السلطة بني حاكم من أقصى اليمني، وانتقاهلا إىل: ومنها 
واضطراابت اًلنتخاابت الدُيقراطية، وكما هو احلال يف كثري من البلدان ــ ينتج عنه ارتدادات  متاح يف

مبا يشبه .. ، والثقايف على املستوى السياسي، واألمين، واًلقتصادي، واًلجتماعيجداا واسعة وخطرية 
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وهذا أمر يستدعي .. عكس املنشود واملراد من اًلنتخاابت  فيحصل.. اًلنقالب العسكري، ورمبا أشد 
 .املراجعة، والنظر

غالبية الشعوب، تتسم ابجلهل ابلعملية اًلنتخابية، ومبتطلباِتا؛ اجلهل ابملرشحني، ومبن : ومنها 
وابلتايل فإن عملية التصويت واًلختيار غالباا ُتضع لألهواء، .. معهم، ووراءهم، واجلهل بَباجمهم، وأهدافهم 

بعيداا عن اعتبار املصاحل العامة للناس .. واًلنتماءات الطائفية، والقبلية، واحلزبية .. والرغبات الشخصية 
وهذا يعين أن ممارسة أي عملية دُيقراطية انتخابية، قبل أن .. واجملتمعات، واعتبار األصلح للبالد والعباد 

.. للشعوب ابلعملية اًلنتخابية، وما ُيكن أن يرتتب عليها من نتائج واسعة تتقدمها عملية تثقيف وتوعية 
 . وعلى الناس معاا  ،على نظام احلكم ستكون النتائج كارثية

إن الدُيقراطية ًل تصلح :" ويف هذا الصيدد يقول املؤليف واألديب اإليرلندي جورج برانرد شو 
 "! جملتمع جاهل؛ ألن أغلبيية من احلمري ستحدد مصريك 

ابلشعوب احلرة الكرُية أن تعيد النظر فيها، وتعمل على  حريي .. وهناك عيوب أخرى للدُيقراطية  
إصالحها، أو استبداهلا قبل أن تنادي ِبا، وحتتكم إليها، وجتعل من نفسها، ومن األجيال التالية حقالا 

 ! لتجارِبا ومغامراِتا
* * * * *  

 . قضييةم التوحيد  -151
واألساس يف اإلسالم، اليت ألجلها خلق للا رغم أن قضيية التوحيد، هي القضية العظمى والكَبى  

وكانت هي املهمة األساس واحملورية جلميع األنبياء والرسل، من لدن .. اخللق، وأرسل الرسل، وأنزل الكتب 
نِّ اْعبمدموْا اَّللي  و اْجت نِّبموْا و ل ق ْد بـ ع ثـْن ا يفِّ كمليِّ أممٍَّة رَّسموًلا أ  ] :، كما قال تعاىلآدم عليه السالم، إىل نبينا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص

ي إِّل ْيهِّ أ نَّهم ًل  إِّ . ] 31:النحل[الطَّاغموت   ْلن ا مِّن قـ ْبلِّك  مِّن رَّسموٍل إًِّلَّ نموحِّ ل ه  إًِّلَّ أ ان  ف اْعبمدمونِّ و م ا أ ْرس 
و ع د  اَّللَّم الَّذِّين  آم نموا  :]ورغم أن النيجاة، وأن خري ي الدنيا واآلخرة معقودان بتحقيق التوحيد .25:األنبياء[

ْم و ل يمم كيِّن نَّ  ا اْست ْخل ف  الَّذِّين  مِّن قـ ْبلِّهِّ  هل مْم دِّينـ هممم الَّذِّي مِّنكمْم و ع مِّلموا الصَّاحلِّ اتِّ ل ي ْست ْخلِّف نـَّهمم يفِّ اأْل ْرضِّ ك م 
يبِّ  يـ ْعبمدمون ينِّ ًل  يمْشرِّكمون  :] كل هذا اخلري واملني والعطاء، مقابل،  [اْرت ض ى هل مْم و ل يـمب ديِّل نـَّهمم ميِّن بـ ْعدِّ خ ْوفِّهِّْم أ ْمناا 

واجلماعات  ،ومع ذلك فهي ًل تمعط ى احلد األدّن من اًلهتمام لدى كثري من الدعاة .55:النور[ ش ْيئاا 
 ماِتم، واهتماأصغر فرعية، وجزئية أتخذ من طاقاِتم، وأوقاِتم، وحواراِتم نرى ..اإلسالمية املعاصرة 

وحيد شغلهم عن قضيية التي نرى أدّن شاغٍِّل ــ مهما قلي نفعه ــ يم و .. وحيد العظمى أضعاف ما أتخذه قضية التي 
وأعيد بناء ونصب .. وع مَّ اجلهلم ابلتيوحيد .. ففشى يف األمة ــ ولألسف ــ شرك القبور، والقصور سواء .. 

 !وللا املستعان.. حسيب وًل نكري من غري .. أصنام الشرك يف جزيرة العرب من جديد 
* * * * *  
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 م ن هو املمف كيِّر؟  -156
؛ هو دائمم التيفكري ــ أو م ن يغلب عليه التَّفكري ــ مبا يرتد عليه، وعلى الناسِّ وجمتمعاِتم   املفكيرم

 . ابخلري
 . املفكير؛ هو الذي يفكر مبشاكل أميته وواقعِّه، ليضع  هلا احللول   
ه م من القضاَّي واملشاكل  ؛ وظيفته فتح املمغل ق واملمبـْ  . املفكيرم
نم ت شخيص  الدَّاءِّ، والدَّواء  سِّ ؛ هو الذي حيم  .  املمفكيرم
 .  م ن ًل يمضيفم جديداا يساعدم على حليِّ مشاكلِّ الناس، ًل يصحُّ أن يمسميى مفكراا وًل ممصلِّحاا  
كَب عدد من الناس، كلما كان املفكيرم أشدَّ خطراا، وأعظم كلما اتَّسعت دائرة تفكري املفكر لتشمل أ 

 . شأانا 
يط به، ابخلري واملصاحل، وهذا يتسم به  : التفكريم نوعان  ؛ يرتد على الشخص ومن يمعيل، وحيم خاصٌّ

 .  فكلُّ إنساٍن عاقٌِّل ــ من هذا الوجه ــ ممفكير.. كل إنسان عاقل 
م ابخلريِّ واملصاحل، وهذا ًل يتيسم به إًل املفكرون  وتفكري عامٌّ؛ يرتد على عامية النياس  وجمتمعاِتِّ

 . العظماء
فيضلُّ الناس  بتفكريِّه، .. الذي ي زيدم ت فكريمه الطني  بليةا، والشرَّ شرَّاا، واإلشكال  إشكاًلا وغموضاا  

إليه الوصف الذي يليقم  م ن كان كذلك ًل جيوز أن يمسميى مفكراا إًل إذا أمضيف  .. ويزيدمهم تِّيهاا وض ياعاا 
 ..!هذا مفكيٌر فاسٌد ممفسٌد، أو مفكيٌر ضالٌّ ممضل، وحنو ذلك : ويمعريف به، فيمقال

* * * * *  
 .املشايخ الليَباليون احلداثيون وثوابت الدين -256

 ! كاإلسالم.. واملعارف النافعة للناس  ًل يوجد دين يمعزيز ويؤيد العلوم   
حّت عدي للمجتهد .. كاإلسالم .. ًل يوجد دين يعزز اجملتهد، ويطلق يد اًلجتهاد إىل آخر مداه  

 ! املخطئ أجراا واحداا على اجتهاده، ًل على خطئه
 ! كاإلسالم.. ًل يوجد دين يتأويل للمجتهد املخطئ  
طئ ويمصيب .. مهما عال كعب العامل اجملتهد   يؤخ ذ منه ويـمر د عليه .. فاإلسالم ينظر إليه على أنه خيم

واملكتبة اإلسالمية ــ كانت وًل .. بل اإلسالم يشجع عليه .. فكل هذا ًل حرج فيه .. ي رد ويـمر د عليه ..  
 !تزال ــ زاخرة مبثل هذه الردود

ومقارعة الظلم والظاملني،  .. ويف حماسبة احلكام .. ًل يوجد دين يمطلق حرية التعبري يف احلق  
 ! حّت عدي سيد الشهداء من يقول كلمة حق يف وجه سلطان جائر، فيقتله. .كاإلسالم 



26 
 

حنن نريد .. وًل نكتفي به .. حنن كل هذا ًل نريده .. ًل .. ًل : قال املشايخ الليَباليون احلداثيون 
ى للا وسيد اخللق دمحم صل.. ويعنون ابلرتاث القرآن الكرمي .. أن نمزيل القدسية عن الرتاث، ممطلق الرتاث 

 ! عليه وسلم، وسنيته املطهرة
.. وللتهكم .. عرضة للنقاش .. فاهلل تعاىل ذاته .. حنن نريد أن نمزيل القدسية عن للا تعاىل  

 ...! والسخرية، والتندر، واًلستخفاف 
فغالب آَّيته متشاِبات وظنية الدًللة، غري مملزِّمة .. حنن نريد أن نزيل القدسية عن القرآن الكرمي  
 !الذي جيب أن يمناق ش ويمعام ل كأي تمراث.. وهو من مجلة الرتاث . .
وأن يكون عرضة .. وعن سنيته .. حنن نريد أن نمزيل القدسية عن شخص وذات النب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص  

 ! مثله كمثل أي شخص آخر.. واًلستخفاف .. والتيهكم .. والطعن .. للنقد 
وطاوعتهم .. وحققوا ذلك .. عارف ًل تتحقق لألمة إًل إذا فعلوا ذلك واًلنطالق حنو العلوم وامل 

واألمة ــ يف نظرهم ــ ًل ينقصها إلدراك العلوم واملعارف واًلكتشافات اليت سبقتنا إليها .. األمة على ذلك 
.. تابه وبك.. إًل ابلطعن، والتعريض، والغمز، واًلنتقاص، والتهكم، واًلستخفاف ابهلل .. األمم األخرى 

وللتجديد .. وللتنوير .. وللمشيخة .. وهم مع كل هذا الوزر ينسبون أنفسهم لإلسالم .. وبرسوله، وسنيته 
 ! اإلسالمي

وخطاِبم .. يمعر ف عنهم ما تقدم ذكره من منطوقهم أحياانا، ومن مفهوم منطوقهم، ومن حلن القول  
 !ًل خيفى على أويل األلباب

 !فاحذروهم... قد وجلوا الزَّندقة من كل أبواِبا .. وهؤًلء زاندقة العصر  
* * * * *  

 .مناظرٌة بني السَّيفِّ والق ل م -153
، والق ل مم، فقال السييفم   أان رمٌز للعِّزَّةِّ والقوية، واألْمنِّ واألمان؛ أمحي احلِّمى، وأردُّ : ت ناظ ر  السيفم

.. ويمنت ص فم للمظلوم .. ويمفر ض القانون .. ويـمه ابم السُّلطانم .. يب  تمقامم احلدود، وتمص انم احلدود .. العِّدا 
و أ عِّدُّوْا هل مم :] وأان الذي عناين للام بقوله.. اهدم املقدامم، مِّن املنافقِّ اجليبان ويمعر ف اجمل.. ومتضي قوافِّلم اجلهادِّ 
ٍة  ٌس ش دِّيٌد و م ن افِّعم لِّلنَّاسِّ :] وبقوله. 11:األنفال[مَّا اْست ط ْعتمم ميِّن قـموَّ  . 25:احلديد[و أ نز ْلن ا احلْ دِّيد  فِّيهِّ أبْ 

 :الشَّاعرِّ ُث أييها الق لمم، أما مسعت  قول   
 اجملدم للسييفِّ ليس  اجملدم للق ل مِّ    ... حّت رجْعتم وأقالمي ق وائٌِّل يل  
كمنتم ومل .. فأان أويلم خملوٍق .. ًل ت تماد ى على األْسياد .. هوين عليك  أيُّها السييف : قال الق لمم  

يب  كت ب  للام كلَّ ما هو كائنم، .. والعِّلمم أان وأان العِّلمم، .. وأان النيور الذي به تتبديد الظيلمات .. تكمْن شيئاا 
، .. وحمفِّظ  القرآن .. ويب  عمرِّف  العلماءم .. قبل أن يكون، وإىل أن تقوم الساعة  وحمفِّظ ت السُّن ن، والفرائضم
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ريقي تتوارثمها األجيالم جيالا بعد جيٍل من خاليل وعن ط.. والعلومم، والتيواريخ، وجتارب الشيعوب من الضياع 
.. فخريي أبق ى وأدوم .. واحل قُّ والباطلم .. وعمرِّف  احلاللم واحلرام .. ويب عمرِّف ت احلقوقم والواجبات .. 

تمذك رم مع .. سلطاين على القملوب والعقمول، وسملطانمك  على األبدان .. وجمدمك  ــ وإن طال ــ أبتـ رم وأقط ع 
:] وأان الذي شريفين للام بق س مِّه، وأنزل سورةا ابمسي.. مع احلريية واإلْبد اع  اإلكراهِّ والق هرِّ واًلستِّْعب اد، وأمذْك ر

ْلق ل مِّ :] وقال تعاىل. 6:القلم[و اْلق ل مِّ و م ا ي ْسطمرمون  . ن وأويلم كلمٍة أنزهلا للام يف كتابه على . 4:العلق[ع لَّم  ابِّ
أ الذي كمتِّب  ابلقل م، فلوًل الق ل مم ملا كان العِّلمم، وًل كان التـَّع لُّمم، وًل  أي اقر . 6:العلق[اقْـر ْأ :] رسولِّه ملسو هيلع هللا ىلص

 .كانت القِّراء ة
، أما مسعت  قول  الشَّاعرِّ    : ُث أييها السييفم
 أنَّ السيوف  هلا ممذ أمرهِّف ت خ د مم ... كذا قض ى للام لألقالمِّ ممْذ بمري ت  
يفم بك  السيبيل فأنت ــ أيُّها السيفم ــ من دوين   أو يف يدِّ ظامٍل .. لكمنت  يف يدِّ قاطعِّ طريٍق، خيم

فامحد للا  أن جمعِّلتم لك قائداا، وجمعِّلت  .. جاهٍل، ي سطو بك  على حمرماتِّ وحقوقِّ املستضعفني املظلومني 
 ...!يل خادِّماا، وتـ ب عاا 

 ....فغ ل ب  الق ل مم السَّْيف   
* * * * *  

 . الوجه اآلخر لفريوس كوروان -154
 فريٌق واسع من النياس، وعلى رأسهم طمغاة احلكمِّ والظلم :واًلتيعاظ ذلك على وجهِّ اًلعتبارِّ  نقولم  

اهرون ــ ليل هنار .. نزول  البالء  ، ويستعجلون على للاِّ ابملعاصي، والعداءِّ، واحلرب على للاــ  واإلحلاد، جيم
، ويلحون يف يسألون للا  التَّحديي.. وعتاٍد وسالح نووي .. ومال  ةٍ وا من قوي ستعلون مبا أوتتباهون وي  وي  

  !السؤال
.. ى ابلعني اجملريدة ًل ُيكن أن يـمر  حبيث ؛ أضأل وأحقر خملوقاته، "كوروان " فأرسل  للام إليهم عبد ه  

رغماا عن هم يف بيوِتم هم، وسجن  د  فقيَّ .. واهلل ع ليحدث بني الناسِّ يف العامل  كله، هذا الرعب، وهذا اخلوف 
  ! ًل مِّس اس: حّت ابت أحدمهم يقولم لصاحبه، وجاره.. أنوفهم 

ُث بعد ذلك " .. كوروان " ًل ُيكن أن حتصي مئات املليارات من الدوًلرات اليت دميرها هلم عبد للا  
 !كيف ُيحقم للا الرياب؟: يتساءلون

ه   وأين .. أين طائراتكم : هلم ل؛ ليقو أضأل وأحقر خملوقاته "كوروان " أرسل  للام إليهم عبد 
 !إن استطعتمِبا واجهوين .. وأين قنابلكم النووية املدمرة .. العابرة للقارات  صوارخيكم

فكيف لو .. ، فكان له هذا األث ر الفتياك أضأل وأحقر خملوقاته" كوروان " أرسل  للام إليهم عبد ه  
 !؟...ل ك اجلِّبال جَبيل ، وميكائيل، وإسرافيل ، ومعهم م   :من عِّبادِّه أرس ل إليهم
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ذوا كلَّ   ، إًل الرجوع إىل للا ــ الذي بيده الداء "كوروان " ة، ملواجهة خطر اإلجراءات الوقائيي  اُتَّ

ْلع ذ ابِّ ف م ا:] صدق للا العظيم.. والدواء، والنفع والضير ــ فلم يفعلوا  همم ابِّ انموا لِّ  و ل ق ْد أ خ ْذان  ر ِبيِِّّْم و م ا اْست ك 
 . 21:املؤمنون[يـ ت ض رَّعمون  

 ! ؟...آدم، وما أضعفك، وأجه ل ك  َّي ابن   ما أظلمك   
65/3/2121  

* * * * *  
 !كوروان  لم ط  الب   -155

.. ُتلو من املشاة وزمحتهم .. مدينة لندن الرئيسية، وحنوها شوارع املدن الرئيسية يف العامل   شوارعم  
كلها .. مئات السنني  ذمن ما ًل تعرفهيتمت واهلدوء اليسودها الصي .. وسائل النقل و  ،الباعةومن صخب 

وكأين به ُيشي .. الضخمة ليمشي مبفرده يف تلك الشوارع واملدن .. للبطل كوروان  ، وخليتهأفسحت الطريق
أين .. أين اجلبابرة والطغاة .. ام أين امللوك واحلكي : أبعلى صوته ، ويناديورجليه شاخماا وهو يمباعد بني يديه

هل من .. أين األبطال واملصارعون .. ماء الدي  واصم أين املرابون مصَّ .. والفاسقون  أين الظاملون.. املتكَبون 
 ! فـ ر ق اا منه..  هوًل صوتم .. أحٍد  فال يرتد إليه طرفم .. هل من ممبارِّز .. ز ممبارِّ 

 !؟غ فل تك وما أشدي  ..فك آدم، وما أضع   ما أظلمك َّي ابن   
25/3/2121  

* * * * *  
 . دعاء اخلروج من البيت -151

أدعيٌة احفْظها، وحفيِّْظها من تمعيل، حتفظكم ــ إبذن للا تعاىل ــ عند اخلروج من البيت، من كلي ش رٍي  
 : وض ر ر

بسمِّ للاِّ، ت وكَّْلتم على للاِّ، اللَّهممَّ :" عند اخلروج من البيت، كان النب ملسو هيلع هللا ىلص إذا خرج  من بيته، قال 
لَّ  إينيِّ أعوذم بك  أنْ  ، أو أ زِّلَّ  أو أمض لَّ، وأ أضِّ ه ل  عليَّ  أ جه ل  أو أو أمظل م ، أوأ ظلِّم   أو أمز لَّ  ". جيم

َّللَِّّ، : م ْن ق ال  يعينِّ إذا خ ر ج مِّْن بْيتِّهِّ :" ويف رواية  بِّْسم اَّللَِّّ، توكَّْلتم ع ل ى اَّللَِّّ، وًل حْول  وًل قموة  إًلَّ ابِّ
، و كمفِّيت،  ، وتنحَّى عنه الشَّْيط انم يمقالم لهم همديت  أّنَّ للشري والضرر أن .. ومن همدي، وكمفي، ووقي ". وومقِّيت 

 !يقرتب  منه
:" وإذا ما نزلت  منزًلا، أو قريةا، أو دخلت مدخالا، أو مكاانا للبيع والشراء، عليك ِبذا الدعاء 

ملْ  يضرَّه ش ْيٌء حّتَّ :" ل النب ملسو هيلع هللا ىلص ملن يقول هذا الدعاءقا". أ عموذم بِّك لِّمات اَّللَِّّ التَّامَّاتِّ مِّْن ش ريِّ م ا خ ل ق  
 !؟...فماذا تريد أتميناا وضم اانا أكثر من ذلك ". يْرحت ِّل مِّْن منزِّلِّهِّ ذلك  
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ا، إًلَّ قال  حني  ي راهاوصحَّ عن النب ملسو هيلع هللا ىلص أنه   السَّماواتِّ  اللَّهمَّ ربَّ :" مل ير  قريةا يريدم دخوهل 
ذ ر ين ، فإانَّ  وما ، وربَّ الريَِّّيحِّ أضل لن   وما الشَّياطنيِّ  أقل ْلن ، وربَّ  وما أظل ْلن ، وربَّ األرضني   وما السَّبعِّ 

ويمقاس على القرية ". نسألمك  خري  هذِّهِّ القريةِّ، وخري  أ ْهلِّها، ونعوذم بِّك  من شريِّها، وشريِّ أ ْهلِّها، وشريِّ ما فيها 
 . فدونك وإَّيه.. وهذا دعاء آاثره املدهشة لن ُتطئ قائله بيقني .. ان أو بناء تريد دخوله أي مك

وًل تنس  بعد كل دعاٍء أن تصلي على النب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص؛ ألن الدعاء حمجوٌب، ممنوع، ًل يمطل قم سراحه؛  
     .حّت يمصليى على النب ملسو هيلع هللا ىلص

* * * * *  
 ! اث ةم وكورواناحلد   -152

السيطرة و  ،، ولو ابحلرام، والقوة واهليمنةللمال الكسب الفاحش :أهدافم احلداثة وغاَّيِتا 
وسيلة هلذه  َييت درجة اثنية، وهو ًل يعدو عن كونهكقيمة واإلنسان   ..واإلاثرة والرتفيه، اًلستعالء، واملتعة و 

ية، يف الغرب، قد صنعت القنابل النوو  لذا جند دول احلداثة..  ، وحقل جتارب هلاوالغاَّيت األغراض
فيما بينهم على  ويتسابقون.. ىل ما هو فوق القمر رة، وصعدوا إىل القمر، وإكة املدمي واألسلحة الفتا 

ملا نز ل ِبم يف املقابل و .. وينفقون يف سبيل ذلك املليارات من الدوًلرات ..  سلح، واهليمنة على الفضاءالتي 
يوجد نقص  حيث .. الناس، ومعاجلة املصابني منهم ابلوابء ورعاية وابء كوروان، اثبتوا عجزاا ملفتاا يف خدمة 

حّت أصبح احلصول على  امات اليت توضع على األنف والفم؛ويف الكمي .. ة املرضى ري كبري وحاد يف أسِّ 
ولشدة التقصري ..  الرجال والنساء سواء، تشرئب هلا األعناق، وتتزاحم ألجلها أكتف َنغاية املم  واحدة منها

، ببطئ املوت ، وتركوه يواجهمهل الشيخ، أم معاا  ذا دخل املستشفى شاب وشيخإواإلمهال يف هذا اجلانب، 
الكافية وسبب ذلك أهنم ًل ُيلكون الوسائل الطبية  أو ملن هو أصغر سنياا، رفت اخلدمة الطبية للشاب،وصم 

.. يقدموا أحدمها على اآلخر يضحوا أبحدمها، و ًل بد من أن  إلثنني معاا، إذْ من خدمة ورعاية االيت متكنهم 
  ...!ل البالء، واملرضى ًل يتعديون املئات ، وهم ًل يزالون يف أوي يفعلون ذلك..  كما يقولون

إذا كان اإلنسان ذاته ِتدر  .. وما قيمة التيسابق على التيسلح، وغزو الفضاء .. ما قيمة املال  
  !؟اثة، وبني اإلنسانحبقوقه عند أدّن اختبار أو اختيار بني غاَّيت احلد  به و كرامته، ويمضحى 

22/3/2121  
* * * * *  

 !اهلواتف ابئعم  -158
عريض يف مقتبل العمر، سوري  استوقفين شاب للحدود السورية،يف إحدى املدن الرتكية املتامخة  

قد .. ابسم الثَّغرِّ .. الوجه  وضيء.. مفتول العضالت، انشذ الصدر مشدود و غليظ الرقبة، املنكبني، 
يف  ،جيلس خلف طاولةٍ  ..والبِّشر  احليويةلطاقة و اب مليء.. اجتمعت له قوة وعنفوان املصارعني احملرتفني 
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فقلت يف .. ابئن واملارة؛ عسى أن يشرتوا منه شيئاا يبتسم للزي  .. متعلقات اهلواتف اليدويةيبيع  ضييق،حمليِّ 
وبلده .. ة والصحي وهو ِبذه القوة .. ماذا يفعل هذا الشاب يف هذا احملل الضيق .. َّي سبحان للا  :نفسي

ألدخلنَّ .. هو مشغول به ومما  الضيق، هذا الديكان أوىل به من هاملستضعفون من أهل.. سورَّيي حباجة إليه 
 ! ةني إليه، وأحدث

للحديث معه املناسب جد املدخل عت أنين أريد شيئاا، إىل أن أوتصني .. مت فسلي .. إليه  فدخلتم  
لة ح على اآلخر عبارات الرتحيب، وأسئا يطر مني  كلٌّ عليه؛   وأقبلتم  وقت حّت أقبل عليَّ فلم يطل ال.. 
، والعنفوان وهذا الشباب حة،ة والصي ك على ترك سورية وأنت ِبذه القوي ما الذي محل: سألتهُث .. عارف التي 

وأخذت أتوسع .. تهم، وجهادهم تقف معهم يف حمنحباجة إىل أن .. ك يف الداخل السوري حباجة إليك وأهل
للمجاهد املرابط يف  وما.. اجلهاد، والرابط على  كر اآلَّيت واألحاديث اليت حتضي يف طرح املواعظ، وذِّ  عليه

 كلمةا  مل يتكلمالا، ج  يزداد امحراراا وخ   م، ووجهه الوضيءج   أبدبٍ يستمع والشياب .. الشام من أجر وثواب 
 ع يف، وأتوسي أين أن أزيد عليه يف الوعظمما جري .. ملا مسع  شدة التأثرو  ةوافقإًل أنه أظهر امل.. واحدة 
إىل .. يتأهب للنفري واًلنطالق  وكأنين أمام جيٍش بكامله،.. ميس والتَّحْ .. واحلضي .. ، والرتهيب الرتغيبِّ 

مها أبلغ من  ..على وجنتيه كاللؤلؤتني الوضَّاءتني ٍء ببطانسابتا  ..اب دمعتان أن ذرفت من عيين الشي 
يف  هوبدأت أتلطف مع.. فأمسكت .. عليه يف اخلطاب وتوسيعت  قد أثقلتم  ينأني  شعرتف.. حديثي كله 

دي .. احلديث   ابم الشي  مَّ فه  .. اثنية  هأزور  أردت وداعه، على أمل أن ُث .. والوعظ  عِّباراتة الوأخفف من حِّ
نصفي، بسبب طلقة  لٍ اابا بشل  ص  ومم  ،قعداا كان مم .. على الوقوف  كن قادراا من مقعده ليودعين إًل أنه مل ي

.. من نفسي  لم فعالين اخلج  .. ..أصابته يف أسفل الظهر، وهو يقوم بواجب اجلهاد على ثرى الشام الطهور 
ًل .. وكان األوىل يب أن أمسع منه .. وللشخص اخلطأ .. أنين قد أعطيت درسي يف املكان اخلطأ  وأدركتم 

   !ة إًل ابهللوًل قوي  وًل حول  .. ه أستسمحه جبين   لتم وقبي .. فأين أان منه .. أن يسمع مين 
* * * * *  

ه ازم املن اع ةِّ  -152  ! جِّ
دار اختبار  ــواملشاهدة  ،ابلنَّقل، والعقل، والتجريبــ نيا الدي .. اتفقنا أم اختلفنا .. شئنا أم أبينا  

لمو كمْم أ يُّكمْم :] وبالء بـْ ر، ، وتكاث  م  ا تعاظ  والبالء مهم  . 2:امللك[ أ ْحس نم ع م الا الَّذِّي خ ل ق  اْلم ْوت  و احلْ ي اة  لِّيـ 
البالءم أو التوكَّل، فإن نف د  منه : أساسية ملناعة الذي يتكون من أربعة عناصروتنويع، فإنه يتحطيم أمام جهاز ا

أو  نف د  منه البالءم فإن  ،لبالءم أو بعضه، تلقَّاه الصيَبم؛ فقاومهفإن نف د  منه ا ،بعضه، تلقَّاه الريضا؛ فقاومه
كر ــ وبعد أن يكون قد مري على التوكيل، والريضا، والصَب ــ وهو عند الشي ..  ؛ فقاومهبعضه، تلقَّاه الشيكرم 

 .إبذن للا، مهما كان قوَّيَّا، ، ويتالش ى ويزول كليياا ميتحطَّ 
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، يناا يقوى حِّ .. إليه اجلراثيم والفريوسات الداخلة هاجم ويم قاوم اعة يم جهاز من   فكما أن للجسدِّ  
كذلك النـَّْفس هلا جهاز مناعة أكثر أمهية من   ومغذيَّيت، ت،ويضعف حيناا آخر، حبسب ما يمرف د من مقوَّيي 

: اآلنفة الذكر ةقوامه األعمدة األربع اليت تعرتضه، ، واألمراض املعنوييةيمقاوم املصائب، والبالءاتاألول؛ 
ــ اليت تشكل جهاز  ، والعناية ِباة ومتانة هذه األعمدةوعلى قدر قوي  ..َب، والشيكر التوكيل، والريضا، والصَّ 

وس الم، وعلى قدر  أبمنٍ  واملِّح ن،املناعة للنفس ــ تقوى النفس على مقاومة وجتاوز املصائب، والبالَّي، 
   . ، واملِّح نعلى قدر ما تضعف النفس وتنهار أمام البالَّي، واًلختباراتوإمهاهلا، ض عفها، 

* * * * *  
 !أممورع بٌد م   -111

ب اا   يتكلمون : أحياانا أصغي لذوي اًلختصاص، وهم يتكلمون عن الفريوس كوروان، فأمسع منهم ع ج 
ف وكي.. ومدينة دون مدينة يف الدولة الواحدة .. ودولة أكثر من دولة .. عنه كيف يغزو دولة دون دولة 

وكيف يغزو أغَن وأقوى دول ومدن العامل، ويفتك ِبا، .. يضعف يف مدينة أخرى يقوى وينشط يف مدينة، و 
وكيف .. بينما ُير من جوار الفقراء املستضعفني املشردين يف اخليام مري الكرام؛ فال يمصيب منهم أحداا 

يت األطباء احملصينني بلباس يمشبه لباس رجال .. يمصيب شخصاا دون شخص يف العائلة الواحدة  وكيف ُيم
وكيف ُييت .. بينما مرضاهم يمشف ون ويمعافون، ويستأنفون حياةا جديدة .. قتبل العمر الفضاء، وهم يف مم 

ون منه، ويرحل ؤ وكيف يمصيب أانساا، فيَب .. الشاب، بينما يشفى ويَبأ منه الشيخ املسن ابن التسعني عاماا 
له مقدرة هائلة على  وكيف أن ..رهم كان هو كوروان، وما أكثرهم عنهم، من دون أن يعلموا ويشعروا أن زائ

ر ابلريعب .. اًلنتشار، ويف مواقع غري متوقعة  كل   ..  ًل ي عرفم اهلزائم   وكأنَّه جيٌش ج رَّار ..وكيف أنه نمصِّ
؛ ًل خرية له فيما يفعل .. ع بد م أممور " كوروان " هذا وغريه، يؤكد حقيقة واحدة؛ وهي أن  اللهمَّ .. ممسريي

  !س ليم
5/4/2121  

 * * * **  
 .املسلم يف اجملتمعات املاديية -116

ًل ُيكن للمسلم ــ يف أي مكان يكون فيه، وحتت أي ظرف ــ أن ينفصل عن أخالقه اليت أنشأه  
وابلتايل ًل ُيكن للمسلم الذي .. كله  عليها اإلسالم؛ فاإلنفصال عن األخالق احلميدة انفصال عن الدين

 وعش حياتك.. اا مثلهم أاننيي  نْ كم : أن يمقال لهواليت تتصف بشيء من األاننية،  ة،يعيش يف اجملتمعات املاديي 
ويستوي مع اآلخرين يف .. حينئٍذ لو فعل يفقد الصفة األخالقية، والرقي احلضاري .. بطريقة أاننية مثلهم 

 !وهذا خسران عظيم ًل يعوضه شيء..  أاننيتهم، وهبوطهم األخالقي واحلضاري
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.. خالقهم، وأن خيالقهم خبلق حسن، وإن أساؤوا ن أن يعامل اآلخرين أبخالقه ًل أبمللمسلم ًل بد  
اتَّقِّ للا  :" َّي رسول للا، أريدم س ف راا، فأوصين؟ قال ملسو هيلع هللا ىلص: كما يف احلديث ملا أراد أبو ذر هنع هللا يضر أن يمسافر، قال

فاحلديث مل حيدد مكاانا دون مكان، ".  خبملٍق ح سنٍ  النَّاس   وخالِّقِّ ، امْتحمه بِّعِّ السَّييِّئة  احلسنة  وأت ،حيثما كنت  
 .موًل انساا دون انٍس، وإمنا أطلق وعمي 

ن ا ر جمٌل بط رِّيٍق، اْشت دَّ عليه" :وقال ملسو هيلع هللا ىلص  ، بيـْ راا، فـ نـ ز ل  فِّيه ا، ف ش رِّب  ُثمَّ خ ر ج ، ف إِّذ ا   الع ط شم فـ و ج د  بئـْ
، ك ْلبٌ  كملم الثَـّر ى يـ ْله ثم ، مِّن   َيْ  مِّْثلم الذي كان  بـ ل غ   الع ط شِّ  مِّن   لق ْد بـ ل غ  هذا الك ْلب  : ف قال  الرَّجملم  الع ط شِّ

ر  ف م أل  مِّ  ، فـ نـ ز ل  البِّئـْ ، ف ش ك ر  اَّللَّم له، ُثمَّ أْمس ك هم بفِّيهِّ، ُثمَّ ر قِّي  خمفَّهم م اءا، ينيِّ َّي : فـ غ ف ر  له، قالوا ،ف س ق ى الك ْلب 
ائِّمِّ أل  ْجراا؟    .متفق عليه"  يف كمليِّ ذ اتِّ ك بٍِّد ر ْطب ٍة أ ْجرٌ : ف قال   !ر سمول  اَّللَِّّ، وإنَّ ل ن ا يف البـ ه 

ْمر أ ٍة ممومِّس ٍة، م رَّْت بك ْلٍب عل ى ر ْأسِّ ر كِّييٍ :" ويف حديث آخر، قال ملسو هيلع هللا ىلص  ؛  يـ ْله ثم  ــ أي بئر ــ غمفِّر  ًلِّ
، ك اد  يـ ْقتـملمهم  هذا  .متفق عليه" ك امل اءِّ، فـ غمفِّر  هل  ا بذل مِّن   فـ نـ ز ع ْت خمفَّه ا، فأْوثـ ق ْتهم خبِّم ارِّه ا، فـ نـ ز ع ْت له الع ط شم

فكيف مبن يعمل على إغاثة ومساعدة أانس ــ أَّيا كان دينهم وكان انتماؤهم ــ قد .. فيمن يسقي ويغيث كلباا 
 !؟..انلت منهم األوبئة واألمراض 

وابلتايل فإين أحيي كل مسلم يعيش يف اجملتمعات الغربية، وغريها من اجملتمعات، يقوم بواجبه  
.. كوروان الفريوس  فيما يتعلق جبائحة  من الناس ــ وخباصة من يكون جاراا له ــ األخالقي جتاه من يعيش معهم

موصياا .. ستطيعه، ويقدر عليه مبا ي منهم املرضى وذوي احلاجة والضعفوخدمة فيعمل على إغاثة وإعانة 
  .من أحٍد جزاء وًل شكوراا عليه  الصاا لوجه للا تعاىل، ًل يريدهذا خ له أبن يكون عمله

 ** * * *  
 !املالكم كوروان -112

ر كثِّ يم و  ..ب ، ويرتقي خيفةا  توجَّسم ي  .. للكفوف  رتدَّيا ع الوجه، مم مقني  ،أحدمان من البيت حلاجته خيرجم  
ًل شيء يشدي  ..ة، والناس رغم أن الشوارع خالية من املاري .. من النظر واًللتفات حوله، ويف اجلهات األربع 

 قد.. من كوروان، ومن أي اجتاه ة وقاضية خفيي  يتوقع أن أتتيه لكمةٌ إًل أنه .. اًلنتباه، ويستدعي اًللتفات 
كل هذا .. من حتته  ومن فوقه أ وأ ،من خلفه ومن أمامه أ ومشاله، أعلى من  وُيينه أ على من أتتيه لكمةٌ 

ة واملهارات ــ ُيلك من اخلفي  !األطباء واخلَباء وكالمِّ  فِّ صْ حبسب و  كوروان ــ فاملالكم   ..ع وحمتمل ومتوقي وارد 
ومن مجيع وخمتلف الفئات  ..من كبار مهرة املالكمني واملصارعني العامليني  ريٌ فغ عٌ مج ْ  ما ًل ُيلكه ة،القتاليي 

 ! يراان وًل نراه ؛أنه خفيكذلك وهو يزيد عليهم  .. واألوزان 
 !....!رُّك َّي كوروان هلل د   

* * * * *  
 .سِّ فْ مع النـي  فسِّ النَّ  حوارم  -113



33 
 

الذي به أزهو على  لمِّ على العِّ  تم لْ قد حتصَّ : منتشيةا، والعمجب قد أخذ منها كل مأخذ فسم قالت النَّ  
، وأُتريي اجملالِّس، واألطايب، ويمفس ح ، وأستجلب املدائح، واإلطراءاس إيلالني  وجوه   األقران، وأصرفم اخل لق و 

فأيي .. مقصداا للسيائلني والباحثني .. حّت بتُّ والناسم يمشريون إيلَّ ابلبنان .. يل الطريق، ويمشدي إيلي الريحال 
 ! جمٍد وفخر يعلو هذا اجملد والفخر

.. دب، والواقعيية نشدتِّك قليالا من التواضع واأل.. هويين عليكِّ .. على رسلِّك : قالت هلا النفس 
واملرءم ــ مهما كان جمتهداا ــ  .. يتشبَّع مبا مل يمعط ، ومبا ليس فيه .. من ظني نفسه عاملاا فهو جاهل، وص غري 

ومهما أويت املرء من العلم، .. وما مِّن عامل إًل ويوجد من هو أعلم منه .. ُيوت وًل يزال يمسميى طالب علٍم 
ميِّن اْلعِّْلمِّ إًِّلَّ ق لِّيالا و م ا أموتِّيتمم  :]ويف النهاية يدخل يف زمرة املعنيني من قوله تعاىل.. فهو جيهل أكثر مما يعلم 

 !فالعلمم حبٌر له شاطئ، لكن ليس له هناية. 85:اإلسراء[
لٌِّب للسيخط .. قاسم للظهر، وحمبط لألجر  ..مانٌع من الزَّيدة فالعمْجب ماحق لَبكة العلم،   جمم

وإىل .. مآله إىل جحود فضل ونعمة اخلالق سبحانه .. والبغض، ومدعاة للطرد من معيية للا تعاىل ورمحته 
ُث حسبكِّ أن م ن طلب العِّلم لغرٍض من األغراض .. الكَِّب والتيعايل على اخللق، يكفيه بذلك سمبيةا وس وءةا 

، فهو أبمر هذا .. والتيعايل .. والبطر .. وعالم  الفرح .. فعالم  العمجب .. يف النار وبئس املصري  اليت ذكرتِّ
 ! ولكِّ يف بلعامِّ زمانه عِّظة وعَِّب ة، إن كنتِّ تنشدين العِّظة والعَِّبة؟.. هو مآله وممنتهاه 

ويف .. ف ظهره النعال ــ ابملرء فتنة يف دينه أن يمشار إليه ابلبنان، أو أن ُتفق خل! كف ى ــ َّي نفسم  
َّ  التَّقِّيَّ  إنَّ للا  تعاىل حيمِّبُّ العبد   :"احلديث وكان من السلف إذا جلس إليه أربعٌة أو أكثر، قام ".  اخل فِّيَّ  الغ ينِّ

 !خمافة الشيهرة
نٌَّة من للا، يؤتيه األتقياء، األنقياء، األخفياء،   اَّللي  و يـمع ليِّممكممم اَّلليم  و اتَـّقمواْ ] فالعِّلمم هِّبٌة ومِّ
.. وما سواهم ــ مهما أوتوا من العلم ــ تمنزع منهم بركة العِّلم، والعمل به، ولو بعد حني . 282:البقرة[

  !واخلواتيم خري من يمنبئ بذلك
واكتشاف .. العِّلمم الصحيح حيمِّلم صاحبه على مزيٍد من التواضع، واألد ب، واخلشية، والتقوى  

إذ ما من علٍم يمضاف إًل ويمعريف صاحبه على ما كان به .. جوانب القصور واجلهل يف نفسه مزيد من 
 . 664:طه[و قمل رَّبيِّ زِّْدينِّ عِّْلماا ] فيسأل للا تعاىل السالمة، والسيرت، ومزيداا من العلم، .. جاهالا 

وأن .. واًلنشغال به وله .. نز وعلى التَّكاثر والك.. ًل أمًلم على اجلمع واملنع للمال : فسم قالت الني  
وفيه إشباع الرغبات والنزوات، .. يف مجع املالِّ وعديه، ورانت درامهه املتعة والسيعادة .. يكون هدفاا حليايت 

كما جيعل من البعيد .. آمراا وانهياا .. جيعل من العبد املسود سيداا ممطاعاا .. وحتقيق اآلمال والتطلعات 
فصاحبه مطلوب .. ومن الثقيلِّ خفيفاا ظريفاا .. ومن القبيح مجيالا .. الصعبِّ سهالا ومن .. اجلايف قريباا 

.. فاملالم داري ووطين .. وطلباته أوامِّر .. رغباته طلبات .. حمبوب أبداا، الكل يتودد إليه، يدنو منه أو يريد 
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د الوط ن والدار  فأنتِّ .. البحار وتالطم أمواجها ومن ًل مال  له ًل وطن له غري .. وحيثما ومجد املالم ومجِّ
، وكم : قل يل كم متلِّك، أقل لك: وقدُياا قالوا.. ومالِّك، وما متلكني، وأنتِّ تساوين  ما متلكني  م ن أنت 

 ! ومِّن الك ْيس خ ْتمم الكِّْيس.. الدراهم مراهم : وقالوا.. تساوي 
ًل نقليل من أمهيية املال ما كان من ك سٍب طيب، وكان لكِّ خادماا على متطلبات : قالت هلا النفس 

وما عدا ذلك فضول ونص ب، ومضيعة لألوقات؛  .. ووسيلةا إىل خري .. حياتك، ومعيناا على فعل اخلريات 
 ! محاٌر يف النهار، جيفة يف الليل.. وهمٌّ وقلق يف الليل .. كدح وشغل يف النهار 

، وًل تموكِّي، فيموك ى عليكِّ َّي نفسم   وليس لكِّ .. أنفقي، يمنف ق عليكِّ .. ًل تدَّخري، فيمدَّخرم عليكِّ
، إًل ما أنفقتِّه يف أوجه اخلري واملعروف .. من مالِّك إًل ما أنفقتِّ  وليس لكِّ مما .. وليس لكِّ مما أنفقتِّ

وما سوى ذلك، وما زاد عليه، ليس لكِّ منه  ..أنفقتِّه يف أوجه اخلري واملعروف، إًلي ما كان خالِّصاا لوجهِّ للا 
بني ــ ليأكله أكالا ملَّا .. شيء، وهو عليكِّ ًل لكِّ  من دون أن يسدي لكِّ  .. مرتوٌك لغريِّك ــ ورمبا ملن ًل حتم

وًل .. فيم  اكتسبتِّه، وفيم أنفقتِّه : فيذهب له خريه، ويبقى عليكِّ وزره؛ يوم تمسألني عن مالِّك.. كلمة شكر 
، أو للجائحةِّ، فال تكمْن أشق ى الثَّالث ةِّ؟: وقد قِّيل.. كِّ مسؤولة وموقوفة بدَّ أنَّ  ، أو للوارِّثِّ  ! إمنا مالمك  ل ك 

نيا    ويف الع يشِّ فال ت ْطم ع ... د عِّ احلِّرص  على الدُّ
 فما ت دري ملن جتم ع ... وًل جتمْع لك املال   
 أم يف غِّريها تمصر ع   ... وًل ت دري يف أرضِّك   
.. وقلقاا ومهَّاا وغمَّاا .. َّي نفسم غريكِّ طلب  السيعادة  فيما ت طلبني، فانقلبت السعادة عليهم شقاءا  

وأين .. أين قارون .. سائلي التاريخ البعيد منه والقريب عنهم إن شئتِّ .. وكان هالكهم فيما مجعوا وكنزوا 
ستجدين اجلواب  مليئاا ابحلسرات، والنيوادِّم، .. .من هنجوا هنج ه، ومجعوا مجعه، وكنزوا كنزه من القوارين 

. 4-3:اهلمم ز ة[ ل يمنب ذ نَّ يفِّ احْلمط م ةِّ ك الَّ . ل هم أ ْخل د هم حي ْس بم أ نَّ م ا. ًلا و ع دَّد هم الَّذِّي مج  ع  م ا:] وًلت حني مندم
ْم تـ ر كموا مِّن ج نَّاٍت و عميمونٍ :]  سورة الدخانويف. 2:املسد[ ع ْنهم م المهم و م ا ك س ب  م ا أ ْغَن  :] ويف سورة املسد  ك 

انموا  .و زمرموٍع و م ق اٍم ك رِّمٍي  . ٍة ك  لِّك  و أ ْور ثـْن اه ا. فِّيه ا ف اكِّهِّني  و نـ ْعم  ا ب ك ْت ع ل ْيهِّمم السَّم اء . قـ ْوماا آخ رِّين   ك ذ  ف م 
انموا ممنظ رِّين  و اأْل    ! والك يسم م ن اتَـّع ظ بغريه، وأرأب  بنفسه أْن تكون  عِّظةا لغريه. 22-25:الدخان[ْرضم و م ا ك 

بٌة من للا، موضعها القلوب ًل اجليوب   ، السيعادة هِّ .. تمست جلبم بطاعته ًل مبعصيته .. َّي نفسم
هم يـ ْوم  اْلقِّي ام ةِّ ض نكاا و حن ْشمرم و م ْن أ ْعر ض  ع ن ذِّْكرِّي ف إِّنَّ ل هم م عِّيش ةا :] أمل تقرأي كالم للا.. وبرضاه ًل بسخطه 

اء . ] 624:طه[أ ْعم ى  لَّهم جي ْع ْل ص ْدر هم ض ييِّقاا ح ر جاا ك أ منَّ ا ي صَّعَّدم يفِّ السَّم  . ] 625:األنعام[و م ن يمرِّْد أ ن يمضِّ
ئِّ   . 28:الرعد[نُّ اْلقملموبم أ ًل  بِّذِّْكرِّ اَّلليِّ ت ْطم 
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أو تمطعمي به جائعاا يف يوٍم .. تفريجي مبالِّكِّ كرب  مكروب، وهمَّ مهموم  السعاد ةم كلَّ السعادة أن 
واهاا .. أو تمضحكي به ثغر  يتيم .. أو ت بين به صرحاا للحقيِّ .. أو تكسي به ع رَّيانا يف يوٍم ق ارٍي .. ذي م ْسغبٍة 

 !ُثي واهاا هلا من س عادة.. 
والغَِّن غَن القلب ..  ًل مبالِّه..  ، ومشاعرِّهوأخالقه ،بل قيمهونم .. إنساٌن إبنسانيته  اإلنسانم  

ومن كان ذليالا دنيئاا يف نفسه وطبعه، لو اجتمع له مالم األرض ًل يرفع خسيس ته .. والنفس، ًل غَِّن املال 
اب.. ودانءته  لئ فاه إًل الرتي  !وًل ُيم

، وإقباهلم   فما أسرع انفضاضهم .. عليكِّ ًل يغرنيك ــ َّي نفسم ــ اجتماع الناس حولكِّ يف غِّناكِّ
، ونسياهنم لكِّ ولفضلك يف ف قرِّك  وبئست املودة، وبئس اإلقبال عندما يكوانن ملالِّك، .. وإدابرهم عنكِّ

 !وليس لذاتِّك
 لوًل الديراهم ما حيياك  إنسانم ... حيَّاك  م ن مل تكمن ترجو حتيـَّت هم : وكأيني بكِّ يصدمقم قول القائل 
، واألموالم : كم لك  من ص ديٍق، فقال: الءوقِّيل لبعضِّ العمق  ًل أعلمم ذلك؛ ألن الدنيا مقبلٌة عليَّ

ا أعرفم ذلك إذا ولَّت  . موجودٌة عندي، وإمنَّ
لقي هلذا   ، وللا قد اشرتى أبن لكِّ .. ولعبادته .. أنتِّ خملقيت هلل .. َّي نفسم أنتِّ مل ُتم وقد بعتِّ

وأُيا ع ر ٍض ..  عقد البيع، وتبيعني نفسك اثنيةا بعر ض خبٍس من الدنيا فعالم  ترضني ابلديون، وتنكثني.. اجلنية 
ا تـ ع اظم فهو خبس، وهو دون كِّ مثناا  إنَّ أبدانكم هذه ليست :" وكان دمحم بن احلنفيية يقول.. دون اجلنية مهم 

 ". هلا أمثان إًل اجلنَّة، فال تبيعوها إًلَّ ِبا 
 ا، كلما تشتَّت  عليكِّ مهُّكِّ وفكرمك، وتشعَّبت بكِّ الديروبكلما أكثرتِّ من األشياءِّ وجتميعه 

اثـمرم أ هْل ا :] قال تعاىل، وعلى قدر ونوع تلك األشياء، واألهواء  . 2-6:التكاثر[ ح ّتَّ زمْر ممم اْلم ق ابِّر  .  كممم التَّك 
ما ليمسمِّعانِّ أهل  األرضِّ إًلَّ الثَّقل نْيِّ :" ويف احلديث ، إهنَّ تـ ْيها مل كانِّ َّي أيُّها : ما طلع ْت مشٌس قطُّ إًلَّ بمعِّث  جبنبـ 

ا يطول: وقد قِّيل". هلمُّوا إىل ربيِّكمم، فإنَّ ما قلَّ وكف ى خرٌي ممَّا كثـمر  وأهل ى ! النَّاسم   !إَّيك والفضول فإن حساِب 
.. أان بنت األماجد واألفاضل، أان بنت فالن، وفالن، وفالن، من األكابر والنبالء : فسم قالت النَّ  

ن  ، وقومِّ عالي  !وفخراا .. فمن يمدانيين نس باا، وحسباا، وجمداا .. وأان من قبيلةِّ فالنِّ
 :وإن كنتم واصفةا لنفسي، مل أجد لنفسي وصفاا، غري  قول القائل 
نيِّ البِّالدِّ   ها  أتِّْيهم على جِّ نياا لتمهتم على نفسي ... وإنسِّ  ولو ملْ أجْد جِّ
ي ... أتيهم فال أْدرِّي من التييهِّ م ن أان   نسِّ  سوى ما ي قولم النَّاسم يفَّ ويف جِّ
 فما يل ع يٌب غري  أينيِّ من اإلنسِّ ... فإن ز ع موا أينيِّ مِّن اإلنسِّ مثلهم  
، وك ديك تتماجدين مبا هو .. م ه .. م ه : فسم قالت هلا النَّ   ًل .. ليس من كسبك، وًل من جهد كِّ

ا: وقويل.. وكان وكان .. كان أيب : تقويل  !ها أن ذ 
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الناس يوم .. والتفاضلم والتمايز يكون ابألعمال ًل ابألنساب، واألحساب .. نس بم املرءِّ عم لمه  
ٌم واستغفار، خري من ل سي.. القيامة َيتون ابألعمال، وأنتِّ أتتني ابألنس اب، والعمجب، واملمباهاة  ئة ي تبعها ند 

 ! حسنٍة ي عقبها عمجٌب وافتخار
وإمنا .. وًل إىل الصور واألشكال .. للا تعاىل ًل ينظرم إىل األنساب، وًل إىل األحساب، واأللقاب  

  أ تْـق اكممْ إِّنَّ أ ْكر م كمْم عِّند  اَّللَِّّ :] أم ا قرأتِّ قوله تعاىل.. ينظرم إىل القلوب، وما وقر فيها من أعمال 
رٌ و لِّب اسم التـَّْقو ى  ذ لِّ .] 63:احلجرات[ يـْ  ؟.34:األنفال[ إًِّلَّ اْلممتـَّقمون   إِّْن أ ْولِّي آؤمهم . ] 21:األعراف[ ك  خ 
، قول  النب ملسو هيلع هللا ىلص، وهو ينادي يف أميته  إنَّ ربَّكم واحٌد، وإنَّ أابكم ! أيها الناسم َّي :" أم ا قرأتِّ َّي نفسم

، وًل لعجميٍي على عريبٍي، وًل ألمحر  على أسود ، و  ،واحدٌ  ًل ألسود  على أمحر  أًل ًل فضل  لعريبٍي على عجميٍي
 !؟..." أًل هل بلَّغتم ، إنَّ أكرم كم عند للاِّ أتقاكمم، ابلتقوى إًل

 ".  انواح يثم كو  ،م ن كانوا، املمتَّقون   إنَّ أ وليائي مِّنكممم :" وقول ه ملسو هيلع هللا ىلص 
أان فالنم بنم : فقال أحدممها:" وقول ه ملسو هيلع هللا ىلص عن رجلني افتخرا وانتس با يف عهد أخيه موسى عليه السالم 

أْن  ، فأْوح ى للام إىل مموس ى فالنم بنم فالٍن ابنم اإلسالمِّ أان: قال !؟ف م ْن أْنت  ًل أممَّ ل ك   ،تِّسعةا  عدَّ  حّت ،فالنٍ 
بـ نْيِّ  بم إىل: قمْل هلذْينِّ املنتسِّ رمهمْ  ،يف النارِّ  تِّسعةٍ  أمَّا أنت  أيُّها املنتسِّ ، وأميا أنت  أيُّها يف النارِّ  فأنت  عاشِّ

بم إىل اثننْيِّ يف اجلنةِّ   ".  فأن ت  اثلِّثـمهمما يف اجلنةِّ ، املنتسِّ
رون   :"وقول ه ملسو هيلع هللا ىلص  ا هم ف حمم ج هنَّم  أو لي كونمنَّ أْهون  عل ى  ،آبابئِّهمم الَّذين  ماتوالينت هنيَّ أقواٌم يفتخِّ إمنَّ

ا هو   ،إنَّ اَّللَّ  أذهب  عنكمم عمبيِّيَّة  اجلاهليَّةِّ وفخر ها ابآلابءِّ  ،للاِّ مِّن اجلمْعلِّ الَّذي يمد هدِّهم اخلِّراء  أبنفِّهِّ  إمنَّ
 ". وآدمم خملِّق  مِّن ترابٍ ، آدم   النَّاسم كلُّهم بنو، أو  فاجٌر شقيٌّ  تقيٌّ  مؤمنٌ 

نُّوا أبيه، ِب نِّ  اءِّ اجلاهليَّةِّ، فأ عِّضُّوهم ن تـ ع زَّى بع ز  :" وقول ه ملسو هيلع هللا ىلص  فاحلذ رم، احلذ ر من ع ز اءِّ ".  وًل تمك 
 ! ومن نفحاِتا، ودخاهنا.. اجلاهليية 

يمِّ ... أيب اإلسالمم ًل أٌب يل سواهم : ورحم للا القائل     إذا افتخ روا بق يٍس أو مت 
فهو السييد اآلمر النياهي، املتصريف، والناس .. العِّزُّ يف اململك، واإلمارة، والسلطان : قالت النَّفسم  

ويفعلم .. ، وي ضع من يشاء ي رفع من يشاء.. يمقريب من يشاء، ويمبعِّد من يشاء .. ألمره يسمعون ويمطيعون 
يعقد العقود والعهود، .. والكل على اببه ي رجوه، ويرجو عطاء ه ووصل ه .. ي سأل وًل يمسأل .. ما يشاء 

وأي .. فأي عز يوازي هذا العز .. به تمناط مصاحل البالد، والذود عن العِّباد .. وراَّيت احلرب والسلم 
فكرسي .. يف سبيله األنفس، والدماء، وكل غاٍل ونفيس  شرف يوازي هذا الشرف الرفيع، الذي ترخص

.. امللك، والرَّيسة، له طراوة، وحالوة، وشهوة أشد أثراا وأسراا للقلوب والنفوس مما سواها من الشهوات 
وإن النفس  لرتنو وتتوق شوقاا وحرصاا ألن حتظى بشيء .. فكم هم الذين ماتوا، وُيوتون ويضحون من أجله 

 ! فما أحلى اإلمارة، ولو على كومة حجارة؟.. العظيم  من هذا الشرف
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جائعانِّ أمرسال يف غنٍم، أبفسد  هلا من حرصِّ املرءِّ  ذئبانِّ  ما :"صدق رسول للا ملسو هيلع هللا ىلص: قالت هلا النَّفسم  
، لدِّينه واملراد ابحلرص على الشرف؛ احلرص على اإلمارة، وطلب الرَّيسة، فإنه يمفسد . " على املالِّ والشرفِّ

 ! دين صاحبه أكثر مما يمفسد الذئب اجلائع خيم لى بينه وبني غنم
اإلمارةم مسؤولية وأمانة عظيمة، وهي مغرم ًل مغنم؛ .. اإلمارةم ليست جمريد نزوٍة، أو رغبٍة، أو شهوٍة  

وأدّن ذلك العدل، والشورى، والرمحة، واإلخالص يف .. ى الذي عليه فيها إًل من أخذها حبقها، وأدي 
وأن يكون يف مقدمتهم عند اجلزع، ويف .. النيصح، وأن يـمتـَّق ى به يف اخلطوب، وعند مواجهة خطر األعداء 

وي احلاجات اببه ًل يمغلق دون الضيعفة، واملساكني، وذ.. أوهلم جوعاا، وآخرهم شبعاا .. أخراهم عند الطَّم ع 
اسب عميا يفعل، كما يمسأل غريه .. يمقاد منه كما يمقاد من غريه ..  فالذي ًل يمسأل عما يفعل .. ويمسأل وحيم

 .والذي جيعل من نفسه فوق املساءلة واحملاسبة طاغوت.. هو للا وحده 
وخدمته هلم، وهو إذ يستحق السيادة عليهم لرعايته .. أمريم القوم خادمهم، قبل أن يكون سيد هم  

وليس وراء ذلك إًل اخلزي يف الدنيا، .. وعلى قدر اخلدمة، والنصح، وحسن الرعاية، تكون السيادة 
 ! والعذاب األليم يف اآلخرة

م ن مح مق  يف : ومن قبل سمئِّل  عن السييد؛ الذي يستحق أن يكون سيداا وحاكماا على الناس؟ فقيل 
ه، وعمينِّ أبمرِّ  ي بذلم .. وأْور ى انر ه، ومحى ذِّم ار ه، وم نع  جار ه، وأدر ك  اثر ه .. عشريته  مالِّه، وذ لَّ يف نفسِّ

ادع، وًل تغريه املطامع .. النيد ى، ويكفُّ األذى، وي نصرم املوىل، وي عجيلم الق ر ى  القم .. ًل يمصانع، وًل خيم خيم
إذا .. محيالم املكاره، بـ نَّاءم املكارِّم .. بذيي ابخلملق السَّجيح ــ السهل اللني ــ ويتجنب الديني، ويرتك اللسان  ال

 ! فأين أنتِّ َّي ن فسم من هذا كله؟... حض ر  هابوه، وإذا غاب  ما اغتابوه 
اثنان يشتد ويطول عليهما .. َّي نفسم أن تكوين ذنب اا فتسلمني، خري من أن تكوين رأساا فتهلكني  

واحلاكم؛ يمسأل عمن كان يرعاهم . فيم اكتسبه، وفيم أنفقه الغين؛ الذي يمسأل عن ماله: احلساب يوم القيامة
هل ضييعهم، وضيع حقوق هم، أم حافظ عليهم، وكان .. من الناس، فرداا، فرداا، وعن مظاملهم، وحقوقهم 

أًل كملُّكمم راٍع، :" ويف احلديث.. انصحاا هلم، حانياا عليهم، ِبم رحيماا رؤوفاا رفيقاا، وقد يكونون ابملاليني 
مسؤول عن ..."  وكملكمم مسؤوٌل عن رعيَّتِّه؛ فاإلمامم األعظمم الذي على الناسِّ راٍع وهو م سؤوٌل عن رعيتِّه

 ! رعيته أمام العِّباد، وأمام رب العباد، يوم احلساب
، أما مسعت قول  النب ملسو هيلع هللا ىلص  ه مل جيْد رائحة  ما مِّن عبٍد ي سرتعيهم للام رعيَّةا، فل م حيمِّْطها بِّ " :َّي نفسم نمصحِّ

 . متفق عليه"اجلنَّةِّ 
متفق "ما مِّن واٍل ي لي رعيَّةا من املسلمني فيموت وهو غاشٌّ هلم إًل حرَّم  للام عليه اجلنَّة  :" وقول ه ملسو هيلع هللا ىلص 

 . عليه
 ".  أُيا راٍع اسرتعى رعيةا فغشَّها فهو يف النَّار " :وقول ه ملسو هيلع هللا ىلص 
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؛ وهو احلاكم الظامل الذي " إماٌم ظ لوٌم غ شمومٌ  :"ــ أحدمها ــ النِّ ما تناهلما شف اعيترجم " : قول ه ملسو هيلع هللا ىلصو  
 ! َيخذ أموال الناس ابلقوة بغري وجه حق

نيا، أشدُّ الناسِّ ع ذاابا عند  للا يو " :وقول ه ملسو هيلع هللا ىلص    . "م  القيام ة أشدُّ الناسِّ عذاابا للناس يف الدُّ
 ". أشدُّ الناسِّ يوم  القيامةِّ عذاابا، إماٌم جائٌر " :وقول ه ملسو هيلع هللا ىلص 
الذي يظلم الرعية ويبطش ِبم، ويسلك معهم مسلك  .مسلم" إنَّ ش رَّ الرُّعاءِّ احلمط م ة :" وقول ه ملسو هيلع هللا ىلص 

 .   العنف والشدة
يمقات ل من ورائِّه، ويـمتـَّق ى به، فإن أم ر  بتقوى للا وعد ل  فإنَّ له بذلك ؛ منا اإلمامم جمنَّةٌ إ :"وقول ه ملسو هيلع هللا ىلص 

 . متفق عليه"أمر  بغريِّه فإنَّ عليه وِّزراا أجراا، وإن 
ه إىل عمنِّقِّ " :وقول ه ملسو هيلع هللا ىلص  ه، ف كَّهم برُّهم، ما مِّن رجٍل يلي أمر  عشرٍة فما فوق ذلك، إًل أتى للا  م غلوًلا يد 

زٌي يوم  القيامة  رمها خِّ ما مِّن أمريِّ عشرٍة، إًل وهو يمؤت ى " ". أو أوثق هم إمثمه، أوهلا مالمٌة، وأوس طمها ندامٌة، وآخِّ
، أو يوبق هم اجلورم   ". به يوم القيامةِّ م غلوًلا، حّتَّ يـ فمكَّه العدلم

 . مسلم"صح، إًل مل يدخْل معهم اجلنَّة أمر  املسلمني، ُث ًل جيهدم هلم وي نما من أمرٍي يلي " :وقول ه ملسو هيلع هللا ىلص 
اللهمَّ من ويل  من أمرِّ أمَّيت شيئاا فشقَّ عليهم فاشقمْق عليه، وم ن ويل  من أمرِّ أميت شيئاا :" وقول ه ملسو هيلع هللا ىلص 

 .مسلم" فرف ق  ِبم، فارفمْق به 
ــ أي لشدة ظلمهم ًل جيرؤ أحد أن يعقب على قوهلم  ونم أمراٌء فال يـمر دُّ عليهم قوهلمميك:" وقول ه ملسو هيلع هللا ىلص 

ب عم ب عضمهم ب عضاا مهما كان خطأ ــ  ". ، ي تهاف تون يف النَّار، يـ تـْ
ن ةِّ، إًل أغلق  ــ ــ أي الفقر  ما مِّن إماٍم أو واٍل يمغلِّق ابب ه دون  ذ وي احلاج ةِّ واخل لَّةِّ  :"وقول ه ملسو هيلع هللا ىلص  واملْسك 

تِّه، وم سكنته   ". للام أبواب  السماءِّ دون   خ لَّتِّه، وحاج 
م ن ويلِّ  من أمورِّ املسلمني شيئاا، فاحتج ب  دون  خ لَّتِّهم، وحاجتِّهم، وفقرِّهم، وفاقتِّهم، " :وقول ه ملسو هيلع هللا ىلص 

 ". تِّه، وفاقتِّه، وف قرِّه احتج ب  للام عنه يوم  القيامةِّ دون  خ لَّتِّه، وحاج  
م مل يـ لموا شيئاا " :وقول ه ملسو هيلع هللا ىلص  ، وأهنَّ ! ويٌل لألمراء". " ليتمننيَّ أقواٌم ولُّوا هذا األمر، أهنم خ رُّوا من الثرَّيَّ

م كانوا ممعلَّقني بذوائِّ  ، وأهنم مل يكونوا و لموا شيئاا قط ليتمننيَّ أقواٌم أهنَّ  ."بِّهم ابلثرَّيَّ
 .مسلم" إان وللا ًل نمويليِّ على هذا العملِّ أحداا سأل ه، وًل أحداا ح رِّص  عليه :" وقول ه ملسو هيلع هللا ىلص 
إن شئتم أنبأتمكمم عن اإلمارة؛ أوهلما مالم ٌة، واثنيها ندام ٌة، واثلِّثمها عذاٌب يوم  القيامةِّ؛ إًل " :وقول ه ملسو هيلع هللا ىلص 

 ". م ن عد ل 
َّي :" فضرب  بيده على منكب، ُث قال: أًل ت ستعمِّلمين؟ قال! َّي رسول  للا: قلت: عن أيب ذ ر، قالو  

ام ٌة، إًل م ن أخذ ها حبقيِّها، وأدَّى الذي عليه فيها  زٌي وند  أاب ذر إنَّك ضعيٌف، وإهنا أمان ٌة، وإهنا يوم  القيامةِّ خِّ
عيفاا، وإين أمحبُّ لك  ما أحبُّ لنفسي، ًل أتمَّر نَّ على اثنني، وًل َّي أاب ذ ر إين أراك  ض  :" ويف رواية، قال له". 
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ما أظلت اخلضراء، وًل أقلت :" وأبو ذر هنع هللا يضر هو، هو، قد قال النب ملسو هيلع هللا ىلص فيه. مسلم "تو لَّنيَّ مال  يتيم 
  !ومع ذلك ًل ينصحه ابإلمارة ".الغَباء، من ذي هلجة أصدق وًل أوّف من أيب ذر، شبه عيسى بن مرمي 

 !؟...تريدين املزيد منها  مأ.. فيكِّ هذه الزواجر، والقوارع أتك 
فلم تدعي يل .. قد قطعتِّ أنفاسي، وضييقتِّ عليَّ املنافذ، واملسالك، واملخارج  :فسم قالت النَّ  

.. فلم يبق  أمامي من خيار، سوى اللهو، واللعب .. طريقاا للمجد والشهرة، واملتاع، إًل وأغلقته دوين 
 !  ت األوانقبل فوا.. والركون إىل الديعة والراحة، وجمالسِّ الطيرب والسَّمر .. والتمتع بزهو العمرِّ 

وكأنك .. ومن خيار خاطئ إىل خيار آخر أشد خطأ .. تفريين من سيء إىل أسوأ : قالت هلا النفسم  
، وخلق اجلن واألنس من أجلها   !؟...ًل تعرفني الغاية اليت خملقتِّ

، قول ه تعاىل  و م ا أممِّرموا . ] 51:ارَّيتالذ[اإْلِّنس  إًِّلَّ لِّيـ ْعبمدمونِّ و م ا خ ل ْقتم اجلِّنَّ و  :] أما قرأتِّ َّي نفسم
ني  ل هم الديِّين    . 5:البينة[إًِّلَّ لِّيـ ْعبمدموا اَّللَّ  خممْلِّصِّ

أين أنتِّ من التيسابق إىل فعل اخلريات، وإىل رضوان للا تعاىل ومغفرته، وجنة عرضها السماوات  
ويف هذا امليدان العظيم أفرغي مهيتك، وطاقتك، .. واجتهدي .. ففي ذلك انفسي، وس ابقي .. واألرض 

نٍَّة ع ْرضمه ا  س ابِّقموا إِّىل  م  :] واحرصي أن ًل يتقديمكِّ أحد، تفوزين خبري ي الدنيا واآلخرة ْغفِّر ٍة ميِّن رَّبيِّكمْم و ج 
. ] 16:املؤمنون[ر اتِّ و همْم هل  ا س ابِّقمون  أمْول ئِّك  يمس ارِّعمون  يفِّ اخْل يْـ . ] 26:احلديد[ك ع ْرضِّ السَّم اء و اأْل ْرضِّ 

تـ ن اف سِّ اْلممتـ ن افِّسمون  و يفِّ ذ لِّك  فـ لْ   . 21:املطففني[يـ 
.. وما وقر يف القلب .. املهم القلب .. ليس املهم العمل .. غفوٌر رحيم  إن للا  : قالت النَّفسم  

 ! والقلب عامر ابإلُيان واحملبة، وإين ألرجو بذلك أن أكون من أهل اجلنية
وللا تعاىل ًل ينظر إىل .. كم ا أن للا تعاىل غفور رحيم، فإن للا  شديدم العقاب : قالت هلا النـَّْفسم  

إنَّ اَّللَّ  ًل يـ ْنظمرم إىل صمو رِّكمْم وأ ْموالِّكمْم، :" إمنا ينظرم إىل القلوب واألعمال، كما يف احلديثالقلوبِّ وحسب، و 
   .مسلم" ول كِّْن يـ ْنظمرم إىل قـملموبِّكمْم وأ ْعمالِّكممْ 

إُيان ف.. عمل  رجم إىلذلك على اجلوارح، وتم  ظهرُث لو صدقتِّ يف احملبة، واإلُيان يف القلب، ل 
قمْل إِّن  :] وللا تعاىل يقولوًل برهان، تابعة وًل عمل، ادعاء كاذب، يعوذه الَبهان، يف القلب من غري مم حمبة و 

هذا هو الَبهان على صدق احملبَّة . 36:آل عمران[كمنتمْم حتمِّبُّون  اَّللي  ف اتَّبِّعموينِّ حيمْبِّْبكممم اَّلليم و يـ ْغفِّْر ل كمْم ذمنموب كمْم 
 تكون احملبةوالعمل وعلى قدر املتابعة ويكون العمل، حملبة الصادقة تكون املتابعة، على قدر امن عدمها؛ ف

ماا منهما ًلزم وملزوم لآلخر كل، فالصادقة  .  ، وجوداا وع د 
  اجل س دم كملُّهم، وإذ ا ف س د ْت ف س د    اجل س دم إذ ا ص ل ح ْت ص ل ح   ؛ممْضغ ة اجل س دِّ أًل  وإنَّ يف :" ويف احلديث 

فالظاهرم بريد الباطنِّ ودليٌل عليه، وما جيري على اجلسد واجلوارح  .متفق عليه "كملُّهم، أًل  وهي الق ْلبم 
 .الظاهرة، دليل على ما وقر واستقري يف القلب، إن كان خرياا فخري، وإن كان شراا فشر
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كِّ َّي نفسم أن أتمين مكر  للا   تمقيمني على الذَّنب، وترجني ..  ترجني اجلنَّة والرمحة مبعصية للا.. فإَّيي
 !فهو رجاء أهل اإلرجاء واجليفاء.. املغفرة 

  ، ، بل هو شرٌّ لكِّ ًل حتسبني عطاء  للاِّ لك وأنت قائمة على معاصيه، غري آِبة بوعيده، هو خري لكِّ
سمن ا بـ ي ااتا و  أ ف أ مِّن  أ ْهلم اْلقمر ى أ ن َي ْ :] وهو استدراج ينتهي إىل اخلسران والنيدم، وًلت حني مندم همْم تِّيـ همْم أبْ 

ئِّممون   سمن ا ضمحاى و   .َن  تِّيـ همْم أبْ  م نم م ْكر  اَّلليِّ . همْم يـ ْلع بمون  أ و  أ مِّن  أ ْهلم اْلقمر ى أ ن َيْ  إًِّلَّ أ ف أ مِّنموْا م ْكر  اَّلليِّ ف ال  َيْ 
رمون    .  22-22:األعراف[اْلق ْومم اخْل اسِّ

ا هو  العبد   يـمْعطي للا   رأْيت   إذا:" ويف احلديث، قال ملسو هيلع هللا ىلص  ، فإمنَّ نيا على م عاصيه ما حيمِّبُّ مِّن  الدُّ
ْم أ بـْو اب  كمليِّ ش ْيٍء ح ّتَّ :] ُثَّ تال   ،" استِّدراجٌ  همْم  ف رِّحموا مبِّ ا أموتموا إِّذ افـ ل مَّا ن سموا م ا ذمكيِّرموا بِّهِّ فـ ت ْحن ا ع ل ْيهِّ أ خ ْذان 
 . 44:األنعام[ ذ ا همْم ممْبلِّسمون  بـ ْغت ةا ف إِّ 

ل ٌة أ نَـّهم :] ويف قوله تعاىل  عمون  و الَّذِّين  يـمْؤتمون  م ا آت وا وَّقـملموبـمهمْم و جِّ قالت . 11:املؤمنون[ْم إِّىل  ر ِبيِِّّْم ر اجِّ
، وي شر بم اخلمر   ،أ هو  الَّذي ي زين !َّي ر سول  اَّللَِّّ : أم املؤمنني عائشة اهنع هللا يضر ديِّيقِّ  ًل،:" ؟ قال  وي سرِّقم  ؛َّي بِّنت  الصيِّ

افم أن ًل يمتقبَّل  منهم  ، ويمصليِّي، و هو  خي   ".  ول كِّنَّهم الرَّجلم ي صومم، ويت صدَّقم
 املؤمن يعمل.. كر به، فال رأي له أنه ُيم  فلم ير  من وسَّع للا عليه، :" قال احلسن البصري 

ل، والفاجرم  ابلطاعات وهو مشفقٌ    ". نيعمل ابملعاصي وهو آمِّ  خائف و جِّ
  ". وا ابهلل غرتي ونعمتهم، فال ت   ،مِتِّ رَّ وغ   ،ِتملو  قوماا قط إًل عند س   ما أخذ للام :" وقال قتادة 
فليأس .. وًل أظنها ستمفرج على خري .. قد ضاقت، واشتدت، واستحكمت أقفاهلا : فسم قالت النَّ  

 !وًل أظن إًل أين هالكة.. والقنوط من الرمحة يهيمن علي .. الفر ج يتملكين  من
وكما أن األمن والرجاء من غري عمل .. القنوطم من رمحة للا يتناّف مع اإلُيان : سم فْ قالت هلا النـَّ  

اا من كذلك اخلوف إىل درجة اليأس، والقنوط من رمحة للا تعاىل مذموم، وهو أشد ذنب.. تواكل مذموم 
والصواب أن جتمعي بني اخلوف والرجاء معاا؛ فإذا جنحت النفسم إىل التفريط واجلفاء، وامليل إىل .. سابقه 

وإذا .. التوسع يف الرخص، وكانت قادرة عليها، غلَّبتِّ جانب اخلوف واخلشية، وجعلت الكلمة الفصل له 
قنوط واليأس، غليبتِّ جانب الرجاء حضر اخلوف، مع عزوف النفس عن التفريط واجلفاء، ومحلك على ال

برمحة للا تعاىل وعفوه، وجعلت احلكم له، فيعتدل امليزان من غري إفراط وًل تفريط، وًل غلو وًل جفاء، قال 
ريم غ افِّرِّ الذَّنبِّ و ق ابِّلِّ التـَّْوبِّ ش دِّيدِّ اْلعِّق ابِّ ذِّي الطَّْولِّ ًل  إِّل ه  إِّ :] تعاىل أ مَّْن همو  ]  .3:غافر[ًلَّ همو  إِّل ْيهِّ اْلم صِّ

ر ة  و يـ ْرجمو ر مْح   رم اآْلخِّ داا و ق ائِّماا حي ْذ  ء اللَّْيلِّ س اجِّ فجمعت هذه اآلية الكرُية بني . 2:الزمر[ ة  ر بيِّهِّ ق انٌِّت آان 
احلذر واخلوف من اآلخرة، وبني الرجاء، فهما ــ اخلوف والرجاء ــ كاجلناحني للطائر، ًل ينفكان عن بعضهما 

 . ض، كما ًل ُيكن له الطريان والنجاة إًل ِبما معاا البع
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رِّين  و ذ لِّكمْم ظ نُّكممم الَّذِّي ظ ن نتمم بِّر بيِّكمْم أ ْرد اكمْم ف أ  :] قال تعاىل  ْن اخْل اسِّ واألمن . 23:فصلت[ْصب ْحتمم ميِّ
صاحبه ويوبقه، واخلوف إذا انفرد كل واحد منهما عن اآلخر، حتقق سوء الظن برب العاملني، الذي يمردي 

وإذا اجتمعا ومل يتفريقا، وفق التفصيل الوارد أعاله، حتقق حسن الظن ابهلل، وللا تعاىل عند ظن عبده به؛ إن 
 . ظن به خرياا، وجد خرياا، وإن ظن به غري ذلك، فال يلوم ني إًل نفسه

ًل يمغل ق دونكِّ .. ار الوقت ابب األمل، والرجاء، والتوبة مفتوح على مصراعيه، وعلى مد! َّي نفسم           
ًل حيول بينك وبينه حائل، وًل وسيط، قال .. ما دام فيك عرق ينبض ابحلياة، واحلرص على التوبة واإلانبة 

ْم ًل  تـ ْقن طموا مِّن رَّمْح ةِّ اَّللَِّّ إِّنَّ اَّللَّ  يـ ْغفِّرم الذُّ :] تعاىل هِّ هم همو  نموب  مج ِّيعاا إِّنَّ قمْل َّي  عِّب ادِّي  الَّذِّين  أ ْسر فموا ع ل ى أ نفمسِّ
يمم  إِّذ ا س أ ل ك  عِّب ادِّي . ] 51:احلجر[ةِّ ر بيِّهِّ إًِّلَّ الضَّآلُّون  ق ال  و م ن يـ ْقن طم مِّن رَّمْح  . ] 53:الزمر[اْلغ فمورم الرَّحِّ و 

ة  الدَّاعِّ إِّذ ا د ع انِّ  يبم د ْعو  إِّنَّ م ع  اْلعمْسرِّ يمْسراا  .اْلعمْسرِّ يمْسراا  ف إِّنَّ م ع  . ] 681:البقرة[ع ينيِّ ف إِّينيِّ ق رِّيٌب أمجِّ
 ! وأّنَّ .. وما من عمسٍر إًل ويمتبعه للا تعاىل بيسرين، وما غلب عسٌر يمسرين . 1-5:الشرح[
 :رحم للا الشافعي إذ يقول 
ا الف ّت   ذ رعاا و عِّند  اَّلل ِّ مِّنها امل خر جم ...  و ل رمبَّ انزِّل ٍة ي ضيقم هل 
اضاق ت   ل قاِتم  فمرِّج ت و كمنتم أ ظمنُّها ًل تمفر جم ...  فـ ل ميا اِّست حك م ت ح 
نهي ي إليهما ــ لتم اللوامة ــ وكانت تمصغِّ  األمارة، والنفس   املطمئنية خماطبة النفس   فسم فت د خيلت النَّ  

 ، وًل بنون، وًل حس ٌب،ًل ي نفعم مالٌ  يوم.. فعند للا امللتقى واحلساب .. قد أطلتما اجلدال : بينهما احلوار  
، واألحقاد، دِّ ، والرَّيء، واحلس  سليم من الشيركِّ  بٍ تعاىل بقل إًل من أتى للا  .. وًل رَّيسة  ، وًل زعامةٌ بٌ وًل نس  

يـ ر ى اَّلليم ] وإان هلل وإاني إليه راجعون،.. بقلٍب عامٍر ابلتيقوى والعملِّ الصياحل .. والضغائن  و قملِّ اْعم لموْا ف س 
نـ بيِّئم  . ] 615:التوبة[كمم مبِّ ا كمنتمْم تـ ْعم لمون  ع م ل كمْم و ر سمولمهم و اْلممْؤمِّنمون  و س تـمر دُّون  إِّىل  ع املِِّّ اْلغ ْيبِّ و الشَّه اد ةِّ فـ يـم

ثْـق ال  ذ رَّ  ْل مِّ ْل مِّ .  ٍة خ رْياا يـ ر هم ف م ن يـ ْعم   . 8-2:الزلزلة[ثْـق ال  ذ رٍَّة ش رياا يـ ر هم و م ن يـ ْعم 
* * * * *  

 ! من وجهةِّ نظٍر أخرى ةم البِّْدع   -114
والنهي .. أن تنهى عنها  منها، ليس من السنة واحلكمة شرعندما يكون البديل عن البدعة ما هو  

 . منها اا خري و وممكناا، متاحاا، ع عندما يكون البديل عنها عنها يمشر  
 ..حياربون الدعوة إىل للا، وحياربون الكلمة الطيبة يف بعض البلدان اليت حيكمها طغاة مستبدون،  

إًل يف بعض املناسبات الدينة، فإهنم يتساهلون، ويسمحون،   وًل يسمحون بعقد الندوات، واًلجتماعات،
ى لكلمة الدين واإلُيان ش  طْ والناس ع  .. ، وحنوها من املناسبات كاملولد النبوي، ومناسبة النصف من شعبان

فحينئٍذ، ليس من .. ًل يسمعون كلمة عن اإلسالم، ونب اإلسالم، إًل يف تلك املناسبات كثري منهم ورمبا  .. 
 ....! ه، بدعة فاجتنبوهنأن هذا الذي تفعلو : هؤًلء الناسالسنة، واحلكمة، أن ينَبي أحدان خماطباا 
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اجد، ويفعل قد خيرج شاب حديث العهد ابلتدين مع مجاعة التبليغ، يبيت معهم يف املسكذلك  
ليس من احلكمة أن يمنهى عن اخلروج معهم، حبجة أن ما يفعله ويفعلونه بدعة أو فيه .. طقوسهم املعروفة 

  ...! ، والضياعإذا كنت تعلم أن البديل عنهم سيكون املراقص، ودور اخلنا، وأقران السوء.. بدع 
وا الفاحتة، الصالة أن يقرؤ م قبل الصالة وبعد من عادة أئمته.. يف بعض البلدان األعجمية  

فقلت ..  الصوت كَباتعَب مأحياانا املعروفة بصوت مرتفع، و سابيح والتَّ واإلخالص، واملعوذات، واألذكار 
هذا الذي نفعله هو رصيد الناس من  :فقال يل َّي فالن.. هذا الذي تفعلونه بدعة، ًل جيوز : ألحدهم
ًل متضي .. مع عدم إجياد البديل املمكن والسهل .. وفعلنا ما تطلبه منا .. لو أمسكنا، ومل نفعل  التدين،

الفاحتة، وسورة اإلخالص، واملعوذات، ونسوا التلفظ بشهادة قراءة ة على الناس إًل ويكونون قد نسوا ن  س  
وصعبت عليهم .. األذكار، والتسابيح ريها من غأو مل يعد مبقدورهم أن يتلفظوا ِبا بسهولة، وًل ب.. التوحيد 
 ...! منهم إىل التدين  أقرب إىل اإلحلادًل دينيني، و وألصبحوا .. الصالة 

أهون من أن ًل يمذك ر للا  ،وأن يمذك ر للا بصوت مرتفع ..من اإلحلاد  أهونم  دعةم البِّ : فقلت يف نفسي 
واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر أن ننهى عن بدعة يكون البديل عنها شراا منها  ،ةليس من السني  ..داا أب  

أن واحلديث عن البدع، والبدعة،  األمر ابملعروف والنهي عن املنكر،مهمة وهذا فقه أرجو ممن يتصدرون .. 
  .يتنبهوا له

* * * * *  
 .األس دم والفِّيلم  -115

ًل يقبل له .. الغابة  ك يفامللِّ  السيد األول، وأنَّه معلناا أنه..  ر يف الغابةأدم يتبخرت ويز خرج األس   
، وتفريده يف حكم معلناا انتصاره عليه .. فرتسهحبيواٍن يسطو عليه وي وكان كلما مرَّ .. منافساا خصماا وًل 

إىل أن رأى .. فقتله  ئبٍ ذومر ب.. ومر بثعلب فقتله .. فقتله  ومر بثورٍ .. قه ومزي فقتله  ضبعٍ فمر ب..  الغابة
وأخذ يقرتب منه .. خيفةا ومِّن ضخامته منه  فتوجس األسدم .. ، يرعى غري مباٍل ملا جيري حوله فيالا ضخماا 

، وجتاوز فما إن اقرتب من الفيل.. لو دان منه أكثر  وماذا ُيكن أن يفعل.. نبض الفيل اا وتردد جاسَّ  ببِّْطء
قد و ..  حمملقاا بعينيه..  خرطومه إىل األعلىيرفع الفيلم و  إًل.. ًلحظه قد والفيل ..  حدوده يف اًلقرتاب

وتراجع، وهو .. فتوقف األسد  .. ومسعته مجيع حيواانت الغابة  ..ةا قوية ارجتت هلا أشجار الغابة م  م  هنْ هن  
فهدأ .. جمرد مزحة  إًلهو ما واقرتايب منك .. فأان أمزح .. أًل تعرفين .. أمزح معك أيها الفيل : يقول للفيل

حلظات  أشدي خلفه يعيش  اتركاا األسد  .. يف رعيه، وثين وتكسري غصون األشجار ومضى .. الفيل  غضبم 
دول املسلمني ــ إًل إن كانت من وهكذا أمريكا مل تدع دولة صغرية، وضعيفة ــ وخباصة ... اخلوف والرعب 

 .. ، وجمازرهاوانتصاراِتا ،ومتاهت بقوِتا ..الضعفاء على أهلها وطرياهنا سطت عليها، وجربت أسلحتها و 
رغم أنك قتلت من مواطين أمريكا .. أنت َّي أيها الفيل الصيين : فقالت له، إىل أن واجهت الفيل الصيين
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ه يوتوج.. وحبياب .. وحلو .. ظريف لطيف و فإنك فيل .. ألفاا بواسطة الفريوس كوروان  أربعنيأكثر من 
فهي جمرد .. ًل تعدو عن مزحة .. َّي أيها الفيل الصيين  القاسية جتاهكالشديدة و التصرحيات األمريكية 

 ! ؟! "عصيب بليزًل ت  .. " فعالم ًل تتحمل املزاح .. أًل تعرف أننا منزح  ..سياسية مزحة 
21/4/2121  

* * * * *  
 .نصيحة لآلابء -111

اآلابء؛ أهنم إذا ًلحظوا على أحد األبناء، ميوًلا  كثري من  ألخطاء اجلسيمة اليت يقع فيهامن ا 
سرعان ما يمظهرون .. اإلسالمية، أو حفظ القرآن ومدارسته  وانصرافاا حنو طلب العلم الشرعي، أو الثقافة

وأن ًل يكون .. اًلنشغال ابلواجبات املدرسية اًلنصراف و يف هذا اجلانب، ويبدأون توجيهه إىل  له زهداا 
وأحياانا ًل حيلو هلم أن .. ه ابلعلوم الشرعية والثقافة اإلسالمية على حساب الواجبات املدرسية انشغال

حبفظ كتاب روا أبناءهم ــ ذكوراا وإاناثا ــ أبمهية الواجبات املدرسية، إًل عندما يروهنم منصرفني أو منشغلني يذكي 
 ! وماذا تكون النتيجة؟..  فماذا حيصل ..للا، ومدارسة الثقافة اإلسىالمية، وحنو ذلك 

اًلهتمام احلماس و يفقدون و .. يزهدون بطلب العلم الشرعي ــ ذكوراا وإاناثا ــ الذي حيصل أن األبناء  
بل أظهروا .. ألن آابءهم مل يمظهروا هلم اًلهتمام ِبذا اجلانب  ..وابألخالق اإلسالمية  ..ابلثقافة اإلسالمية 

مبا ينعكس سلباا على .. ويسوء سلوكهم  أن األبناء ــ نتيجة لذلك ــ تسوء أخالقهم، ،نياا اث.. هلم العكس 
.. وابحمليط الذي يعيشون فيه .. وأبقراهنم .. وعلى عالقتهم آبابئهم ..  أنفسهماألطفال وسلوك نفسية 

صيحات وهنا تبدأ .. َب وإىل ما بعد مرحلة الشباب ويصحبهم هذا اًلحنراف، وسوء اخللق إىل الكِّ 
أبن يصلحوا أبناءهم وبناِتم .. والتدخيل النجدة يناشدون املصلحني والشيوخ .. واألمهات خات اآلابء وصر 
عند والسبب هو من  ..صعباا أصبح قيادهم أن و وساء سلوكهم، قد ساءت أخالقهم، وأن األبناء .. 

اهتمامهم ابلواجبات املدرسية، فيه كانوا يظهرون   ك الوقت الذيمن ذل..  اآلابء واألمهات هم؛ أنفسأنفس
وًل .. بوا من جنس فعلهم فعموقِّ .. واألخالق اإلسالمية .. دون الواجبات الشرعية، والثقافة اإلسالمية 

  !يلوموا إًل أنفسهم
* * * * *  

 . املوقف من األهواء وأصحاِبا -112
ينفخ فيها كلما ذبلت،  يفتأ أن دة؛ كانت، وًل تزال، وستظل؛ ألن الشيطان ًلاألهواء كثرية ومتجدي  
وهي مثلها كمثل نبتة خبيثة يف صحراء .. ويرويها  هلا حيتضنها ، ويبحث عن نصريٍ آلت إىل األفول واهلالكو 

لتقتات من فتات وفضالت ما يمصيب،  ؛ىل واحة خضراءن يرويها، أو ينقلها إ، تبحث عمي جدابء لةٍ قاحِّ 
 .من النبااتت ويصل إىل ما يقرِبا
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اجلمْعالنِّ الَّيت ويف التَّاريِّخ ت راكمات من األهواءِّ املهجمور ةِّ واملتعفينة، َيىب  بعضم املعاصرين ــ على طريقةِّ  
حتت ممسمييات وعناوين جديدة .. ــ إًل نـ ْبشها، وإخراجها من جديد للنور، وللهواء الطلق  أبنفِّها النَّنت   تدفعم 

وغريها من األلقاب والعناوين اليت .. واحلداثة .. والتجديد .. التنوير  :ما أنز ل للا ِبا من سلطان وبرَّاقة
 ! ظاهرها ممت ش اب ه، وابطِّنمها ش رٌّ وخ بيث

ب  بدعٍة، فقد ن وقَّر صاحِّ م  :" يف احلديثكما .. وهؤًلء حقهم اهلجر، والزَّجر، لعليهم ينتهون  
  ".اإلسالم  دمِّ أعان على ه  

أن يمكرم دينه؛ فليعتزل جمالسة أصحاب األهواء؛ فإن جمالستهم  من أحبَّ :" قال ،وعن ابن مسعود 
 ".ألصق ابجلَّرب 

 ". ًل جتالس صاحب بدعٍة؛ فإنه ُيرض قلبك :" وعن احلسن البصري، قال 
 ". ًل متكينوا صاحب  بدعٍة من ج د ل؛ فيمورث قلوبكم من فتنته ارتياابا :" األوزاعيقال  
بوا ابجليريد والنعال، ويمطاف ِبم يف العشائر كمي يف أهل الكالم أن يمضر  حم :" الشَّافعيوقال  

 ".على الكالم  ، وأقبل  ةِّ نَّ والسُّ  زاء من ترك الكتاب  هذا ج  : والقبائل، ويمقال
وحيك  ":أمحد بن حنبل للحارث بن أسد احملاسب، بسبب تصنيفه كتاابا يف الرد على املبتدعـةوقال  

ت حتكي بدعتهم أوًلا ُث تـرد عليهـم؟ ألسـت حتمـل النـاس بتصنيفـك على مطالعة البدعة والتفكر ألسـ
 ". !ابلشبهة، فيدعوهم ذلك إِّىل الرأي والبحث والفتنة؟

* * * * *   
 ! كوروان  ثعالِّبم مدينة لندن يف عهدِّ  -118

، ؛ خللوها تقريباا من املارةالليلستولوا على شوارع مدينة لندن، بعد منتصف عالب أن ي  الثي  ةم عاد   
أما يف عهد كوروان، .. مامة الفضالت اليت تمرم ى يف سالت القم  يف طعامهميبحثون عن ..  اسالني حركة  ةِّ دأ  هل  و 

، إىل ما بعد غروب الشمس ،اًلستيالء عليهاتوقيت غزوها و موا توقيت خروجهم إىل الشوارع، و فقد قدي 
ُيرحون ــ بكل يلعبون و ون و لبيوت ــ يبحثون عن الطعام، ويقفز  األزقة، واوبنييطوفون يف الشوارع، فرتاهم 

يمقابلون نظرات النياس هلم، .. وافذ والني  فِّ ر  ًل يبالون لنظرات الناس إليهم من الشُّ ..  ، وأمانحريية وطمأنينة
ًل  بوسون يف منازهلم،وكالِبم حم وكأهنم على علٍم أبن الناس  .. نظرات التهكم، واًلستخفاف، والتيحديي ب

اللهم : يقولون، ويدعون  ابلثيعالبوكأيني .. اخلروج إليهم، وًل ترويعهم ــ يف هذا التوقيت املبكير ــ يستطيعون 
عالِّب دقم يف النَّاس، وقوم الثي صْ ي  ..  كورواناحلريية؛ نعمة    وأدِّْم علينا نعمة  .. أدِّم حبس الناس يف بيوِتم 

 ". وائدم وٍم ف  قوٍم عند ق  م صائِّبم :" املث ل
* * * * *  

ْعن ا قـمْرآانا ع ج باا ]  -112  . 6:اجلن[إِّانَّ مس ِّ
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أنه مبفرده يمقاتل يف ميادين الكفر، املمدهشة ومن عجائبه .. عند حدٍي  فم القرآن ًل تتوقي  عجائبم  
 جمتمعني فال يقوون.. هم اهلدَّامة ووسائل  ارة، مبفرده يمقاوم ويمقاتل جيوشهم اجلري .. والنفاق، والزندقة، واإلحلاد 

.. بينه وبني مسامع النياس، وأّنَّ  حييلون به خب، واللغو، والضجيج، الذيعلى مواجهته إًل إبحداث الصي 
و ق ال  الَّذِّين   :] كما قال تعاىل وتنوَّع، وتطور، وإن كان اجلديد منه قد تضاعف  األسلوب القدمي اجلديد، 

ا اْلقمْرآنِّ و اْلغ ْواك ف رموا ًل    . 21:فصلت[فِّيهِّ ل ع لَّكمْم تـ ْغلِّبمون   ت ْسم عموا هلِّ ذ 
ص ى   وم كرم الليلِّ والنَّهار ممستمٌر من غري .. تد عم احلليم  حرياانا .. حتم ارم أم ام ها العمقمول .. املكائدم ًل حتم

ــ  !للا ــ مبفرده كتاب     لكنَّ .. مبكرهم ئوا نور  للا يريدون أن يمطف.. وإن م كر هم لتزول  منه اجلبالم .. توقيٍف 
وَيىب إًل أن يمتِّمَّ .. وحيرقم ابطل هم .. ويمبطلم م كر هم .. وظلمهم وظالمهم .. هلم ابملرصاد؛ يمبديدم مكائد هم 

 !نور هم ــ ويف عِّقر دارِّهم ــ ولو ك رِّه  الكافرون
   . وأميٌة تنتمي هلذا الكتاب العظيم، حقُّ هلا أن ًل ت قل ق، وًل حْتز ن ..إنه ممقاتٌل بال ممقاوم، وًل ممنازِّع  

* * * * *  
 ! اغم ر  الف   -121

وحيرص أن يقتل أوقاته ابلعادات .. تمغتن م  نعمةا  ًليف الفراغ نقمة،  ىوير ..  راغ  الف   ملن يشكو 
، وأنت الوقت  :أقولوفيما ًل ينفع، والسلوكيات اخلاطئة،  .. فهو يساويك وأنت تساويه .. الوقت أنت 

وًلت .. ك فإذا ذهب وقتك كله، ذهب كليك، وجاء أجلم ..  نكوكلما ذهب جزء من وقتك، ذهب جزء م
  !حني مندم

لئ وعاءه ذه باا ..  وعاء الوقتم   فمن أي ..  ، ورواثا وهناك من ُيلئه بعراا، وح ص اا .. ولؤلؤاا هناك من ُيم
 !الفريقني أنت؟

وتنجز فيها .. الوقت هو املساحة اليت منحك للا إَّيها لكي تنجز فيها مشاريعك، وأعمالك  
تطع قطعة من املساحة املتاحة لك تمق.. من غري إجناز وًل عمل  واليوم الذي ُيضي..  ااًلختبارات املوكل ِب

ق جرس دوي.. اليت ُيكن أن تنجز فيها شيئاا حة حّت تفقد املساعليك وهكذا يف كل يوم تضيق املساحة .. 
دقيقة  ؤكوحينئٍذ ًل ينفعك استجدا.. اًلختبارات وتمطوى صحف .. انتهاء توقيت اإلجابة عن اًلختبارات 

هِّْم عِّند  ر ِبيِِّّْم ر بَـّ .. ]  تعمل صاحلاا جتتهد، و من الوقت، لتستدرك، و  كِّسمو رمؤموسِّ ن ا و ل ْو تـ ر ى إِّذِّ اْلممْجرِّممون  ان 
ْعن ا نـ ْعم   ْعن ا ف اْرجِّ اا إِّانَّ مموقِّنمون  أ ْبص ْران  و مس ِّ و همْم ي ْصط رِّخمون  فِّيه ا ر بَـّن ا أ ْخرِّْجن ا نـ ْعم ْل . ] 62:السجدة[ْل ص احلِّ
ر  الَّذِّي كمنَّا نـ ْعم لم  اا غ يـْ  !ًل عذر لكم.. أومل نعطيكم الوقت الكايف من قبل . 32:فاطر[أ و مل ْ نـمع ميِّرْكمم  ص احلِّ

هناك من يزرعها شوكاا، وهناك من .. املقتطعة له وما يزرع يف فالته  وكل امرئٍ ..  التٍ ف  ك    الوقتم  
وفالته قاحلة ه وقد خاب وخسر من انقضى عمرم ..  وعظم نفعه وعطاؤه ،يرويها ويزرعها مبا لذَّ وطاب

  !جدابء، ًل خري فيها
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يوم يمقال .. سرتاين يف صحيفةِّ عملك .. إىل اللقاء : كل يوٍم يمقتط ع من عمرك، يموديعك قائالا  
يباا اقْـر ْأ ك ت اب ك  ك ف ى بِّنـ ْفسِّ :] لك  ! فإميا أن تمس رَّ يب، وإمَّا أن تمس اء. 64:اإلسراء[ك  اْليـ ْوم  ع ل ْيك  ح سِّ

 ..!.رضي لوقته أن ُيضي بال مثن، أو بثمٍن خبس أرخص وقته وعمره، و الناس، من  صم أرخ   
من يرضى أن ُيضي وقتاا من عمره من دون أن ينجز فيه شيئاا .. أزهدهم بوقته أزه دم الناسِّ بنفسه،  

  ..!.انفعاا 
أو يسمح لآلخرين أن يتحكموا بوقته، وابلطريقة اليت  ..العبد اململوك من يبيع وقته لآلخرين  

 ! يهدرون ِبا وقته
يتِّ قمْل إِّنَّ ص ال يتِّ و نمسمكِّي و حم ْي اي  و مم  ا] ، هلل؛ يعين أن وقتك كله جيب أن يكون وحده أنت عبد هلل 

 . ، ًل شريك له[ َّللِّيِّ ر بيِّ اْلع ال مِّني  ] فحياتك كلها حّت مماتك . 612:األنعام[َّللِّيِّ ر بيِّ اْلع ال مِّني  
يرتد عليك ــ يف دينك أو أنت عبد هلل وحده؛ يعين أن وقتك كله جيب أن يكون يف طاعة للا؛  
:" ويف احلديث.. أو على غريك من الناس ابخلري  عليك وعلى أهلك، يرتد نياك أو كليهما معاا ــ ابخلري، أودم 

 ". لِّلناسِّ  عمهممْ أنف   اسِّ خريم الني 
اغتنامها،  رعايتها و سؤول عنها؛ هل فرطت ِبا، أم أحسنت وقوف ومالوقت نعمة وأمانة، وإنك مل 

 .."..أفناهم  فيما عمرِّهِّ سأل  عن ًل تزولم قد ما عبٍد يوم  القيامةِّ حّتَّ يم  :"كما يف احلديث
قبل   فراغ ك، و ح يات ك قبل  موتِّك، وصِّحَّت ك قبل  س ق مِّك: اغتنِّْم مخساا قبل  مخسٍ :" وقال ملسو هيلع هللا ىلص 

 ".  غِّناك قبل  فقرِّك  شمْغلِّك، وشباب ك قبل  ه ر مِّك، و 
بـ ْهل الا ــ أي فارغاا ــ ًل :" وقد أمثر عن الفاروق عمر بن اخلطاب هنع هللا يضر قوله  إيني ألكر هم أن أرى أحد كمم س 

 ". يف عملِّ دنيا، وًل يف عملِّ آخرة 
 ما ع ليك  ي ضيعم  وأراهم أْسه ل  ... والوقتم أنفسم ما عمنِّيت  حبِّْفظِّهِّ  
 ! أقضي الوقت؟ وب  .. ماذا أعمل .. ما عندي عمل : لْ قم ًل تـ   
فانشغل بذِّكر للا، أنعم به من .. إن مل يكن لديك عمل تنتفع به لنفسك، أو ألهلِّك، أو للناس  

أو ابستماع لدرس انفع، عن طريق .. انفٍع  أو بقراءة كتابٍ ..  ، وتدبير معانيهأو بتالوة القرآن.. شغٍل 
سبحان للا ــ وهي ًل أتخذ منك أكثر من اثنيتني ــ تمغر س لك ِبا : فلو قلت.. شبكة اًلنرتنت، وما أكثرها 

احلمد هلل، وًل إله إًل للا، : كذلك لو قلت.. وعظمتها إًل للا  ، وعطاءها،شجرٌة يف اجلنة، ًل يعلم مجاهل ا
لك بكليِّ واحدٍة  تمغر سم ، وللام أكَبم؛ للاِّ، واحلمدم هلل، وًل إله إًل للام  بحان  سم :" كما يف احلديث  وللا أكَب،

  !ما أقليه من جهد، وما أعظمه من أجر ". يف اجلنَّةِّ  شجرةٌ 
ذا ما للا رسول   َّي:" قال أبو ذ ر هنع هللا يضر ..وإليك  قصَّتمه ..  صاحب أيب ذ ريٍ  لِّ مث  ك،  ك  لم ثـ  وًل يكن م   

ك تمرضِّخ  مما خوَّل   أن  :لَّي نبَّ للاِّ مع اإلُيانِّ عمٌل؟ قا: قلتم . اإلُيانم ابهلل: ملسو هيلع هللا ىلص النَّارِّ؟ قال منيمنجي العبدم 
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خ  مما رزق   ، : يرض خم؟ قال ماًل جيدم  اا َّي نبَّ للاِّ فإن كان فقري : قلتم . ك للام للام، وتمرضِّ وينهى عن َيمرم ابملعروفِّ
، وًل ينهى عن املنكرِّ؟ قال أنكان ًليستطيعم   إن :قلتم . املنكرِّ  َّي : لتم ق. فْليمعِّنِّ األ ْخر ق  : َيمر  املعروف 

كان ضعيفاا   إنَّي نبَّ للاِّ أرأيت  : قلتم . اا فْليمعِّْن مظلوم: يصنع ؟ قال أنكان ًل حيسنم   إن أرأيت   ، رسول  للاِّ 
ْك أذاه عن الناسِّ  !؟خريٍ  من بِّكلصاحِّ  ترتك   أن تريدم  ما :ل ملسو هيلع هللا ىلص؟ قااا يمعني  مظلوم أنًل يستطيعم   ".  لِّيمْمسِّ

* * * * *  
 !الذَّهب املليارم  -126

سيكون عرضة للتآمر والقتل، إنساٍن املليار ما زاد عن  وأنَّ .. هب عن املليار الذَّ  النياسِّ  حديثم  ر  ثـم ك   
حَّاءِّ ولِّز ْعمِّ األشرارِّ .. شية اإلنفاق خ   م أكثر من مليار ، وًل تمطعِّ همعم ألكثر من مليار سِّ تَّ أن األرض  ًل تـ  األشِّ

فاملمْلكم ممْلكمه، .. لواحدِّ القهار  افاألمر كله هلل..  يئاا ليس لكم من األمر ش: نقولوهلؤًلء األشرار .. إنسان 
:] م ن فيها سقيرزق، ويمطعِّم، وي  هو الذي ي  ر بُّنا وأنه تعاىل .. حيميها و  يرعاها هلا ربي من ممْلكِّهِّ، و واألرضم 

او اتِّ و اأْل ْرضِّ قملِّ اَّللَّم  اء رِّْزقمكمْم و م ا تموع دمون  و يفِّ السَّم  ] . 24:سبأ[قمْل م ن يـ ْرزمقمكمم ميِّن  السَّم 
 أعلى وأسرعم ابملرصاد، وهو وملكركم لكم ، وآتمر م، فاهلل تعاىل كراا كمبَّاراا م   ومهما مكر م. 22:الذارَّيت[
  .كراا م  
نف اقِّ و ك ان  اإلنس انم :] صدق للا العظيم  ْلِّكمون  خ ز آئِّن  ر مْح ةِّ ر يبيِّ إِّذاا ألَّ ْمس ْكتمْم خ ْشي ة  اإلِّ قمل لَّْو أ نتمْم مت 

ثنا عنكم، . 611:اإلسراء[قـ تموراا  ا يف موعن نواَّيكم الشيريرة، قبل أن تفنيدوا كم، وعن شحيِّ القرآن حدَّ
يكونه، وت كيدونهأنفسكم األمَّارة ابلسيوء  ...! ، وع مَّا حتم

* * * * *  
 .تتشفَّع عند مورد الشَّدائد، والزًَّلت احلسناتم  -122

ائد، واملصائب   دية، .. احلس ن اتم تمْست ْحض ر، وتـ ت ش فَّع عِّند  مورِّدِّ الشَّد  مِّ الشيِّ فأعِّدُّوا احلس ن ات، ألَّيَّ
ني  :] قال تعاىل عن نبيه يونمس ملا التـ ق م ه احلموتم .. تنفعمكم إبذن للا  ْن اْلممس بيِّحِّ ل ل بِّث  يفِّ . فـ ل ْوًل  أ نَّهم ك ان  مِّ

ع ثمون   ب ْطنِّهِّ إِّىل   ف احْن طَّْت والثَّالث ةم الذين دخ لموا الغار ، .. فذمكِّر  له التَّْسبيحم . 644-643:الصافات[يـ ْومِّ يـمبـْ
ْم  ، ف اْنط بـ ق ْت عليهم ص ْخر ةٌ عل ى ف مِّ غ ارِّهِّ است ْحض رموا حس ناِتم، وتوسَّلوا ِبا إىل للا، فانفر ج ت ..  مِّن  اجل ب لِّ
قال .. ومل يكمن عنده إًل السَّيئات .. ا انطبق  البحرم على فرعون، استنج د  واست غاث ومل.. عنهم الصَّخرة 

دِّين  :] للا له  . 26:يونس[آآلن  و ق ْد ع ص ْيت  قـ ْبلم و كمنت  مِّن  اْلممْفسِّ
:] كذلك فإن احلسنات تمست حض ر وتتشفيع عند موردِّ الزًَّلت، فتقيل عثرات صاحبها، قال تعاىل 

 . 664:هود[الصَّال ة  ط ر يف ِّ النـَّه ارِّ و زمل فاا ميِّن  اللَّْيلِّ إِّنَّ احلْ س ن اتِّ يمْذهِّنْب  السَّـييِّئ اتِّ  و أ قِّمِّ 
َّي ر سمول  للاِّ، أ ص ْبتم : ج اء  إىل النبيِّ ص لَّى اَّللَّم عليه و س لَّم ، ف قال  ، أن رجالا أخرج مسلم يف صحيحه 

: فأقِّْمهم ع ل يَّ، قال  ــ  منصوصاا عليه داا احلدود املعلومة اليت تستوجب قصاصاا حمدي ــ يريد ذنباا دون ح دًّا 
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ةم و ح ض ر تِّ  ة  ف ص لَّى مع ر سمولِّ للاِّ ص لَّى اَّللَّم عليه و س لَّم ، فـ ل مَّا ق ض ى  الصَّال  َّي ر سمول  للاِّ، إينيِّ : قال   الصَّال 
َّ كِّت اب  للاِّ، قال   ة   ح ض ْرت   هلْ :" أ ص ْبتم ح دًّا، فأقِّْم يفِّ  ".  قْد غمفِّر  ل ك   ":نـ ع ْم، قال  : قال   ".معن ا؟ الصَّال 

، أ ليس  قْد تـ و ضَّْأت  فأْحس ْنت  الومضموء ؟ ق :"ويف رواية  ني  خ ر ْجت  مِّن بـ ْيتِّك  بـ ل ى، َّي : ال  أ ر أ ْيت  حِّ
ة   ش هِّْدت   ُثمَّ : ر سمول  للاِّ، قال نـ ع ْم، َّي ر سمول  للاِّ، ف قال  له ر سمولم للاِّ ص لَّى اَّللَّم عليه : ف قال   ؟معن ا الصَّال 

 .فذمكِّر ت له حسنة الصالة، وتشفعَّت له ." فإنَّ اَّللَّ  قْد غ ف ر  لك  ذ نـْب ك: و س لَّم  
أنَّ رسول  للاِّ صلَّى للام عليه وس لَّم أراد  هلم مكَّة  ي ْذكمرم  أهلِّ حاطِّب  بن  أيب بـ ْلت عة  إىل  ك ت ب    وملَّا 

 أْهلِّ أليس  مِّن  ":ملسو هيلع هللا ىلص إنَّه قْد خان  اَّللَّ  ور سوله واملمْؤمِّنِّني ، ف د ْعينِّ ف ألِّ ْضرِّب  عمنـمق هم، فقال  : قال  عمم رم ..   غ ْزو هم
تمْم، فق ْد غ ف ْرتم ل كممْ : فقال   ،ب ْدرٍ  أْهلِّ إىل  اطَّل ع  ل ع لَّ اَّللَّ   !ب ْدٍر؟ ئـْ ، وقال  . " اْعم لموا ما شِّ : ف د معْت ع ْينا عمم ر 

   .البخاري. اَّللَّم ور سولمهم أْعل مم 
اْعم لوا ما : فقال ب دٍر، أهلِّ  على اطَّل ع  ما يمْدريك  لعلَّ للا  قد  !ب ْدٍر؟ أهلِّ أت قتملم ر جمالا مِّن  :"ويف رواية 

ئتمم   . عت له، وتشفي ت له حسنة بدرر  فذكِّ  ". شِّ
أنَّ ر جمالا عل ى ع ْهدِّ النبيِّ ص لَّى للام عليه وسلَّم  كان  امْسمهم :" كذلك احلديث الذي أخرجه البخاري 

كم  ر سول  اَّللَِّّ ص لَّى للام عليه وسلَّم ، وكان  النبُّ ص لَّى للام عليه وسلَّم  ع ْبد  اَّللَِّّ، وكان  يـمل قَّبم محِّ اراا، وكان  يمْضحِّ
، ف أميتِّ  به يـ ْوماا فأم ر  به ف جملِّد ، فـ ق ال  ر جمٌل مِّن  الق ْومِّ  اللَّهممَّ العْنه، ما أْكثـ ر  ما يـمْؤت ى بهِّ؟ : قْد ج ل د هم يف الشَّر ابِّ

ت له حسنة حبه ر  كِّ فذم ".  فـ و اَّللَِّّ ما ع لِّْمتم إنَّه حيمِّبُّ اَّللَّ  ور سول هم  تـ ْلع نموهم، ًل :مليه وسلَّ لنبُّ ص لَّى للام عفـ ق ال  ا
 . ومنعت من حلوق وعيد اللعن بهوصِّدق وًلئه، هلل ولرسوله، 

، أو ل ْستم أح قَّ أْهلِّ األْرضِّ أْن  ":ملسو هيلع هللا ىلص قال   !قِّ اَّللَّ  اتَّ  :كذلك اخلارجي، الذي قال للنب ملسو هيلع هللا ىلص  ويـْل ك 
الِّدم بنم الو لِّيدِّ  ،"!؟يـ تَّقِّي  اَّللَّ   أْن  ل ع لَّهم  ؛ًل   ":ملسو هيلع هللا ىلص َّي ر سول  اَّللَِّّ، أًل  أْضرِّبم عمنـمق هم؟ قال  : ُثمَّ وىلَّ الرَّجملم، قال  خ 

 . فذك ر له الصالة .البخاري" ..يمص ليِّي ي كون  
فاقبـ لموا من :" فقالوبذهلم، لسابقة إسالمهم وجهادهم،  خرياا؛ ى النب ملسو هيلع هللا ىلص ابألنصارأوص   وقد 

يئِّهم  نِّهم، وجتاوزوا عن ممسِّ اا من حدودِّ  همأحدم  ؛ فإذا ما أساء  "حممْسِّ ه، أقيلوا عثرت  ف للا ــ ــ ما مل يكن حدَّ
  .فإن ذلك يشفع له ،اإلسالم، ونب اإلسالم ونصرة   ،يف اجلهاد بقِّ السَّ  نة  حس  له  اذكرواو وجتاوزوا عن سييئتِّه، 

* * * * *  
 !؟..كيف ي طيبم لكم أن تـمْؤذموا رسول  للاِّ ملسو هيلع هللا ىلص  -123

الذي ُيارسمه  األذى الصريحم .  53:األحزاب[و م ا ك ان  ل كمْم أ ن تـمْؤذموا ر سمول  اَّللَِّّ  ]:قال تعاىل 
س بون على امللية، وأهل .. ، الكلُّ ي عل مه قةم اندِّ والزَّ الكفيارم،  أميا األذ ى اخلفِّي واملبطين، والذي ُيارسه م ن حيم

الطيعنم ابلسُّنية، : من صورِّ هذا النيوعِّ من األذ ى.. ه، وأن يمشار  إليه القِّبلةِّ، هو الذي ينبغي تعريتم 
، واًلستهان ةم ِبا، واًلنتقاصم من  ومنها، القولم ابًلكتفاءِّ ابلقرآنِّ من .. ها ق ْدرِّها ومن حمجييَّتِّ واًلستخفافم
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ومنها، ر دُّ كثرٍي من األحاديثِّ .. دونِّ السينيةِّ، والرجوعِّ إليها؛ فيخرجوهنا من دائرةِّ اًلستدًللِّ واًلحتج اج 
جعلم العقلِّ ح ك ماا على ومنها، تقدميم العقلِّ على الثيابتِّ من سمنيته، و .. بزعم أهنا آحاٌد، وظنيية الدًَّللة 

ومنها، الكذِّبم على رسولِّ للا ملسو هيلع هللا ىلص، وك ثر ةم اًلستدًللِّ .. ما يهوى  السُّنية، َيخمذ منها ما يهوى، ويردُّ 
ومنها، اًلستخفافم .. املوضوعةِّ املكذوبة، والضيعيفة، على أهنا من أقوالِّه، وما هي من أقوالِّه  ابألحاديثِّ 
هم، وإخراجمهم من دائرةِّ املرجعييةِّ اليت يم م واًلنتقاصم   عم رج  ن ق ْدرِّ أصحابِّه الكِّرام، والطَّعنم والغمزم ِبم أو ببعضِّ

، والتَّوقري، عند  ..فيها إىل ف همِّهم وأقواهلم يف مسائلِّ الديِّين  مم استحضارِّ أقص ى درج اتِّ األد بِّ ومنها، ع د 
ومنها، الغملمو يف .. ها من البِّد ع ومنها، إماتةم سنَّته إبحياءِّ ما يمضادُّ  ..احلديثِّ عن أهلِّه، وآلِّ بيتِّه الكِّرام 

، ، والشي و يف األئميةِّ لم الغم  ،ومنها.. شخصِّ النب ملسو هيلع هللا ىلص، ويف إطرائه، ور فعِّه إىل مقام األلوهيية، والربوبية  يوخِّ
فهذا كله مما يمؤذي رسول  للا ملسو هيلع هللا ىلص، .. عليه وسلم  للام بي صلى النَّ  قامِّ عصيب هلم، وألقواهلم، ورفعهم إىل م  والتَّ 

أذاه ــ من قوله  بِّ ، وهلؤًلء كملٌّ له نصيبه ــ حبسْ [و م ا ك ان  ل كمْم أ ن تـمْؤذموا ر سمول  اَّللَِّّ :] هم يمقالليِّ وهلؤًلء كم 
يناا  إِّنَّ الَّذِّين  يـمْؤذمون  اَّللَّ  و ر سمول هم ل ع نـ هممم :] تعاىل اابا مُّهِّ ر ةِّ و أ ع دَّ هل مْم ع ذ  نـْي ا و اآْلخِّ  . 52:األحزاب[اَّللَّم يفِّ الدُّ

* * * * *  
 . ليس  كلُّ النياسِّ حيبون ول د ك -124

س  ًل حيبون ولد ك كما حتبه أنت، وًل تتوقع، وًل ترجو منهم أن يتحميلوه كما تتحميله أعين أنَّ النا 
كيفما يشاء، وعلى من   دك، ًل ترتك له العنان يف أن يقفزتزور النياس، وبصحبتك ولوابلتايل عندما .. أنت 

نيِّهدب مبا يم وإمنا امحله على األ.. يشاء، أو يعبث مبا يشاء، وخيريب ما يشاء  وهذا ًل ..  رجتى ممن هم يف سِّ
ه، بم شغ  و ه، يسرك عبثم فقد .. مبا يناسب عمره، وتسمح به ظروف الزَّيرة مع أقرانه ُينع من أن يلهو ويلعب 

جون أن يمظهروا لك ضايق وحيرج من نزلت عندهم ضيفاا، ويتحري قد يم  لكن.. ه، وما حيدثه من ضجيج وُتريبم 
  . شيئاا من ذلك

إًل .. وما إن أخذ كل منا مكانه ومقعده .. زَّيرة مع مجع من الطيبني ألخ يف منزله ًل أزال أذكر  
فأقبلنا على الولد ابلرتحيب، .. ليعرفنا عليه  ؛مخس سنوات العمر منًل يتجاوز  له، ولدوجاء األخ ب

وإىل هنا األمور طيبة ًل حرج وًل ..  ، ويسمح به ظرف الزَّيرةواًلهتمام، والتقبيل مبا يقتضيه الواجب
ويعلو والقفز من واحٍد إىل آخر،  ،غبفبدأ ابلشَّ .. إًل أن الولد إبغراء من أبيه مل يهدأ .. إشكال فيها 

والولد يف قمة املرح .. أصحاِبا  وريف حج تساقطت والطرابيش.. طرابيش اجلميع رؤوس، و أكتاف، و 
ووجهه يتهلل إبعجاب، واألب ينظر إىل ولده .. وكأنه قد اجتمعت فيه مهارات عشرة قرود .. والنشاط 

، و ويضيء من السرور والسعادة، ملهارات ولده يف  .. رابيش املشايخ طو  ،رؤوسالقفز على أكتف و الشَّغبِّ
فانتهى اجمللس ومل نستطع أن نتناول مسألة واحدة أو .. كانوا يف قمة احلرج والضيق   ونبينما اإلخوان الزائر 
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.. البهلوانية ، وحركاته ألن اًلهتمامات كلها كانت منصبة على الولد، وقفزاته ؛نتكلم يف موضوع معني
  !وعلى الطرابيش اليت تسقط يف حجور أصحاِبا

 ....!كلميت هذه موجهة لآلابء، واألمهات سواء  
* * * * *  

 . ولبم نعمةم الق   -125
القبول يكون  وشمكرم نعمةِّ ..  زيدم ابلشُّكر، وتنقص وتزولم بكفراهنابول كغريها من النيعم، ت  نعمةم الق   

والسعي عند ذوي النفوذ، وأويل .. وسط لذوي احلاجات، واحلقوق فاعة، والتَّ إبغاثة امللهوفني، وبذل الشي 
يٌب :] قال تعاىل.. األمر يف حتصيل حقوق املستضعفني، واملظلومني  مَّن ي ْشف ْع ش ف اع ةا ح س ن ةا ي كمن لَّهم ن صِّ

ه ا  نـْ  . على اخلري كفاعله الم أي من ثواِبا وأجرها، فالدَّ . 85:النساء[ميِّ
وكانت لكلمته أثراا عند ذ وي النُّفوذ، يمسم ع .. ن م  من الزَّ  بول فرتةا نَّ للام عليه ابلق  م   كم من شخصٍ  

س ب هلا حساِبا  ة، جتاه ف أباننيي وتصرَّ .. ومل يستغلها استغالًلا حسناا .. فلم يشكر هذه النعمة .. هلا، وحيم
فال يهتم وًل يقلق .. ني من ذوي احلقوق من املستضعفني واملظلومِّ  كثريٍ   آًلم ومهوم املسلمني، وجتاه قضاَّي

بغض نفور والللام منه نعمة القبول، واستبدله بدًلا منها ابل لب  فس  .. خصية ومصاحله الشي اخلاصية، إًل آلًلمه 
  !يف قلوب الناس

بها؛ ماذا، وكيف سيتصرَّفم ِبا   !؟... فنعمةم القبول ذاِتا قد تكون استدراجاا لصاحِّ
* * * * *  

 ! قوا دعوة  الدُّجاجاتي  -121
من احليواانت، والدواب، والطيور، سواء منها اليت يف اليابسة أم اليت هي يف البحر  كل ما يدبُّ  

ها د خالق  وتوحي .. وتدعو .. وتشكو .. وحتزن .. وحتس كما حنس .. أتمل كما أنمل، وتفرح كما نفرح .. واملياه 
و م ا مِّن د آبٍَّة يفِّ األ ْرضِّ :] كما قال تعاىل  وهم أمم أمثالنا، ..ولكن ًل نفقه تسبيحهم .. بح حبمده سوت.. 

ْيهِّ إًِّلَّ  تمس بيِّحم ل هم السَّم او اتم السَّْبعم و األ ْرضم و م ن :] وقال تعاىل .38:ألنعاما[ أمم ٌم أ ْمث المكمم و ًل  ط ائٍِّر ي طِّريم جبِّ ن اح 
 .44:اإلسراء[إِّن ميِّن ش ْيٍء إًِّلَّ يمس بيِّحم حبِّ ْمد هِّ و ل كِّن ًلَّ تـ ْفق همون  ت ْسبِّيح همْم إِّنَّهم ك ان  ح لِّيماا غ فموراا فِّيهِّنَّ و  

والشَّاة  إن :" ملسو هيلع هللا ىلص قال. إينيِّ أل ذب حم الشاة  فأرمحها! َّي رسول  للا: إىل رسول للا ملسو هيلع هللا ىلص، فقال رجلٌ  جاء 
ا رمحِّ ك  للام  ه للا يوم  القيامة "  ".رمحتـ ه  م  ولو ذبيحة  عصفوٍر ر محِّ  ."من ر حِّ

، فتجيء عليَّ  دم رِّ ي  ــ أي انقيت ــ نتظر ظهري أإين أمأل حوضي ! َّي رسول  للا :وجاء آخر، فقال 
بٍد ح رَّى أ جٌر لك يف كليِّ  :" فتشرب، فهل يف ذلك من أجر؟ فقال رسولم للا  البهيمةم  حرَّى " وقوله  ".ك 

 . ؛ أي عطشى ملا أصاِبا من احل ريِّ واجلفاف"
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، فوجد بئراا، فنزل  فيها فشرب ُث :" ملسو هيلع هللا ىلص قالو   بينما رجٌل ُيشي بطريق؛ إذا اشتدَّ عليه العط شم
الكلب  من العط شِّ مِّثلم الذي   لقد بلغ  هذا: خرج، فإذا كلٌب يله ثم َيكل الثَـّر ى من العطش، فقال الرجلم 

، فشكر  للام له، فغفر  له  ، فم أل خمفَّهم، ُث أمسك هم بفِّيه حّت ر قِّي  فسقى الكلب  ". كان بلغ  يب، فنزل البئر 
يف  " وقوله .متفق عليه "يف كل ذاتِّ ك بٍِّد رط ب ٍة أجٌر :" وإني لنا يف البهائِّم ألجراا؟ فقال! َّي رسول  للا: قالوا

بٍِّد رط ب ٍة أجٌر كل ذ  . ؛ يشمل كل ذي كبد حيتاج إىل املاء"اتِّ ك 
؛ إْذ رأته بغيٌّ من بغ اــ أي بئٍر ــ بينما ك لٌب يمطِّيفم بِّر كييٍة " :يف روايةو   َّي بين قد كاد  يقتلمه العط شم

 . متفق عليه" فاستقت له به فسقته إَّيه، فغمفِّر  هلا به ــ أي خفَّها ــ إسرائيل، فنـ ز عت مموق ها
ه وقوته، وملا إىل النب ملسو هيلع هللا ىلص، وعيناه تدمعان، يشكو أصحابه، الذين استثمروا شباب  جييئ بعرٌي وهذا  

ما لبعريكم هذا :" فبعث النب ملسو هيلع هللا ىلص إىل أصحابه، فقال.. هرم وضعف عن العمل، أرادوا أن َيكلوه 
. تواعدان لننحره غداا  ــ أي ضعف عن العمل ــ لمه، فلما كَب وذهب  عم  كنا نعملم عليه: فقالوا" !يشكوكم؟

 ". ًل تنحروه، واجعلوه يف اإلبل يكون معها :" فقال رسولم للا 
ذفر دمعه مسح ــ أي  ، فمس ح  ذ فر اه؛ ح نَّ وذرفت عيناه، فأاته النبُّ رأى النبَّ  ومجٌل آخر، 

، فقال عن موضعه ــ يل َّي : ، فجاء فّت من األنصار، فقال!"ربُّ هذا اجلمل؟ ملن هذا اجلمل؟من :" فسك ت 
يعهم وتمدئِّبه:" فقال! رسول  للا ها، فإنه شكا إيلَّ أنك جتم أي  ".أفال تتقي للا يف هذه البهيمة اليت ملَّك ك  للام إَّيَّ

  . وتتعبه يف العمل
فجاءت ت رِّفُّ على رأسِّ  ــ طائر صغري أمحر اللون ــ بيض  محمَّرةفأخذ رجٌل ، منزًلا النب ملسو هيلع هللا ىلص نزل  

ها، فقال النبُّ َّي رسول  للا أان أخذتم بيضت  : فقال رجل" ها؟أيُّكم ف ج ع  هذه بيضت  :" ، فقالرسول للا 
 ": اردمْدهم؛ رمحةا هلا." 

، فجاء النبُّ رأينا محمَّرةا معها فرخان، فأخذان فرخ يها، فجاءت ا: ايةويف رو    حلمَّرة فجعلت ت فرشم
 ".  بولدها؟ رمدُّوا ول د ها إليهام ن فجع  هذه :" فقال

يف هرٍَّة سجنتها حّت ماتت فدخلت فيها النار؛ ًل هي أطعمتها وًل سقتها إْذ  عمذيِّبت" :تلك امرأةو  
 . أي من هوامها وحشراِتا .متفق عليه "حبستها، وًل هي تركتها أتكلم من خش اشِّ األرض

لــــو غمفـــر للنـــاس ظلمهــــم أي ".  لـــو غمفِّـــر لكــــم مـــا أتتـــون إىل البهــــائم لغمفِّـــر لكـــم كثـــرياا " :قـــال ملسو هيلع هللا ىلص 
 . نوب واخلطاَّيكثرياا من الذُّ   ر هلمفِّ للحيواانت، وتقصريهم حبقوقهم، لغم 

مـن  أردان.. ًل يتسـع هلـا هـذا املوضـع وغريها كثري من النصوص ذات العالقـة حبقـوق احليـواانت الـيت  
الــدجاج ــــ إبذن ربــه ــــ ُينحنــا .. الــيت فاقــت كــل تصــور وخيــال " جاج الــدي " أن نشــري إىل مظلمــة  هــذه املقدمــة

يـه ف نض ـع قفـص يتسـع ملائـة دجاجـة،..  ، يركـب بعضـهم بعضـاا ضـيقة وحنن حنبسه يف أقفـاصٍ .. ه ه، وبيض  حلم  
ل ة ـ.. ألفاا  وأوسـاخ وريش، وعظام،  ،بفضالت وحلومابلَبوتني احليواين، و طعام مطحون وخملوط  ـنطعمهم اجلالَّ
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مــن .. ريع مـن أجـل الــربح السيـ.. وانــه ليســمن ويبـيض قبـل أ ؛ة، وعــَب األانبيـبوأحيـاانا ابلقـوي  ــــاملواشـي امليتـة 
 ! وًل يرويه إًل الرتاب..  وجشع اإلنسانأجل أن يرتوي طمع 

ئرة هــذه املعاملــة اجلــا تتحــدث عــن أنَّ  ســؤولة الصــادرة عــن ذوي اًلختصــاص،كثــري مــن التقــارير امل 
.. قاتلـة  عـن طريـق فريوسـات هـذه األمـراض تنتقـل إىل اإلنسـان،ومـن ُث .. للدجاج  تسبب أمراضاا  للدجاج،

قــد ، ات جديــدةفريوســ ظهــوربب ســبي تأبن هــذه املعاملــة اجلــائرة للــدجاج، قــد ت ؛وهنــاك مــن د قَّ انقــوس  اخلطــر
وًل يمعتـَب قزمـاا، نشـهد آاثره اخلطـرية يف هـذه األَّيم ـــ  ذيـــ الـفـريوس كـوروان .. مئات املاليني مـن النـاس  تقتل

 ! فريوس الدجاج القادِّمقياساا بشيء 
وينصـر ..  عاء  الـدي  جييـبم .. ويـرى  سـمعم اتقوا دعوة  الدجاج املظلوم فإني له رابا قديراا ــ رب العاملني ــ ي   

  .هو اإلنسانم  من البهائم واحليواانت، والظاملم  ولو كان املظلومم .. له من ظامله  فم نتصِّ وي  ..  املظلوم  
6/6/0303  

* * * * *  
 . خملمق الع فمو -122

نٌَّة، وإحس اٌن، ، وممقابلة السييئة ابحلسنةفمومن أج لي وأنبلِّ األخالق، خملمق الع    وهو ؛ وهو ف ْضٌل، ومِّ
و اْلك اظِّمِّني  اْلغ ْيظ  و اْلع افِّني  ع نِّ النَّاسِّ :] قال تعاىلخملٌق ًل يقدرم عليه إًل أملو الفضل، وكلُّ ذِّي ح ظٍي ع ظيم، 

نِّني   إِّْن تـ ْعفموا و ت ْصف حموا و تـ ْغفِّرموا ف إِّنَّ اَّللَّ  غ فمورٌ :] وقال تعاىل .634:آل عمران[  و اَّللَّم حيمِّبُّ اْلممْحسِّ يمٌ  و    ر حِّ
اْدف ْع :] وقال تعاىل. 22:النور]و ْليـ ْعفموا و ْلي ْصف حموا أ ًل  حتمِّبُّون  أ ْن يـ ْغفِّر  اَّللَّم ل كمْم :] وقال تعاىل. 64:التغابن]

ٌّ مح ِّيٌم  أ نَّهم و يلِّ او ٌة ك  ن هم ع د  ن ك  و بـ يـْ لَّيتِّ هِّي  أ ْحس نم ف إِّذ ا الَّذِّي بـ يـْ و م ا يـمل قَّاه ا إًِّلَّ الَّذِّين  ص بـ رموا و م ا يـمل قَّاه ا إًِّلَّ . ابِّ
 . 35-34:فصلت[ذمو ح ظٍي ع ظِّيٍم 

األذى ، و دِّ احلس  وكان منهم ما كان من ..  غ ي اب ةِّ اجْلمبيِّ ويوسف عليه السالم بعد أن ألقاه أخوته يف  
يب  ع ل ْيكممم اْليـ ْوم  يـ ْغفِّرم اَّلليم ل كمْم ًل  تـ ْثر :] بعد أن التقاهم، قال هلم.. والضرر له، وألبيه يعقوب عليه السالم 

 !فع ف ا عنهم من غري عِّتاب. 22:يوسف[و همو  أ ْرح مم الرَّامحِِّّني  
ا بعفٍو إًل عزًّا :" ويف احلديث، قال ملسو هيلع هللا ىلص  وما تواضع  أحٌد هلل " ؛ يف الدنيا واآلخرة، "ما زاد  للام عبدا

والرَّفعم مقابل التواضمع؛ .. يف الدنيا واآلخرة، ومن التواضع اًلعتذار، والرجوع إىل احلق ". إًل رفعهم للام 
نسِّ العمل  .  فاجلَّزاءم من جِّ

ا عِّزَّاا يوم  القيامةِّ  م ظلِّمةٍ  عن عبدٌ  وي عفم  ًل :"ملسو هيلع هللا ىلصوقال    ".  إًلَّ زاد ه للام ِبِّ
وا، واغفروا يمغف ْر لكم :" ملسو هيلع هللا ىلصوقال   ، وكما ت دينم تمدان"ارمح موا تمرمح  نسِّ العملِّ  .    ؛ فاجلزاءم من جِّ
؟ ُث أعاد عليه اخلادمِّ  عنِّ  ونْعفم  كم !َّي رسول  للاِّ : جاء رجٌل إىل النبيِّ صلَّى للام عليهِّ وسلم ، فقال 

 ". اعفموا عنه يف كليِّ يوٍم سبعني  م رَّةا :" الكالم  فصم ت، فلما كان الثالثة  قال
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 ، وصورة يف العفو ًل ُيكن أن يرقى إليها خملوٌق إًل رسولم ابعجٌب عمج   ،ويف قصة هبيار بن األسود 
ها ملا أرسلها زوجم  ها،وهي على انقتِّ  مح،ابلري  هاظهر   وقر ع   للا ملسو هيلع هللا ىلص، بنت رسولِّ  زينب  هبياٌر  س  ؛ فقد خن  للا ملسو هيلع هللا ىلص

 .. يف املدينةفيما بعد ن ذلك سبباا يف وفاِتا ، وكاتأسق ط  ف وكانت حامالا  أبو العاص بن الربيع إىل املدينة،
كنت فيمن عادى : ه، كما يقول هو عن نفسهلرسولِّ للا ملسو هيلع هللا ىلص ولدعوتِّ  العداوةِّ  وهو مع ذلك كان شديد  

 مم ر د  هدِّ فأم .. ه إًل كنت معهم حممٍد وقتالِّ  له وآذاه، وًل تسريم قريٌش مسرياا لعداوةِّ  للا ملسو هيلع هللا ىلص، ونص ب   رسول  
:" قال ،!للا، هبيار بن األسود َّي رسول   :فقال الناسم ..  للا ملسو هيلع هللا ىلص اراا أتى بنفسه إىل رسولِّ إًل أن هبي ..  هبيار
 السَّالم: ار، فقالملسو هيلع هللا ىلص إليه أن اجلِّس، فوقف هبي  النبُّ  ، فأراد رجٌل من القوم أن يقوم  إليه، فأشار  "!ه رأيتم 

 ، وأردتم يف البالدِّ  منك   أن دمحماا رسولم للا، ولقد هربتم  أن ًل إله إًل للا وأشهدم  للا، أشهدم  عليك  َّي نبَّ 
لت  ــ أي معروفك ــ ك م، ُث ذكرتم عائدت  ابألعاجِّ  اللحاق   للا  ا َّي نبَّ عليك، وكني  عمَّن جهل   ك  ح  فْ ك وص  وصِّ

بسوء  ا كان يبلغك عين، فإين مقرٌّ هلي، وعمي عن ج   حْ ك، فاصف  بك وأنقذان من اهلال أهل شرك، فهداان للام 
، وقد أحسن  للام إليك حيث هداك  :" بذنب، فقال رسول للا ملسو هيلع هللا ىلص فعلي، معرتفٌ  إىل  قد عفوتم عنك 

مل يمطيقوا أن يروا هبياراا حراا طليقاا، بعد أن كان منه كل  إًل أن الناس  ". اإلسالم، واإلسالمم جيبُّ ما قبله 
، "سمبَّ من س بَّك  :" فشكا ذلك إىل رسولِّ للا ملسو هيلع هللا ىلص، فقال له ملسو هيلع هللا ىلص.. ه الذي كان، فكانوا إذا رأوه يسبون  

 . فانتهوا عنه
اا :" عن سعيد بن املسيب قالو    ".ما من شيٍء إًل وللام حيبُّ أن يمعف ى عنه، ما مل ي كن ح دَّ
  ". أفضلم أخالقِّ املؤمنِّ الع فمو :" وعن احلسن البصري، قال 

* * * * *  
 . املسلمون حباجة إليها ةٌ ن  ٌة حس  عادٌة نصرانيي  -128

بم الرجل  من أهلِّ الكتابِّ يتزوجم املرأة  وما يعلمقم ي داها اخليط ، فما يرغ   إنَّ :" للا ملسو هيلع هللا ىلص قال رسولم  
؛ كناية " وما يعلمقم ي داها اخليط  " وقوله  .2826:السلسلة الصحيحة"به حّت ُيوات ه ر ماا واحٌد منهما عن صاحِّ 

  ".النهاية." هارِّ قْ سنيها وفـ   عن صغرِّ 
نذكير ِبا ألمهيتها؛ .. ه فيها ت  ب أمَّ وهذه عادة حسنة عند النصارى، يستحسنها النب ملسو هيلع هللا ىلص، ويرغي  

فإذا ما استغَن  ؛لعوائل واألزواج، جتمعهم احلاجة، ويفرقهم اًلكتفاء واًلستغناءحيث بتنا نلحظ كثرياا من ا
دواعي اًلجتماع والبقاء يف  د  فق   ــ ولو كان ذلك بعد عمٍر مديد ــ لآلخر أحدمها عن اآلخر؛ وفقد احلاجة

 كان عامراا بينهما من وديٍ ا ما  م  د  أدبر كل منهما عن اآلخر، وأنى جبانبه، وه  و .. الزَّوجيَّة احلياة  دفء عشيِّ 
وهي ظاهرة .. وكأنَّ احلياة الزوجية قائمٌة وتقوم على احلاجةِّ وحسب .. فريق راق والتي ا يف الفِّ عي  وس   ..وخري 

 ابستقاللٍ ــ يف كثرٍي من اجملتمعات ــ ن ؛ بسبب ما يتمتـيعْ ابتت ملحوظة عند النساء أكثر مما هي عند الرجال
الف، ماديي اتمي عن الريجال ري عند  أدّن خِّ نَّ للع شِّ     !وكمفراهنِّ
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ميم، واملروءة، ف  واألاننيية .. لغة الشيحي بقوة وحضرت .. والوفاء، وحسن العهد والودي، غابت لغة التَّذ 
  ! وللا املستعان ..وانطفائها والريغبة  .. ولغة احلاجة، واألرقام.. فس وحظوظ الني .. 

* * * * *  
 .املاعِّز  والغ ن مى كمنتم أرع   -122

إذ  ؛اه والوقت اخلاصان به دون اآلخرع  ر يف طفوليت كمنتم أرعى املاعِّز  والغ ن م؛ وكان لكلٍي منهما م   
، وتنقلها اس واًلنقياد، بطيئة يف حركتهار  املِّ  هلةم واحٍد، ووقٍت واحد؛ فالغنمم س   ىا يصعب مجعهما يف مرع

فرق، إذ يندر تفرقها متيل لالجتماع، وعدم التي .. اب األرضم من أعش  نبته ومما تم واهلِّضاب، ى يف السهول، ترع  
ليمشي .. كبريين   مفتول نيله قرنني الصوف،  عن بعضها البعض، يكفي أن يكون للقطيع رأس كبري، منتفش

  .، ويسريوا حيثما ساربقيية القطيع خلفه
خاص به  والشرود، كل رأس منها حيتاج إىل راعٍ فرق راس واًلنقياد، سريعة التي بينما املاعِّزم صعبة املِّ  

وترعى مما يصل إليها ويقرب منها من غصون .. اجلبال ورؤوسها اعتالء ِتوى .. د من حركته يراقبه، وحيدي 
بال، لتبقى صغارها احلِّ يف ويف كثري من األحيان كنت أضطر أن أربط  األمهات، وأمد هلن .. الدانية األشجار 

 .. فرق والشرودن عليها من غلواء التي م  ؤ ًل يم ..  ، واًلنفرادجتنح للتفرق واًلبتعاد كانتومع ذلك  .. حوهلا 
   !مثلها مثل اجلماعات والفصائل العصيية على اًلحتاد واًلجتماع ..واقتحام احلِّم ى 

م تساعدهم على مجع األغنام، وضم بعضه  رأينا كثرياا من الريعاة، كيف أنَّ   ا إىل بعض، لتجعلها كالِب 
راعياا قط  لكن مل نر  .. دخلها إىل حظائرها أو تم .. واحد، أو جتعلها تدخل مدخالا حمدداا  مسارٍ تسري يف 

 ...! يستطيع أن يفعل شيئاا من ذلك مع املاعِّز، ولو استعان بعشرات الكالبِّ املدريبة 
* * * * *  

 ! أو املصل حة ةِّ اج  احم احل  نِّك   -181
  !؟أو املصل ح ةِّ  ةِّ اج  احل   احِّ ك  لكن هل مسعتم بنِّ .. يار سْ ونكاح املِّ .. املتعة لعليكم مسعتم بنكاح  
مصلحة أو قضاء النيية من الزواج انأحدم الزوجني،  يمضمِّر   أن ؛صورته أو املْصلحةِّ  احلاجة نكاحم  

ت، سعى صاحب احلاجة ومتي  فإذا انقضتأو حاجة عاطفيية يف وقٍت حمدَّد، ، مؤقيتة حاجة مادية معينة
يستمر يف فعالم .. حتقق و   مي الغرض من زواجه قد  إذوإهناء احلياة الزوجيية، ، يف التفريق والطالقة املقضيي 
 !؟الزوجيية حياته

اًلستعانة مبا يتمتع به الطرف املقابل الزواج الغرض من ؛ أن يكون من صور هذا النوع من النيكاح 
 أو اإلقامة.. أو احلصول على جنسيتها .. من السفر إىل إحدى الدول األوربية ن التمكي من خصائص على 

أو احلصول على منصٍب  ..على ما عند الطرف اآلخر من مال وأمالك  أو اًلستيالء واًلستحواذ.. فيها 
أو اخلروج من ظرٍف .. دة أو إشباع الرغبة اجلنسية يف مرحلة من املراحل، ويف فرتة زمنية حمدي  ..ووظيفة 
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فاجأ .. وانقضت مصلحته ..  لصاحب احلاجة حاجتهحتققت  ذافإ.. وحنو ذلك من األغراض .. حرج 
وهدم ما   ،وعدم الرغبة يف استمرار احلياة الزوجية.. اًلنفصال والتفريق بقرار بنيته املبييتة؛ و اآلخر شريكه 

 . كان عامراا بينهما
 طوي على اخليانة والغدر وعدم الصدقنملا ي   ؛عروفة إًل أنه حراموإن استوّف شروطه املوهذا نكاح  

بنية وًل غرض علماا وملا يرتتب عليه من أضرار جسيمة للشريك املقابل، الذي مل حيط .. ابتداءا  واملكاشفة
ــ  األمهييةوأرى من .. فاا ضاع  ذريية؛ فحينئٍذ يكون الضرر مم  خباصية إن قدر للا هلماو .. وحاجة الشريك اآلخر 

من بناِتم، قبل  َّي من يتقدم للزواجِّ اى األولياء عن نو أن يتحرَّ ــ  ارالضي  دفعاا للوقوع يف هذا النوع من النكاح
من توافق على وقصد ى عن نية ه أن يتحري وكذلك الزوج من حقي ..  واجيتم الزي قبل أن أن يعقدوا هلم، و 

   !فهو أدعى للتوافق، واستمرار احلياة الزوجية من دون تصديعات..  الزواج منه
* * * * *  

 . اي   صموفْـ آَّي   -186
فيه  كمسجد يمرف عم   وهويته عن صفته" ا ي   صموفْـ آَّي  " احلِّقدم واإلحلادم؛ فأخرجوا  بعد أن تواطأ وحتالف   

فها .. كما أراد له أن يكون فاتح القسطنطينية السلطان دمحم الفاتح رمحه للا  ..للا اسم األذان، ويمذكر فيه 
، والقيود،  عِّجاٍف، متماطم  ودقم هو من جديد، وبعد أكثر من مثانية عم  وه عن فم ر  اَّي من ح  وخط  عنه األغاللم

ع فيه األذان، وتمقام فيه يمرف  مسجٍد ه األوىل كصفتِّ ة األوىل؛ يعودم إىل ه اإلُياين، ليعود إىل سريته اإلُيانيي مسارِّ 
 . عائر الدينيةوالشي  الصلواتم 

والشجاع الذي كان ينتظره مجيع املسلمني واملوفيق ديد ؛ هذا القرار السي "الطييب " يد للسي  للام  ر  ك  ش   
 . ه، وشعبهوبلدِّ ه، تِّ ه، وأمَّ واخلدمة لدينِّ  والعطاءِّ  ط يَّب للام حيات ه مبزيٍد من الب ذلِّ ..  وخارج تركيا ،يف تركيا

واحلمد .. وجلميع املسلمني يف العامل  هذا اإلجناز املبارك، والضخم .. عب الرتكي املسلم بارك للشي مم  
 . هلل رب العاملني

66/2/2121  
* * * * *  

 . المم للارآنم ك  القم  -182
كثرون من التساؤل قد ــ يم والني ة ــ حتت عنوان وزعم حرية التعبري الدُيقراطيي  الليَباليون املفتونون بعجلِّ  

وملاذا .. وملاذا عقيدة الوًلء والَباء يف للا .. ملاذا شمرع يف القرآن اجلهاد : على وجه اًلعرتاض، واملعارضة
 ! ؟...عند حدٍي " ملاذاِتم " ومل تتوقف .. وملاذا، وملاذا .. وملاذا احلِّجابم للمرأة .. حد الزيّن، والسرقة 

وللا .. وحد ه  هلكم وامللكم مم .. واخللقم خْلقمه .. كمم للا حم .. كالمم للا   القرآنم : ولغريهم نقولوهلؤًلء  
وًل يكون يف سلطانه  ..وقضائه حلكمه  ًل رادي .. شاء ه ما ي  لكِّ ه ومم يف خلقِّ قضي وي   ، ويفعلم يقولم وحيكمم 
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و اَّلليم حي ْكممم ًل  ممع قيِّب  ] . 54:األعراف[أ ًل  ل هم اخْل ْلقم و األ ْمرم ] :وكما له اخل ْلقم فله األمرم ..  إًل ما يمريد ممْلكِّهو 
حلْ قيِّ و الَّذِّين  ي ْدعمون   اَّللَّم و   . ]23:األنبياء[ا يـ ْفع لم و همْم يمْسأ لمون  ًل  يمْسأ لم ع مَّ ] . 46:الرعد[ مِّهِّ حلِّمكْ  ي ابِّ يـ ْقضِّ

 . 261:البقرة[ل مم و أ نتمْم ًل  تـ ْعل ممون  و اَّلليم يـ عْ ] . 21:غافر[ مِّن دمونِّهِّ ًل  يـ ْقضمون  بِّش ْيءٍ 
عليكم  وهي ترتدي ..  شيئاا  ي من هذه احلقيقةِّ لغِّ ، وًل تم رم وًل تمؤخي واعرتاضاتكم، ومعارضاتكم ًل تمقدي  

و م ْن أ ْعر ض  ع ن :] ، ُث يوم القيامة حتشرون إىل جهنم وبئس املصريياعمن الكفر، والشَّقاء، والضي  مبزيدٍ 
 . 624:طه[ هم يـ ْوم  اْلقِّي ام ةِّ أ ْعم ىذِّْكرِّي ف إِّنَّ ل هم م عِّيش ةا ض نكاا و حن ْشمرم 

* * * * *  
 ابم الديعاء؟ ملاذا ًل يمستج   -183

أ ل ك  عِّب ادِّي :] تعاىل يقول عاؤه، وللام كثري منيا يدعو للا تعاىل، ُث يتساءل ملاذا مل يمست ج ب دم   إِّذ ا س  و 
يبموْا يلِّ و ْليـمْؤمِّنموْا يبِّ ل ع لَّهمْم يـ ْرشم  ة  الدَّاعِّ إِّذ ا د ع انِّ فـ ْلي ْست جِّ يبم د ْعو   ؟ 681:البقرة[دمون  ع ينيِّ ف إِّينيِّ ق رِّيٌب أمجِّ

 :  ر على ألسنة كثرٍي من الناس، أجيب عنه يف النيقاط التياليةهذا تساؤل يتكري  
  . وصاحبه ًل يدرييدعو إىل ظلم، وبغي، وقطيعة رحم،  يف دعائه ظاملاا؛املرءم ون يكقد  -6 
ن ما ُينع من قبول الدعاء؛ كأن يكو واملوانع، قد يقوم يف الداعي من األسباب، والسيئات،  -2 

 ...! وغري ذلك من املعاصي واآلاثم ره، وأن يرى املنكر فال يمنكِّ مطعمه، وملبسه، ومشربه من حرام، 
قد يوجد يف الداعي تقصري، وإمهال لألسباب، ُينع من قبول الدعاء؛ إذ لو أجيب كل دعاء  -3 

 . ، وركنوا إىل الدعاءألسباباألخذ اب، وتركوا العمل و الناسم  ل  مع ترك األسباب، لتواك  
 ب للاجيفال يست.. قد يرتتيب على استجابة الدعاء شري ًل يعلمه الداعي، لكن للا يعلمه  -4 

، لو اطلعتم على الغيب :" ويف األثر .261:البقرة[ل مم و أ نتمْم ًل  تـ ْعل ممون  و اَّلليم يـ عْ ]  دعاءه دفعاا لذلك الشري
    ". لرضيتم ابلواقع 

وللا .. مميا يتضمنه الدعاء من خري  بكثري قد يرتتب على استجابة الدعاء، تفويت خري أعظم -5 
 . م اخلريينتعاىل يريد أن يعطي الداعي أعظ

قد يمعط ى الداعي على دعائه يف دنياه خرياا أعظم من اخلري الذي يتضمنه دعاؤه، ويمدف ع عنه  -1 
قد راا انزًلا،  عم كم من دعاء يمدافِّ ف.. وصاحبه ًل يدري .. شراا أعظم من الشر الذي يمراد دفعه ابلدعاء 

 !؟، وحنن ًل ندريفيدفعه، ويستبدله بقدٍر آخر خري
أن ما  الدعاء فينسى صاحبم .. حلكمة يشاؤها للا ر وقت اإلجابة، عن وقت الدعاء يتأخي قد  -2 

، كان بسبب دعاء قدنزل به من خري فأنت ..  دعاه قبل شهر، أو سنة، أو أكثر ، وما دمفِّع عنه من شرٍي
 . تنسى، وللا ًل ينسى
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هل يصَب، ويشكر، أم جيزع  فتنة؛ى ابلشر واخلري ممبتل   ، واإلنسانواختبار الدنيا دار بالء -8 
ومباشرة،  وهذا املعَن من مجلة املعاين اليت يتأخر قبول الدعاء ألجلها؛ إذ لو قمبل الدعاء دائماا .. ويكفر 

 . لتعطلت احلكمة من وجود احلياة الدنيا، ووجود اإلنسان فيها
، وللا تعاىل حيب من عبده أن يعبده من جهة "الدعاء العبادة " عبادة، ويف احلديث  الدعاءم  -2 

إحلاحه يف الدعاء، وصَبه حنينه و ، وأن يرى يف الليل وأن يسمع مناجاته، وأنينهوالطلب، واخلضوع، الدعاء، 
 ! هومن فورِّ ًل يتحقق لو استجيب كل دعاء، اهلام  طلبوهذا امل..  من غري استعجالٍ ، على الدعاء

إليه سبحانه؛ كليه األمر   ردُّ ، فم  ًل يملز م بالزمٍ و ل عميا يفعل، ًل يمسأ  يفعلم ما يشاء، و للا تعاىل  -61 
يبه يب الدعاء جيم يب .. ويف الوقت الذي يشاء ..  إن شاء أن جيم  ،لقضائه ًل رادي .. ، وإن مل يشأ ًل جيم

  . وحكمه، ومشيئته
ابم  -66  أضعاف مما لو أعطي  من األجر يوم القيامةعليه نيا، يمعطى صاحبه يف الدي أُيا دعاء ًل جيم

لألجر العظيم، واملنزلةِّ  ل له دعاء يف الدنيا، التماساا قب  مل يم  أنه لو لدنيا، حّت يتمَن يوم القيامةعليه يف ا
  .يف اآلخرة الرفيعة للدعاء

 ، خر يف استجابة دعائكائك، أو التأإن مل جتد فيما تقدم ذكره احلكمة من عدم استجابة دع -62 
ما ف.. فاخلري كل اخلري يف الرضا والتسليم ..  والتسليم حلكم للا تعاىل ومشيئته ،مل يبق أمامك سوى الرضا

   .  رابا، واستسلم حلكمه، ومشيئته، بنفٍس مؤمنٍة طيبة راضيةمن رضي ابهللخاب، وًل خسر، وًل ندم 
* * * * *  

 ! قد تضر وًل تنفع الزَّائدة ابألبناءالرمحة  -184
هم من ذوي اًلستقامة، واًللتزام، واألدب، ؤ من اآلابء واألمهات يتطلعون ألن يكون أبنا كثري 

لرغبة إبسعادهم، حتت ضغط الرمحة والشفقة ابألبناء، واــ ُث يف املقابل تراهم .. والتحصيل العلمي اجليد 
ومنهم ..  ، ويمشغلوهنم ِباواملتعة، والتسلية ،مجيع وسائل الرتفيه رون هلمييسي ــ السرور على قلوِبم وإدخال 

.. ح مجيع أبواب الشر اهلواتف اليدوية املتقدمة، واليت منها تمفت  ــ  ــ يف سنٍي مبكر بنائهأل ييشرت من يتوسيع ف
ن حو .. إىل كل شرٍي  ويموَل م  بوا قنوات يقلي أن يف الكاملة  احلريةــ وهم يف مقتبل العمر ــ األبناء  حنو ذلك أن ُيم

حتت  يفعلون ذلك على مرأى ومسمع من اآلابء،.. ويف اًلجتاه الذي يشاؤون .. التلفاز كيفما يشاؤون 
 فماذا تكون النتيجة؟ ..  يق عليهم، وعدم التضيابألبناء عنوان الشفقة والرمحة

ضامر .. مدمرة وخميبة لآلمال والتطلعات؛ جيل مشوه فكرَّيا، وسلوكياا، وأخالقياا أتيت النتيجة  
اًلهتمامات اإلرادة القوية، و يفتقد .. واآلخرين وجمتمعه، نفسه،  ملسؤولياته حنو بالٍ غري مم .. العقل والذهن 

اليت حتتاج ملزيد من مة املتأخرة املتعة الكثرية والدائ ، عنوالسهلة تستهويه املتعة القليلة املستعجلة .. النافعة
فيضرون ويمسيئون من حيث يظنون .. وهذا كله بسبب رمحة اآلابء الزائدة ..  نَّص بوالواًلجتهاد اجلهد 
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سنون  كبرياا  واآلابء يف هذه احلالة ًل شك أهنم شركاء يف الوزر، ويتحملون قسطاا .. صنعاا أهنم ينفعون وحيم
 ". اٍع، وكمليكم مسؤول عن رعيته فكلُّكم ر .. "  من املسؤولية

 هة، والشفقة، والرمحة أن حتجب عن ولدك كل ما يضره، ويؤذيه، وإن كان يف ظاهر من متام احملبي  
فال أحد أرحم ابلعباد من للا تعاىل، ومع ذلك حيجب عمن حيب من .. ، واللعب واللهوشيء من املتعة، 

إذا أحبَّ :" الصحيح كما يف احلديث  ،مملا يف ذلك من ضرٍر عليه الدنيا، ومتاعها، وزينتها، عباده فضول  
نيا كما يظلُّ أحدمكم حيمي سقيم هم املاء     ". للا عبداا محاهم الدَّ

* * * * *  
 .وقفة مع آية -185

ا الَّذِّين  آم نموْا أ طِّيعموْا اَّللي  :] قال تعاىل  وهو وحدهم ؛ واجٌب وفرٌض من غري قيٍد وًل شرط؛ [َّي  أ يُـّه 
؛ واجٌب وفرٌض من غري قيٍد وًل شرط؛ [و أ طِّيعموْا الرَّسمول  ] سمبحانه املطاعم لذاتِّه، وما سواه ممطاٌع له، وفيه، 

؛ وهم العلماءم واألمراء، وطاعتهم [و أمْويلِّ األ ْمرِّ مِّنكمْم ] ألنَّ النبَّ ملسو هيلع هللا ىلص يبلغم عن ربيه، وًل ينطقم عن اهلوى، 
بة بقيٍد وشرط؛ شرطها أن تكون يف املعروف، وأن ًل تكون يف معصيةِّ للا؛ إْذ ًل طاعة  ملخلوٍق يف واج

م [ف إِّن تـ ن از ْعتمْم ] معصيةِّ اخلالق،  ؛ أويل األمر بعضمهم مع بعٍض، أو أويل األمر من احلكام مع م ن حيكموهن 
، وما للحاكمِّ ؛ أي شيئ يتعلق بشؤون ا[يفِّ ش ْيٍء ] من الشعوبِّ والناس،  حلكمِّ والسياسةِّ، وطريقةِّ احلمكمِّ

إىل كتابه؛ القرآن [ إِّىل  اَّلليِّ ] واجٌب وفرض، [ فـ رمدُّوهم ] من حقوٍق، وما عليه من واجبات، وغري ذلك، 
إىل شخصه يف حياته، وبعد وفاته يكون الرد إىل سنته، وهذا دليل على أن يف الكتابِّ [ و الرَّسمولِّ ] الكرمي، 

، أو بني أويل األمرِّ بعضهم مع والسنَّ  ة حلٌّ حاسم وشامٌل ألي شيٍئ يتمُّ التنازع فيه بني احلاكمِّ واحملكومِّ
بعض، إذ يستحيل أن يردان للا إىل مرجٍع نرجع إليه يف حليِّ نزاعاتنا، وما خنتلف فيه، ُث ًل جند يف هذا 

ا هلا، تعاىل للا عن ذلك علوياا كبرياا،  رِّ إِّن  ] املرجع حالَّ َّلليِّ و اْليـ ْومِّ اآلخِّ ؛ إن كنتم صادقني حقا [كمنتمْم تـمْؤمِّنمون  ابِّ
ر، فإن مل تردُّوا النزاعات إىل للا، وإىل الرسول، كان ذلك دليالا على عدم  يف دعوى اإلُيان ابهلل واليوم اآلخِّ

ٌر ذ  ] صدقكِّم يف دعواكم اإلُيان ابهلل واليوم اآلخر، وكان دليالا على عدمِّ إُيانكم،  يـْ ؛ أي يف ردكم [لِّك  خ 
إىل للا وإىل الرسولِّ ملسو هيلع هللا ىلص خرٌي لكم من أن تلتمسوا احللول لنزاعاتكم من عند أهوائكم، أو من الشيرقِّ أو 

، أو من عند أعدائكم،   .عاقبة ومآًلا . 52:النساء[و أ ْحس نم أت ْوِّيالا ] الغربِّ
* * * * *  

 .وكفريية شائعةألفاظ وكلمات شركيية  -181
ألفاظ وكلمات شركيية وكفريية شائعة، جتري على ألسنة الناس، ًل حيسبوهنا شيئاا، وهي شرك، وذنب  

ذير منها  . عظيم، نذكر ما يستحضران منها، لنْحذ ر ها، وحنم
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مدد، مدد َّي : من هذه األلفاظ والكلمات، طلب اًلستغاثة والعون واملدد من األموات، كقوهلم 
نب للا مالذي يوم املعاد، ًل مالذ يل سواه .. َّي عون الغريب أمحد َّي حبيب .. أغثنا وأعنيا َّي فالن .. فالن 

وَّي ، َّي رسول للا َّي معتمدي.. َّي رسول  للا َّي سندي .. رسول  للا الغوث  الغوث  .. َّي رسول للا أجران .. 
وأنت خريم من يمرجتى يف .. ملن ضاقت مذاهبه أنت الغياث .. غياثي، وَّي مالذي، وَّي ركين، وَّي كهفي 

مدد .. مدد َّي جيالين .. مدد َّي رفاعي .. مدد َّي أهل البيت .. مدد، مدد َّي رسول  للا   ..العمسر واليمسر 
َّي .. َّي علي .. َّي فاطمة .. َّي زهراء .. َّي حسني  ..مدد مدد نظرة، َّي صاحب احلضرة  ..َّي أهل للا 

وحيايت، بشريف، .. وحياة وحق فالن .. الغوث، الغوث .. مدد، مدد .. َّي شيخ فالن .. َّي خضر .. زينب 
.. حبق فالن وحبق جاهه عليك َّي رب أجب دعائي  ..واحلمسني؛ يريد الق س م .. وعلي .. ودمحم  ..رضي وعِّ 

شاءت .. الظروف شاءت األقدار، و .. ما شاء للا وشئت .. َّي رب ِبم وآبهلم عجل ابلنصر وابلفرج 
ممطِّران ابلنجم أو بسبب كذا، وكذا، .. الطبيعة أوجدت، وخلقت، ومنحت .. هِّبة وعطاء الطبيعة .. الطبيعة 

أان يف محاية للا، .. أان يف جوار للا، وجوارك .. هذا لوجه للا، ولوجه فالن .. هذا هلل ولكم .. من دون للا 
ليس يل أحد إًل .. حسب للا، وأنت .. راكن على للا، وعليك ..  أان متوكل على للا، وعليك.. ومحايتك 

.. لو عرفوك ما عبدوك .. ما يف اجلبة إًل للا .. نتيحد ابهلل .. نلتحم ابهلل .. للا يف كل مكان .. للا، وأنت 
ل عن ريب .. لألئمة مقام ًل يبلغه ملك مقرب، وًل نب مرسل  " .. نو كلمني على دينو للا يعي.. " حِّ

.. ما هلل، هلل، وما لقيصر، لقيصر .. الدين هلل، والوطن للجميع .. بدي اجعل للا ما خلقك .. زهقتين ريب 
اإلسالم دين قدمي .. الدين أفيون الشعوب .. فصل الدين والدعوة عن الدولة، والسياسة، واحلياة 

لشَّعب مصدر السلطة التشريعية؛ اليت ا.. ومتخلف، أحكامه ًل تواكب، وًل تلب متطلبات العصر احلديث 
للا، .. فالن ًل يمسأل عميا يفعل، وهو فوق املساءلة .. احلكمم لألكثريية .. يمناط ِبا حق التَّحليل والتَّحرمي 

َّي " مناداة املعشوقة .. يف سبيل للا، والوطن، واإلنسانيية .. للا، والوطن، وامللِّك .. والوطن، والثورة 
خماطبة املشركني والكافرين .. أعشق للا، وللا معشوقي، وللا يعشقين، ويعشق الصاحلني . " .معبوديت 

صرانية، واليهودية، واإلسالم أدَّين النَّ .. يحي اإلخاء اإلسالمي املسِّ .. أخوية األدَّين  ..ابملؤمنني واملوحدين 
خماطبة .. حبق فالن إًل أعطيتين .. طيتين إذا بتحب للا وفالن إًل أع.. للا حيب اجلميع  ..مساوية توحيديية 

شفنا انس للا، .. عنده مال للا .. َّي ابن للا، َّي للا : اآلخر عند اخلصومة، أو لضجر منه، أو عند مناداته
ولوًل فالن واجلهة .. لوًل فالن، واجلهة الفالنية هللكنا .. مرران على حواجز للا؛ يريد العدد والكثرة 
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لعن وشتم .. أو لوًل للا وفالن، واجلهة الفالنية، ملا انتصران، وملا جنوان .. الفالنية ملا انتصران، وًل جنوان 
اإلشارة إىل خملوق أبنه يضر وينفع، من دون تعليق الضر والنفع إبذن للا .. الساعة، واألَّيم، والزمان 

ًل يرحم، وًل خبليي .. ــ أو ًل حيصل ــ كذا، وكذا ما صديقت على للا أن حيصل .. ًل حول هلل .. ومشيئته 
ٌر أمحقم .. للا مع صاحب املدفع الكبري .. للا يظلمك كما ظلمتين .. رمحة ربنا تنزل  فهذا كله من .. قد 

وحنو ذلك أي عبارة تستقبح ما حسينه .. الشرك والكفر، الذي جيري على ألسنة كثري من الناس ولألسف 
نسأل للا تعاىل .. فهو من الشرك، الذي جيب أن جنتنبه، وحنذ ره، وحنذير منه .. ا قبحه للا للا، وتستحسن م

 .      السالمة، والثبات، وحسن اخلتام

* * * * *  
 .الشيعةم والصوفيية -182

َّي رسول للا َّي سندي، وَّي .. مدد، مدد َّي رسول  للا : عندما تقول الصوفية يف أدعيتها، ومدائحها 
وأنت خريم من .. أنت الغياث ملن ضاقت مذاهبه .. تمدي، وَّي غياثي، وَّي مالذي، وَّي رمكين، وَّي كهفي مع

ويتوسيع طلب املدد واًلستغاثة إىل أن يستغيثوا بشيوخ الطريقة، ويطلبوا منهم .. يمرجتى يف العمسر واليمسر 
من دون إنكار .. ويمستساغ هذا اخلطاب الشركي يف الشارع السيين، وبني أبناء أهل السنية ..  والعون املدد

ــ ما الذي ُينع الناس أن ! من أحد، وًل من أولئك الذين يسمون أنفسهم ابلصوفية املعتدلة ــ على قلتهم
لبيك .. وَّي زينب .. راء وَّي زه.. وَّي حسني .. مدد، مدد َّي علي : يقبلوا اخلطاب الشيعي الشركي اآلخر

 !؟..َّي حمسني 
وبني لطميات .. وما الفرق بني حضرات، وقف زات، ورقصات الصوفية، من حيث األداء واحلركات  

 !الشيعة الروافض؟
أن الصوفية هي البوابة األوسع لولوج الشيعة، والتشييع إىل العامل  السُّين، : لذا؛ فقد صدق من قال 

 !ةوإىل بيوت أهل السُّنَّ 
26/2/2121  

* * * * *  
 !  طِّْفٌل يف الصيفيِّ األويلِّ اًلبتدائي -188

ل اًلبتدائي، كما سنوات، يرسب يف الصيف األوَّ  فٍل يف العامل  ًل يتجاوز عمره ستي مسعتم عن طِّ هل  
 !؟..ة من جديد عيد سنته الدراسيي يرسب طالب البكالورَّي، والطالب اجلامعي، فيضطر إىل أن يم 

 !  ا كان طفالا هو الشيخ الذي يكتب هذه الكلمات ملي واحد؛  يوجد طفلٌ  ؛نعم 
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رسبتم يف الصف األول اًلبتدائي؛ ًل ألين مل أكن جيداا يف مواد الرَّيضيات، والفيزَّيء، والكيمياء،  
أكن وليس ألين مل .. ر أصالا لألطفال وهم يف الصف األول اًلبتدائي ًل؛ فهذه املواد مل تقري .. والعلوم 

ل   بل كنت أحسب نفسي من أذكى وأنبه األطفال، ممن كانوا معي يف تلك ًل؛ .. ى علي تلميذاا جمتهداا فيما ُيم
سنا، وكان ابنها دري اليت كانت تم  ابن املعلمة جترَّأت علىمميا تقدم، وإمنا ألنين  لشيء بب ليسفالسي .. املرحلة 

يف  ستقوي أبميه املعلمة على بقية أقرانه من التالميذحيث كان ي  ..  !فضربتمه.. تلميذاا معنا يف الصف 
فسمرَّ األطفالم  .. فتجرأت عليه، بدفعه عن نفسي، وعن بقية التالميذ.. ، وهذا ما مل أكن أقبله منه الصَّف

 ؛سنة دراسية من عمري ،جرأيت هذهسرورهم، و لكن دفعت مثن .. ومل يتجرَّؤوا على فعلِّه .. مبا ص نعت 
، وكان مهما كنت جمتهداا، وطالباا جنيباا  ترسيب يف الصف األول اًلبتدائي" عِّطاف " آلنسة رت اقري حيث 

  !ةذلك خمالفاا لعرف ترفيع األطفال يف املرحلة اًلبتدائيي 
من بني  "عِّطاف " مة ر اسم تلك املعلي ومخسني سنة ًل أزال أذك وها أنذا بعد مرور أكثر من مخسٍ  

عون إىل كطفل يرى أقرانه يرتفَّ   كان لقرارها اجلائر من أثٍر سلب عليي   ؛ لِّم ااملعلمني واملعلمات يف تلك املرحلة
 ..!.ل اًلبتدائي األوي  ًل يزال يف الصفي مبفرده هو اين، بينما الصف الثي 

 ــرمبا اآلن قد تكون يف عامل األموات  ذا ًل يعين أنين غري مسامح هلا، أو يف نفسي عليها شيء ــوه 
ْرف اا  ًل؛ يكفيها فضالا أهنا ة الطغاة الظاملني، ويف احلرف فيما بعد يف مقارعة وحماجي  ، استخدمت هذاعلمتين ح 

متين الذي علَّ كما أنين استعنت ِبذا احلرف .. عباد للا املستضعفني يف األرض عن الذود عن دين للا، و 
ه   ...! واألحباث، واملسائل اليت قدر للا تعاىل يل كتابتها، وإجنازها  ،وإعداد الكتبيف أتليف إَّيَّ

  ...    ، وارمحهايت عِّطافم  علي اللهم اغفر مل 
68/61/2121  

* * * * *  
 .ج يف تطبيق الشريعةمسألة التدري  -182

الشريعة كاملة من يومه، فريق جنح لإلفراط والغلو؛ يريد تطبيق : فرقاء ةالناس يف هذا املوضوع ثالث 
وإًل فأنت عنده .. ودفعة واحدة، من غري مراعاة لألسباب، وللقدرة، وملا هو ممكن، وما هو غري ممكن 

 ! هم يف دينكمتي 
وفريق اثٍن جنح للتفريط واجلفاء؛ وُتليف عن املمكن واملقدور عليه من أحكام الشريعة، بذريعة  

الفان السنن، وصحيح املنقول، وهذا ال.. ج يف تطبيق الشريعة التدري  فريق والذي قبله خمطئان، ومها خيم
 !  فحظهما من تطبيق الشريعة، الوقوف عند الشعار وحسب.. وصريح املعقول معاا 

من غري إفراط وًل تفريط، وهو احلق الذي ًل ريب فيه، الذي  ؛وهو وسط بينهما ،وفريق اثلث 
فما  .. فته تكمن يف مراعاة التدرج حبسب اإلمكان، والقدرة وص.. يوافق صحيح املنقول، وصريح املعقول 
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وما  م العجز والقصور عن إدراكه وحتقيقه، أو  .. كان مقدوراا عليه أجنز من فوره من غري إرجاء وًل تعطيل 
يمنش طم للعمل واإلعداد ــ قدر املستطاع ــ لدفع العجز، وحتقيق .. كان يف تنفيذه مفسدة راجحة ظاهرة 

وتوفري الظرف املناسب واملطلوب من أجل حتقيق وإنفاذ املمتنع من الشرع .. وإزالة املعوقات ..  القدرة
 .  بسبب العجز وانتفاء القدرة

وأن للا تعاىل ًل يكلف نفساا إًل وسعها .. وذلك أن أحكام الشريعة كلها منوطة ابًلستطاعة  
 ًل يمك ليِّفم اَّللَّم نـ ْفساا إًِّلَّ ومْسع ه ا] :تعاىلوقال . 61:التغابن[ ت ط ْعتممف اتَـّقموا اَّللَّ  م ا اسْ ] :تعاىلوطاقتها، كما قال 

أي ًل يمكلَّف أحٌد فوق طاقته، وهذا من لطفه تعاىل خبلقه ورأفته : قال ابن كثري يف التفسري. 281:البقرة[
 .  هـ -ِبم وإحسانه إليهم ا

ْوا الَّذِّين  إِّن ] :تعاىلكذلك قوله   ْلم ْعرموفِّ و نـ ه  ة  و آتـ وما الزَّك اة  و أ م رموا ابِّ مَّكَّنَّاهمْم يفِّ اأْل ْرضِّ أ ق امموا الصَّال 
َّللَِِّّّ ع اقِّب ةم اأْلمممورِّ  .. فعلى قدر التمكني يكون األمر ابملعروف، والنهي عن املنكر . 46:احلج[ ع نِّ اْلممنك رِّ و 

فيجب على القوي املمكن، .. طان ارتباطاا وثيقاا ابلتمكني، ودرجة التمكني فاألمر، والنهي ـ كميا ونوعاا ـ مرتب
 .   ما ًل جيب على الضعيف غري املمكن

 .متفق عليه" وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم: "أنه قال  ويف احلديث فقد صح عن النب 
 عليهِّ وسلَّم  على السمعِّ والطاعةِّ كنا إذا ابيعنا رسول  للاِّ صلَّى للام : وعن عبد للا بن عمر، قال 

 . البخاري" فيما استطعتمم: "يقول لنا
 . مسلم" فاكل فوا ما لكْم به طاقةٌ : "ويف روايةٍ ". فاكل فوا من األعمالِّ ما تمطيقون  : "وقال ملسو هيلع هللا ىلص 
 ". امليسور ًل يسقط ابملعسور: "والقاعدة الفقهية، تنص على أن 
فاهلل تعاىل يعلم أن هذا مستطيع يفعل ما استطاعه، فيثيبه، وهذا  ":شافعي رمحه للاقال اإلمام ال 

مستطيع ًل يفعل ما استطاعه، فيعذبه، فإمنا يعذبه ألنه ًل يفعل مع القدرة، وقد علم للا ذلك منه، ومن ًل 
 . " يستطيع ًل َيمره وًل يعذبه على ما مل يستطيعه

إن من كلف بشيٍء من الطاعات فقدر على : 2/5وقال العز بن عبد السالم يف قواعد األحكام  
 .  هـ -بعضه وعجز عن بعضه، فإنه َييت مبا قدر عليه، ويسقط عنه ما عجز عنه ا

إن لإلُيان فرائض وشرائع وحدوداا وسنناا، : وقد كتب عمر بن عبد العزيز إىل املسلمني يف األمصار 
لها استكمل اإلُيان، ومن مل يستكملها مل يستكمل اإلُيان، فإن أعش فسأبينها لكم حّت تعملوا فمن استكم

 . البخاري. ِبا، وإن أمت فما أان على صحبتكم حبريص
، يعين إىل اتريخ كتابة كتابه هذا مل يكن قد "فإن أعش فسأبينها لكم حّت تعملوا ِبا ":فقوله  

 .وهو اخلليفة العادل والعام على املسلمني.. للمسلمني قد عملوا مبجموعها كما مل يكن .. بينها كلها هلم 
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، مالك ًل َّي أبتِّ : كذلك يمروى عن ولده عبد امللك بن عمر بن عبد العزيز أنه قال ألبيه عمر 
فمذم يف األمور، فو فإنَّ للا  ًل تعج ل َّي بمين،: قال له عمر! للا ًل أابيل يف احلقيِّ لو غل ت يب وبك القمدور؟تنـْ

تعاىل ذمَّ اخلمر  يف القرآن مرتني، وحرمها يف الثالثة، وأان أخافم أن أمحل الناس  على احلق مجلة، فيدفعوه 
 . هـ -ا وتكون فتنة

ومن كان .. وابلتايل فمن قصير يف تطبيق أحكام الشريعة فيما هو قادر عليه، طاله اإلُث واحلر ج  
مع العمل وبذل اجلهد املستطاع على حتصيل القدرة املطلوبة .. واًلستطاعة تقصريه انجتاا عن انتفاء للقدرة 

 .فهذا ليس عليه حرج، إن سديد وقارب، واتيقى، وأخلص النصح ألمته ودينه.. 
ــ حنتاجه يف سعينا حنو التغيري، وإقامة دولة اإلسالم، ويف تعاملنا اآلنف الذكر هذا الفقه ــ بضابطه  

بل أوانه أفسده فمن استعجل شيئاا ق .. فق واحلكمة ما أمكن لذلك سبيالا ابلر  وأخذهم.. مع الشعوب 
حيكمهم  ؛حتت حكم الطاغوت وهم على الناس عقود كون قد مضىعندما يوخباصة  .. وعموقِّب حبرمانه

بعد  ـإذ ًل بد من أن ُيروا ـ.. ويسوسهم ابلكفر، والتجهيل، والرتكيع، واإلذًلل، والقهر، واخلوف، والفقر 
حيث .. كأي مريض حيتاج إىل فرتة نقاهة بعد مرضه .. وتعليم، وتدريب .. ـ مبرحلة نقاهة وعالج ـالتحرير 

كما ًل ينبغي للصحيح أن .. ًل ُيكن أن حتمله على ما حتمل عليه الصحيح من أول يوٍم ُيتثل فيه للشفاء 
وليتذكر أنه كان يوماا من األَّيم سقيماا يستعلي على السقيم، فيمصدر حبقه أحكاماا بغري حق، وًل تثبت، 

تـ غمون  ] :، وهداه لإلُيان، كما قال تعاىلمثله، فشفاه للا و ًل  تـ قمولموْا لِّم ْن أ ْلق ى إِّل ْيكممم السَّال م  ل ْست  ممْؤمِّناا تـ بـْ
لِّك  كمنتمم ميِّن  نـْي ا ف عِّند  اَّلليِّ م غ اِنِّم ك ثِّري ٌة ك ذ  يـَّنموْا إِّنَّ اَّللي  ك ان  مبِّ ا تـ ْعم لمون  ع ر ض  احلْ ي اةِّ الدُّ بـ  قـ ْبلم ف م نَّ اَّلليم ع ل ْيكمْم فـ تـ 

 . 24:النساء[ خ بِّرياا 
* * * * *  

 . د اءم الكَِّْب  -121
رم داٌء خطري؛ وهو من شطرين  ، ُتطئة احلق..  ، واًلستخفاف بهشطره األول؛ تسفيه احلقيِّ : الكِّبـْ

والشطر الثاين؛ احتقار اخللق، . ، والتَّعايل عليه، والنأي ابلنفس عنهرد ورفض احلق..  واعتباره ابطالا 
فمن اجتمع فيه الشطران؛ فهو متكَب جلد، .. عايل عليهم، واًلستخفاف ِبم والتَّ وانتقاصهم، وازدرائهم، 

رم الكِّ :" وهو املراد من حديث النب ملسو هيلع هللا ىلص عندما سمئل عن الكَِّب، فقال ، ويف " ، وغ مصم النَّاسِّ سف هم احلقيِّ بـْ
، وغمصم النَّاس :" رواية   ".الكَِّبم ب ط رم احل قيِّ

والكَِّبم درجاٌت ومراتب؛ منه الصَّريح، والواضحم، واجللي؛ وهو ًل خيفى على عامية الناس، ومنه  
فيقعون يف بعض .. اخلفي، والصغري، واملتشابه، وهو ما قد خيفى على خواصيِّ النياس، فضالا عن عامتهم 

 ! صور الكَِّْب وهم يدرون أو ًل يدرون
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 ..وتصر على الباطل نكاية فيمن تكره .. قي لو جاءك ممن تكره أن تردي احل :من الصور اخلفيية للكَِّب 
ومنها؛ إن جاءك احلق مشوابا ابلباطل؛ . وأن تصدك العداوة عن إنصاف احلق عند من تعادي، وتكره

ومنها؛ أن حتب أن تكون  .مع احلق كما تتعامل مع الباطل كما ترد الباطل، وتتعامل  فرتدمها معاا؛ فرتد احلقَّ 
ومنها؛ أن جتد يف نفسك شيئاا  .اصحنيفتحب النصيحة، وًل حتب الني .. أكثر مما أن تكون منصوحاا انصحاا 

: وتكره منه أن يقول لك.. منك، فتكره منه أن يشري إىل خطئك  على من ينصحك، وينصف احلقَّ 
إليك عيوبك فال حتب من يهدي ، "اتق للا " كلمة منه  أن تسمع تكره ف..  ، فاتق للاأخطأت، فأسأت

أكثر من النصائح،  أن حتب املدائح   ؛ومنها .رفيقاا يف بيان عيوبك ونواقصك ونواقصك، مهما كان
، ومنها؛ أن ترد احلقَّ  .تغضب لنفسك أكثر مما تغضب للحقومنها؛ أن  .وامل دَّاحني أكثر من الناصحني

نَّاا  الفك وانصحك مشهور، وخم نكولكو .. وتستخف به؛ لكونه جاءك ممن هو أصغر منك علماا، وسِّ
أن ترتاجع عن خطئك، أو أن تعرتف خبطئك، وترى يف ذلك منقصةا  ومنها؛ أن جتد يف نفسك حرجاا  .مغمور

أنك األفضل من بني املسلمني، ومن بني أقرانك، وأنه حيق لك و  ،لتعايلومنها؛ أن ينتابك الشعور اب .لك
فإذا دخلت  ..أن يسمعوا منك، ًل أن تسمع منهم وأن مكانك بينهم .. عليهم، ما ًل حيق هلم عليك 

أن حتملك النعمة على  ؛ومنها .ملميز، واألفضل من بني اجللساء، واجملتمعنيجملساا انتابك شعور أبنك ا
قُّ موافقاا هلواك، ومنها؛ أن تتمَن لو جاء احل .واًلستخفاف حبقوقهم.. التعايل على الضعفاء، والفقراء 

فتكون مع .. أن تبحث عن دليٍل ــ مهما كان ضعيفاا ومتشاِباا ــ تنصر به اختياراتك  ؛ومنها .واختياراتك
فتمس ر لألول أكثر مما تمس ر .. الدليل الذي يوافق اختياراتك، أكثر من الدليل الذي خيالف اختياراتك 

صحاِبا أقراانا لك، ومنها؛ أن جتد حرجاا يف أن تعزو فائدة استفدِتا إىل أصحاِبا، وخباصة إن كان أ. لآلخر
فهذه الصور وغريها، كلها تدخل يف معَن الكَِّب، وهي متفاوتة فيما بينها من حيث ..  أو أقل منك حتصيالا 

، قد حترم جداا  طري، حّت الذَّرَّة  منه خطريةخالوضوح والظهور، لكن مهما دقَّت، وصغرت، فالكَِّب جد 
 ؛" كَبٍ  من ذرَّةٍ  مثقالم  كان  يف قلبِّه من ًل يدخلم اجلنَّة  :" ، كما يف احلديث الصحيحةِّ اجلنَّ دخول صاحبها من 

وهذا  ..وحجمه كاجلبال، ومنه ما يكون خفيياا، وحجمه كالذَّرة  ،فاحلديث دلي أن من الكَِّب ما يكون واضحاا 
    !كبريه وصغريه؛  وإَّيكم من الكَِّب ذان للام اأع .. يستدعي إىل فقٍه، ومتابعٍة، وممراقبة 

* * * * *  
 .  س ْهمم الشَّيطانِّ يف األموالِّ واألوًلدِّ  -126

  ..!هماا يف أموالكم، وأوًلدكم تجعلوا له س  ف ؛ًل تمشاركوا الشيطان   
ى من أتي فاملال الذي يت   أتيى من حرام، ويمصرف يف احلرام،الشيطان يف األموال؛ هو كل كسٍب يت   سهمم  

، أو يتأتيى من امليسر، والسرقة، والغش، واًلحتيال، وغري ذلك من وسائل الكسب ابالري اب، ويمصرف يف الري 
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ومن  .. النصيب السَّهم و وهو شريك لك يف هذا  من نصيبه،س هم له و و  لشيطان،لفهذا املال كله .. احلرام 
، أّنَّ تمرج ى له الَب كة   !كان الشييطانم ش ريكاا له يف املالِّ

ف احاا من غري ابتداء حيرص يف األوًلد؛ ونصيبه ه همم أمَّا س     فيأيت.. عقٍد شرعي زواج وًل أن َيتوا سِّ
هم دم ؛ فيعبيِّ ة هلمشارك يف اختيار أمساء شركيي يم وخرجوا للحياة، فإن ولدوا .. ًل يعرفون آابءهم  األبناءم 

ئهم على فينشيِّ .. ه وطاعت ُث بعد ذلك يشارك يف تربيتهم وتنشئتهم على خالف منهج للا..  للمخلوق
وهو إن مل يفلح بكامل الشراكة، ووجد مقاومة من .. ويغذيهم ابحلرام .. ، والعصيان رك، وعلى الفسوقِّ الشيِّ 

ن  .. األبوين، ومن يرعى األبناء  نه ح له ــ ويف أي مرحلة من مراحل نشوء ومنو األبناء ــ متكي رضي أبي قسمة متم
وسهمه يف املشاركة ..  ة الشريرةوفق منهجه وغاَّيته الشيطانيي األبناء سلل واملشاركة يف تربية وتوجيه من التَّ 

 !املقاومةالتَّخ لُّص و  ستعصي علىكثرياا، ي   خيم، إىل أن يمصبح  ض  ُث مع األَّيم ينمو ويت  قد يبدأ قليالا، 
 و ش ارِّْكهمْم يفِّ األ ْمو الِّ و األ ْوًلدِّ و عِّْدهمْم و م ا ي عِّدمهممم  :]ما تقدم أعاله، هو املراد من قوله تعاىل 

 . 14:اإلسراء[الشَّْيط انم إًِّلَّ غمرموراا 
الذين يزعمون أهنم مستقلون يف تربية أبنائهم، ًل يمشاركهم أحد يف تربية واألمهات كم هم اآلابء  

يف مجيع أطوارهم وطريقة حياِتم، ، ويتدخَّل يف شؤوهنماألبناء، بينما الشيطان يشاركهم يف تربية أبنائهم، 
 ! وهم ًل يشعرون..  ش ّتَّ وفق وسائل .. ومراحل منوهم 

* * * * *  
 . ستيفن ويليام هوكينج -122

Stephen William Hawking 
اء الفيزَّيء النظرية، وعلم الكون، إن مل يكن ستيفن ويليام هوكينج؛ عامل إنكليزي، من أشهر علم 

.. يف اختصاصه واملعرفة اجلسدي التام، وسعة اًلطالع والشَّلل العجز : اجتمعت فيه صفتان.. أشهرهم 
  !"كامل؛ ملاذا هو بشكله احلايل، وملاذا هو موجود   هديف بسيط؛ هو أن أفهم الكون بشكلٍ " :ن كلماتهمِّ 
سن اإلجابة ف.. بعني عاماا تٍي وس  كثر من سِّ مدَّ للا بعمره ألقد رغم مرضه العمضال، و   مات ومل حيم

حيث قد مات ملحداا  ؛"ملاذا الكون هو بشكله احلايل، وملاذا هو موجود :" عن هذين السؤالني البسيطني
بعمره ألكثر ولو م دَّ للا .. ومنكراا للبعث، والنشور، ويوم احلساب .. منكراا لوجود اخلالق سبحانه وتعاىل 

يب عن هذين السؤالني  من مليون سنة ــ ما دام قد آثر اإلحلاد على اإلُيان ــ ملا أحسن واستطاع أن جيم
غ ار املؤمنني  ، كما كان يتمَن، وملا استطاع أن يفهم الكون بشكٍل كامل.. البسيطني، اللذين جييب عنهما صِّ

 ! ويريد
، وتنبَّه هلا من الدالة على وجوده وعظمته، لو ت نبَّه هلا؛ هو نفسه آية من آَّيت للا هوكينجستيفن  

ْع يف غريهحيث قد مجع للا فيه صفتني متناقضتني..  هم حوله والضَّعف، نتهى العجز مم : من الناس ، مل جتت مِّ
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ٌد من  ،سعة املعرفةمن وجه آخر؛ و  .. والعضوي لل اجلسديوالشي  واًلطالع العلمي الكبري الذي مل يـمْعط ه أح 
ريموا يفِّ :] صدق للا العظيم.. ظهر للام قدرت ه يف أضعف خملوقاته ليم .. أقرانه العلماء األصحياء  أ فـ ل ْم ي سِّ

قملموبم الَّيتِّ ْعم ى اأْل ْبص ارم و ل كِّن تـ ْعم ى الْ اأْل ْرضِّ فـ ت كمون  هل مْم قـملموٌب يـ ْعقِّلمون  ِبِّ ا أ ْو آذ اٌن ي ْسم عمون  ِبِّ ا ف إِّنَـّه ا ًل  تـ  
 . 41:احلج[يفِّ الصُّدمورِّ 

* * * * *  
 ديفيد آتينبارا  -123

David Attenborough  

من أشهر علماء بريطانيا، إن مل يكن أشهرهم يف  بريطاين،عامل بيئي كاتب و ديفيد آتينبارا   
مسائها، وحبرها، وبرها، وما تكتنفه من عوامل، عن أصدر عشرات األفالم الواثئقية عن األرض؛  اختصاصه،

وهو بعد أن .. من أقرانه فأراه للا من اآلَّيت ودقائق وعظائم األمور ما مل يره غريه  ..وحيواانت، وخملوقات 
جائب خملوقاته، وقدرته، خيرج للناس للا بعمره ألكثر من أربع وتسعني عاماا، وبعد أن أراه للا من ع مدَّ 

القرود .. صدفة جمرد الكون وما فيه من خملوقات وعجائب .. وًل خالق .. ًل إله :" اليائس اآلُث ببيانه
ًل غاية من وجودان  ..ن على األرض، وما الغاية من وجودان و دًل نعرف ملاذا حنن موجو .. أوًلد أعمامنا 

، "مبوتنا ينتهي كل شيء؛ فال بعث، وًل نشور، وًل حساب  ..تتعديى املادة؛ الطعام، والشراب، واملتاع 
  !وامللحدون حيتفون به، ومبا توصل إليه احتفاءا كبرياا 

واحد زائد : وهو ــ وما توصل إليه ــ مثله كمثل عامل جتاوز الدراسات العليا يف الرَّيضيات، يمسأل 
.. علماء يف اإلجابة عنها القد حار صعبة ويقول هذه مسألة .. ُث خيطئ يف اإلجابة .. واحد، كما يمساوي 

وما  الباهرات ــ الكامنة يف األرض،َّيت بل وآًلف اآل ،مئات ، بعد أن أطلعه للا علىديفيد آتينباراوهكذا 
هلذا الكون ..  ًل إله إًل للا: تتخلله من دقائق وأسرار معجزة، واليت كل آية منها تقول، وبوضح وإعجاز

 !خيرج ببيانه اجلاهل اآلُث الوارد أعاله والوجود ربٌّ وخالٌق، وأن للا حق ــ
تِّن ا يفِّ اآْلف اقِّ :] قال تعاىل  ْم آَّي  هِّْم ح ّتَّ يـ تـ بـ نيَّ  هل مْم أ نَّهم احلْ قُّ س نمرِّيهِّ ديفيد و . 53:فصلت[ و يفِّ أ نفمسِّ

أنكر .. وعلم ما علم .. قد أراه للا تعاىل من تلك اآلَّيت الشيء الكثري، ولكنه بعد أن رأى ما رأى  آتينبارا
وهو بذلك وزره أكَب من وزر من مل ير ُث يمنكر .. وًل إله .. وما علمت .. ما رأيت : وقال..  احلق وجحد

 ! وجهله كعامل أغلظ من جهل من ًل يعلم، ومل ير  .. وجيحد 
غار األمور واألشياء، وجيحدفة ـيؤمن بقانون السببية ــ املنايف خلرافة الصي   يف كبار  ده وينكرهـ يف صِّ

دقيقة وعظيمة؛ املنضبطة حركتها،  كخلق ووجود الكون وما حواه من خملوقات  واألمور؛وعظائم األشياء 
ووجودها بقوانني حمكمة دقيقة صارمة، لو اختل قانون واحد من تلك القوانني، ًلضطرب الكون، وذهبت 

جاء ووجد حمض صدفة، بينما "  ديفيد آتينبارا" فهذا كله يف نظر العامل .. ا مالسماوات واألرض ومن فيه
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هذه ًل بد هلا من مسبب وموجد، ًل : من فوره طاولة الطعام اليت َيكل عليها، لقال لكوجود لو سألته عن 
 !؟..ُيكن أن تتواجد وتتشكل بصورِتا وقوائمها األربعة صدفة، ومن تلقاء نفسها 

كم السَّم او اتِّ و اأْل رْ :] قال تعاىل  هِّ إِّنَّ اَّللَّ  ُيمْسِّ ْن أ ح ٍد ميِّن بـ ْعدِّ ا مِّ ض  أ ن تـ زموًل  و ل ئِّن ز ال ت ا إِّْن أ ْمس ك همم 
 . 46:فاطر[نَّهم ك ان  ح لِّيماا غ فموراا إِّ 
: واملؤمنون قالوا. .، وقد كفران ما رأينا، وًل علمنا: قالواــ  آتينباراــ وعلى رأسهم شيخهم امللحدون  

؛ ألنه جهل، وأصحابه ، ًل تمقام به حجةوالنفي ليس علماا، وًل حمجة..  ، وصديقنا، وقد آمنارأينا، وعلمنا
فالذي ..  نية، به تقوم احلجة على املخالفبينما اإلثبات؛ علم وحمجي ..  ، وعدم العِّلمأقروا ألنفسهم ابجلهل

 . ايف اجلاهلوله الكلمة الفصل دون النَّ  وًل يمثبت، حجة على من ًل يعلم،ويمثبت يعلم 
أو قد اكتشف  أتى بشيء جديد، ــ قد من إحلادٍ  ل إليهــ مبا انتهى وتوصي  ديفيد آتينبارا حيسبًل  

 املتخلفة السابقة يف عهدفجميع األمم اهلالكة الكافرة ..  ، يستحق عليه التقديرن قبلهعلماا جديداا جيهله م  
للا موسى، وعيسى، ودمحم صلوات للا وسالمه عليهم أمجعني  نبعهد إىل مروراا نب للا نوح عليه السالم، 

إًل ..  هذا ، وقالوا بقولكم املتخليفقد سبقتكم إىل ما تقولون بهاهلالكة كل تلك األمم الكافرة املتخلفة .. 
فلهم حق براءة  ،وائلمل يسبقهم إليها األ د ِبا ملحدو العصر؛، فهذه قد تفري "القرود " خرافة مسألة 

 !!..اًلخرتاع دون سلفهم السابقني من امللحدين 
لِّك  مِّنْ :] قال تعاىل  نـْي ا من موتم و حن ْي ا و م ا يـمْهلِّكمن ا إًِّلَّ الدَّْهرم و م ا هل مم بِّذ  ٍم  عِّلْ و ق الموا م ا هِّي  إًِّلَّ ح ي اتـمن ا الدُّ

 . 24:اجلاثية[إِّْن همْم إًِّلَّ ي ظمنُّون  
قدوة للملحدين يف احلياة الدنيا، ويوم القيامة قائدهم إىل جهنم، وكل من   ديفيد آتينباراأنت َّي  

..  "ستيفن ويليام هوكينج " كنت سبباا يف إضالله، معك صديقك الذي سبقك إىل انر جهنم وبئس املصري 
عم بـ ْعضمهمْم إِّىل  بـ ْعٍض اْلق ْول  يـ قمولم الَّذِّين  اْستمْضعِّفموا  و ل ْو تـ ر ى إِّذِّ الظَّالِّممون  م ْوقموفمون  عِّند  ر ِبيِِّّمْ :] قال تعاىل يـ ْرجِّ

كمْم ع نِّ اهْلمد ى . ل كمنَّا ممْؤمِّنِّني  لِّلَّذِّين  اْست ْكبـ رموا ل ْوًل  أ نتمْم  ْدان  ق ال  الَّذِّين  اْست ْكبـ رموا لِّلَّذِّين  اْستمْضعِّفموا أ حن ْنم ص د 
و ق ال  الَّذِّين  اْستمْضعِّفموا لِّلَّذِّين  اْست ْكبـ رموا ب ْل م ْكرم اللَّْيلِّ و النـَّه ارِّ إِّْذ أت ْممرمونـ ن ا .  م جمُّْرِّمِّني  كمنتم   بـ ْعد  إِّْذ ج اءكمم ب لْ 

ام ة  ل مَّا ر أ وما اْلع ذ اب  و ج ع ْلن ا اأْل ْغال   اداا و أ س رُّوا النَّد  َّللَِّّ و جن ْع ل  ل هم أ ند  ْل أ ن نَّْكفمر  ابِّ ل  يفِّ أ ْعن اقِّ الَّذِّين  ك ف رموا ه 
انموا يـ ْعم لمون  جيمْز ْون   إِّْذ تـ بـ رَّأ  الَّذِّين  اتُّبِّعموْا مِّن  الَّذِّين  اتَـّبـ عموْا و ر أ ومْا :] وقال تعاىل .33-36:سبأ[إًِّلَّ م ا ك 

 . 611:البقرة[تـ ق طَّع ْت ِبِِّّمم األ ْسب ابم اْلع ذ اب  و  
بينما أنت ًل تزال التوبة متاحة لك، .. مات قد  ستيفن، أن هوكينج وبني ستيفنالفرق بينك  

قبل فوات األوان، وحصول الندم، وًلت .. ومن يتب؛ يتب للا عليه .. فتمْب إىل للا .. ومعروضة عليك 
 !حني مندم

26/6/2126  
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* * * * *  
 . لوط عليهما السالموبني املالئِّك ةم بني إبراهيم  -124

وكان  أو عجلة من أمره، عليه السالم، مل يكن إبراهيم يف شدة أو كرب، ملا جاءت املالئكة إبراهيم   
ف على املالئكة، حّت تعري  لذا أخذ وقتاا ليس بقصري.. لوقت واواًلطمئنان، يف سعة من األمن، واألمان، 

و ل ق ْد ج اء ْت رمسملمن ا إِّبـْر اهِّيم  ]  وا ألجلها، واملهمَّة اليت جاؤ سل للاأبهنم رم له فت املالئكة عن نفسها وحّت عرَّ 
ْلبمْشر ى ق الموا س   مابِّ ٌم  اا ال  ف م ا .. ] قد استغرقت وقتاا رحلة السالم، والرتحيب ابلضيوف، ؛ وهذه م[ق ال  س ال 

؛ وهي فِّ ضْ ؛ أي عجل كامل النضج، صغري السن، حلمه طري، مشوي على الريِّ [ل بِّث  أ ْن ج اء  بِّعِّْجٍل ح نِّيٍذ 
وإىل هنا .. وقتاا  تاستغرق اًل شك أهنمرحلة من إعداد الطعام، والعجل احلنيذ  وهذه.. احلجارة املمحمياة 

] فقدم هلم العجل احلنيذ ليأكلوا .. إبراهيم عليه السالم ًل يعرف أن ضيوفه الذين أمامه هم مالئكة للا 
لم إِّل ْيهِّ  يف ةا ] ؛ أي إىل الطعام [ فـ ل مَّا ر أ ى أ ْيدِّيـ همْم ًل  ت صِّ همْم خِّ نـْ ؛ وهذه مرحلة من احلدث [ن كِّر همْم و أ ْوج س  مِّ

إىل .. اخلوف ًل يزال قائماا، وملاذا ًل خياف ؛ ومع ذلك ف[ق الموا ًل  ُت  ْف ] جزءاا من الوقت أيضاا استغرقت 
ْلن ا إِّىل  قـ ْومِّ لموٍط ] أن جاءه اخلَب اليقني املطمئن، واملزيل للخوف كلياا  فعلم حينئٍذ . 21-12:هود[إِّانَّ أمْرسِّ

  .هدأت نفسه، وذهب عنه الرَّوع، فأهنم مالئكة، وأهنم مرسلون من للا
عصيباا، وشديداا، وحمرجاا لنب للا خمتلفاا؛ كان املوقف بينما ملَّا جاؤوا لوطاا عليه السالم، كان املوقف  

و ل مَّا ج اء ْت رمسملمن ا لموطاا ] ،  يف اإلخبار أبهنم مالئكة مرسلون من للاريوالتأخ لوط، ًل حيتمل هذا الرتيث
يٌب  ا يـ ْوٌم ع صِّ يء  ِبِِّّْم و ض اق  ِبِِّّْم ذ ْرعاا و ق ال  ه ذ  انموا يـ ْعم لمون   .سِّ و ج اء هم قـ ْوممهم يـمْهر عمون  إِّل ْيهِّ و مِّْن قـ ْبلم ك 

ءِّ بـ ن ايتِّ همنَّ أ ْطه رم ل كمْم ف اتَـّقموا اَّللَّ  و ًل  ُتمْزمونِّ يفِّ ض ْيفِّي أ ل يْ  يٌد السَّييِّئ اتِّ ق ال  َّي  قـ ْومِّ ه ؤمًل  ْنكمْم ر جمٌل ر شِّ  .س  مِّ
ْعل مم م ا نمرِّيدم  ق الموا ل ق ْد ع لِّْمت  م ا إِّنَّك  ل تـ  ةا أ ْو آوِّي إِّىل  رمْكٍن  .ل ن ا يفِّ بـ ن اتِّك  مِّْن ح قٍي و  ق ال  ل ْو أ نَّ يلِّ بِّكمْم قـموَّ

حلجم الكرب، والضيق، والشدة، واحلرج الذي نزل بنب للا ، و واحل د ث للمشهدإىل هنا تصوير [ ش دِّيٍد 
مل تقل .. وملا رأت املالئكة ما رأت، ومسعت ما مسعت .. ريب  وهو حجم ضخم بال..  لوط عليه السالم

أو تنتظر منه الرتحيب ِبم، وبضيافتهم كما حصل بينهم وبني .. ًل عليك .. للوٍط عليه السالم ًل ُتف 
ولوط عليه السالم يف  .. فاملسافة طويلة  ..وًل حّت جمرد السالم ورد السالم .. ًل  ..إبراهم عليه السالم 

ــ وأقصر مسافة، وزمن  مات ــأقل كل، وإىل عاجلةٍ  إغاثةٍ موقف عصيب ًل حيتمل التأخري، حيتاج إىل كرٍب، و 
ل  .. شر قومه  ِبا يندفع..  وع، واحلرج، وضيق الصدرب عنه الرَّ ذهِّ اًلطمئنان واألمان إىل قلبه، وتم تمدخِّ

فلما مسع لوط .. أقل كلمات، أبقل زمن، وأقصر مسافة ؛ [َّي  لموطم إِّانَّ رمسملم ر بيِّك  ] :فقالت املالئكة مباشرة
.. سل للا بسوء من رم منه و أّنَّ لألشرار أن يقرتبوا .. مباشرة، ويف حينه انتهى األمر .. هذه الكلمات 

بدأوا ُث بعد ذلك .. واستبدل كل ذلك ابألمن، واًلطمئنان ..  ذهب عنه الروع واحلرج، والضيق كلهف
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لموا إِّل ْيك  ] وجيهاتمن البشرى واًلطمئنان، والت ون له مزيداا يزفي   ف أ ْسرِّ أبِّ ْهلِّك  بِّقِّْطٍع مِّن  اللَّْيلِّ .  ل ْن ي صِّ
 . َّيت الكرُياتإىل آخر اآل. 86-22:هود[

* * * * *  
 ! حي من ذِّْكرِّ للاست  َّي م ن ت   -125

ستحون أن ي  .. وسائل اإلعالم ظهرون عَب كثري من الناس؛ ممن يتكلمون يف احملافل واملؤمترات، وي   
وحنو ذلك من .. أو احلمد هلل .. أو إن شاء للا .. يف سبيل للا : ويتهيبون أن يقولوا.. للا تعاىل  يذكروا

وبعدم .. ابلتَّخلف  وارم  يم أو .. يمصنيفوا خشية أن .. األحاديث املناسبات و األذكار اليت تقتضيها أحياانا 
 ...!  مهيف طرحالعلم واملوضوعية 

يقولم " :دسيقوماذا يقول ربكم يف احلديث ال.. مبوقفكم هذا انظروا ماذا خسر م  :وهلؤًلء نقول 
هِّ  يف ذ ك ر ينِّ  ، فإنْ ذ ك ر ينِّ  وأان معهم إذا أان عِّْند  ظ نيِّ ع ْبدِّي يب،: اَّللَّم ت عاىل   ْرتمهم  نـ ْفسِّ ي، يف ذ ك   نـ ْفسِّ

ْرتمهم  يف ذ ك ر ينِّ  وإنْ   اا ، وإْن تـ ق رَّب  إيل َّ ذِّراعاا َْبٍ تـ ق رَّْبتم إل ْيهِّ ذِّراعم إل ٍ خ رْيٍ منهْم، وإْن تـ ق رَّب  إيل َّ بشِّ  يف م إل ٍ ذ ك 
تمهم ه ْرو ل ةا اا تـ ق رَّْبتم إل ْيهِّ ابع ي أتـ يـْ الناسِّ  مِّن   مألٍ  يف ذك ر ين وم ن ":ويف رواية. متفق عليه"  ، وإْن أاتينِّ ُي ْشِّ

  ". أكثر  منهم وأ طي ب  مأٍل  يف ذك رتمه
ملاذا ِتيبت من : ُث لو استوقفك ربك يوم القيامة ــ واجلنة عن ُيينك، وجهنم عن يسارك ــ وسألك 

يتعنيَّ عليك فيها أْن ، ويف مواضع ما الذي منعك من أن تذكرين يف أحاديثك مع الناس ..ذِّْكرِّي َّي عبدي 
 ! ؟ت ْذكر ين

قد ِتيبت من ذِّْكرِّك َّي رب : عندك من جواب سوى أن تقول وما.. فماذا سيكون ردك وجوابك  
وممذِّل، ، وَّي له من جواب خمز، وخمجل.. ة املوضوعيي  وعدموالرجعية، ف، خلي حّت ًل أمع ريَّ بك، وأمرم ى ابلتَّ 

 . ومن الكفر بعد اإلُيان.. ًلن ذاخلم اخلمزي، و أعاذان للا من .. تقشعر منه األبدان 
* * * * *  

اءََ"ماكدونالدزََ"َمَ اعَ طَ مَ  -121 ض    ..!يفَالف 
هِّْم ح ّتَّ يـ تـ بـ نيَّ  هل مْم أ نَّهم احلْ قُّ :] قال تعاىلَ تِّن ا يفِّ اآْلف اقِّ و يفِّ أ نفمسِّ ْم آَّي  أي حّت . 53:فصلت[س نمرِّيهِّ

للام هلم وعد ه؛ ومليا أجن ز  .. ، حق ًل ريب د، ووعيدٍ يتبني هلم أن القرآن وما يتضمنه من أحكام، وعلوم، ووعْ 
القرآن  حقٌّ  للا  ح قٌّ، وأنَّ  نَّ أب ؛شهاد ة احلقبدًلا من أن يشهدوا .. نهم من رؤية بعض آَّيته يف اآلفاق فمكَّ 

اء، وكيف يستثمرونه ألنفسهم وعوائلهم، وكيف يفتحون ض  ستوطنون الف  فكرون كيف ي  ها هم يم .. ًل ريب 
متغافلني عن الغاية األساس .. إذا ما ضاقت ِبم األرض .. للتسوَّق اا ، وأسواق  "ماكدوانلدز " فيه مطاعم 
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نس انم :] صدق للا العظيم.. اء، والكون ض  الف   القليل من أسرارِّ هذا من رؤية للام نهم اليت ألجلها مكَّ  قمتِّل  اإْلِّ
 . 62:عبس[م ا أ ْكف ر هم 

* * * * *  

 .يدخلون يف اإلسالم صفات جامعة للذين -122
 : الذين يمسلمون، جتمعهم الصفات التالية جلُّ  
 . مل جيدوا هلا جواابا يف األدَّين األخرىتالحقهم، رية، وأسئلة عديدة لق، وحِّ قبل اإلسالم، ق   -6 
إمجاعهم على سخافة الشرك، وفكرة عبادة املخلوق، اليت تدعو إليها مجيع األدَّين، ابستثناء  -2 

 .اإلسالم
 ...!  مزيٍد من القلق إىل، و الشك واإلحلاد عزوف عن األدَّين إىل -3 
إذ وسائل اإلعالم، ومجيع من حييط ِبم، حيذروهنم من  ؛، ومن اًلقرتاب منهوف من اإلسالماخل -4 

 ..!اإلسالم، ويعطوهنم صورة خاطئة عن اإلسالم 
 الدين احلق سأل للا تعاىل بصدق ــ بعد رحلة طويلة من الشك والضياع ــ أن يهديه إىلكل من ي    -5 

 .  إىل اإلسالميسر للا له طريق اهلداية، ويهديه ي.. وأن يمظهر له احلق  ..
القرآن الكرمي هو السبب الرئيسي واألهم يف هدايتهم لإلسالم، ملا يتميز به من إعجاز لغوي،  -1 

 . كالم للاوعلمي، وتشريعي، وخللوه من التناقضات املوجودة يف الكتب األخرى، إذ يكفيه وصفاا أنه  
 . انبهارهم الشديد بعقيدة التوحيد اليت يدعو إليها اإلسالم، واليت تالمس فطرة اإلنسان -2 
 . انبهارهم الشديد بعظ م ةِّ سرية وأخالق النب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص -8 
  !تساؤًلِتمكافياا وشافياا عن مجيع   إجيادهم يف اإلسالم جواابا  -2 
والسعادة الغامرة والتصاحل مع النفس، ، الداخلي واًلطمئنان، والسالم، لراحةالشعور اب -61 

، وازدادوا إلسالماب ت معرفتهممق لديهم ويزداد كلما ازدادجراء نطقهم بشهادة التوحيد، وهذا الشعور يتع
  . قرابا من للا

ًل ُيكن أن ، اإلسالم، إًل ويعلو وجوههم نور مميز ما إن ينطقوا ابلشهادة، ويدخلوا يف -66 
  .يوصف إًل أنه نور اإلُيان

ويمصبح حلياِتم ..  ، واًلهتماماتوالغاَّيت ،لديهم األهدافسمو بعد دخوهلم يف اإلسالم، ت -62 
 . يشعروا ِبما قبل اإلسالم معَن، وغاية، مل

* * * * *  

 . مجيع األنبياء والرسل للا، وهو دينم  ينم اإلسالمم دِّ  -128
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ودينه واحد؛ وهو اإلسالم، وهو دين مجيع األنبياء والرسل، من لدنيِّ آدم عليه للا تعاىل واحد،  
ْسال مم :] قال تعاىل دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، كما خا م األنبياء والرسل السالم إىل . 62:آل عمران[إِّنَّ الديِّين  عِّند  اَّلليِّ اإلِّ
ر  اإلِّْسال مِّ دِّيناا  :]وقال تعاىل ت غِّ غ يـْ ْنهم و همو  يفِّ و م ن يـ بـْ رِّين  فـ ل ن يـمْقب ل  مِّ ر ةِّ مِّن  اخْل اسِّ . 85:آل عمران[ اآلخِّ
يتم ل كممم اإلِّْسال م  دِّيناا :] وقال تعاىل  . 3:املائدة[و ر ضِّ

وقال تعاىل عن . 22:سيون[ْن أ كمون  مِّن  اْلممْسلِّمِّني  و أممِّْرتم أ  :] وقال تعاىل عن نوح عليه السالم 
َّ إِّنَّ اَّللي  اْصط ف ى ل كممم الديِّين  ف ال  مت موتمنَّ :] إبراهيم عليه السالم وبنيه إ ًلَّ  و و صَّى ِبِّ ا إِّبـْر اهِّيمم ب نِّيهِّ و يـ ْعقموبم َّي  ب ينِّ

م ا ر انِّيياا و ل كِّن ك ان  ح نِّيفاا مُّْسلِّماا و  م ا ك ان  إِّبـْر اهِّيمم يـ همودَِّّييا و ًل  ن صْ :] وقال تعاىل. 632:البقرة[و أ نتمم مُّْسلِّممون  
ر بَـّن ا و اْجع ْلن ا :] وقال تعاىل عن إبراهيم وابنه امساعيل عليهما السالم. 12:آل عمران[ك ان  مِّن  اْلممْشرِّكِّني  

نْيِّ ل ك  و مِّن ذمريِّيَّتِّن ا أممَّةا مُّْسلِّم ةا  أ ْم كمنتمْم :] وقال تعاىل عن يعقوب عليه السالم وبنيه. 628:البقرة[ممْسلِّم 
إِّلـ  اء إِّْذ ح ض ر  يـ ْعقموب  اْلم ْوتم إِّْذ ق ال  لِّب نِّيهِّ م ا تـ ْعبمدمون  مِّن بـ ْعدِّي ق الموْا نـ ْعبمدم إِّلـ ه ك  و  ئِّك  إِّبـْر اهِّيم  شمه د  ه  آاب 

إِّْسح اق  إِّلـ هاا و احِّ  إِّمْس اعِّيل  و   :]وقال تعاىل عن يوسف عليه السالم. 633:البقرة[ل هم ممْسلِّممون   داا و حن ْنم و 
لصَّاحلِِّّني   تـ و فَّينِّ ممْسلِّماا  ف م ا و ج ْدان  :] وقال تعاىل عن لوط عليه السالم وآل بيته. 616:يوسف[و أ حلِّْقينِّ ابِّ

و ق ال  مموس ى َّي  قـ ْومِّ إِّن  :]ى عليه السالموقال تعاىل عن موس. 31:الذارَّيت[ر  بـ ْيٍت ميِّن  اْلممْسلِّمِّني  فِّيه ا غ يْـ 
َّلليِّ فـ ع ل ْيهِّ تـ و كَّلموْا إِّن كمنتمم مُّْسلِّمِّني   وقال تعاىل عن بلقيس يف قصتها مع نب للا . 84:يونس[ كمنتمْم آم نتمم ابِّ

ي و أ ْسل ْمتم م ع  سمل ْيم ا:] سليمان عليه السالم . 44:نملال[ن  َّللَِِّّّ ر بيِّ اْلع ال مِّني  ق ال ْت ر بيِّ إِّينيِّ ظ ل ْمتم نـ ْفسِّ
هممم اْلكمْفر  ق ال  م ْن أ نص ارِّي :] وقال تعاىل عن عيسى عليه السالم وأنصاره من احلواريني نـْ فـ ل مَّا أ ح سَّ عِّيس ى مِّ

َّلليِّ  ْد أبِّ انَّ مم إِّىل  اَّلليِّ ق ال  احلْ و ارِّيُّون  حن ْنم أ نص ارم اَّلليِّ آم نَّا ابِّ إِّْذ  :]وقال تعاىل. 52:آل عمران[ْسلِّممون  و اْشه  و 
نموْا يبِّ و بِّر سمويلِّ ق المو ْا آم نَّا و    . 666:املائدة[اْشه ْد أبِّ نَـّن ا ممْسلِّممون  أ ْوح ْيتم إِّىل  احلْ و ارِّييِّني  أ ْن آمِّ

* * * * *  

 !؟..ى ل  الفريقني أعْ  أيُّ  -122
جرت العادة عند الناس أن حيددوا قيمة اإلنسان ومستواه اًلجتماعي ابلنظر إىل اجلهة اليت يتواصل  

وأعلى .. يتمتع مبركز مرموق .. فهذا شأنه عاٍل يف أعني الناس .. معها، فمن كان يتواصل مثالا مع وزير 
يف أعني  أعظمفهذا شأنه .. يقرع عليهم الباب وقتما يشاء .. منه من كان يتواصل مع امللوك والرؤساء 

امللِّك الغين .. وأنت َّي عبد للا إذا أردت أن تعلوهم مجيعاا، وتسبقهم سبقاا بعيداا، تواصل مع للا .. الناس 
دونك مفتوح  ــويف أي وقت تشاء  ــفبابه .. العاملني أمجعني رب و  ،رب امللوك والرؤساء.. خالق اخللق .. 
واجملال متاح لك ــ برتحاب شديد ــ لزَّيرته، وملناجاته، ودعائه، .. ًل إىل استئذان ًل حتتاج إىل قرعه، بل و .. 

وقد حصل يل  .. َّي رب أريد كذا : وتقول له.. واحلديث معه؛ تشكو إليه حاجتك، وما أمهك، وما أملَّ بك 
وهو القادر .. وهو أقرب إليك من حبل الوريد .. وهو سبحانه يسمع، ويرى .. وأحتاج إىل كذا .. كذا 
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فالن مركزه : وإن قالوا لك.. وأنت أقرب ما تكون إليه وأنت ساجد له سبحانه .. على أن جييبك 
أان أتواصل ــ ويف الوقت  :فقل هلم.. اًلجتماعي مرموق وعال؛ فإنه يتواصل مع امللِّك أو الرئيس فالن 

فأي الفريقني أوىل ابًلعتزاز، . .الذي أشاء ــ مع رب وخالق هذا امللِّك ومجيع ملوك األرض ورؤسائها 
 !وأي الفريقني هو األعلى؟.. واًلفتخار 

* * * * *  

 !أعجب ًلمرئٍ  -211
 َ َبهَأوَوزيٍر َموظٍَّفَكبرٍي بًا؛َالتصال  ًا،َوطر  ح  َفر  َيطري  وَقلب ه،َيكاد  ف  َالمرٍئََي  ب  أوَ..َأعج 

َ َي سألَعنَأحوال ه َرئيٍس َأو َمل ٍك ..َ َالع املني، بُّ َر  َبينام َواألمراء َوالرؤساء  َامللوك  بُّ َور  ..َ ق 
وخال 

َ لق  ٍةَ..َاخل  َليل  لِّ َمنَك  َاألخري  ناديهَ..َيفَالثُّلث  ْعط ىَ:َوي سألَعنه،َوعنَحاجت ه..َي  نَسائٍلَي 
..َهلَم 

َ اٍع َ..َهلَمنَد  ٍر ستغف  َحتىَ..َهلَمنَت ائبَ..َهلَمنَم  َوالسؤال  َعليهَالنِّداء  َوي كّرر  يه،
ناد  َي  يظلُّ

َ َالفْجر  ر 
نفج  ،َأوَ..َي  َبهَذلكَاملل ك  عورَعندماَيتَّصل  َبذلكَالشُّ ثمَهوَغافٌلَعنَذلكَالنِّداء،َالَي شعر 

َالكبريَ ،َأوَاملوظَّف  َ!؟...الرئيس 

* * * * *  

تـ   -216 ْكهمم ا كم ا أْبكيـْ  .ماهم أْضحِّ
لكن مرة قالت يل أمي ــ وهي .. لست من هواة الدَّبكة العربية، وًل ممن حيبوهنا، وًل ممن حيسنوهنا  

وأنت تدبك دبكة  أحب أن أنظر إليك!.. َّي شيخ: د والبكاء ــكثرية التهجي رمحها للا  الفراش، وكانت قعيدة 
لكنها تفاجأت ملا رأتين مباشرة أنفذ طلبها .. أن الشيخ يفعل  سألت هذا السؤال وما كانت تظن..  ةعربي

.. وما إن بدأت إًل وبدأت ابلضحك من حركايت العشوائية  ..أو اعرتاض، وتلكؤ ، ومن دون أدّن نقاش
وكان ضحكها كالوقود ابلنسبة يل، يزيدين محاساا، ورغبة يف الزَّيدة إىل أن .. وكلما زدت تزداد ضحكاا 

: لرجل الذي جاءه مهاجراا، فقال الرجلأستحضر حديث النب ملسو هيلع هللا ىلص ل ذلك وأان فعلتم ..  ارتوت ضحكاا 
يِّعمك عل ى اهلِّجرةِّ وتركتم أبويَّ يبكِّيانِّ  ئتم أماب  ْكهمما:" فقال النب ملسو هيلع هللا ىلص !!جِّ ع إليهِّما فأْضحِّ تـ همما  كما ارجِّ أبكيـْ

األوىل؛ أن يرجع إليهما، والثانية؛ أن يضحكهما كما تسبب ببكائهما؛ وًل بد : فأعطاه النب ملسو هيلع هللا ىلص وظيفتني". 
ما يكون في عادتهاًلتزان، وعن حدود منه أن خيرج عن املألوف و  األمرم له من أن يفعل، حّت لو استدعى 

فمطلب إضحاكهما مطلب عظيم يسمو على ما تقدم من ..  اجلادنه وبني الناس من اًلتزان والسلوك بي
 !وهذا ليس ألحٍد إًل للوالدين.. اًلعتبارات 

* * * * *  
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  !القرآنيون -212
وهؤًلء فريق  ؛"القرآنيني " تظهر فيه بدعة قادم من دًلًلت النبوَّة، أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص، أخَب عن زماٍن  

من مصادر  ن يف مرجعيتها، وشرعيتها كمصدرويشككو ويرفضون التحاكم والرجوع إليها، يردون السنَّة ، 
وقد حذر النب ملسو هيلع هللا ىلص من هؤًلء .. ويزعمون التحاكم والرجوع إىل القرآن وحسب .. التشريع اإلسالمي 

كم الرَّجلم متَّكئاا عل ى أريكتِّهِّ حيدَّثم :" الناس ومن بدعتهم، فقال  ،حبديٍث من حديثييوشِّ
وما وجدان فيهِّ من حراٍم  ،ما وج دان فيهِّ من حالٍل استحل لناهم  ؛كتابم اَّللَِّّ عزَّ وجلَّ  وبين كمم بين نا فيقولم 
ويف . 62:صحيح ابن ماجه" أًلَّ وإنَّ ما حرَّم  رسولم اَّللَِّّ صلَّى اَّللَّم عليهِّ وسلَّم  مثلم ما حرَّم  اَّللَّم  ،حرَّمناهم 

 ، فماكتابم للاِّ  وبينكم بيننا  ، فيقولم عينيِّ وهو  متكٌئ على أريكتِّهِّ  أًل  هْل عسى رجٌل يبلغمه احلديث  :" رواية
، وإْن ما حرَّم  رسولم للاِّ صلى للام عليهِّ وسلم  كمَّا وجدان  فيهِّ حالًلا استحللن اهم، وما وجدان فيهِّ حراماا حرمناهم 

 . 2114:صحيح الرتمذي" حرَّم  للام 
نة، ون السُّ الذين يردي ملرجفون او ويف زماننا نلحظ بوضوح حتقق ما أنبأ عنه النب ملسو هيلع هللا ىلص، فكثر الدعاة  

تراه ؛ فريق وهؤًلء يف الوزر واًلحنراف درجات.. وحسب  ويستخفون ِبا، ويدَّعون اًلقتصار على القرآنِّ 
ريق يقدم عقله وف.. منها كل ما ًل يالمس أهواءه ورغباته ، وفريق يرد ة كلياا، فال يقبل منها شيئاا د السنَّ ير 

وفريق يستخف ويقلل من أمهية .. وجيعل من عقله ــ هواه ــ حكماا على النقل الصحيح على صحيح النقل، 
صحيحي البخاري ومسلم، فإن اتبعتهم على ذلك، فمن ابب أوىل أن تتابعهم على اًلستخفاف والتقليل 

وفريق يرد الثابت من السنة حتت عنوان وزعم أهنا .. وامها من املسانيد، وكتب السنن ما سوقيمة من أمهية 
، ومن حتذير "القرآنيني " هلم حظهم من بدعة  اءومجيع هؤًلء الفرق.. واترة، وأهنا ظنية الدًللة آحاد، غري مت

 !  منهم ومن بدعتهم، كل حبسبهالنب ملسو هيلع هللا ىلص
عمهم وادعائهم التحاكم والرجوع إىل القرآن، لوجدوا يف القرآن الكرمي يف ز  وهؤًلء لو صدقوا 

، وحتذر من خمالفة أمره، وجتعل واتباع سمنيته ، وتوجب طاعتهعشرات اآلَّيت اليت حتض على طاعة النب ملسو هيلع هللا ىلص
لكنه زعم ما أرادوا منه سوى التَّفلت من قيود  ..من شروط اإلُيان  اا التحاكم إليه، والرجوع إىل سنته شرط
   !الدين وأصولِّ  وأحكام الشريعة، والتشكيك بثوابتِّ 

* * * * *  

 . حضيرم والتَّ قدُّ التَّ  -213
، ونتائج مزدهرة، راقياا  إجيابياا  إجيابية، تفرز سلوكاا عبارة عن مفاهم وقيم أخالقية راقية ر؛ التحضَّ  

أو وإجيابية، بينما التقدم؛ هو التقدم يف جمال من جماًلت احلياة، اًلقتصادية، أو الصناعية، أو اًلجتماعية، 
وقد وصرف للخري، وقد يكون التقدم حتضراا يف حال استخدم يف اخلري، واستغل يف اخلري، .. العسكرية 
العدوان ويمصر ف يف ، ستغل يف الشريِّ ، ويم ريِّ م التقدم يف الشي ستخدوذلك عندما يم  ؛رماا من غري حتضي يكون تقدي 
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فمثالا الصهاينة اليهود متقدمون يف .. متقدم متحضراا، بينما كل متحضير متقدماا  وابلتايل ليس كلُّ الشَّريِّ، و 
على التقدم يف سرقة البيوت، واًلعتداء النوع من ستخدمون هذا جمال الصناعات العسكرية، لكن عندما ي  

فهذا ينفي عنهم صفة .. منهم وهضم حقوق املظلومني ، حقوق وحرمات اآلمنني من أهل فلسطني
.. ارَّيَّا هاينة اليهود يف فلسطني متقدمون عسكرَّيا، متخلفون حض  فالصَّ .. هلم صفة التقدم مع بقاء التحضير، 

د تقيي وي  وانجتاا عن قيم حضاريية، اا، ر ليس مفخرة إن مل يكن متحضي يف جمال من جماًلت احلياة، التقدم اجملرد ف
  . رحضي بقيم ومفاهيم التَّ 

* * * * *  

ق اتم النَّفعيية  -214  .الع ال 
 عن ساحة امل  الفكر والرُّوح، ومن ُثساحة الشعور واًلعتقاد، وعن ع  عن  بوا الدين واإلُيان  ا غيي ملي  

وساد بدًلا منها  ــ! ادية واملتطرفةابلعلمانيية احل  ــ وهو ما يسمونه القات اإلنسانية السلوك، والواقع، والع
" ساد مفهوم  ..مادة وجسد وحسب جمرد اجلحود والكفر، واإلحلاد، واًلعتقاد أبن احلياة مادة، واإلنسان 

.. ر، واألفراد ماعات، واألس  املاديية؛ يف العالقات والتعامالت اإلنسانية على مستوى الدول، واجلَّ " النَّفعيية 
فحيثما توجد املنفعة املادية، جتد التأييد،  على النفعية املادية وحسب؛فاملواقف ابتت تمبَن وتـمتَّخذ بناء 

، واملوافقة، والتعايش، والرضا،  وحيثما تغيب املنفعة املادية، جتد املعارضة، واًلعرتاض، والضحكات، واحلبَّ
أصبح ًل هم لإلنسان إًل كيف حيقق رغباته ومنافعه املادية، مهما  و .. والنفور، والبغض، والبعد، واجلفاء 

وإذا ما سألت ..  محةوالرَّ والصيِّدق، وبغض النظر عن قيم احلق، والعدل، .. دنيئة وحمرمة  سائلكانت الو 
 َّيا، مقابل املعروفوماذا سأنتفع لنفسي ماد.. مقابل ماذا : معروفاا، سألك مباشرةأبن يسدي إليك إنساانا 

ولو أسديت أنت معروفاا؛ ظن اآلخر بك سوءاا، وأخذ يفكر ماذا تريد منه مقابل .. ك الذي سأسديه إلي
  ! معروفك له؟

ا ملَّ ؛ "األسرة " ة راا ِبذا الفهم اخلاطئ للحياة، وللعالقات اإلنسانيي املؤسسات اًلجتماعية تضري وأكثر  
القة األبوين أببنائهما، وعالقة األبناء أببويهما، قائمة تكون عالقة الزوج بزوجته، وعالقة الزوجة بزوجها، وع

العطاء املادي،  توقَّفو  فإذا غابت املنفعة،.. وعلى العطاء املادي وحسب  ى النَّفعية، واملصلحة املادية،عل
، واًلهتمام، غابت احملبة، والرمحة، والعاطفة الصادقة، وغاب اًلحرتام ..لسبٍب من األسباب القاهرة 

 ! األسري املطلوب ابطوالرت 
إىل بيوت .. إىل أسر املسلمني  ،كم هو مؤمل وحمزن أن يتسلل هذا الفهم اخلاطئ للحياة، والعالقات 

ويعتَبها .. ويل دينهم اإلسالم اهتماماا ابلغاا ابألسرة، وبرتابطها، وترامحها، وتعاطفها الذي يم .. املسلمني 
 ! صلح اجملتمع األكَب ؛فسد اجملتمع األكَب، وإذا صلحت ؛دتإذا فساليت املؤسسة اًلجتماعية األعظم، 

* * * * *  
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 .  تـ ْعظِّيمم ش ع ائِّرِّ للاِّ  -215
مجيع فرائض اإلُيان، . 32:احلج[ذ لِّك  و م ن يـمع ظيِّْم ش ع ائِّر  اَّللَِّّ ف إِّنَـّه ا مِّن تـ ْقو ى اْلقملموبِّ :] قال تعاىل 

رف أبنه فرض، وصفة تعظيمها، كل ما قضى به النقل والعم وتوقريها واإلسالم من شعائر للا، وتعظيمها 
يف فهو تعظيم مشروع، فليس للتعظيم صفة اثبتة ًل جيوز جتاوزها، فالزمان، والعرف السائد  وتوقري، ت عظيم،

، وما يدخل يف معَن التعظيم والتوقري بلد من البلدان، ولشعب من الشعوب، دور يف حتديد معَن التعظيم
كالشرك، والتبذير،   ؛يؤدي إىل حمظوريتصف هذا التعظيم مبحظور شرعي، أو أن ًل  شروع؛ شريطةامل

، أبن مجيع صور التعظيم والتوقري: وابلتايل ُيكن القول..  مما نص الشارع على حرمته واإلسراف، وحنو ذلك
ع القرآن على وجهه صحابة من يضوكان من ال.. مباحة ما مل يرد نص يفيد التحرمي واحلظر  واًلحرتام

، وإًل ملا فهذا الفعل يف نظر الصحايب يدخل يف معَن التعظيم والتوقري". إنه كالم ريب، إنه كالم ريب :" ويقول
يمصان  يف موضع مرتفع ووضعه يف البيت..  الطباعةعند خطه  وتكبري ..وحنوه تقبيل القرآن ..  فعل ذلك

، وينحين أمامه، يتغريي لونه، ويشتد بكاؤهوكان من السلف م ن إذا ذمكِّر النب ملسو هيلع هللا ىلص .. اًلمتهان  فيه عن صور
وقد روي عن .. قال رسول للا ملسو هيلع هللا ىلص، خيفِّض من صوتِّه : وإذا ما قيل له..  حّت يصعب  ذلك على جلسائِّه

أتدرَّين : فجاء فقال، النب ملسو هيلع هللا ىلص قد ارتفعت أصواِتما عمر بن اخلطاب هنع هللا يضر أنه مسع صوت رجلني يف مسجدِّ 
كلها مباحة ومستحبة، وتدخل دخوًلا كلياا يف   ،وحنوها فهذه الصور من التعظيم والتوقري،!". ؟... أين أنتما

 . 32:احلج[و ى اْلقملموبِّ ذ لِّك  و م ن يـمع ظيِّْم ش ع ائِّر  اَّللَِّّ ف إِّنَـّه ا مِّن تـ قْ :] املراد من اآلية الكرُية أعاله
* * * * *  

 !ل يف معركة املرأةًل يزال للشيطان أم   -211
فر يف مجيع معاركهم الفكريية والثقافية واحلضارية مع اإلسالم، ابستثناء قد يئس الكفار من الظَّ  

املرأة استغالًلا خاطئاا استغالل اًلستمرار يف من بعد معركة املرأة، ًل يزال األمل ابلظفر حيدوهم، فلم ييأسوا 
حتت عنوان وزعم حقوق املرأة،  ة واملشبوهة،وملآرِبم اخلاصي  اإلسالم،وأخالق وقِّيم  ممشيناا يف حماربة اإلسالم،

بعض العادات اخلاطئة حبق املرأة أخطاء بعض الدُّعاة، و مستغلني وأن اإلسالم يظلم املرأة، وحرية املرأة، 
 فيضخموهنا ويسلطون عليها األضواء.. واإلسالم منها براء .. سالمية املوجودة يف بعض اجملتمعات اإل

األخرى أشد واليت ًل خيلو منها جمتمع من اجملتمعات، بل هي يف اجملتمعات ..  لغرٍض خبيث يف أنفسهم
  !ايمشار إليه من دون أنو .. املرأة وحرية عدوانية على حقوق وكرامة تنويعاا و  وضوحاا، وأكثر

يلهن تلك وتستم.. ولألسف فريق كبري من النساء من يمصغي لتلك الدعوات املشبوهة وًل يزال  
ويرضني ..  اخلاصة وأهوائهنونزواِتن، ويلمسن فيها ما يتوافق مع رغباِتن، ..  ريبة واخلاطئةالدعوات امل

ألعداء ملىآرِبم يف ة واملشبوهة اليت يستخدمها اتلك األدات الضاري ذلك املعول اهلدَّام، و ألنفسهن أن يكنَّ 
  !ربة اإلسالمحما
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لكن هذا ًل .. ب العمل على إزالته ال، ويتوجَّ من اجملتمعات اإلسالمية يـمز   د يف جمتمعٍ جِّ اخلطأ إن وم  
يف ص فيِّ وطابور .. وطابور األعداء  فيِّ يف ص   أن تقف  ــ ! ــ حتت عنوان ردة الفعليَبر للمرأة املسلمة 
 !رضى لنفسها أن تكون أمةا للشيطانِّ بعد أن كانت أمةا للرمحنأو أن ت  .. املنافقني واملنافقات 

* * * * *  

 "! نِّْيممو "  -212
الذي مترَّد على تعاليم كما يف فيلم الكرتون اخلاص ابألطفال، " و مم يْ نِّ "  السيمكةِّ  ةِّ هل مسعتم بقصي  

، ًل خيضع أنه حرٌّ يف سلوكه وتصرفاتهثبت ألقرانه لكي يم و  .. عمره أولهو ًل يزال يف وتوجيهات أبيه، و 
فكانت النتيجة أن .. ه وملس   يادِّ الصي  بِّ ن قارِّ اقرتب مِّ خالف تعاليم أبيه، و ..  األبوينوتوجيهات لسلطة 

؛ بعد "نيمو " ليعيش و .. ائني للري اًلت، ليوضع يف حوٍض مائي كزينة اد، وابعه إلحدى الصَّ صاده الصيَّ 
 !احلوض املائيسجن حرر من التَّ جتربة  وخماطر وآًلم.. وتوجيهات والده  ذلك آًلم حسرة عصيان تعاليم

، وتطول ِبم "نيمو " ؛ ولنفس دوافع "نيمو " يعيش جتربة حيلو له أن ومن أبنائنا ولألسف من  
قد جنح يف العودة إىل أبيه وإىل حضنه اآلمن يف " نيمو " وإن كان .. التجربة حّت إىل ما بعد سن املراهقة 

.. وهو ًل يزال يعيش جتربة نيمو .. باب الشي  فإن من أبنائنا من ُيتد به العمر إىل ما بعد سنيِّ .. وقٍت ممبكيٍر 
 !بوقد ض لَّ طريق  اإلَّي   " ..نيمو " ، وأن خياطر كما خاط ر "نيمو " وحيلو له أن يفعل ما فعل 

* * * * *  

 ! التَّط ريُّ ابإلْسالم -218
وإىل حكم ما ينزل ِبم من بالء إىل تعاليم اإلسالم، ــ على مدار األزمان ــ مرضى القلوب  يردُّ  

 اجلَّهدم والبالء، وملا تكالباليت فرضت عليهم ملا أصاِبم ــ يف نظرهم ــ إذ لوًل تعاليم اإلسالم اإلسالم، 
همْم س ييِّئ ٌة :] كما قال تعاىل..  نزل ِبم ما نزلملا ، و عليهم األعداء بـْ يـ قمولموْا ه ـذِّهِّ مِّْن عِّندِّك  و إِّن تمصِّ

فريدون كل سيئة تنزل ِبم إىل اإلسالم، وإىل اتباعك، واتباع دينك، طاعتك و أي بسبب . 28:النساء[
أي لو . 618:آل عمران[ل ْو أ ط اعموان  م ا قمتِّلموا :] وقال تعاىل عن املنافقنيوشرائع اإلسالم، حكم اإلسالم، 

فاإلسالم واملسلمون . 68:يس[ق الموا إِّانَّ ت ط يـَّْران  بِّكمْم ]  ..املعارك  وا يف ساحاتا قتلعصوا دمحماا، وأطاعوان م
ومل .. ما ينزل ِبم من جهد وبالء  لوتفسري لك ..ابلنسبة هلم مصدر شؤم لكل ما ينزل ِبم من سوء وبالء 

، بل تعدوه إىل الرجم والتعذيب واًلضظهاد إن مل يرتاجعوا عن وحسب يقتصر عداؤهم على الطرية والتشاؤم
اٌب أ لِّيٌم ق الموا إِّانَّ ت ط يـَّْران  بِّكمْم ل ئِّن ملَّْ ت نتـ هموا ل نـ ْرمجم نَّكمْم و ل ي م سَّ :] دينهم اإلسالم نَّا ع ذ  ق الموا ] . 68:يس[نَّكمم ميِّ

؛ أي تشاؤمكم وما نزل بكم من بالء فإنه مقدر ومكتوب عند [كمْم عِّند  اَّللَِّّ اطَّيـَّْران  بِّك  و مبِّ ن مَّع ك  ق ال  ط ائِّرم 
نون اترة فت  تم  .42:النمل[ْل أ نتمْم قـ ْوٌم تـمْفتـ نمون  ب  ]  ، ومبا قدَّمت أيديكمللا، وهو بسبب من عند أنفسكم

    !صَبون، وتشكرون؟ابلشر، واترة ابخلري، فهل ت  
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* * * * *  

 !الق ل قم  -212
 :قِّ ل  يف الق   كلماتٌ  
، وم ر دُّ اخلوفِّ إىل اجلَّْهلِّ   رم الق ل قِّ اخل وفم  ! م ْصد 
ايني، ر  ، والشي مِّ ، والدَّ بِّ لْ ابلق   قم علَّ تت   خطريةٍ  ةٍ عضويي  ي إىل أمراضٍ ؤديِّ ب، يم عص   سيٌّ نفْ  رضٌ م   قم ل  الق   

، اإلُيانم : هعالجم .. وغريها  رحةِّ كالقم   املعدةِّ  وأمراضِّ وت ْسريعِّ م ظ اهِّرِّ الشَّيخموخ ةِّ، ري، كي ، والسي طِّ غْ والضَّ 
..  ةِّ واخلارجيي  اتيةِّ الذَّ  لقِّ الق   اتِّ ب  سبيِّ عن مم  ، واًلقالعم ورِّ سم ابمليْ  اعةم ا، والقن  ض  ابلق   يمم سلِّ ا، والتَّ ، والريِّض  والصََّبم 

 . قِّ ل  و من الق  خيلم  ديدٍ ج   يومٍ  واستئنافم 
لُّك، ويمقعِّدمك عن   ، وًل ي زيدم عليك  األعمال  إًل ت راكمماا واْزدِّح اماا، حّتَّ ًل ت عرِّفم الق ل قم يمشِّ العم لِّ

زم مِّنه ا، وأبييها ت بدأ   ..!ماذا تـمْنجِّ
 !عِّندما ت سم حم لآلخرين أن يمس بيِّبموا لك الق ل ق ، فأنت  ت سمحم هلم أبْن يمس ريعموا من م ْوتِّك 
؛ اعلْم   ك  وًل .. أنَّ الق ل ق  ًل يـمع جيلم لك  فر ج اا، وًل ن فعاا، وًل ي ْدفعم عنك  ش رياا لت دف ع  الق لق  عن نْفسِّ

 !ي زِّيدمك  إًل سموءاا 
و م ن يـ ْقن طم مِّن رَّمْح ةِّ ر بيِّهِّ إًِّلَّ :] اًلْستِّْغراقم يف الق ل قِّ ممؤدَّاه إىل القمنموطِّ من رمحةِّ للا، وللا تعاىل يقول 

 . 51:احلجر[الضَّآلُّون  
، قولم النَّب ملسو هيلع هللا ىلص  ، وما ليمْخطِّئ ك   يكن مل أص اب ك   ما اْعل م  أنَّ :" مِّن أمج لِّ ما قِّيل يف د ْفعِّ الق ل قِّ

يب ك   يكن مل أخط أك    ". ليمصِّ
ك  :" اَّي عمر بن اخلطاب أليب موسى األشعري رضي للا عنهماومن وص    إَّيَّ

، ، والتأذيِّي ابخلصمومِّ  والق لق ، والغ ض ب   ".  والضَّج ر 
نـْي    نهم مِّن أْجلِّ الدُّ ، ومِّ نهم األكبـ رم ، ومِّ ْنهم األْصغ رم ، مِّ ، يـ ْقو ى وي ْضعمفم قمصم ٌّ؛ ي زِّيدم و يـ نـْ ا، الق ل قم أْمٌر نْسبِّ

نهم م ا يكونم لِّس بٍب م عْ  نهم م ا ي كونم لِّس ب ٍب م اديِّيٍي، ومِّ ر ة، ومِّ مم مِّْنها مجيع اا ومنه من أْجلِّ اآلخِّ ن ويي، والع اصِّ
 .اإلُيانم ابهللِّ، واًلعتِّص امم حببلِّه

هْ الق ل ق ؛ الق   يشم عِّ ن كافٍر إًل وي  ا مِّ م    من  قم ل  احلياة، والق   ه يف هذهِّ ن وجودِّ مِّ  ه ابلغايةِّ لِّ ل قم من جهةِّ ج 
إن كان فقرياا .. اليت حت ِّلُّ به  ائبِّ من املص   ةِّ م  كْ ابحلِّ  هلهِّ ج   من جهةِّ  قم ل  الق  و ..  املوتِّ  بعد   هِّ مبصريِّ  هلهِّ ج   جهةِّ 

 فارقم سيم  ـمنها ـ ًل بدَّ  آتيةٍ  يف ساعةٍ  ـه، كيف ـعلى مالِّ  قم ل  الق   هم غنياا انل   صار   غنياا، فإنْ  قلقاا حّت يمصبح   ظلُّ ي  
 ! ديد؟ج   لقٌ ق   ستقبلهم قـ ل قاا إًل وي   وهو ًل يفارقم .. ه عه لغريِّ د  ه، وي  مال  
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نس ان  خملِّق  ه لموعاا :] تعاىلقال   واهلل عم واجلَّز عم . 21-62:املعارج[إِّذ ا م سَّهم الشَّرُّ ج زموعاا  .إِّنَّ اإْلِّ
الَّذِّين  همْم ع ل ى . إًِّلَّ املمص ليِّني  ] العمض ال  للام أح داا من هذا املرضِّ  عاين الق ل ق، مل يستثنِّ وم   صورِّ  أعلى درجاتِّ 

ِتِِّّْم د ائِّممون   م  اآلَّيتِّ  إىل آخرِّ . 23-22:املعارج[ص ال    . املصلني املؤمنني هؤًلءِّ  ة  ف  صِّ  اليت تبنييِّ
همم الق د ر ؛ ليـ ْعمل  كملُّ امرٍِّئ ملا خملِّق     !وقمدير  ل ه مِّن نِّع مِّ للاِّ تعاىل على عِّبادِّهِّ أْن أ ْخف ى ع نـْ

* * * * *  

 ! ة استفدِتا من قِّطَّةم  كْ حِّ  -261
 ،عن أملٍ  نمُّ ي   ها؛اقِّ ج صواتا من أعم  رِّ ُتم قطةا  رأيتم ..  ةٍ ال  ويف أرٍض شبه ف  .. بعد منتصف الليل  
وما هي .. وما هي مشكلتها ..  وماذا تريد.. ة طَّ تقول هذه القِّ ماذا : فقلت يف نفسي.. ى و  شكْ حزٍن، و و 

أحتسب أنك الوحيد يف : فهتفت نفسي يب.. جنسها  ينع عادة من بفصوِتا فيه زَّيدة عما يمسم  .. حاجتها 
حّت ..  ةسيَّ الوحشيية منها واألنْ  ..حرية منها، والب   ةِّ فكل املخلوقات الَبيَّ .. هذا الوجود الذي يقول َّي للا 

وللا تعاىل .. حبسب لغته  كلٌّ .. إىل للا  ومسألت ها هاترفع حاجت  .. َّي للا : تقول.. بااتت األشجار والني 
داء عن نِّ  داءٌ وًل نِّ .. شغله خملوق عن خملوق فال يم .. ه حاجت   ي حاجةٍ ذِّ  عطي كلَّ ويم .. رى اجلميع وي   سمعم ي  

 من معاين ربيِّ عَن م  و .. ه لقِّ خ   شؤونِّ لى ه ع  تِّ من معاين قيوميي معَن وهذا .. وًل ذمو حاجٍة عن ذِّي حاجٍة .. 
 !سبحان ريب العظيم..  العاملني

* * * * *  

 .الفمر ق اءم األربـ ع ةم والسُّنَّةم النَّبويَّةم املمط هَّر ة -266
النبوية  ةِّ نَّ وهو جمافاة السُّ  ؛فيف اهلد   توالتقووسائلها، ، ااراِتومس  ا، اختلفت مشارِبق، فِّر   عةم أرب   

 : مبرجعيتها، وهمِبا و وحماربتها، والتقليل من شأهنا، والتشكيك املطهيرة، 
 !الذين يرفضون السًّنة، وًل يرون حجة عليهم إًل يف القرآن الكرمي القرآنيون -6 
الذين يرون يف نصوص الشريعة تقييداا ألهوائهم وتقلباِتم، وحتديثاِتم اليت  احلداثيون الليَباليون -2 

، وًل الثبات يف شيء،ًل  فال توجد لديهم قيمة ــ سواء كانت مادية أم معنوية ــ قابلة  تعرف التوقف عند ح دٍي
 ! للثبات، ًل ُيكن جتاوزها، وحتديثها، وإىل ماًل هناية

وحرِبم على الصحابة  ،الذين يرفضون السنة النبويية املطهرة مجلة وتفصيالا  الشيعة الروافض -3 
  !ويرون ألئمتهم العصمة، وأن هلم مقاماا مل يبلغه مل ك مقريب، وًل نب مرسل.. ية مل ِتدأ يوماا والسنَّة النبو 

صوف الذي يقدمون طاعة أوليائهم ومشاخيهم على طاعة رسول للا ملسو هيلع هللا ىلص، ويرون هلم غمالة التي  -4 
يف الديِّين عونه من البدع ملا يشري ومعارضةا تقييداا النبوية  ةِّ ويرون يف السني .. مقاماا يعلو مقام األنبياء والرسل 

وهؤًلء أقرب إىل متابعة الشرع املبدَّل منهم .. فيناصبوهنا العداء واجلَّفاء ..  لطاناليت ما أنزل للا ِبا من س
 !إىل الشيرع املنزَّل
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و م ن :] هذه الفِّر ق وكل من هنج هنجهم أو اقرتب، على خطر عظيم، حظه من كتاب للا، قوله تعاىل 
ر  س بِّيلِّ اْلممْؤمِّنِّني  نـمو ليِّهِّ م ا تـ و ىلَّ  نَّم  و س اءْت و نمْصلِّ يمش اقِّقِّ الرَّسمول  مِّن بـ ْعدِّ م ا تـ بـ نيَّ  ل هم اهْلمد ى و يـ تَّبِّْع غ يـْ هِّ ج ه 

رياا  نظرت يف املصحف فوجدت طاعة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص يف ثالثة وثالثني :" قال اإلمام أمحد. 665:النساء[م صِّ
ن ٌة أ  :] موضعاا، ُث جعل يتلو قوله تعاىل يبـ همْم فِّتـْ رِّ الَّذِّين  خيم الِّفمون  ع ْن أ ْمرِّهِّ أ ن تمصِّ اٌب أ لِّيٌم فـ ْلي ْحذ  يبـ همْم ع ذ  ْو يمصِّ

 ..". وما الفتنة؟ الشرك : يكررها، ويقولوجعل , 13:النور[
* * * * *  

 . 682:البقرة[همنَّ لِّب اٌس لَّكمْم و أ نتمْم لِّب اٌس هلَّمنَّ ]  -262
 :فيد معاٍن عدةيم . 682:البقرة[همنَّ لِّب اٌس لَّكمْم و أ نتمْم لِّب اٌس هلَّمنَّ :] قوله تعاىل 
والتداخل، والتقارب بني الزوجني، فكما أن اللباس أقرب وألصق شيء ، العالقة شدة: منها 

 . آلخرابلنسبة لبصاحبه، كذلك أحد الزوجني 
حاجة أحدمها لآلخر، فكما أن اإلنسان حيتاج إىل اللباس، ًل غَِّن له عنه، كذلك حاجة : ومنها 

  . أحد الزوجني لآلخر
رت؛ فكما أن اللباس : هانوم   فكل منها سرت لآلخر، ؛نيوجعورات صاحبه، كذلك الزي يسرت سرت السيِّ

، وخباصة بعد أن يفضي رت من عورات اآلخرًل جيوز ألحدمها أن يمظهر ما حقه السي  يسرت عورات صاحبه،
 .  بعضهما إىل بعض

فكل منها ينبغي أن  ؛نيينة؛ فكما أن اللباس زينة لصاحبه يتزين به للرائني، كذلك الزوجالزيِّ : ومنها 
  . هما معاا دخل السرور على قلبييم  مما، ، وبكل ما هو مجيليتزين لآلخر ابللباس

* * * * *  

ْزبم  -263   "!الع ْنك لِّيز " حِّ
وكنيا يف .. ، يوج د هنٌر مجيل؛ جيري ــ إبذن ربه ــ على مدار فصمولِّ السَّن ةِّ "م ْرقِّيَّة " يف قريتنا اجلميلة  

يني ؛ وهو مسكة طويلة ُيتاز جلدها البـم "الع ْنك لِّيز " نذهب إىل النهر ًلصطياد الصيف ــ  ــ يف فصلِّ فولة الطُّ 
إذ سرعان مهما شد ْدت  قبضت ك عليه؛ ، ًل تقدر أن متسكه ابليد اجملرَّدةشديد التـَّف ليت، عالية جداا،  ةٍ اج  ذ  ل  بِّ 

، "الغ زي " ا لكي نتمكن من م ْسكِّه نستعني بـ وكنَّ ، بني األصابعولو من وجيد لنفسه خم ْر جاا ومنفذاا، ما ي تفلَّت، 
وأحياانا تطفو على وهو عبارة عن نبتة خضراء خشنة تنبت يف قاع النهر، أو ما يمعر فم ابلطيحالب اخلضراء؛ 

  ...!كنا نستعني بشوكة حادة وممس نَّنة، ممع دَّة هلذا الغرض   يف كثري من األحيانو .. سطحه 
ًل تستطيع أن تـمْلزِّم ه والتَّلوين،  ؛ شديد التـَّف لُّت،"الع ْنك لِّيز " لناس من هو أقرب شبهاا إىل ومن ا 

، .. ُيارس أقصى درجات اخلطأ واًلحنراف  تراه ..بقوٍل من أقواله، أو مبوقف من مواقفه  خيلط احلقَّ ابلباطلِّ



80 
 

، واهل ْزل  ابجليِّديِّ .. والباطل  ابحلقيِّ  العهد،  ُث يف نفس الوقت يظهر لك أنه ًل يزال على.. وخيلط اجليِّدَّ ابهل ْزلِّ
 ! وعلى الصراط املستقيم

 ــ ، واشتمهر ت عنهاليت عمرف ِبا بقوٍل من أقواله أو مبوقٍف من مواقفهوتمدينه ولو أردت  أن تملزمه  
أبعذاٍر  ب منهات ويتهري عند وقت احلاجة والضرورة، ووجود املصلحة ــ سرعان ما يتفلي واليت قد يرجع إليها 

وحّتَّ تقدر على إدانته ..  حتيل بينك وبني إدانته بشكل مباشر، مهما كنت متلك من األدلة على إدانته
 !، وإىل شوكة ممع دَّة وممس نَّنة األطراف" اْلغ زي " ابجلرم املشهود حتتاج إىل 

ويف .. فهم منتشرون يف أمصار عدة ..  ، ليسوا بقليل"الع ْنك لِّيز " اء هذا احلزب؛ حزب وأعض 
اثة  والتنوير، طبقات تديعي العِّلم ، والثقافة، وهم وإن مل يكن جيمعهم حزب واحد، إًل أهنم جتمعهم .. واحلد 
صال، وأخالقيات  صال ، واليت هي أقرب إىل "الع ْنك لِّيز " طبائع وخِّ ذَّر منها النيِّفاق والزَّْندق ةِّ اليت ح  خِّ

 ! اإلسالم
* * * * *  

رم امرأةِّ أييوب اهنع هللا يضر -264  . ص بـْ
صَبه  كثري من الكتاب واملؤرخني يتكلمون عن صَب نب للا أيوب عليه السالم، وًل شك أن 

هم ص ابِّراا :] شهادة ربه فيه يمضرب به املثل، تكفيه ويغفلون عن صَب امرأة أيوب اليت ًل . 44:ص[ إِّانَّ و ج ْدان 
 !وكيف ًل؛ وهي شريكة أيوب يف كثرٍي من البالء.. أيوب زوجها يقل صَبها كثرياا عن صَب 

وأقبلت عليه األسقام فقد اجتمع البالء كله على أيوب عليه السالم؛ فأدبرت عنه النَّعم،  
، فلم يبق يف جسده موضع إبرة إًل ال والولداملو والصُّحبة، الصحة فقد اجتمع عليه ف والنيِّقم، واألوجاع،

عن  افيهيعجز  ةيف حالحّت ابت احلراك، السعي و األوجاع واألسقام عن  تهفأقعد، وأمل عِّليةويشكو من 
ومل يبق جبواره خيدمه ويرعاه .. ن حوله وتنكَّر له كل م  .. فابتعد عنه القريب، والبعيد .. خدمة نفسه بنفسه 

من غري كلل وًل ملل، وًل أتفف، وًل فظلت ُتدمه وترعاه، وتعرف له حقه، .. رة والوفية زوجته الصابإًل 
أيوب عليه  بالء فرتة انقضتابنقضائها سنة، وهي الفرتة اليت  ةعشر  مثاين ــ عاية عامة وشاملةــ ر تذمير 
 .  السالم

ولشدة . . أهنا كانت ُتدم عند الناس لتشرتي له طعاماا  ، وصَبها على خدمته،له وكانت من رعايتها 
أقسم إلن شافاه للا وعافاه ، فغضب و أيوب مل يرضه فقد ارتكبت خطأ حرصها على خدمته ورعايته

فقد وصلت موصالا من الفقر واحلاجة، حبيث مل تعد جتد ..  !؟أتدرون ما هو خطؤها..  !ليجلدهنا مائة جلدة
خطأ تتمثل .. ! هذا هو خطؤها..  !سوى أن تبيع ضفرية من شعرهااملبتلى سبيالا لتوفري مثن الطعام لزوجها 

إًل أن ذلك قد أغضب أيوابا إذ ًل ينبغي أن .. وهناية الوفاء يف أجل وأعظم صوره .. وقمَّته  هناية الصَب فيه
  !ومهما كانت احلاجة ماسية..  فعل بنفسها ما فعلت من أجلهت
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وهل ترك أيوابا ينفذ .. ًل ! امرأة أيوب؟الصابرة هل ُتلى للا عن .. وملا شفى للا أيوابا وعافاه  
 ةتستحق املكافأ.. امرأة صَبت على زوجها صَب امرأة أيوب على أيوب .. ًل ! قسمه ووعيده حبق امرأته؟

لكن أيواب قد أقسم، وقسم  ..وللا تعاىل قد يبتلي أم ت ه لكن ًل يتخلَّى عنها  ..ًل العقوبة  احل س ن والثناء
فأمره للا تعاىل ــ إبراراا لقسمه ــ أن جيمع مائة قِّشة ــ بدًلا من املائة جلدة ــ .. األنبياء ًل بد له من الوفاء 

ْغثاا ف اْضرِّب بيِّهِّ و ًل  :] ، فيَب بذلك قسمهوجتهعلى ز برفق وجيعلها يف حزمة واحدة، ُث يرمي ِبا  و خمْذ بِّي دِّك  ضِّ
..  فدى امرأة أيوب حبزمة من القِّشمساعيل عليه السالم بكبش عظيم، فالذي فدى إ. 44:ص[ حت ْن ثْ 

  !فكالمها فِّداء
للا هلا فقد أعاد .. ًل ! ؟..هل توقف املن والعطاء ًلمرأة أيوب جزاء على صَبها عند هذا احلد  

وقيل أن .. وأعاد إليها كل ما فقدته من املال والولد .. وأكثر مجاًلا  غنياا، زوجها كما كان معافاا صحيحاا،
رٌِّد و ش ر اٌب :] للا تعاىل أعاد إليها شباِبا، فولدت أليوب ستاا وعشرين ذكراا  ا ممْغت س ٌل اب  . ارْكمْض بِّرِّْجلِّك  ه ذ 

ن ا ل هم أ ْهل هم  بـْ مْويلِّ اأْل ْلب ابِّ و و ه  نَّا و ذِّْكر ى ألِّ ثْـل همم مَّع همْم ر مْح ةا ميِّ  . 43-42:ص[ و مِّ
 !؟...ن صَب امرأة أيوب مِّ ، على رجاهلنَّ  فأين نساء هذا الزمان، من امرأة أيوب، وأين صَبهنَّ  
إًل من رحم ..  ن  ت أدبرْ ، وإذا أدبر  ن  ؛ فإذا أقبلت النيعم أقبلْ أين نساء هذا الزمان من امرأة أيوب 

  !للا
* * * * *  

 .مرة اثنية مع صَب ونداء أيوب عليه السالم -265
د ى ر بَّهم أ ينيِّ م سَّينِّ  الضُّرُّ و أ نت  أ ْرح مم الرَّامحِِّّني  ]   أيوب ربَّهم هذا  مل ينادِّ . 83:األنبياء[و أ يُّوب  إِّْذ ان 

بعد و .. سنة من الصَب على البالء  ةوبعد مضي مثاين عشر .. النداء اخلالِّد إًل بعد اجتماع البالء كله عليه 
عليه بالءا  زادوا البالء  و .. فطفح كيلم البالء  .. وهو النب الكرمي  ، وظنوا فيه الظنون،أن خاض الناس فيه

من أخص إخوان وأصحاب أيوب، وأقرِبم إليه رجالن وكان ..  لصيق، وًل فلم يسلم من قريب وًل بعيد ..
 ذنباا ما أذنبه أحدٌ  تعلم وللا لقد أذنب أيوب: أحدمها لصاحبه فقال:" فتناجيا.. وكاان كثري الولوج عليه .. 

إذا   ..."!!سنة مل يرمحه للا، فيكشف ما به من مثاين عشرة : وما ذاك؟ قال: قال له صاحبه !!من العاملني
وما  ..فبلغ كالمهما مسامع أيوب .. ! البعيد؟ قولم ظنُّ و قول القريب والصَّديق، فما يكونم ظنُّ و كان هذا 

، فسمع للام [ أ ينيِّ م سَّينِّ  الضُّرُّ و أ نت  أ ْرح مم الرَّامحِِّّني  :] رفع نداءه إىل السماء.. لك هنا ..أشد ما مسع 
ْفن ا م ا بِّهِّ مِّن ضمريٍ :] النداء، وكان اجلواب ن ا ل هم ف ك ش  بـْ إنه اختبار شديد أراد للا أن خيتَب . 84:األنبياء[ ف اْست ج 

هم ص ابِّراا نِّعْ ] :جبدارة عالية أُيا جناح، واستحق التقدير التايل به عبده أيوب، فنجح يف اًلختبار م  إِّانَّ و ج ْدان 
 . 44:ص[اْلع ْبدم إِّنَّهم أ وَّاٌب 

* * * * *  
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 . اعتزالم املريض للجمعة واجلماعات -261
، أو صبٌّ  ،أوِّ امرأةٌ  ،عبٌد مملوكٌ : مسلٍم يف مجاعٍة إًلَّ أربعةا  اجلمعةم حقٌّ واجٌب على كليِّ " :قال ملسو هيلع هللا ىلص 

؛ واملرض " مريضٌ  أو:" ملسو هيلع هللا ىلص والذي يعنينا من احلديث يف هذا املوضع، قوله .6112:صحيح أيب داود" مريضٌ  أو
 . ممعٍد، وغري ممعدٍ : نوعان

يز لصاحبه القعود عن اجلمعة واجلماعات، هو املرض الذي ًل تتأتى معه  املرض غري  املعد، الذي جيم
فإن كان سعيه للجمعة واجلماعات يزيد مرضه مرضاا، .. ج ة واحلر  اجلمعة واجلماعة إًل بشيء من املشقَّ 

ًل :" ب؛ وجوب اعتزال اجلمعة واجلماعات، لقوله ملسو هيلع هللا ىلص يف احلديث اآلخرو الوج فحينئٍذ تنتقل الرخصة إىل
ر ار    ".  ض ر ر ، وًل ضِّ

ابلزُّكام أو الرَّشح، أو اجلذام، أو ما ابت يعرف  أمَّا املرضم املمْعدي؛ كأن يكون صاحبه ممصاابا  
الصالة يف بيته، فحينئٍذ يتعنيي على املريضِّ .. بفريوس كوروان، وحنوها من األمراض اليت تنتقل ابلعدوى 

إىل أن .. على احلضور جسدَّييا يقوى  حّت لو كان.. وعدم اجمليء إىل املساجد من أجل اجلمعة واجلماعات 
، "أو مريض " ودليلنا احلديث الوارد أعاله  فهو آُث عليه وزر وليس له أجر، أىب إًل احلضورفإن .. يَبأ 

يـ ْعن اك   :"فأْرس ل  إل ْيهِّ النبُّ ص لَّى اَّللَّم عليه و س لَّم  ، تهولقوله ملسو هيلع هللا ىلص لرجل جمذوم جاء مع وفد ثقيف ملبايع  ،إانَّ قْد اب 
عْ  ر ار  :" ولقوله ملسو هيلع هللا ىلص. مسلم " ف اْرجِّ ، شاقَّ للام م ن ضارَّ، ضارَّ للام به، وم ن شاقَّ :" وقوله". ًل ض ر ر ، وًل ضِّ
بقدر ما أنزل  رعاقبه للا وأنزل به من الضر  رابلضر  هأي من تسبب لغري  .6241:صحيح سنن الرتمذي" عليه 

عب بقدر ما فجعل عليه من املشقة والتمن جنس فعله؛ بغريه، ومن تسبب لغريه املشقة والتعب، عاقبه للا 
  . ، هذا غري الوعيد يف اآلخرةجعل على غريه

 ؛الذي محلين على كتابة هذه الكلمات أنين أحلظ أحياانا يف بعض اجلُّم ع واجلماعات مرضى ابلزيكام 
واحملارم مل تعد .. ليه وأنفه يشرشر عوالسُّعال، فرتى أحدهم ما إن يدخل املسجد إًل ويبدأ ابلعمطاس، 

ُث هو ًل يبايل، حيسب أنه يتعبَّد، .. وشظاَّيه تمصيب مجيع من حوله .. تسعفه، فيستعني بكميه وثيابه 
سن صنعاا   !وللا املستعان.. وحيم

* * * * *  

 . املرأةم بني الشَّْرعِّ املمنـ زَّل، والشَّرعِّ املؤويل، والشَّرعِّ املمب دَّل -262
شرع  هي األحكام ذات العالقة ابملرأة اليت نزل فيها نص من القرآن والسُّنَّة، وهذا :املمنـ زَّل الشَّرْعم  

و م ا ك ان  لِّممْؤمٍِّن و ًل  ممْؤمِّن ٍة إِّذ ا ق ض ى اَّللَّم :] قال تعاىلأو اًلختيار فيه، ممْلزِّم ًل مناص لرده أو التعقيب عليه، 
ْن أ ْمرِّهِّْم و م ن يـ ْعصِّ اَّللَّ  و ر سمول هم فـ  و ر سمولمهم أ ْمراا أ ن ي كمون   ًلا مُّبِّيناا هل ممم اخلِّيـ ر ةم مِّ  . 31:األحزاب[ق ْد ض لَّ ض ال 

وهذا .. ل للنص املمنـ زَّ  أهل العلم واًلجتهادفهم هي األحكام املتباينة والنامجة عن : الشَّرْعم املمؤوَّل 
.. منه إًل ما تراه األقرب إىل الشرع املنزل، وإىل دًللة النَّص املنزيل رع ًل يملزِّم املرأة شيئاا النوع من الشي 
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أوهلما؛ أن يكون األقرب لدًللة النص املنزَّل، وملراد : ل، يمشرتط له شرطانالذي يملزم املرأة من الشرع املؤوي ف
ألقرب لدًللة النص املنزيل، اثنيهما؛ أن تقتنع املرأة ذاِتا ابلقول الذي تتبناه أبنه ا. الشارع من النصي املنزل

 . وملراد الشارع منه؛ إذ ًل إكراه يف الدين
.. ض الشرع املنزَّل، وكل ما هو ليس من الشيرع املنزيل وهو كل ما خالف وعار   :الشَّرعم املمب دَّل 

يمضر ب به عرض أن واملوقف منه أن يـمر د، وًل يملت فت إليه، و .. منه شيئاا  وهذا النوع من الشرع ًل يملزم املرأة  
. متفق عليه" ما ليس منه ــ فهو ر دٌّ : يف أمرِّان هذا ما ليس فيه ــ ويف رواية ث  من أحد  :" احلائط، لقوله ملسو هيلع هللا ىلص

من الشيرْع الواجب هذا هو املوقف ". م ن ع مِّل عم الا ليس  عليه أمرمان، فهو ر دٌّ :" ويف رواية عند مسلم
 ...!األكثر إلزاماا للمرأة و األكثر شيوعاا يف األمصار، و فه املبدَّل، ومع ذلك

* * * * *  

 ! حمذوفايت -268
وبعد .. ة كثري من األحيان أكتب املقالف.. كبرياا  ، لكان جملداا مجع حمذوفايت يف كتابٍ ألو أردت أن  

تظهر يل أهنا ف.. أعيد النظر فيها .. وقبل نشرها  أن أنتهي من كتابتها ــ وتكون قد أخذت مين وقتاا طويالا ــ
ــ من موقعي بعد أن تمنش ر ــ وأحياانا أحذفها .. ، فأقوم حبذفها ، وكما أريدًل ُتضع لشروطي كما ينبغي

وأان  ينتابين شعور..  الوقع واألمل على النفسر شديد وَّيله من قرا.. مؤلفايت  اًللكرتوين، ومن جمموع
ويهوين  ..والذي يطييبم خاطري .. على متهم حيتمل اإلدانة والَباءة معاا  كمن ينفذ حكم اإلعدام  أحذفها، 

  . وما كان هلل ًل يضيع أجره، كيفما انتهى به املآل.. أنين كتبتها هلل، وحذفتها هلل  ..عليَّ األمر 
* * * * *  

 ! و يف الدُّعاءالغملم  -262

اللهم إينيِّ أسألك خزائن السماوات :" يدعو، وكان من دعائه باكستاينيف مسجٍد عام قام إمامنا ال 
 .."!واألرض 

م ج ْوف  :" صدق رسول للا ملسو هيلع هللا ىلص !ك؟ماذا تركت لغريِّ .. ك طنِّ ب   ع  ما أوس  : فقلت له  ًل ُي ْأل 
ابم  إًلَّ  آد م   اْبنِّ  م ع نْي  اْبنِّ :" ، ويف رواية" الرتُّ ابم  إًلَّ  آد م   ًل ُي ْأل   "!  الرتُّ

وهذا ًل .. ن وحنوه الذي يدعو أن ُتلو حياته الدنيا من السَّق م، والفقر، واهلم، والكد ر، واحلز   
  !ةيكون إًل يف اجلنَّ 

.. اللهم ًل تعاملنا مبا حنن أهل له، وعاملنا مبا أنت أهل له : اعي من غري ُتصيصوحنوه قول الدي  
، كما هو أهل ألن َيخذ ابلذينب نب  الذَّ  أهل أن يغفر  .. وللرمحة والعذاب .. وللا تعاىل أهل للعفو وللعقاب 

 ! فأي النوعني من األهلية يريد الداعي؟.. 
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ى عنه، وأهل أن أن يمعف   وأهلٌ .. ألن يمرح م، وأهل ألن يمعذَّب  أهلٌ : كما أن املؤمن العاصي 
اس ب، ويمؤخ    !و يدعو؟فأي النوعني من األهلية يريد وه.. ذ بذنبه حيم

* * * * *  

 .مد  الق   رةم كم  -221
فسألته ..  ددها يهم إبغالق دكانه قبل الوقت احملفوجدت صاحب  .. اجملاورة للبيت  البقيالة   تم دْ ص  ق   

وسيخرج املتعصبون للكرة؛ وقد .. بعد قليل ستنتهي مباراة دولية لكرة القدم : فقال يل.. عن السبب 
إن .. سواء انتصر فريقهم أم اهنزم .. ويكسرون كل ما يمصادفونه أمامهم .. يقتحمون احملالت التجارية 

وًل بد من أن نغلق احملل قبل أن حتل .. وإن اهنز م  يفعلون ذلك غ ض ب اا .. انتصر فريقهم، يفعلون ذلك طر اب ا 
  !وفوجئت أن كثرياا من البقاًلت واحملالت يف الشارع قد أغلقت هلذا السبب.. بنا الكارثة 

عاطي معها، والرتويج هلا، قد كنت قد ذكرت يف بعض مقاًليت القدُية أن كرة القدم، وطريقة التَّ  
تـمف ريق .. جتاوزت صفة الرَّيضة، والرتفيه املباح، لتمصبح طاغواتا، يمعبد من دون للا؛ يمعقد فيها احلبُّ والكمره 

واألحداث والوقائع أتيت لتؤكيد صحة ما .. وتمرت ك ب اجلرائم .. وتمس الم يف سبيلها الديماء .. بني املرء وأخيه 
 ! ه، ولألسفقد ذهبنا إلي

* * * * *  

 ! بيتم للاِّ احل رام احل زين -226
ن يف صحن احلرم املكي ًل يزيدون عن ، بينما املتواجدو .."اللهم لبيك  لبيك:" ح املذَّيعصد  ي   

 .! ..يف احلرم  العشرات؛ أكثرهم من عمال النظافة، وعناصر إدارية
أين املاليني من املؤمنني الذين .. املبارك أان يف شهر ذي احلجة : كأينيِّ ببيت للا احلرام، يقول 

 ! ؟... ، من كليِّ سنةيف مثل هذا الشهر، يف مثل هذه األَّيم املباركة رونينيزو 
من كل فج اري من املؤمنني الصاحلني، الذين َيتونين أين زوَّ  .. رم الغمبْـ  ثم عْ أين الشُّ  .. أين أحبائي 

راا:" أين الذين يباهي للام ِبم أهل السماء، فيقول سبحانه..  عميق  !؟" انظروا إىل عبادي جاءموين شمْعثاا غمبـْ
الذين أين ..  ولدِتم أمهاِتم ، فيعودون كماأين الذين يريدون أن يتطهروا من ذنوِبم.. أين العمبياد  

 ! ؟...املشريفة، واحلجر األسود  تبتل بدموعهم جدران الكعبة
فأين الطائفني .. السنة أَّيم وساعات على مدار  لذي ًل يتوقف تطواف الطائفني فيهأان البيت ا 

 ! ؟ومن الذي منعهم عين,,  والطائفات
 !!السبب كوروان.. كوروان : الواق 
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يف عديد تكتظ ِبم أماكن اللعب واللهو  ذينــ ال اآلًلففما ابل آًلف الناس ــ وأحياانا عشرات  
كوروان ًل يعمل عمله الضار أم أنَّ   ..بكوروان  ًل يتأذونأ.. كوروان   أًل يضرهم.. من الدول األوربية وغريها 

  !إًل يف بيت للا احلرام؟
ن ويلهجو الذين يتضرعون، من املؤمنني اليني املأمام  ، أو أن يمقاوم،ماذا ُيكن لكوروان أن يفعل 

 !؟...َّي للا : يف أقدس زمان، وأقدس مكان، يقولونو ، ويرفعون أكفهم الطاهرة إىل السماءابلدعاء، 
، ويف أقدس أَّيم اخلالص هل يبقى لكوروان أثر أو وجود يف األرض، مع هذا الضجيج ابلدعاء 

 !؟.. ، وأكثرها بركةالسنة، وأقدس بقاع األرض
فيضرون ويسيئون وهم .. يف كثري من األحيان ــ ولألسف ــ أتيت حساابت السياسة بعيداا عن اإلُيان  

  ! وًل حول وًل قوة إًل ابهلل.. حيسبون أهنم حيسنون صنعاا 
 . هـ 6442ذو احلجة  1

* * * * *  

 . حرييةم اًلختيار  -222
 ! ، ويمراد ِبا ابطلالصحيح توضع يف غري موضعهاحريَّةم اًلختيار؛ كلمة حق، يف كثري من األحيان،  
 ؟..فما هو احلق يف هذه الكلمة، وما هو الباطل  
فله احلق  أوهلما، متعلق ابلكافر األصلي؛: ااحلق يف حرية اًلختيار حمصور يف موضعني، ًل يتعدامه 

 . فال يمكر ه على تركِّ دينه ،يبقى على كفره ودينهأن اإلُيان أو الكفر، أن يمصبح مؤمناا، أو أن خيتار يف 
اثنيهما، متعلق ابًلختيارات الفقهية املشروعة، الواردة يف املذاهب األربعة، وغريها من اجتهادات  

له  ف..  يعتقده، وًل يراه صواابا فاملسلم ًل يمكره على اختيار فقهي، هو ًل.. أهل العلم املعتَبين واختيارات 
الذي يعتقده صواابا، واألقرب للنص املنزل، ولدًلًلته، كامل احلق يف أن خيتار القول أو املذهب الفقهي 

مل قوله تعاىل  . 251:البقرة[ًل  إِّْكر اه  يفِّ الديِّينِّ :] وعلى هذين الفريقني حيم
م ل عليه كلمة  أما  املوضعني اآلنفي ، هو كل أمر سوى " حريَّةم اًلختيار" املعَن الباطل الذي حتم

 احلرام بدًلا منأو أن خيتار .. بعد اإلُيان والكفر للمسلم احلق يف أن خيتار الردة : الذكر أعاله، كأن يٌقال
، فهذا النوع من اًلختيار ابطل.. أو أن خيتار الفسوق والعصيان على الطاعة هلل ولرسوله ملسو هيلع هللا ىلص .. احلالل 

مردود ابلنقل والعقل، مصادم للنص املنزل، ًل يقول به عامل معتَب، وهو أقرب ملعَن اإلابحية الشائعة عند 
و م ا ك ان  لِّممْؤمٍِّن و ًل  ممْؤمِّن ٍة إِّذ ا ق ض ى اَّللَّم و ر سمولمهم أ ْمراا أ ن ي كمون  :] الباطنيني وملل الكفر األخرى، قال تعاىل

ْم و م ن يـ ْعصِّ اَّللَّ  و ر سمول هم فـ   هل ممم اخلِّيـ ر ةم مِّنْ  ًلا مُّبِّيناا أ ْمرِّهِّ َّي  أ يُـّه ا ] :وقال تعاىل .31:األحزاب[ق ْد ض لَّ ض ال 
أي ًل تقدموا بقول أو فعل، أو فهم . 6:احلجرات[ الَّذِّين  آم نموا ًل  تـمق ديِّمموا بـ نْي  ي د يِّ اَّللَِّّ و ر سمولِّهِّ و اتَـّقموا اَّللَّ  
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نـ همْم ُثمَّ :] وقال تعاىل .مر للا تعاىل وأمر رسوله ملسو هيلع هللا ىلصخيالف أ ا ش ج ر  بـ يـْ ف ال  و ر بيِّك  ًل  يـمْؤمِّنمون  ح ّتَّ  حيم كيِّمموك  فِّيم 
هِّْم ح ر جاا مميَِّّا ق ض ْيت  و يمس ليِّمموْا ت ْسلِّي  . 15:النساء[ماا ًل  جي ِّدموْا يفِّ أ نفمسِّ

* * * * *  

 . مع آيةٍ  وقفةٌ  -223
ا حيمْيِّيكممْ :] قال تعاىل  يبموْا َّللِّيِّ و لِّلرَّسمولِّ إِّذ ا د ع اكمم لِّم  ا الَّذِّين  آم نموْا اْست جِّ هذه . 24:األنفال[ َّي  أ يُـّه 

ر مل على مجيع ما دعاان إليه النب صلى  اآلية الكرُية ًل ت قت صِّ على معَن من معاين الشريعة دون معَن، بل حتم
أمران  ن أمرٍ ا مِّ فم  .. وحمامد األخالق، ومجيع ما هناان عنه والشرائع، للا عليه وسلم من الفرائض، والسينن، 

 . ان إليه حياة طيبة، عزيزة، وكرُيةي هناان عنه، إًل ولنا يف طاعته فيما دعابه النب ملسو هيلع هللا ىلص، أو هن
م رَّ يب   :"مما يدل على هذا املعَن احلديث الصحيح الذي يرويه الصحايب أبو سعيد بن املمع لَّى، قال 

، ف قال   ،فـ ل ْم آتِّهِّ حّتَّ ص لَّْيتم  ،النبُّ ص لَّى للام عليه وسلَّم  وأ ان  أمص ليِّي، ف د ع اينِّ  ؟ : ُثمَّ أتـ ْيتم ما م نـ ع ك  أْن أت ْتِّي ينِّ
يبموا َّي  أيُّها الَّذِّين  آم نموا] :أملْ  يـ قملِّ للام : ف قال   كمْنتم أمص ليِّي،: فـ قملتم   إذ ا د ع اكمْم لِّما حيمْيِّيكممْ  ولِّلرَّسمولِّ  َّللَِِّّّ  اْست جِّ

دِّ : ُثمَّ قال   ؟[ ف ذ ه ب  النبُّ ص لَّى للام عليه وسلَّم   ،أًل  أمع ليِّممك  أْعظ م  سمور ٍة يف القمْرآنِّ قـ ْبل  أْن أْخرمج  مِّن  امل ْسجِّ
دِّ ف ذ كَّْرتمهم، ف قال   ، والقمرْ . ر بيِّ الع ال مِّني   َّللَِِّّّ  احل ْمدم : لِّي ْخرمج  مِّن  امل ْسجِّ  آنم الع ظِّيمم الذي أموتِّيتمهم هي السَّْبعم امل ث اينِّ

 . البخاري"
 ...!!؛ فيه رد على القرآنيني؛ الذين ًل َيخذون إًل ابلقرآن [ إذ ا د ع اكممْ :] وقوله 

* * * * *  

 .التـَّْقو ى والعِّْلم -224
فعلى قدر .. لك من لوازم التقوى ومقتضاه، تعليم للا . 282:البقرة[ اَّللي  و يـمع ليِّممكممم اَّلليم  و اتَـّقمواْ ]  

يقتضي اآلخر، وًلزم وملزوم فكل منهما .. يكون التقوى  ، والعلمالتقوى، يكون التعليم، وعلى قدر التعليم
للا تعاىل عليه  ني التقوى، م  عالية يف درجات ت كان العلم درجات، ومن حقق ، وملا كان التقوى درجاله
وملا كان التقوى ليس له سقفاا ينتهي إليه اجتهاد .. تتناسب مع درجات التقوى عالية يف العلم درجات ب

اا،  و قمل رَّبيِّ زِّْدينِّ عِّْلماا ] املرء، كذلك العِّلم ليس له سقفاا ينتهي إليه اجتهاده؛ فهو يقبل الزَّيدة أب د 
زيد ابلطاعات، وكما أن التقوى يزيد وينقص؛ ي. 21:يوسف[ ْوق  كمليِّ ذِّي عِّْلٍم ع لِّيمٌ و فـ  ]  .664:طه[

 . قوى ونقصانهزيد وينقص، تبعاا لزَّيدة التَّ كذلك العلم ي.. ص ويضعف ابملعاصي وينق
مل و .. ُث مل يتق للا يف علمه .. ولو بلغ املرء درجة عالية من العلم، وأصبح من العلماء الكبار  

حبسب درجة ينسلخ من علمه كلياا ورمبا .. انتقص علمه .. ومل ينتبه خلواتيم عمله  يصدق علمه ابلعمل،
وكان .. والعلم الكثري عام؛ فقد آاته للا اآلَّيت، ونوعية معاصيه املنافية للتقوى، كما حصل مع العامل بِّل

العِّلم فأحدث حداثا يناقض التقوى كليَّاا فانسلخ من آَّيت للا، وما م نَّ للا عليه من ..  دعاؤه مستجاابا 
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بـ ع هم الشَّْيط انم ف ك ان  و اْتلم ع  :] الكرامات، وأنزل للا فيه قولهو  ه ا ف أ تـْ نـْ تِّن ا ف انس ل خ  مِّ ن اهم آَّي  ل ْيهِّْم نـ ب أ  الَّذِّي  آتـ يـْ
ث لِّ اْلك ْلبِّ إِّن .  ن  اْلغ اوِّين  مِّ  ثـ لمهم ك م  ن ا ل ر فـ ْعن اهم ِبِّ ا و لـ كِّنَّهم أ ْخل د  إِّىل  األ ْرضِّ و اتَـّب ع  ه و اهم ف م  ئـْ ْل ع ل  و ل ْو شِّ ْيهِّ حت ْمِّ

رمْكهم يـ ْله ث   . 621-625:األعراف[يـ ْله ْث أ ْو تـ تـْ
 ب للا، إىل معاص كان قد اقرتفهاحيفظ من العلم، ومن كتا املكثري من السَّلف من يرد نسيانه كان  و  

 :ورحم للا الشَّافِّعي إذ يقول..  فيما بعدوعِّلمه ، فوجد غِّبَّها وأثرها على حفظه من قبل
فظي ش ك وتم إِّىل    ف أ رش د ين إِّىل ت ركِّ امل عاصي... و كيٍع سوء  حِّ
 ًل يمهدى لِّعاصي و نورم للاِّ ... العِّلم  نوٌر  و أ خبـ ر ين أبِّ نَّ  

* * * * *  

 ! راا قريةم أطم ة األْكثـ رم حت  ضُّ  -225
من فهالين ما رأيت من أخالق الناس، و .. معدودات  مٍ عاشت مدينة لندن أزمة توزيع الوقود ألَّيي  

املاجدة أبهلها  فتذكرت قرية أطمة السورية.. من أجل احلصول على الوقود  لعهمتزامحهم، وهمهاتراِتم، و 
هاب الطغاة رهم من دَّيرهم ظلم وإر اليت أتوي مئات اآلًلف من النازحني املهاجرين؛ الذين هجَّ  ..الكرماء 
يعانون النقص .. نة على مدار فصول السَّ قـ رٍي وًل من ح رٍي ــ ــ اليت ًل تقي من شون اخليام يفرت .. الظاملني 

ورغم غياب رقابة .. وألكثر من عشر سنوات .. األساسية واحلرمان يف كثري من ضرورَّيت وحاجيات احلياة 
.. أحد على أحد  يومع ذلك ًل يعتد.. املخلوق، وغياب الكامريات اليت تراقب، وتسجل حركة الناس 

وًل ُتشى خيمة مما جياورها من اخليام .. وًل تسطو خيمة على حقوق خيمة أخرى  ..  وًل ينهبم أحد أحداا 
أرقى .. وما كانوا ليكونوا كذلك لوًل اإلُيان ابهلل .. فالكل يصَب على الكل، والكل حيرتم الكل .. األخرى 

   .راقياا ضاري يفرز سلوكاا حضارَّيا وأعظم مفهوم ح
دة والبالء ايزم م  ت  اسم يتساوون يف العافية، ويـ  النَّ : ن قالم   ق  وقد صد     ...! ون يف الشيِّ

3/61/2126  
* * * * *  

   !للا تعاىل هو الذي يمفيت يف النساء -221
، وإكرام عظيم للنساءهذا تشريف  .622:النساء[و ي ْستـ ْفتمون ك  يفِّ النيِّس اء قملِّ اَّلليم يـمْفتِّيكمْم فِّيهِّنَّ ]  

الفتوى يف النساء إىل نبيه وًل إىل العلماء، وإمنا هو بذاته سبحانه يمفيت يف النساء؛ ما ؛ فاهلل تعاىل مل حيمِّل هلني 
 !..من واجبات هلن من حقوق، وما عليهن 

   !فيه، وما يستفتني حقوقهني عظيم النساء، و لبيان عظيم قدر  ؛فيت يف النساءبذاته يم للا تعاىل  
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وأن يستفتني غري وعن دينه، كيف يليق ابلنساء بعد هذا اإلكرام والتشريف، أن ينصرفن عن للا، ف 
من شياطني  ؛من أعدائهيف أنفسهنَّ وحقوقهن فضالا عن أن يلتمسن الفتوى .. للا يف شأهنن، وحقوقهن 

  !فيستبدلون الذي هو أدّن ابلذي هو خري؟.. وطواغيت اإلنس واجلن 
و وه ..يليق ابلنساء بعد هذا اإلكرام والتشريف أن يعرضن عن احلقوق اليت شرعها للا هلن  كيف 

ويستبدلنها ابحلقوق اليت  ..حيق هلن من حقوق  ومبا يناسبهني، وماسبحانه خالقهني، واخلبري ِبنَّ، وأبحواهلن، 
 ! الطاغوت؟ شرعها هلنَّ 

من  بَّ ود   بَّ ن ه  م  يفتيهن  يرضني ألنفسهن أنكيف يليق ِبنَّ بعد هذا اإلكرام والتشريف أن  
ويعرضن عن فتوى للا .. من الشرق والغرب  يف أنفسهنَّ وحقوقهنَّ  يلتمسن الفتوى.. شياطني اإلنس 

 !فيهن؟
وأما غريها من النساء، .. من كان  كائناا   ًل تستبدل فتوى للا فيها، بفتوى غريهالصاحلة أما املؤمنة  

 ! فليس بعد الكفر والنفاق ذنب
ُّ الَّذِّين  آم نموْا خيمْرِّجمهمم ميِّن  الظُّلمم اتِّ إِّىل  النـُّومرِّ و الَّذِّين  ك ف رموْا أ ْولِّي آؤمهممم الطَّا]   غموتم خيمْرِّجمونـ همم اَّلليم و يلِّ

الِّدمون  أ ْصح ابم ا ميِّن  النُّورِّ إِّىل  الظُّلمم اتِّ أمْولـ ئِّك    .252:البقرة[لنَّارِّ همْم فِّيه ا خ 
* * * * *  
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