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رسول ِّ
للا صلَّى للا ِّ
النب صلَّى للا ِّ
عليه
عليه وسلَّم ،فقال :ما شاء للام وشئت .فقال م
م
م
جاء ٌ
رجل إىل ِّي
دًل ـ ويف لفظ ندًّا ـ ًل؛ بل ما شاء للام وحده " .ويف رواية ":قولوا :ما شاء للام ُثَّ
وسلَّم ":أجعلْتين مع للا ِّع ا
شئت ".
انس فوضعوا " ُثَّ " يف مواضع ًل جيوز أن تموضع فيها ،كقول أحدهم :للا يرزقين ُث فالن،
ي
فتوسع ٌ

للا يشفيين وشافاين ُث فالن ،للا أحياين وحيييين ُث فالن ،للا يضر وينفع ُث فالن ،هلل احلكم ُث لفالن ..

وحنوها من اًلطالقات اخلاطئة الشركيية ،ظنا منهم أن قوهلم " ُث " خيرجهم من دائرة اخلطأ واحلرج ،وهؤًلء

فثم هنا وإن كانت تفيد الرتتيب ،وتنفي املعية إًل أهنا ًل
كمن يقول :أعبد للا ُث فالن ،أدعو للا ُث فالن َّ ..
تنفي اشرتاك املخلوق مع اخلالق فيما هو من صفات وخصوصيات للا تعاىل وحده  ..وابلتايل ًل جيوز
شرك ،واًلشرتاك مع اخلالق سبحانه فيما هو من صفاته وخصوصياته وحد.
استخدامها يف مواضع تفيد ال ِّي

*****
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حبسن املظه ِّر ،وس ِّ
ف ِّ
هل مسعتم ِّ
ِّ
وء
صاحبمه
مبرض النـ َّْرجس ِّة ،أو النَّرج ِّسي؛ هو
املرض الذي يمعر م
م
م
ِّ
اًلعتداد ،واًلنتفاش ،والتَّعايلِّ ،
ِّ
ِّ
ِّ
وابطنمه شدي مد اًلهتزاز،
اًلعتناء ،شدي مد
الباطن واملخَب  ..ظاه مره كثريم
ِّ
وجيايف
شجاعة واإلقدام ،ويف حقيقته وابطنِّه جبا ٌن رعديد  ..يتو يد مد
للبعيد ،م
والضَّعف  ..يموحي ظاهرهم ابل ي
ِّ
يب  ..ينت ِّقم ِّمن ج ِّ
ِّ
ِّ
للبعيد أكثر من القر ِّ
وإمهال اآلخرين لهِّ ،
وجفاء القريب منه ..
بظلم
فاء
يهتم
القريب ُّ ..
م
شيء ،وحمور كل ٍ
كل ٍ
يـتظاهر ِّ
ِّ
ِّ
واألعمال ،من ِّ
غري ٍ
شيء،
األشغال
بكثرة
ب نفسه أنه ُّ
م
شغل وًل عم ٍل  ..حيس م
م
ٍ
بشيء  ..فيتشبَّع مبا مل يـ ْعط ومبا ليس فيه  ..مِّ
ب أن ُيمْدح مبا مل يمـ ْعط
كل شيء ،ويف حقيقتِّه ليس
وي م
وحي ُّ
عرف َّ
م
ومبا ليس فيه ً ..ل يـ ْنسى اهلفوات ،م ِّ
ِّ
ِّ
وحتطيم
إبذًلل
الزًَّلت ،ولو بعد حني  ..يتل يذذم ويتمتيع
ب على َّ
وحياس م
َّاس إليه؛ ليستمر شعوره ابلظُّهور والفوقيَّة  ..فإذا أجهز عليه ،وانطفأ بري مقه ،انصرف إىل ص ٍ
وقهر ِّ
ِّ
أقرب الن ِّ
يد
ْ
ي مم
ِّ
ٍ
صما وغرُيا ًل وجود له إًل يف خمييـلتِّه  ..إذا أقبـلْت
آخر ،وضحيية أخرى غريه  ..فإن مل جي ْد افرتض لنفسه خ ْ
أدبرت أقبل  ..سيئ الظَّ َّن مبن حوله ،ومبن يتعامل معه  ..ي ْك مف مر املعروف واإلحسان؛ فال
عليه أدبـر ،وإذا ْ
روف ـ أو صاحب م ٍ
مبعروف فضالا عن أن ي ْش مكره  ..جي مد صعوبةا شديدةا يف أن يثين على مع ٍ
ٍ
يقر
عروف ـ خريا
ْ
م
م
ي
 ..حيس مد اآلخرين على جناح ِّاِتم ،ويقليل من قِّيمتها وق ْد ِّرها ،ويغار منهم ،ويتظاهر بتجاهلِّهم ،وأنَّه ًل ي ِّ
باهلم
م
م
م
جناحاِتم ِّ
ِّ
وأحسن أحوالِّه أ ْن ي َّ
لنفسه؛ إ ْذ لوًله ملا جن محوا  ..حاجتمك إليه مذليةٌ ولو من أين الطَّريق
رد
ابًل ..
م
ف ويظهر أنَّه األفْـهم واأل ْعلم؛ فإذا قلت له نعم ،قال ًل ،وإذا قلت ًل ،قال نعم  ..ومهما
ف ليمـ ْعر م
 ..مخيالِّ م
ِّ
ِّ
ِّ
كان قولمك مْحمكماَّ ،
وأسلوبِّه
حّت وإن
َّ
عقب عليه بقوله ولكن ،ي
يكرر نـ ْفس كلماتك ،لكن بطريقته ْ
اضطر أن ي
ِّ
تستطيع أن تمـع يرفه
علم فيه ،وفيما ًل ِّعلم له فيه ً ..ل
ً ..ل محي ِّس من اًلستماع ،وًل يم ِّطي مقه ..
م
م
خيوض فيما له ٌ
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ِّ
ِّ
واحلرص،
واًلستغالل واألاننيية
حتب وتكره  ..شدي مد اًلنتهازيية
ب أو تكرهم؛ ألنه
سيختار عكس ما ُّ
مبا مِّحت ُّ
م
ِّ
ِّ
ِّ
ب وًل يرى إًل ن ْفسه ،ومصلحته ،وما سواه تبدأ ح مقوقمهم
اإلحساس
متبلي مد
واملشاعر حنو اآلخرين ،فال محي ي
عندما تنتهي ح مقوقمه ،وحي يققون له كامل حقوقِّه ُ ..ث هو بعد ذلك له ٌّ
حق عليهم ،وليس لآلخرين عليه حق

َّ ..
وأهنم مهما بذلموا يف سبيلِّه ًل يراهم شيئا ،وأنَّه يستح يق املزيد  ..فأان ،وأان وحسب ،وًل شيء غري أان ..
ِّ
سري مع العط ِّ
صر على
ب،
ب أن ترى له صديقا ً ..ل َيل م
واًلنقالب ،يصعم م
ف ،وًل يمؤلف  ..عالقاته تقت م
ِّ
استغل ،وإن است ْغَن ،استغَن ،وجفا ،وأ ْدبـر  ..بينه وبني الوف ِّاء واحملبية
اًلستغالل أو اًلستِّ ْغناء؛ فإن احتاج
َّ
الس ِّ
ِّ
ِّ
ماء واألرض ً ..ل ي ِّ
ِّ
ملآًلت وعواقِّ ِّ
خسر القريب والبعيد ،واحملاضن
لقي ابًلا
كما بني َّ
م
ب سلوكه وأفعاله ،في م
ِّ
أعز من ِّ
ستمر يف عم ٍل ،وًل أن ينجح يف عم ٍل؛ ألنه يرى يف
كاد ي ُّ
املال  ..فال ي م
اآلمنة والدَّافئة ،وما هو ي
ِّ
الني ِّ
اخلدمة للنياس ،إًل ما كان ما ليس منه م ْنـفدا  ..مكانمه
موضع
ف أن يرى نفسه يف
ِّ
اس خدم ا له ،وَين م
ِّ
ِّ
ِّ
اهتمام اجلميع  ..وأن َي ممر فيمطاعً ،ل أ ْن
األنظار ،ومش َّد
احلديث ،وملْفت
شخصهم حمور
دائم ا أن يكون
م
وادهِّ ،
لرد احلديث إىل ِّ
احلديث يف أي ٍ
وادَّ ،
ونفسه ،وما حصل معه ،وله  ..الفش مل
يمؤمر فيم ِّطيع  ..لو سار
م
ي
ِّ
فاشل يف ِّ
ِّ
كل من أمامه لو استطاع
نفسه ،ويمف ي
حكم عليه  ..يمـلْغي َّ
ش مل من معه ،ومن له ٌ
حلي مفه وعنوانمه ،فهو ٌ
للشر ِّ
جماًلت احلياة ـ ينبغي على شر ِّ
ِّ
شريك ـ يف أي ٍ
يكه ـ إن أراد َّ
تستمر ـ أن
اكة أن
جمال من
 ..إن كان له
َّ
ٌ
ِّ
ِّ
رف
حيب الطَّ م
يكون من أموات األحياء؛ بال مشاعر ،وًل إرادة ،وًل رأي ،وًل اختيار  ..وأن ًل يرى إًل ما ي
اآلخر له أ ْن يراه  ..وعلى مبدأ زعيم الطُّغاة فرعون [:ما
ف
اآلخر له أن يراه ،ولو رآه يراهم كما يمري مد الطَّر م
م
م
هلة األوىل ،من غري ِّخلطةٍ
ف عليه من الو ِّ
ِّ
رض عمض ٌ
َّعر م
أ ِّمري مك ْم إًَِّّل ما أرى ] .وهذا م ٌ
ال ممن يف ٌر ،يصعمب الت ي
ِّ
األطباء النفسيني معاجلته؛ ألن ِّ
عرتف مبر ِّ
ومعاملة ،يست ِّ
ضه ،ويرى نفسه فوق النَّـ ْق ِّد،
عصي على
صاحبه ًل ي م
م
م
ض هو اخلطوة األوىل حنو ِّ
اف ابملر ِّ
عالجه!
والنَّصيح ِّة ،أو أن يمشار إليه ابملرض ،بينما اًلعرت م
ِّ
صاب به مائة ابملائة ،ومنهم مخسون ابملائة ..
اس ممتفاوتون يف ممصاِبم ِبذا ال يداء؛ فمنهم املم م
والني م
وإَّيكم منه.
ومنهم من هو دون أو فوق ذلك  ..عافاان للام َّ

*****
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يتحرى يف فقهه وفتاويه فقه الواقع وما يقتضيه ،وسالمة مقاصد الدين،
كما ينبغي على الفقيه أن ي

ط منها
النب ملسو هيلع هللا ىلص ،وما يمستنب م
والتيسري ما مل يكن إمثا  ..كذلك يتعني عليه أن َّ
يتحرى يف فقهه وفتاويه أخالق ي
من ٍ
فقه وأحكام ،وما تقتضيه من ِّرضا واستحسان ،أو ٍ
بغض وكراهية  ..فيفيت مبا تقتضيه وتوجبه وترتضيه
ِّ
ألخالق النب ملسو هيلع هللا ىلص ،ليستنبط
أخال مق النب ملسو هيلع هللا ىلص  ..وهذا يستدعي من الفقيه أن جيري دراسة حتليلية دقيقة

منها األحكام ،ويستلهم املواقف املناسبة ،فيتساءل قبل أن يصدر الفتاوى واألحكام :هل يف هذه الفتوى

4

أو هذا املوقف موافقة ملا تقتضيه أخال مق النب ملسو هيلع هللا ىلص ،أم ًل  ..وهو ما أمسيه بـ " فقه األخالق " ،وهو فقه
واسع وضخم ،ق َّل من يتنبَّه إليه!

*****
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صبيحة يوم اإلثنني  22من شهر رمضان املبارك ،لسنة  6441هجري ،املوافق 2162/5/22
ميالدي توفيت الوالدة احلبيبة " هندية دمحم عكرة " يف مهجرها يف مدينة اسطنبول ،عن عمر انهز التسعني

عام ا ،رمحها للا.

ماتت مهاجرةا ،صابرة ،حمتسبة ،محمبَّةا هلل ،ولرسوله ملسو هيلع هللا ىلص ،وللمؤمنني  ..مباينةا للشرك واملشركني،
والظلم والظاملني.
ماتت اليت هنارها صيام ،وليلها قيام ،وِتجد ،ودعاء ،وبكاء  ..تناجي رِبا القبول ،والعفو ،والرمحة،

وحسن الوفادة واخلتام.

ابب الوالد " ،ليلتمسوا
ماتت احلبيبةم ،ومبوِتا يمغلق دون أبنائها ٌ
ابب من أبواب اجلنية ،امسه " م
ألنفسهم العوض من األبواب األخرى  ...وأ َّّن!
ماتت احلبيبة وهي يف كامل عقلها ووعيها ،بل وهي يف أكمل ما يكون عقل ووعي اإلنسان ..

وهذا من فضل للا تعاىل عليها.

الرب سبحانه وتعاىل  ..فله ما وهب ،وله
ماتت احلبيبة ،وًل نقول على فقدها األليم إًل ما يمرضي ي

وإان هلل وإان إليه راجعون.
ما أخذ ،ي

ابلصاحلني؛ من األنبياء ،والصديقني،
اللهم اغفر لوالديت ،وارمحها ،وأدخلها جنيتك ،وأحلقها ي
والشهداء ،وحسن أولئك رفيقا  ..وأنت أرحم الرامحني ،وأكرم األكرمني.
ولكل من واساان بكلمة عزاء ،له جزيل الشكر ،وخالص الدعاء  ..وصلى للا على سيدان ونبينا

دمحم ،وعلى آله وصحبه وسلم.

*****
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أجهز هلا كفنها ،وهو عبارة :عن سروال داخلي
قبل أشهر من وفاة الوالدة احلبيبة ،طلبت مين أن ي

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

تمـلف ِبا فوق الثياب املذكورة  ..ومل يكن يل إًل أن أفعل ،وأن يفذ طلبها!

5

...؟!

السبب الذي محلها أن يكون كفنمها ابملواصفات املذكورة أعاله
لكن الفضول ي
جرأين أن أسأهلا عن ي
شف
قالتً :ل أريد للملكني عندما مجيلساين للسؤال ،أن يرَّي شيئ ا من جسدي  ..أتريد أن تتك ي

عوريت هلما؟!!

مس ًل
قلتَّ :ي سبحان للا  ..امرأة جتاوزت التيسعني عاما ،وهي حبيسةم بيتها طيلة عمرها  ..ال ي
ش م

عرف وجهها  ..من ح يقها أن تفكر ِبذه الطريقة ،وهذا األسلوب !...
ت م
رمحك للام َّي أمم ،وغفر لك ،وأسكنك فسيح جنياته !...

*****
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اهلم ،والغ ُّم ..
يف موطن
جيب أن أصل إليه يف وقت حم يدد ،فعالين ُّ
م
افتقدت فيه عنواانا ي
مهما يل ،م
وأزعم أن فراسيت قليالا ما مُتطئ ـ أيُّهم ُيكن أن يرشدين إىل العنوان املطلوب
س وجوه الناس ـ
فأخذت ي
م
أتفر م

مست الشيوخ ،ومل أنتبه أن زوجته املن يقبة جبواره  ..فقصدته
عمم ،م
وجملبب ،عليه م
 ..فوقع بصري على رجل مم ي

يعلم عنه شيئ ا أو يستطيع أن يدليين إليه  ..فعالين ببصره  ..وعبس وبسر ُ ..ث
أسأله عن العنوان إن كان م

تتجرأ على إيقايف
عبس وبسر ُ ..ث قطيب حاجبيه؛ فرفع أحدمها وأنزل اآلخر  ..وكأنه يقول يل :كيف ي
كت أ ين فراسيت
همَّ ،
غم  ..وأدر م
وغم ا على ٍي
علي أنفاسي ،وزادين مهيا على ي
وسؤايل ،وزوجيت جبواري  ..فقطع ي
وقعت فيه ،فقالتَّ :ي أخي ،العنوان الذي تسأل عنه،
هذه املرة قد أخطأت  ..فأدركت زوجتمه احلرج الذي
م
هو يف موقع كذا ،وكذا !...

وها أنذا أقول :شكرا لزوجته !...

*****
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األقرب إليه،
وّف امرٌؤ َّأَّيا كانت جنسييـتمه ،إًل ويتك يفل جريانه
عادة تركييةٌ حسنةٌ مجيلةٌ؛ وهي ما إن يت ي
م

إبمداد أهل امليت ابلطعام على مدة ثالثة أَّيم ،على اعتبار أهنم يف حزن وشغل مبيتهم عن إعداد الطعام

مقتبس من سنية وتوجيهات النب ملسو هيلع هللا ىلص ،كما يف احلديث الصحيح ،ملا تويف
ألنفسهم ،وهذا الفعل احلميد
ٌ
ِّ
أمر يشغلم مهم " .ويف
جعفر بن أيب طالب هنع هللا يضر ،قال النب ملسو هيلع هللا ىلص ":اصنعوا آلل جعفر طعاما؛ فإنه قد أاتهم ٌ
رواية ":فقد مش ِّغلموا عن أن مف ِّسهم ".
وهذا ما ملسناه من جريان الوالدة رمحها للا مليا توفييت  ..فكان لتضامنهم ،ووقوفهم جبواران،

وصنيعهم النبيل هذا ابلغ األثر يف التيخفيف ع َّما نزل بنا وشغلنا  ..جزاهم للا عنَّا خري اجلزاء.

*****
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جهات مسؤولة عن الصورة اليت تمعطى عن اجملتمعات ،لكل غريب ٍ
ٍ
أصحاب
وافد إليها:
مخس
م
م
ِّ
وأصحاب مكاتب العقاراتَّ ،
والش ِّرطةم ،وسائقو التيكاسي  ..وهذه جهات أرى
وأصحاب املطاعم،
الفنادق،
م
م
أن ًل تمعطى رخصةا ملمارسة العمل ،إًل بعد جتاوز دورات تربوية تتعلق ابآلداب العامة ،وآداب ِّ
املهنة ،وكيفيية
ي
ي
وخباصة الوافدين منهم.
التعامل مع الناس،
ي

*****
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ميت والطيرم م

ورد يف ر ِّ
ميت عداننييا
بيع األبرار :أن الناس مل يروا أعجب حاًلا من ال مكميت والطُّرماح؛ كان ال مك م
ِّ
عصبييا ،وشيعيَّا من الغالِّ ِّية ،ومتعصب ا ِّ
رماح قحطاني ا عصبي ا ،وخارجيَّا من الصفريَِّّة،
ألهل الكوفة ،والطي م
ِّ
صرم وًل
ومتعصب ا ألهل الشام ،وبينهما من املمخالصة واملخالطة ما مل يكن بني نفسني قط ،مل يكن بينهما ٌ
جفوةٌ ،وقيل هلما :عالم تصادقتما؟! قاًل :على ِّ
العامة!!
بغض ي
فعلى ما بينهما من تناف ٍر وتباعد يف اًلعتقاد واًلنتماء ،إًل أن الذي مجع بينهما بغض وعداوة
كل
مستمر يتوارثمه
قائم و ٌّ
السواد األعظم من املسلمني  ..وهو ِّح ٌ
م
لف ٌ
أحفاد ال مكميت والطيرماح يف زماننا ،و ي
زمان!
وكان ال مكميت الشيعي يقول يف صاحبه الطيرماح اخلارجي:
يرماح أم ْخلِّقت  ...عمرى امل ِّ
ِّ
جد واسرتخى عنا من القصائد!
نفس الط ِّ
إذا قمبضت م

*****

 -131الوالدةم وطلب ِّ
العلم!
م

رغم أن الوالدة رمحها للا قد جتاوزت التسعني عاما ،وكانت يأمييةا ًل تقرأ وًل تكتب  ..إًل أهنا كانت

شغوفة جدا بطلب العلم ،كانت حتفظ من كتاب للا تعاىل أكثر من تسعمائة آية عن طريق السمع ،وألن

شراب  ..ومن كان يريد أن
تسمع حديث ا واحدا من أحاديث النب ملسو هيلع هللا ىلص ،أحب إليها من املال والطعام وال ي
يتقرب إليها ،أو يسدي إليها هدية أو معروف ا ،فاهلدية املفضلة لديها أن تمسمعها موعظةا أو حديث ا عن ِّ
رسول

للا ملسو هيلع هللا ىلص.

من للا تعاىل علي أن قرأت عليها كتاب " األحاديث املنتخبة يف الصفات الست للدعوة إىل
وقد َّ
للا " ،للشيخ دمحم يوسف الكاندهلوي ،وهو جملد حيوي على أكثر من ٍ
ألف ومخسمائة حديث نبوي شريف،
كما قرأت عليها القسم األكَب من كتاب رَّيض الصاحلني ،وكتاب " حقوق وواجبات شرعها للا للعباد "،

وكانت فرحتها اببتداء الدرس والقراءة ًل تموصف ،كما أن حزهنا الشديد عند انتهاء القراءة والدرس ًل

يوصف  ..وكم كنت أجد حرج ا يف أن أهني الدرس  ..أو عندما أصل ملرحلة إهناء الدرس  ..وكم كانت

7

ترجوين يف أن أمدد من وقت الدرس والقراءة ما استطعت والذي كان يزيد عن الساعة ،وأحياانا عن الساعة

والنصف  ..وما بني بداية الدرس وهنايته كانت رمحها للا دائمة البكاء ،والدعاء ،والرجاء ،وخباصة عندما منر
على أحاديث الوعد والوعيد ،أحاديث اجلنة ونعيمها ،وأحاديث النار وعذاِبا!
ِّ
رمحك للا َّي أم ،وغفر ِّ
ِّ
وأسكنك فسيح جنياته  ..وصلى للا على سيدان ونبينا دمحم وعلى آله
لك،

وصحبه وسلم.

*****
ً -136ل تنافر بينهما.
توجد مدرستان فقهيتان :املدرسة املقصديية ،اليت ِتتم مبقاصد النصوص واألحكام الشرعية ،أكثر
من النصوص واألحكام ذاِتا ،فتغليب املقاصد على األحكام ،وهناك مدرسة يف املقابل ِتتم ابلنصوص
شرعية دون اًللتفات كما ينبغي للمقاصد منها  ..فتظهر املدرستان وكأهنما مدرستان متنافراتن
واألحكام ال ي

الغراء.
ومتضاداتن  ..وهذا خطأ يتناّف مع تعاليم ومبادئ الشريعة اإلسالميية ي

والنيظرة التوفيقيية الوسط هلذه املسألة ،أن يمنظر للنصوص واألحكام ،واملقاصد على أهنا منظومة
تكمل بعضها بعض اً ،ل تنافر وًل تضاد بينهما.
شرعيية واحدة ي

*****

العيب فينا!
-132
م

كثري منيا يرد عيوبه ،وعيوب ظاهرة الغلو ،واإلفراط اليت يعاين منها بعض الناس ،إىل ما تركه بعض

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

والتطرف!
الغلو
ي

وهلؤًلء نقول :قد وجدان انس ا ـ ليسوا بقليل ـ كانوا وهابيني ،فانقلبوا على الوهابية ،وصاروا ضد

الوهابية  ..وكانوا سلفيني ،فانقلبوا على السلفية وصاروا ضدها ،وكانوا مذهبيني متعصبني للمذاهب،
فانقلبوا إىل الالمذهبية ،والعكس  ..وكانوا مع القاعدة ،فانقلبوا؛ فصاروا ضد القاعدة  ..كانوا من الغمالة
فجنحوا إىل اإلرجاء ،واجليفاء  ..كانوا يف اليمني فجنحوا إىل أقصى اليسار ،والعكس  ..وهم قبل وبعد

التغيري والتحول ًل يزالون قساة أجالفا  ..إقصائيني واستئصاليني  ..ألدّن خالف مع أحدهم تراه يغلي
عليك غلي القدور ،يستحل دمك ،ورمبا يطلق عليك إطالقات التخوين والتيجرمي والتضليل ،واليت هي من

مرادفات التيكفري !...
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املشكلة كانت ،وًل تزال ،وسببها احلقيقي من عند أنفسنا ،وليس من عند علمائنا ،وإرثهم العلمي
 ..حنن جيب أن نعرتف أننا نعيش أزمة خلق ،وأدب ،وتربية  ..نعيش أزمة يف التل ِّيقي؛ كيف نتلقى ونفهم هذا
الدين احلنيف ،وما تركه العلماء من إرث علمي وفقهي ،وكيف نتعامل معه.

نعمً ،ل ُتلو كتب كثري من العلماء وخباصة منهم املتأخرين ،من املذهبيني والالمذهبيني  ..من

السلفيني وغري السلفيني  ..من إطالقات متشاِبة محالة أوجه وتفاسري ،بل وأحياانا قد تكون خاطئة ،بعضها
ٍ
حينئذ ًل يكمن بتهييج العوام
جينح إىل اإلفراط والغلو ،وبعضها اآلخر جينح إىل التفريط واجلَّفاء  ..واحلل
على هؤًلء العلماء وعلى إرثهم العلمي ،أو ابلدعوة إىل حرق وإتالف كتبهم وإرثهم  ..وإمنا يكمن يف

حتصني أنفسنا ،وشبابنا بوسائل التيلقي الصحيحة ،اليت تؤدي إىل الفهم الصحيح ،وابلتايل إىل السلوك
الصحيح  ..وتعيننا على التمييز بني الغث والثمني  ..بني الصاحل والطاحل  ..بني اخلطأ والصواب  ..يكمن
يف تربية أنفسنا وشبابنا على األخالق احلميدة ،واآلداب الرفيعة ،وعلى التوسط يف التديين من غري جنوح إىل

إفراط أو تفريط ،فإن مل نتنبه لذلك ،ومل نصحح املسار  ..فاملشكلة ستبقى ،وستبقى ،وتتمدد  ..حّت لو
حرقنا وأتلفنا مجيع كتب علمائنا وسلفنا الصاحل املتقدمني منهم واملتأ يخرين!

يف اليوم الواحد تمطبع آًلف الكتب ،وآًلف النشرات واجملالت ،هذا غري الذي يمنشر عن طريق
للتحصن مما فيها من
اًلنرتنت وصفحاته  ..وغري الذي يمنشر عن طريق السمعيات  ..فكيف السبيل
ي
أخطاء ،واحنرافات؟ اجلواب :ما ذكرانه آنفا وأعالهً ،ل غري.

*****
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أكم ْل اآلية َّي دكتور دمحم راتب النَّابلسي!

يعتمد أسلوب الدكتور دمحم راتب النابلسي الدعوي ،على توجيه اخلطاب إىل الفرد ابعتباره مكمن
الداء والدواء معا ،وأن إصالحه هو كل الدواء  ..وإبصالحه يصلح اجملتمع  ..بعيدا عن اإلشارة إىل دور

احلكام ومسؤولياِتم يف اإلفساد أو اإلصالح  ..وابلتايل فإن خطابه الدعوي ـ على كثرة مواعظ وحماضرات
ومؤلفات الدكتور ـ تندر فيه اإلشارة الصرحية إىل دور احلكام يف اإلفساد ،واإلصالح  ..وإىل مسؤولياِتم يف

اإلفساد واإلصالح ،علم ا أن الفساد األكَب للمجتمعات َييت من جهة فساد احلكام ،كما أن اإلصالح

األكَب َييت من جهة صالحهم  ..وقد تضافرت األقوال على أن صنفان من الناس ،يصلح الناس

بصالحهما ،ويفسدون بفسادمها :العلماء ،واألمراء  ..ويف األثر عن عثمان بن عفان هنع هللا يضر ":إن للا ليـزع

ابلسلطان ما ًل يزع ابلقرآن " ،وقد أمثر عن بعض السلف أنه لو كان له دعاء مستجاب ،جلعله للحاكم ،ملا

يف صالحه من آاثر إجيابيية تنعكس على اجملتمع كلهً ،ل ُيكن أن تتحقق بصالح غريه  ..لكن عما يبدو
اإلشارة إىل فساد احلكام وظلمهم ،والعمل على إصالحهم يرتتب عليه تكاليف وضرائب ابهظةً ،ل طاقة
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للدكتور ِبا ،خبالف اإلشارة إىل فساد األفراد ،ومن ُث العمل على إصالحهم ،فال ضريبة هلا ،وًل تكاليف،

وهو ميدان مسموح به للجميعً ،ل يمزعج طغاة احلكم والظلم شيئ ا.
ليس مرادان من هذه املقالة حبث هذا اجلانب من دعوة وأسلوب الدكتور ،فهذا قد يكون له موضعا
آخر ،وإمنا أردان منها أن نشري إىل جزئية هامة استوقفتنا مرارا ،وألكثر من عشرين مرة ،وهي أن الدكتور ـ
ويف كلمات وحماضرات متفرقة وعديدة ،ويف مواطن خمتلفة ـ إذا أتى على ذكر قوله تعاىل [:وعد َّ
اَّللم الَّ ِّذين
ِّ
الص ِّ
احل ِّ
َّهم ِّيف ْاأل ْر ِّ
است ْخلف الَّ ِّذين ِّمن قـ ْبلِّ ِّه ْم وليمم يِّكن َّن هلم ْم ِّدينـ مه مم
آمنموا ِّمن مك ْم وع ِّملموا َّ
ات لي ْست ْخلفنـ م
ض كما ْ
ِّ
ِّ
َّهم ِّيمن بـ ْع ِّد خ ْوفِّ ِّه ْم أ ْمنا يـ ْعبم مدون ِّين ًل يم ْش ِّرمكون ِّيب ش ْيئا ]النور .55:وبعد أن يقول
الَّذي ْارتضى هلم ْم وليمـب يدلنـ م
مقولته املتكررة واملعروفة :أن زوال الكون أهون على للا من أن خيلف وعده  ..وبعد أن يعدد املنح والعطاَّي

الوارد ذكرها يف اآلية الكرُية واليت هي مضمون الوعد  ..يقول :أن هذا كله مقابل حتقيق الشرط ،ما هو
شرط [
هذا الشرط [ يـ ْعبم مدون ِّين ] ،فيقف عند كلمة [ يـ ْعبم مدون ِّين ] ،وًل يتجاوزها ،وُيتنع عن ذكر تتمة ال ي
خمل يمسيء للوعد ،وللواعد ،واملوعود ،وحيمل الناس على أن يك يذبوا
ًل يم ْش ِّرمكون ِّيب ش ْيئ ا ] ،وهذا نقص ي
اخلالق سبحانه؛ فيقولون :عبدان للا ،ومل حيقق لنا ما وعدان به يف اآلية الكرُية الوارد ذكرها أعاله  ..بينما

وعد للا حق ًل مرية وًل ريب فيه ،لكنه مشروط ،وهو ًل يتحقق إًل إذا حتقق الشرط كامالا ،وهو [
يـ ْعبم مدون ِّين ًل يم ْش ِّرمكون ِّيب ش ْيئا ] ،والدكتور ولألسف مل يذكر إًل نصف الشرط املتعلق ابلعبادة ،وعلى طريقة
من يذكر النصف اآلخر من شهادة التوحيد " إًل للا " ،دون قوله تعاىلً [:ل يم ْش ِّرمكون ِّيب ش ْيئا ] ،والذي
يعين ويفسر الشطر األول من شهادة التوحيد " ًل إله " !...

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

يف املهرجان الذي أقاموه يف مدينة الباب بتاريخ  ،2162/2/62أدركت أن هذا اًلقتصار على ذكر نصف

تعمد ،ومن ُث هو الذي يتوافق مع منهج الدكتور الدعوي ،الذي يبتعد فيه عن ساحة الطغاة
الشرط مم ي
الظاملني  ..إذ أن اإلشارة إىل الشطر الثاين من الشرط [ ًل يم ْش ِّرمكون ِّيب ش ْيئا ]؛ مما يعنيه الكفر ابلطواغيت
الظاملني ،ومبناهجهم ودساتريهم الشركية ،والَباء منهم ،ومن مجيع أعماهلم ،وسياساِتم الشركية والباطلة ..

وهذا ما ًل يروق للدكتور ذكره ،وًل يريد اًلقرتاب منه.

قد يكون للدكتور يف هنجه الذي ينتهجه أتويله اخلاص به  ..لكن ًل نقبل منه وًل من غريه أن

يتكلم عن وعد للا ـ وبصورة متكررة ويف مواضع خمتلفة ـ ُث يكتم الشرط الذي اشرتطه للا تعاىل لتحقيق

وعده لعباده املؤمنني !...

2162/2/21

*****
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 -134مح ِّرمنا نعمة احلكم مبا أنزل للا لسبب من عند أنفسنا!

يعم خريها مجيع اخللقِ ،با تصلح وتستقيم
احلكم مبا أنزل للا تعاىل نعمةٌ عظيمةً ،ل توازيها نعمةُّ ،
م
مويل األلْب ِّ
مصاحل وشؤون البالد والعباد ،وِبا تسعد وأتمن وِتنأ ،قال تعاىل [:ول مك ْم ِّيف ال ِّْقص ِّ
اب
اص حياةٌ َّيْ أ ِّ ْ
ش مرهم يـ ْوم ال ِّْقيام ِّة
لعلَّ مك ْم تـتَّـ مقون ]البقرة .622:وقال تعاىل [:وم ْن أ ْعرض عن ِّذ ْك ِّري فِّإ َّن لهم م ِّعيشةا ضنك ا و ْحن م
ِّ
كر للا؛ حكمه وشرعه.
أ ْعمى ]طه .624:وذ م
رض؛ خريٌ ألهلِّها ِّمن م ِّ
ويف احلديث ،فقد صح عن النب ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال [:إقامةم ح يٍد يف األ ِّ
طر أربعني
ليلةا ".

ٍ
لسبب من عند أنفسنا ،إذ منيا من يدعو إىل احلكم مبا أنزل للا ،فإذا
هذا اخلري كله ،وغريه ،مح ِّرمناه

ما مد ِّعي هو ألن حيكم يف نفسه ،وفيما خيتلف فيه مع اآلخرين مبا أنزل للا  ..كان أول املعرضني
واملعارضني ،واملدبرين !...
إن كان احلكم له أقبل ،وإن كان احلكم عليه أدبر !...

يمطالبون احلاكم العام أن حيكم مبا أنزل للا  ..وهم يف أنفسهم ،وعوائلهم ،ومؤسساِتم ،ومجاعاِتم،

وأحزاِبم  ..فيما بينهم ً ..ل حيكمون مبا أنزل للا!

شريعة،
يبغون ويظلمون ،وينتهكون احلقوق ،ويستحلون احلرمات ُ ..ث يردون فعاهلم القبيحة إىل ال ي

وحكم الشريعة!

فيتحرج ويستحي
وفريق آخر يدعو إىل احلكم مبا أنزل للا ويف نفسه حرج من بعض ما أنزل للا؛
ي

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

وملا وجدان للا تعاىل غري صادقني وًل جادين يف سعينا لتطبيق شرعه وحكمه  ..وأن دعواان ًل يعدو

عن كونه زعم ا ًل حقيقةا  ..سلبنا نعمة احلكم مبا أنزل للا  ..وهي نعمة ًل يستحقها إًل من سعى هلا سعيها
بصدق وجد وإخالص ،وارتفع إىل مستواها!

*****
القبائل اخلمسةم احلاكمة.
-135
م

ضرة النظام القبلي القدمي ،والوًلءات اليت تمعقد على أساس اًلنتماءات
تم ِّعيب املدنيية املعاصرة املتح ي

الراقية احلرة أن ترتفيع عنه ُ ..ث أننا جند يف
القبليية  ..وتعد ذلك من التخلف الذي ينبغي على الشعوب ي
املقابل هذه املدنيية املعاصرة املتحضرة ،تقسم العامل كله ـ مبا يف ذلك الشعوب اليت تزعم لنفسها التحضر

والتيحرر ـ إىل مخسة قبائل ًل غري ،كل قبيلة هلا خاصية جتعلها فوق املساءلة واحملاسبة مهما بغت وطغت
وحتاسب ،لذا على اجلميع ـ حّت جيد لنفسه احلماية
وأجرمت ،وما سواها من القبائل مهما عظمت تمسأل م
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من أن تعدو وتسطو عليه بقية القبائل ،وحّت مُينح احلصانة من املساءلة واحملاسبة ـ ًل بد له من أن يدخل يف

حلف ومحاية قبيلة من تلك القبائل اخلمسة ،هذه القبائل هي الدول اخلمسة ايل متلك حق الفيتو :الصني،

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

حيث الصالحيات والنيفوذ ،والوسائل  ..وهذا يعين أن النيظام القبلي هو الذي حيكم العامل اليوم كل العامل،

ضر!
مهما زعموا خالف ذلك ،وزعموا املدنيية والتيح ي

*****

شعوب.
 -131قفص الطيور وال ي

زرت أخا عنده قفص فيه طيور ،مضى على وجودها داخل القفص أكثر من سنة ،فحدثتين نفسي

تتصرف  ..ففتحت هلا ابب القفص
أن أفتح هلا ابب القفص داخل البيت؛ ألنظر ماذا ستفعل  ..وكيف س ي

 ..وألكثر من ساعة والطيور ترتدد يف اخلروج من القفص ،إىل أن خرجت وما كادت أن تفعل  ..وعندما
سن الطريان كما ينبغي ،فما إن يرتفع أح مدهم إًل ويسقط على األرض ُ ..ث
خرجت من القفص وجدِتا ًل محت م

حتن للعودة إليه ،والدخول فيه من جديد!
وجدِتا جتتمع حول القفصُّ ،
وهكذا حال الشعوب املستعبدة من قِّبل حكامها؛ لطول عهد العبودية واستمرائها ،تراهم يرتددون

ألف مرة ومرة يف نيل حريتهم أو حّت املطالبة ِبا ،والسعي هلا ،أو احلديث عنها  ..تعرتيهم عقبات اخلوف

من اجملهول واملآًلت  ..وأحاديث مشايخ السوء عن الفتنة ونومها العميق ،ول ْع من للا ملن يوقظها ،هلم
ابملرصاد ُ ..ث هم بعد طول تردد وتف يكر لو خرجوا من قفص العبودية ينشدون احلرية  ..تراهم يتخبيطون ..
ويتعثيرون ً ..ل حيسنون التصرف وًل اًلنطالق  ..مركب ما اعتادوا عليه من قبل ُ ..ث مع األَّيم تراهم
يشحون على احلرية الضريبة اليت كانوا يدفعون عشرات أضعافها للطغاة الظاملني املستبدين  ..فيحنيون إىل
ي
عجل العبودية  ..وترتفع فيهم أصوات املرجفني :لندخل يف عبودية الطغاة املستبدين من جديد  ..لنسرتيح

شر
ونمريح ،فالعبودية أروح لنا ،وأقل كلفة علينا  ..وقد اعتدانها ً ..ل طاقة لنا ابحلرية ،وًل بضريبتها  ..ي
نعرفه وقد ألفناه خري من خ ٍري ًل نعرفه!

وهلؤًلء وللطيور مع ا ،يمقال :لو كرروا التجربة  ..وصَبوا عليها  ..وحاولوا مرة بعد مرة  ..ألحسنوا

الطريان ،واستعذبوه  ..وأحسنت الشعوب اًلنطالق لنيل حريتها واستقالهلا من العبوديية للعبيد ..
واستعذبت نسيم احلريية.

*****

 -132مقابلة صحفية!
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استوقفتين مقابلة صحفية أمجريت مع شخصني :أحدمها عريب ،واآلخر أوريب  ..وكان الصحفي ما

سرع العريب يف اإلجابة عن سؤاله ،من دون أن يمعطي لشريكه األوريب فرصةا يف
إن يسأل سؤاله ،إًل ويم ِّ
احلديث واملشاركة  ..وكان األوريب يمقبل بوجهه وبصره على العريب ،ينظر إليه نظرة املستمع ،مشوبة بدهشة

واستغراب من سرعة إجابته من دون أن يعطيه فرصة للمشاركة يف اإلجابة عن األسئلة  ..فانتهت املقابلة
الصحفية ،وكانت كلها من نصيب الفارس العريب ،بينما األوريب مل يتكلم كلمة واحدة !...

حقا نعيش أزمة أدب وخلق حسن اًلستماع  ..يظن الكثري منا ـ وخباصة يف عاملنا العريب ـ أن كثرة

الكالم ،والذي يتكلم أكثر؛ فال ينصف أذنيه وًل آذان جلسائه من لسانه  ..يعين أنه األعلم ،واألفقه،
واألكثر دراية وفهم ا  ..وهذا فهم خاطئ ومغلوط ،يستوجب املراجعة والتيصحيح ،فكم من صامت أعلم
وأفقه من كثري من املتكلمني ،وصمته أبلغ وأفصح من عشرات املتكلمني ُ ..ث حّت لو كان املتكلم هو
األعلم واألفهم ،فإن لإلستماع آداب ًل بد من مراعاِتا!

*****
 -138املعليم.

الزابل مرورا ابملهندس ،والطيبيب،
مجيع املهن واًلختصاصات اليت تدير وتسوس شؤون اجملتمع؛ من ي
والتياجر ،واملزارع ،والصنائعي ،والقاضي ،واجلنديَّ ،
والشرطي ،والطييار ،والوزير إىل الرئيس  ..مجيعها متر
على املعليم ،وعلى مدرسة املعليم  ..ويف أهم مراحل تكوين شخصية اإلنسان ،وحتديد توجهه  ..واملعلم يرتك
أثره وبصماته بشكل مباشر على أصحاب مجيع تلك املهن واًلختصاصات إن خريا فخري ،وإن ش يرا فشر.

وابلتيايل فإ ين اإلساءة للمعليم وملهنة ورسالة املعلم ،هي إساءة مباشرة جلميع اًلختصاصات واملهن
اليت حتكم وتدير شؤون اجملتمع  ..بل هي إساءة للمجتمع كله  ..وًل نبتعد عن الصواب لو قلنا :أن فساد

وصالح األجيال واجملتمعات مرهون بفساد وصالح املعليم ،وعلى قدر ما ننجح يف إجياد املعلم املخلص
جيل واع ومسؤول ،وجمتمع ٍ
والنياجح ،على قدر ما ننجح يف إجياد ٍ
خال من اجلرائم واألمراض والفساد.
للزواج ُ ..تتار من
أَّيم زمان كانت البنت ذات ال يدين ،واجلمال ،واحلسب والنيسب ،إذا مخ يريت َّ
األَّيم!
الرجال :املعليم  ..رحم للام تلك ي
ي
ٍ
ٍ
يم التلميذ أن يراه يف
اب املمع ِّليم أن يراان يف ال ي
شارِّع ،وأصب ْحنا يف زمان ي م
كنَّا يف زمان هن م
هاب املعل م
َّ
الشارِّع!

*****
 -132املساحة بني اًلعتقاد والعمل.
يف كثري من األحيان توجد مساحة بني اًلعتقاد ،وبني العمل ،وترمجة اًلعتقاد إىل عمل ،فيتخليف

العمل ـ لسبب أو آلخر ـ عن مواكبة اًلعتقاد  ..ففي هذه احلالة جيب احلفاظ على اًلعتقاد كامالا غري

13

منقوص ،وتعزيزه ابستمرار ،يف عامل الشعور ،واليقني ،والتصديق ،كاًلعتقاد بوجوب تطبيق شرع للا تعاىل

املنزل كامالا ،وأن شرع للا تعاىل املنزل هو األمثل واألحكم ،وأنه يصلح لكل زمان ومكان ،أو اًلعتقاد
َّ
بوجوب قيام خالفة راشدة جتمع كلمة مجيع املسلمني ،أو قيام دولة حيكمها اإلسالم ،وتمساس بتعاليمه،

العامة  ..فهذه اعتقادات جيب أن تبقى اثبتة يف نفوس املسلمني ًل تقبل
وحنو ذلك من اًلعتقادات ي
قصر العمل عن تنفيذها وترمجتها إىل عمل على أرض الواقع  ..والواجب يف هذه
النيقصان وًل التغيري ،مهما م
احلالة يم ِّ
ابلتدرج ،حبسب القدرة واًلستطاعة ،لقوله تعاىل [:فاتَّـ مقوا
لزمم بتنزيل هذه اًلعتقادات على الواقع
ي
َّ
اَّللم نـ ْفسا إًِّلَّ مو ْسعها ]البقرة .281:ويكون العمل
استط ْعتم ْم ]التغابن .61:ولقوله تعاىلً [:ل يمكلِّي م
ف ي
اَّلل ما ْ
على هذا احملور مستمر ،إىل أن يكتمل تنزيل كامل شرع للا تعاىل املنزل على أرض الواقع ،ويف مجيع جماًلت

احلياة.

والذي محلين على اإلشارة إىل هذا األمر أن فريق ا جيعل من لوازم العجز عن تنفيذ أمر من أمور

الشريعة أو مبدئ من مبادئها سبب ا كافي ا إلنكار وجحود هذا األمر واملبدأ ،على اعتبار أنه ًل ُيكن تطبيقه

الزمن  ..وهذا خطأ كبري ،فالعجز عن الفعلً ،ل يَبر جحود ما  م العجز عن فعله،
يف هذه املرحلة أو هذا ي

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

*****
 -141ثورةٌ عامليية.

كما أن الشعوب اليت حتكمها أنظمة طاغيةٌ ظاملة مستبدة ،يتعني عليها أن تثور على ظلم وطغيان
ٍ
حينئذ ،وكذلك تظاهراِتا مَبرة ومشروعة  ..كذلك على مجيع
واستبداد أنظمتها ،وحكامها ،وتكون ثورِتا
شعوب العامل احلرة ،أن تثور وتتظاهر ضد طغيان وظلم واستبداد " قانون الفيتو الدويل "؛ الذي ُينح مخس

دول من دول العامل دون غريها ،احلصانة من املساءلة واملتابعة ،وجيعلها فوق القانون واملساءلة ،مهما
ظلمت ،وطغت ،وأفسدت حبق الشعوب  ..كما ُينحها َّ
احلق يف تعطيل العدالة من أن أتخذ طريقها إىل

اجملرمني واملفسدين الظاملني ،مهما اشتد إجرامهم وظلمهم ،الذين حيتمون بواحدة من تلك الدول اخلمس
اليت متلك حق الفيتو !...

فأي ظلم وطغيان وفساد يعلو هذا الظلم ،والطغيان والفساد  ..وإذا كان هذا الظلم والطغيان

والفساد واإلستبداد ًل يستدعي من الشعوب احلرة أن تثور وتتظاهر ضده  ..فأي نوع من الفساد والظلم

والطغيان ،يستوجب الثورة والتظاهر ...؟!!
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حرة  ..تراها تثور وتتظاهر من
وإين ألعجب من بعض الشعوب يف بعض البلدان ،اليت توصف أبهنا ي

يعم مجيع شعوب ودول
أجل قضاَّي فرعية واثنويية  ..بينما من أجل هذه القضية الكليية ي
العامة ،واليت ضررها ي

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

*****
أهل السنَّة واجلَّماعة؟
 -146من هم م

السنَّة واجلماعة  ..هذا سؤال يمثار كثريا ،وًل يزال ،تمعقد ألجله كثري من احملاضرات
أهل ُّ
من هم م
والندوات  ..والكل ـ مهما كان واقعه خمالفا ملا عليه أهل السنة واجلماعة ـ يدعي أنه من أهل السنية

واجلماعة  ..والويل لك ـ مهما كنت حمقا ـ لو أخرجت أحدهم من دائرة أهل السنية واجلماعة  ..أو قلت
ُتالف ما كان عليه أهل السنية واجلماعة  ..وترى أحدهم متلبس ا ـ إىل قراميش
له :فيك ِّخالل وخصال
م
السنة واجلماعة !...
أمذنيه ـ ابلبدع واألهواء ُ ..ثي يزكي نفسه على للا؛ فيقول :أان من أهل ي

وهذا سؤال ليس ٍ
ألحد أن مجييب عنه من تلقاء نفسه؛ ألن النب ملسو هيلع هللا ىلص قد أجاب عنه إجابة حمكمة،

ووضع امليزان الذي به ومن خالله يمعرف من هم أهل السنَّة واجلماعة ،ومن هم ليسوا من أهل السنية
صح عنه ملسو هيلع هللا ىلص أنه قالَّ ":
تفرقت على
إن بين إسرائيل َّ
واجلماعة ،ومن يوافقهم ،والق ْدر الذي يموافقهم به ،فقد ي
َّار َّإًل ملَّةا ِّ
نتني وسبعني ملَّةا ،وتفرت مق َّأميت على ٍ
ثِّ ِّ
ثالث وسبعني ملَّةا ،كلُّهم يف الن ِّ
واحدةا " ،قالوا :من هي َّي
اَّلل؟ قال ":ما أان عل ِّيه وأصحايب " .أخرجه الرتمذي وغريه .ويف رواية عند أمحد ":قالواَّ :ي رسول ِّ
رسول َِّّ
للا،

من تلك ِّ
الفرقةم؟ قال ":اجلماعة ،اجلماعةم " .أي اجلماعة اليت تكون على ما كان عليه النب ملسو هيلع هللا ىلص وصحبه
الكرام من اًلعتقاد ،والفهم ،والنيهج ،والعمل ،هذا مقتضى التوفيق بني الروايتني.

فرت مق أ َّمميت على ٍ
ثالث وسبعني فِّ ْرقةا مكلُّها يف الن ِّ
ويف رواية عند أيب داود ":وت ِّ
األعظم ".
واد
َّار َّإًل َّ
الس م
م
ويف رواية يف سندها ضعف تفسر معَن السواد األعظم ،قالواَّ :ي رسول ِّ
السواد األ ْعظ مم؟ قال ":من
للا م ِّن
م
ِّ
صح ِّايب" .فاجلماعةم تمعرف ابحل يق الذي هي عليه ،وليس ابلكم الذي جيتمع على
كان على ما أان عل ْيه أان وأ ْ
ابطل.

الر مسول ِّمن بـ ْع ِّد ما تـبـ َّني لهم ا ْهلمدى ويـتَّبِّ ْع غ ْيـر
مصداق ذلك يف كتاب للا ،قوله تعاىل [:ومن يمشاقِّ ِّق َّ
ِّ ِّ
ٍ
اءت م ِّ
سبِّ ِّ
صريا
يل ال مْم ْؤِّمنِّني ] وهم الصحابة والتابعون هلم
صلِّ ِّه جهنَّم وس ْ
إبحسان [ نمـوليه ما تـوَّىل ونم ْ
صريةٍ أانْ وم ِّن اتَّـبـع ِّين وسبحان يِّ
]النساء .665:وقال تعاىل [:قمل ه ِّـذ ِّه سبِّيلِّي أ ْدعو إِّىل يِّ
اَّلل على ب ِّ
اَّلل وما أانْ
م
مْ
ْ
ِّمن ال مْم ْش ِّركِّني ]يوسف .618:فسبيل النب ملسو هيلع هللا ىلص ،الذي ارتضاه للا ،والذي ًل سبيل حق غريه ،هو سبيل [
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ور
اَّللم ويـغْ ِّف ْر ل مك ْم ذمنموب مك ْم و ي
اَّلل فاتَّبِّعم ِّوين مْحيبِّْب مك مم ي
أانْ وم ِّن اتَّـبـع ِّين ] .وقال تعاىل [:قم ْل إِّن مكنتم ْم مِّحتبُّون ي
اَّللم غ مف ٌ
ِّ
يم ]آل عمران .36:فعلى قدر املتابعة للسنية ،تكون الوًلية واحملبة ،وتكون املغفرة.
َّرح ٌ
خالصة القول :أن أدلة الكتاب والسنة تفيد أبن أهل السنة واجلماعة ،هم اجلماعة اليت تكون على
كان عليه النب ملسو هيلع هللا ىلص وصحبه الكرام يف اًلعتقاد ،والفهم والنهج ،والعمل ،واإللتزام بدين للا  ..فكل من
حتقق فيه هذا الوصف فهو من أهل السنة واجلماعة ،شاء من شاء وأىب من أىب ،وكل من مل يتحقق فيه هذا
الوصف فهو ليس من أهل السنة واجلماعة ،شاء من شاء وأىب من أىب  ..فإن غلب عليه متابعة السنة ،وما
كان عليه النب ملسو هيلع هللا ىلص وصحبه الكرام ،دون بعض املسائل  ..فهو من أهل السنة واجلماعة ،إًل يف بعض
املسائل اليت خالف فيها ،ومل حيقق فيها املتابعة ،فهو يف هذه املسائل حتديدا ليس من أهل السنة واجلماعة
 ..وكذلك يمقال فيمن كان يغلب على هنجه املخالفة ملا كان عليه النب ملسو هيلع هللا ىلص وما كان عليه صحبه الكرام ،إًل
يف بعض املسائل؛ قد حقق فيها صفة املتابعة ملا كان عليه النب ملسو هيلع هللا ىلص وصحبه ،فيمقال عنه :هو ليس من أهل

السنة واجلماعة إًل يف بعض املسائل اليت حقق فيها صفة املتابعة ،ووافق فيها أهل السنة واجلماعة  ..وما

يمقال هنا يف األفراد ،يمقال يف اجلماعات والفرقً ،ل فرق  ..هذا ما يقضي به اإلنصاف ،وما دلت عليه
نصوص الكتاب والسنَّة ،وللا تعاىل أعلم.
تنبيه :حّت ًل يتم التشويش على املعاين ،واملفاهيم ـ وهناك من فعل! ـ يمعرف أهل السنة واجلماعة،
واملوافق واملخالف هلم  ..ابلنظر إىل املسائل الكلية العامة ،والعقدية  ..اجملمع عليها يف زمن الصحابة
والتابعني هلم إبحسان  ..وليس ابملسائل الفقهية العملية ،أو النوازل اليت تقبل اًلجتهاد ،ويمستساغ فيها
اًلختالف  ..أما لفظي السنة واجلماعة  ..قد وردا منطوقا ومفهوما يف كثري من النصوص ،وقد تقدم بعضها
 ...واجتمع على املصطلح علماء األمة األوائل.

*****
السن َِّّة ِّ
السنة.
وأهل ُّ
 -142ممصطل مح ُّ
ِّ
السن َِّّة ِّ
هنج
اد منه متابعةم ما كان عليه النب ملسو هيلع هللا ىلص
وصحبه الكرام من ٍ
وأهل ُّ
ممصطل مح ُّ
السنة يمطلق؛ وير م
ِّ
ِّ
السنَّة،
اًلعتقاد
وسنية ،يف
والقول ،والعمل ،وهو الغالب والشائع يف كتب أهل العلم ،اليت تدعو إىل متابعة ُّ
م
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كما يف احلديث الصحيح ":علي مكم بِّسن َِّّيت ،وس ِّنة اخلم ِّ
اشدين ِّ
لفاء الر ِّ
س مكوا ِِّبا ،وعضُّوا عليها
املهديِّيني؛ مت َّ
م
م
ابلن ِّ
َّواج ِّذ ".
ِّ ِّ
السني ِّة مقابل البِّ ْد ِّ
عة  ..ويمستخدم يف هذا
ويمطلق؛ ويمر م
اد منه مباينةم وخمالفةم البدعة وأهلها ،فتمذكر ُّ م
املعَن عند احلديث عن البدع ،وأهلها ،والتي ِّ
حذير من آاثرها.
ومجيع ِّ
وم ِّ
الفرق الباطنيي ِّة
شيعة الروافض،
ِّ
أهل السني ِّة املباينني ،واملخالفني لل ي
ويمطلق؛ ويمر م
عم م
اد منه م
ِّ
الروافض ،والفرق الباطنيية،
اليت خرجت من عباءِتم  ..ويمستخدم يف هذا املعَن يف معرض الر يد على
الشيعة َّ
واحلديث عن خمالفتهم ومباينتهم.
يعة الروافضِّ ،
ش ِّ
ِّ
ِّ
والفرق
احلديث عن البد ِّع وأهلها  ..ومناسبةم
فإذا انتفت مناسبةم
احلديث عن ال ي
ي
ِّ
النب ملسو هيلع هللا ىلص التَّقريرييِّة ،والقوليية ،والعمليية،
الباطنيية  ..فاعلم أن املراد من املصطلح واستخدامه اإلشارة إىل سنية ي
ِّ
ِّ
هنج واستقامة.
متابعة ما كان عليه النب ملسو هيلع هللا ىلص
واحلض على
وصحبه الكرام من ٍ
ي

*****

احلجاب قضيةٌ دينيية اجتماعيية.
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عامة ،متس اجملتمع ومجيع
احلجاب إضافة إىل كونه فريضةٌ دينية ،فهو حق عام ،وقضية اجتماعية ي
ساكنيه ،وابلتايل ليس للمرأة حتت عنوان وزعم احلرية الشخصية ،احلق يف أن تلبس ما تشاء ،وتتعرى كيفما
تشاء  ..فتؤذي بذلك نفسها ،والناس من حوهلا ،فتفتنهم يف دينهم وأخالقهم ،وهذا قدر زائد عن احلرية

الشخصية احملرتمة ،إذ احلرية الشخصية مشروعة وحمرتمة ما مل تسبب ضررا وأذى للشخص ذاته ،وللمجتمع

الذي يعيش فيه ،وًل للناس الذين يساكنهم ويعيش معهم  ..فإذا تسببت ـ أي احلرية الشخصية ـ ابلضرر

واألذى ،فال حق وًل حرية يف الضرر واألذى!

مجيع حاًلت اًلغتصاب والتحرش اجلنسي السائدة يف األمصار ،وخباصة يف أمريكا ودول الغرب،

واملشرعون
التعري ،واخلضوع ،وارتداء الثياب الفاضحة ،والكاشفة للعورات ..
ي
مردها إىل التفنن يف ي
الليَباليون يف تلك البالد من جهة تراهم يشرعون ويبيحون مجيع األسباب اليت تؤدي ًل حمالة إىل األذى

واًلغتصاب والتحرش اجلنسي  ..حّت ًل يبقى عند الناس شيئ امسه دين أو مخلمق  ..ومن جهة أخرى
يسنون القوانني اليت تعاقب على اًلغتصاب
والتحرش  ..فيشرعون لألذى والضرر ،وُيهدون له أسبابهُ ،ثي
ي
يعاقبون عليه ،وعلى من يقرتفه ،فيناقضون أنفسهم أبنفسهم !..

حرم مجيع األسباب املؤدية إىل هذا الشيئ،
حرم شيئ ا وعاقب عليه ،ي
واإلسالم ليس كذلك؛ فهو إذا ي

الزّن ،حيرم
إذ ًل يصح أن يمعاقب على شيئ هو سبب فيه أو يشرع ويبيح أسبابه  ..فهو إذ يمعاقب على ي
مجيع األسباب املؤ يدية إليه  ..لذا شرع احلجاب على املرأة لكي ًل تمؤذى ،وًل تمـ ْؤ ِّذي ،فقال تعاىلَّ [:ي أيُّـها
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َّب قمل ِّيأل ْزو ِّ
اجك وبـناتِّك ونِّساء ال مْم ْؤِّمنِّني يم ْدنِّني عل ْي ِّه َّن ِّمن جالبِّيبِّ ِّه َّن ذلِّك أ ْدّن أن يمـ ْعرفْن فال يمـ ْؤذيْن
النِّ ُّ
ِّ
ْم ْؤِّمنِّني يـغمضُّوا ِّم ْن أبْص ِّ
ارِّه ْم و ْحيفظموا فمـ مروج مه ْم ذلِّك أ ْزكى هلم ْم
]األحزاب .95:وقال تعاىل [:قمل ليل م
]النور [ .03:وقمل لِّيلْم ْؤِّمن ِّ
ضن ِّم ْن أبْص ِّ
ارِّه َّن و ْحيفظْن فمـ مروج مه َّن وًل يمـ ْب ِّدين ِّزينـتـ مه َّن إًَِّّل ما ظهر ِّم ْنـها
ض ْ
ات يـ ْغ م
م
]النور.03:
ت على ِّ
ومن حديث عائشة اهنع هللا يضر ،الذي أخرجه أبو داود وغريهَّ :
رسول
أن أمساء بنت أيب بك ٍر دخل ْ
رسول ِّ
ِّ
للا صلَّى للام عليه وسلَّم ،وقالَّ ":ي
ثياب ِّرقا ٌق ،فأعرض عنها
م
للا صلَّى للام عليه وسلَّم وعليها ٌ
إن املرأة إذا بلغ ِّ
ت املحيض مل يصلم ْح أ ْن يمـرى منها َّإًل هذا وهذا؛ وأشار إىل ِّ
أمساءمَّ ،
وجهه وك َّف ْيه ".
وقال ملسو هيلع هللا ىلص ":إذا خرج ِّ
ت املرأةم ـ أي من بيتها ـ استشرفـها الشيطا من " .ينظر كيف ُيكن أن يؤذي

ويفنت ِبا العباد  ..فكيف إذا كانت هذه املرأة ُترج يف كامل زينتها  ..تفوح منها رائحة العطور  ..وترتدي
ٍ
حينئذ تريح الشيطان ،وترسله يف إجازة ،لتعمل عمله
الثياب الفاضحة البادية للعورات والسوآت  ..فإهنا
نيابة عنه!

ص ْن ِّ
وقال ملسو هيلع هللا ىلصِّ ":
ط كأ ْذ ِّ
فان ِّمن ْأه ِّل الن ِّ
ض ِّربمون ِبا النَّاس.
معه ْم ِّسيا ٌ
انب البـق ِّر ي ْ
َّار ملْ أر ممها ،قـ ْوٌم م
ونِّساء ِّ
َّيت مممِّ ٌ ِّ
الت ،رمؤوس مه َّن كأ ْسنِّم ِّة الب ْخ ِّ
يات ِّ
ت املائِّل ِّةً ،ل ي ْد مخلْن اجلنَّة ،وًل ِّجي ْدن ِّرحيها،
عار ٌ
كاس ٌ
م
يالت مائ ٌ م م
ٌ
و َّ
حبقهن ملا يتسبنب من أذى وضرر
إن ِّرحيها ليموج مد ِّمن م ِّسريةِّ كذا وكذا " مسلم .هذا الوعيد الشديد
ي
ألنفسهن ،وللناس.
َّ
وقال ملسو هيلع هللا ىلصُّ ":أُيا امرأةٍ استعطرت مُثَّ خرجت ،فمرت على ٍ
قوم ِّ
ليج مدوا رحيها ِّ
فهي زانيةٌ ،ومك ُّل
َّ ْ
ْ
ْ
عٍ
الزّن!
ني زانيةٌ " .فهي زانية؛ أي متعرضة للزّن ،ومتسببة فيه ،فيطاهلا وزر ي

*****

خدمة ِّ
ِّ
نفسه وأهلِّه يف بيتِّه.
الرجل يف
-144
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الصحايب سعي مد بن عام ٍر اجلُّمحي هنع هللا يضر من أزهد الناس ابإلمارة ،إًل أن عمر بن اخلطاب رضي
كان َّ
للا عنه لِّما رأى فيه من التقوى والورع ،والزهد ابإلمارة ،أىب إًل أن يوليه على مدينة محص  ..ومليا زار عمر
الشام ،نزل يف محص ،فاجتمع إليه الناس للسالم عليه ،فقال هلم عمر :كيف وجد م أمريمكم ..؟

فشكوه إليه ،وذكروا أربعا من أفعاله َيخذوهنا عليه  ..فجمع عمر بينهم وبني أمريهم سعيد ،لينظر

وحيكم فيما َيخذونه على أمريهمُ ،ث قال هلم :ما تشكون من أمريكم؟
َّهار!
خيرج إلينا َّ
قالواً :ل م
حّت يتعاىل الن م

تقول يف ذلك َّي سعيد؟
قال عمر :ما م
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كنت أكرهم أن أقول ذلك ،أما وإنَّه ًل َّ
كل
إين م
قال :وللا ي
بد منه؛ فإنَّه ليس ألهلي ٌ
خادم ،م
فأقوم يف ي
صباح ِّ
وأخرج للناس.
أخبزه هلمُ ،ث أتوضَّأ
ٍ
فأعج من هلم عجينـ مهمُ ،ث أتريي م
ث قليالا حّت خيتمرُ ،ث م
م
قال عمر :وما تشكون منه أيض ا؟
شهر!
خيرج إلينا يوما يف ال ي
قالوا :إنَّه ًل م
قال عمر :وما هذا َّي سعيد؟

علي ،فأان ِّ
أغسلمها يف َّ
الشهر مرة
ثياب غري اليت َّ
قال :ليس يل ٌ
خادم َّي أمري املؤمنني ،وليس عندي ٌ
وأنتظرها حّت ِّجت َّ
أخرج إليهم يف آخر النهار.
فُ ،ث م
م
ظين بسعيد !...
ويف هناية اًلستجواب ،قال عمر :احلمد هلل الذي مل خيييب ي
تتمة ،وله فوائد ِّع يدة ،يعنينا منها أن الصحايب سعيد بن عامر اجلُّمحي هنع هللا يضر عليل يف إجابته
هلذا األثر ي
وسبب أتخره يف اخلروج إىل الناس ،خبدمته ألهله ،ولنفسه يف بيته ،وقد أقره عمر بن اخلطاب هنع هللا يضر ،ومل ينكر

عليه  ..بل استحسن صنيعه  ..وكونه أمريا على محص وعلى أهلها مل جيعله ذلك َينف من خدمة أهله

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

عارا ،ومنقصة لرجولة الرجل!

*****
 -145اإلسالم واإلسالميون!

اإلسالميون كغريهم من الناس؛ مخيطئون ويمصيبون ،فيهم من يغلب عليه صوابه على خطئه ،وفيهم

من يغلب خطؤه على صوابه  ..يمقال للمصيب منهم أحسنت وأصبت ،وللمخطئ أخطأت وأسأت  ..فهذا

كله ًل حرج فيه  ..بل هو من التناصح الواجب الذي يوجبه ديننا احلنيف  ..لكن ًل نقبل أن يتوسع
املنزل  ..الطعن ابلقرآن والسنة
احلديث والنقد ـ حتت أي زعم كان ـ ليبلغ درجة الطعن ابإلسالم؛ دين للا َّ

النبويية املطهرة  ..أو الطعن ابألنبياء والرسل صلوات للا عليهم  ..أو الطعن أبصحاب رسول للا صلى للا

عليه وسلم؛ ألن الطعن ِبم طعن ابلرسول ملسو هيلع هللا ىلص ،وطعن ابلرسالة مع ا.
إذ كثري من العلمانيني احلاقدين ،يستغلون احلديث عن أخطاء اإلسالميني ،للطعن ابإلسالم ذاته،
فيستغلون احلديث فيما هو مباح ،وما تستسيغه املسامع ،للحديث فيما هو حمظور ،وُيس عقائد وأجل

مقدسات األكثرية والسواد األعظم من املسلمني ،حتت زعم العلمانية ،أو الليَبالية ،أو الدُيقراطية وغريها

من املزاعم الباطلة  ..وعلى املسلمني ،وخباصة الدعاة منهم ،أن يتنبهوا هلذا الكيد واملكر  ..وأن ًل حتملهم
األخطاء اليت يقع فيها بعض اإلسالميني ،على السكوت عن الطعن ابإلسالم ،أو اخلوف من مواجهة كيد

املنزل شيء؛ وهو فوق النقد ،أو أن يمساء إليه بقول أو
الزاندقة املارقني  ..فاإلسالم دين للا ي
ومكر هؤًلء ي

فعل  ..واإلسالميون شيء آخر؛ يمشهد على احملسن منهم أبنه حمسن ،واملسيئ أبنه مسيئ.
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*****
 -141قاعدة ":نتعاون فيما اتفقنا عليه ،ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه ".

قاعدة ":نتعاون فيما اتفقنا عليه ،ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه " ،كيف نفهمها ،ونفسرها،

وما مدى صحتها "؟

أقول :أطلق بعض أهل العلم املعاصرين هذه القاعدة " نتعاون فيما اتفقنا عليه ،ويعذر بعضنا بعض ا
فيما اختلفنا فيه " ،وهي قاعدة واسعة اًلنتشار ،قد فمهمت من قبل الكثريين فهم ا خاطئ ا ،كما أهنا استغلت
استغالًلا خاطئ ا  ..وطبقت تطبيق ا خاطئ ا  ..والسبب يف ذلك أن القاعدة متشاِبة ،قد أطلقت من غري
فحملت من املعاين والتفاسري املغايرة ماًل يصح  ..والتوجيه الصحيح للتعامل مع هذه القاعدة ،نراه
تقييد ،ي

كالتايل ":نتعاون فيما اتفقنا عليه من احلق "؛ إذ ًل بد للشطر األول من القاعدة أن يمقيد بقيد " احلق "؛
ألنه ًل جيوز أن نتعاون فيما اتفقنا عليه من الباطل  ..كذلك الشطر الثاين منها ":ويعذر بعضنا بعضا فيما

اختلفنا فيه فيما جيوز ويمستساغ فيه اًلختالف " من مسائل فروع الفقه واًلجتهاد  ..أما إن كان املختلف

عليه ًل حيتمل إًل وجه ا واحدا؛ إما حق ا أو ابطالا  ..إما معروف ا أو منكرا  ..فحينئذ ًل جيوز أن خنتلف عليه،
كما ًل جيوز أن حنمل عليه العذر الوارد يف القاعدة أعاله ،والدليل على هذا التفسري ،وما تقدمت اإلشارة
اإل ُِّْث والْع ْدو ِّ
َْب والتَّـ ْقوى وًل تـعاونمواْ على ِّ
ان ]املائدة .2:فالتعاون يكون
م
إليه ،قوله تعاىل [:وتـعاونمواْ على ال ِّي

على الَب والتقوى ،أما اإلُث والعدوان فال نتعاون عليه ،فضالا عن أن نعذر أصحابه أو يعذر بعضنا بعضا
ون يِّ
فيه ،وللا تعاىل يقول [:وًل يـت ِّ
ضنا بـ ْعضا أرابابا ِّمن مد ِّ
اَّلل ]آل عمران,14:
َّخذ بـ ْع م
ْ ي
وكذلك لألحاديث الكثرية الثابتة عن النب ملسو هيلع هللا ىلص ،والدالة على أن املنكر يمنكر ،يأَّي كان نوعه ،وكان

صاحبه ،وًل جيوز أن يمعذر فيه املخالف ،كما يف احلديث الصحيح ":من رأى منكم منكرا فليغريه بيده ،فإن

أضعف اإلُيان "مسلم.
مل يستطع فبلسانه ،فإن مل يستطع فبقلبه ،وذلك
م

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

هذا الضبط للقاعدة ِبذا القيد ًل يمرضي أهل البدع واألهواء؛ ألنه ُينعهم من استغالهلا ملآرِبم
اخلاصة واخلاطئة!

*****
كفر ًل ينبغي أن يمؤخَّر!
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جرت العادةم يف بالد الغرب أن من يريد أن يدخل اإلسالم من غري املسلمني ،يقصد املسجد يوم

اخلطيب أن يؤ يخر إسالمه إىل ما بعد
اجلمعة ،ليمشهد خطيب املسجد ،واملسلمني على إسالمه  ..فيتعمد
م
يتفرغ له !...
إنتهائه من اخلطبة ،وأحياانا إىل ما بعد انتهاء الصالةُ ،ث بعد ذلك ي
وهذا خطأ من وجهني :أوهلما حبق دين للا؛ إذ َّ
أخر الكفر لساعة أو نصف ساعة  ..وكان إبمكانه

أن يزيله قبل ذلك ،لكنه مل يفعل  ..وهذا ًل جيوز!

اثنيهما :حبق الشخص الذي يريد أن يمسلم؛ إذ من املمكن أن ُيوت يف هذه الساعة ،أو النصف

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

وألجل اخلطئني اآلنفي الذكر قد نص أهل العلم أن الكافر لو جاء إىل مسجد من مساجد

لتعني على اخلطيب أن
املسلمني يوم اجلمعة ،واخلطيب على املنَب ،فقال الكافر :أريد أن أسلم ،ماذا أقول؟ ي

يوقف خطبته مباشرة ،وينزل عن املنَب ،ويلقنه الشهادةُ ،ث يعود يستأنف خطبته من جديد  ..وًل أعلم يف

هذه املسألة خالف بني أهل العلم.

*****
 -148صفات املشايخ احلداثيني.
إن قيل :هل يوجد مشايخ حداثيون ،يعتقدون احلداثة أو ملوثني بفكر احلداثة؟

أقول :نعم ـ ولألسف ـ يوجد ،وهم الطرف األخطر يف املوضوع؛ ألهنم يرتدون ثوب الدين،

وجيادلون عن احلداثة وأفكارها ،أو بعض أفكارها ابسم الدين  ..فهم من
ويتكلمون ويوقيـعمون ابسم الدين ،م
هذا اجلانب أكثر شرا وضررا ،وإضالًلا للناس  ..من أبرز صفاِتم:

 -6تقدمي العقل على النقل الصحيح ،ومعارضة النقل ابلعقل  ..وحتكيم العقل يف كل شيئ؛ فما

وافق العقل ـ بزعمهم ـ قبلوه ،وما خالف العقل ،ردوه ورفضوه!

وهؤًلء لو كانوا من أتباع العقل حق اً ،لتبعوا النقل الصحيح ،وأخذوا به  ..وملا عارضوا بني العقل

العقل مباشرة من
والنقلً ،لستحالة أن يعارض العقل السليم ،النيقل الصحيح  ..ويف حال املعارضة؛ خيرج
م
صفة العقل إىل درجة وصفة اهلوى  ..واتباع اهلوى!

 -2التقليل من قيمة وعصمة النص القرآين ،أو النص احلديثي الثابت عن النب ملسو هيلع هللا ىلص  ..ليجدوا

ألنفسهم متسعا يف حتقيق احلرية املتمردة!

 -3يتسم حديثهم بقلة األدب مع للا تعاىل ،ومع أنبيائه ورسله ،ومع الصحابة الكرام  ..ليوصلوا

رسالة أنه ًل يوجد شيئ مقدس فوق النقد ،أو أن مخياض فيه  ..أو حّت أن يكون عرضة للتهكم،
واًلستهزاء ،واملزاح  ( ..حتقيق احلريية املتمردة )!
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 -4التوسع يف احلديث عن املقاصد ،ومعارضة املقاصد مع النصوص ،ورد النصوص الثابتة يف

الكتاب والسنة ،حتت زعم العمل واألخذ ابملقاصد  ..فيوسعون احلديث عن املقاصد ،وليس يف نفوسهم

رغبة سوى رد ومعارضة النصوص!

جل األحاديث النبوية الشريفة هي أحاديث آحاد ،وابلتايل فهي
 -5التوسع يف احلديث عن أن ي
ظنيية الدًللة  ..وما كان ظين الدًللة ،غري ملزم ،وللعقل كامل احلق واحلرية يف ردها ومعارضتها ،وعدم
املتمردة )!
األخذ ِبا  ( ..حتقيق احلرية ي

التوسع يف تفسري حديث " أنْـتم ْم أ ْعل مم أب ْم ِّر مدنْـيا مك ْم " ،مبا ًل حتتمله لغة احلديث ،وًل مناسبته ..
 -1ي

لريدوا به النصوص ذات العالقة ابحلالل واحلرام ،واحلق والباطل  ..حتت عنوان وزعم "
أنْـتم ْم أ ْعل مم أب ْم ِّر مدنْـيا مك ْم "!

فاحلداثيون من املشايخ مشكلتهم األساس مع النصوص ـ نصوص الكتاب والسنة ـ ألهنم يرون فيها

املتمردة " املنشودة!
العقبة واملانع من حتقيق " احلريية ي

 -2التقليل من مساحة الثوابت يف الدين؛ فيخرجون ما يعد من ثوابت الدين ،إىل خانة وقسم

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

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

 -2التقليل من أمهية قيام دولة إسالمية ،ذات نظام إسالمي ،ومن أمهية احلكم مبا أنزل للا ..

والتشكيك بوجود نظام إسالمي سياسي ممكن التطبيق والتنفيذ  ..وأن التجارب التارخيية السياسية اليت

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

ً -61ل خيفون إعجاِبم ابحلداثة الغربية ،وبنظمها ،وبروادها ومفكريها الغربيني  ..فيذكروهنم بقمة

اًلحرتام والتوقري ،والتبجيل!

هذه أبرز خصال وصفات املشايخ املفتونني ابحلداثة  ..فمن حتققت أو وجدت فيه خلة من تلك

اخلالل اآلنفة الذكر أعاله ،فهو ملوث ابحلداثة على قدر تلك اخللة  ..ومن حتققت فيه مجيع اخلالل
تعمم وجتلبب ،وتظاهر ابلتدين!!
والصفات اآلنفة الذكر ،فاعلموا أنه حداثي جلد ،مهما ي

*****

 -142آن األوان إلعادة النظر يف عيوب ومشاكل الدُيقراطيية.
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للدُيقراطية عيوب ومشاكل ـ ًل خيتلف عليها عاقالن ـ آن األوان أن تمعاَل ويملتفت إليها:

منها :أهنا تساوي بني األخيار واألشرار ،وبني أعلم وأتقى أهل األرض ،وبني أجهل وأفسق أهل

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

ومنها :أن من يفوز خبمسني ابملائة زائد واحد ،من جمموع املصوتني ،هو الذي يفوز حبكم البالد

رجح من أجهل وأفسق وأضل الناس!
والعباد ،حّت لو كان هذا الواحد الزائد واملم ي
ومنها :أهنا يف عملية الرت يشحَّ ،
والرت ِّشيح ،والتصويت ِ ..تتم ابلكم وحسب  ..وتتجاهل مطلق

الكيف ،والنوع  ..لذا جند مجيع األشرار من أقصى اليمني إىل أقصى اليسار ،على اختالف منابتهم

ومشارِبم  ..ينادون ابلدُيقراطية ،ويرتدون ثوِبا ،ويتشبعون ِبا!

ومنها :أ ين من ُيلك املال الذي يمغطي نفقات ومتطلبات احلملة اًلنتخابيية ،هو األوفر حظ ا حبكم
وأضل وأفسق النياس  ..خبالف الفقري الذي ًل ُيلك املال الذي
البالد والعباد ،حّت لو كان من أجهل
ِّي

يغطي نفقات ومتطلبات احلملة اًلنتخابية ،فال حظ وًل فرصة له يف حكم البالد والعباد ،مهما كان عاملا،
وصاحلا ،وأمينا ،وقوَّيا!
وم يالك املؤسسات والقنوات اإلعالمية يف
ومنها :أثر وقدرة أصحاب رؤوس األموال الضخمة ،م
حتديد األشخاص الذي حيكمون البالد والعباد ،فأُيا مم َّ
رشح يقف معه هذان الصنفان من الناس ،فوزه حبكم
البالد والعباد شبه حمتم وحمقق  ..وهذا يضرب مبدأ اختيار األكثرية من الشعب الذي تقوم عليه الدُيقراطية

 ..كما يضرب مبدأ حرية اًلختيار ،واًلختيار احلر!

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

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

وتتشبيع به!

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

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

ومنها :تداول السلطة بني حاكم من أقصى اليمني ،وانتقاهلا إىل حاكم من أقصى اليسار ـ كما هو

متاح يف اًلنتخاابت الدُيقراطية ،وكما هو احلال يف كثري من البلدان ـ ينتج عنه ارتدادات واضطراابت
واسعة وخطرية جدا على املستوى السياسي ،واألمين ،واًلقتصادي ،واًلجتماعي ،والثقايف  ..مبا يشبه
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اًلنقالب العسكري ،ورمبا أشد  ..فيحصل عكس املنشود واملراد من اًلنتخاابت  ..وهذا أمر يستدعي

املراجعة ،والنظر.

ومنها :غالبية الشعوب ،تتسم ابجلهل ابلعملية اًلنتخابية ،ومبتطلباِتا؛ اجلهل ابملرشحني ،ومبن

معهم ،ووراءهم ،واجلهل بَباجمهم ،وأهدافهم  ..وابلتايل فإن عملية التصويت واًلختيار غالبا ُتضع لألهواء،

والرغبات الشخصية  ..واًلنتماءات الطائفية ،والقبلية ،واحلزبية  ..بعيدا عن اعتبار املصاحل العامة للناس
واجملتمعات ،واعتبار األصلح للبالد والعباد  ..وهذا يعين أن ممارسة أي عملية دُيقراطية انتخابية ،قبل أن
تتقدمها عملية تثقيف وتوعية واسعة للشعوب ابلعملية اًلنتخابية ،وما ُيكن أن يرتتب عليها من نتائج ..

ستكون النتائج كارثية على نظام احلكم ،وعلى الناس مع ا.
الصدد يقول املؤليف واألديب اإليرلندي جورج برانرد شو ":إن الدُيقراطية ًل تصلح
ويف هذا ي

جملتمع جاهل؛ ألن أغلبيية من احلمري ستحدد مصريك "!

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

*****
 -151قضييةم التوحيد.

رغم أن قضيية التوحيد ،هي القضية العظمى والكَبى واألساس يف اإلسالم ،اليت ألجلها خلق للا
اخللق ،وأرسل الرسل ،وأنزل الكتب  ..وكانت هي املهمة األساس واحملورية جلميع األنبياء والرسل ،من لدن
اجتنِّبمواْ
آدم عليه السالم ،إىل نبينا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ،كما قال تعاىل [:ولق ْد بـعثْـنا ِّيف مك ِّيل أ َّمم ٍة َّر مسوًلا أ ِّن ا ْعبم مدواْ ي
اَّلل و ْ
ول إًَِّّل نم ِّ
وحي إِّلي ِّه أنَّهم ًل إِّله إًَِّّل أان فا ْعب مد ِّ
الطَّاغموت ]النحل [ .31:وما أ ْرسلْنا ِّمن قـ ْبلِّك ِّمن َّر مس ٍ
ون
ْ
م
]األنبياء .25:ورغم أن النيجاة ،وأن خريي الدنيا واآلخرة معقودان بتحقيق التوحيد [:وعد َّ
اَّللم الَّ ِّذين آمنموا
ِّ
الص ِّ
احل ِّ
َّهم ِّيف ْاأل ْر ِّ
است ْخلف الَّ ِّذين ِّمن قـ ْبلِّ ِّه ْم وليمم يِّكن َّن هلم ْم ِّدينـ مه مم الَّ ِّذي
ِّمن مك ْم وع ِّملموا َّ
ات لي ْست ْخلفنـ م
ض كما ْ
ارتضى هلم وليـب يِّدلنـ ِّ ِّ ِّ
واملن والعطاء ،مقابل [:يـ ْعبم مدون ِّين ًل يم ْش ِّرمكون ِّيب
مْ م م
ْ
َّهم يمن بـ ْعد خ ْوف ِّه ْم أ ْمن ا ] ،كل هذا اخلري ي
ش ْيئ ا ]النور .55:ومع ذلك فهي ًل تمعطى احلد األدّن من اًلهتمام لدى كثري من الدعاة ،واجلماعات
اإلسالمية املعاصرة  ..نرى أصغر فرعية ،وجزئية أتخذ من طاقاِتم ،وأوقاِتم ،وحواراِتم ،واهتماماِتم
ِّ
قل نفعه ـ يمشغلهم عن قضيية التيوحيد
أضعاف ما أتخذه قضية التيوحيد العظمى  ..ونرى أدّن شاغ ٍل ـ مهما ي

اجلهل ابلتيوحيد  ..وأعيد بناء ونصب
 ..ففشى يف األمة ـ ولألسف ـ شرك القبور ،والقصور سواء  ..وع َّم
م

أصنام الشرك يف جزيرة العرب من جديد  ..من غري حسيب وًل نكري  ..وللا املستعان!

*****
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ابخلري.

شأانا.

دائم التيفكري ـ أو من يغلب عليه التَّفكري ـ مبا يرتد عليه ،وعلى ِّ
الناس وجمتمعاِتم
املف يك مر؛ هو م
املف يكر؛ هو الذي يفكر مبشاكل أمته ِّ
وواقعه ،ليضع هلا احللول.
ي

املف يك مر؛ وظيفته فتح املمغلق واملمْبـهم من القضاَّي واملشاكل.
املمف يكر؛ هو الذي محي ِّسن تشخيص الد ِّ
َّاء ،والدَّواء.
م
م
ِّ
سمى مفكرا وًل ممصلِّحا.
حل
مشاكل الناسً ،ل ُّ
من ًل يم م
يصح أن يم ي
ضيف جديدا يساع مد على ِّي
كلما اتَّسعت دائرة تفكري املفكر لتشمل أكَب عدد من الناس ،كلما كان املف يك مر َّ
أشد خطرا ،وأعظم

وحييط به ،ابخلري واملصاحل ،وهذا يتسم به
التفكريم نوعانٌّ :
خاص؛ يرتد على الشخص ومن يمعيل ،م
ٍ
إنسان عاقِّ ٌل ـ من هذا الوجه ـ ممف يكر.
فكل
كل إنسان عاقل ُّ ..
ِّ
ِّ
ابخلري واملصاحل ،وهذا ًل يتيسم به إًل املفكرون
وجمتمعاِتم
عامة النياس
وتفكري عامٌّ؛ يرتد على ي
العظماء.
ِّ
بتفكريه،
فيضل الناس
شرا ،واإلشكال إشكاًلا وغموضا ..
الذي يزي مد تفكريمه الطني بليةا،
والشر َّ
َّ
ُّ
ِّ
يليق
سمى مفكرا إًل إذا أمضيف إليه الوصف الذي م
ويزي مدهم تيها وضياعا  ..من كان كذلك ًل جيوز أن يم ي
ويمعرف به ،فيمقال :هذا مف يكر فاس ٌد ممفس ٌد ،أو مف يكر ٌّ
ضال ممضل ،وحنو ذلك !..
ٌ
ٌ
ي

*****

 -256املشايخ الليَباليون احلداثيون وثوابت الدين.
عزز ويؤيد العلوم واملعارف النافعة للناس  ..كاإلسالم!
ًل يوجد دين يم ي

ًل يوجد دين يعزز اجملتهد ،ويطلق يد اًلجتهاد إىل آخر مداه  ..كاإلسالم  ..حّت ع يد للمجتهد
املخطئ أجرا واحدا على اجتهادهً ،ل على خطئه!
يتأول للمجتهد املخطئ  ..كاإلسالم!
ًل يوجد دين ي

مهما عال كعب العامل اجملتهد  ..فاإلسالم ينظر إليه على أنه مخيطئ ويمصيب  ..يؤخذ منه ويمـرد عليه

 ..يرد ويمـرد عليه  ..فكل هذا ًل حرج فيه  ..بل اإلسالم يشجع عليه  ..واملكتبة اإلسالمية ـ كانت وًل

تزال ـ زاخرة مبثل هذه الردود!

ًل يوجد دين يمطلق حرية التعبري يف احلق  ..ويف حماسبة احلكام  ..ومقارعة الظلم والظاملني،
كاإلسالم  ..حّت ع يد سيد الشهداء من يقول كلمة حق يف وجه سلطان جائر ،فيقتله!
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قال املشايخ الليَباليون احلداثيونً :ل ً ..ل  ..حنن كل هذا ًل نريده  ..وًل نكتفي به  ..حنن نريد

أن نمزيل القدسية عن الرتاث ،ممطلق الرتاث  ..ويعنون ابلرتاث القرآن الكرمي  ..وسيد اخللق دمحم صلى للا

عليه وسلم ،وسنيته املطهرة!

حنن نريد أن نمزيل القدسية عن للا تعاىل  ..فاهلل تعاىل ذاته  ..عرضة للنقاش  ..وللتهكم ..
والسخرية ،والتندر ،واًلستخفاف !...
حنن نريد أن نزيل القدسية عن القرآن الكرمي  ..فغالب آَّيته متشاِبات وظنية الدًللة ،غري مم ِّ
لزمة
 ..وهو من مجلة الرتاث  ..الذي جيب أن يمناقش ويمعامل كأي تمراث!

حنن نريد أن نمزيل القدسية عن شخص وذات النب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص  ..وعن سنيته  ..وأن يكون عرضة
للنقد  ..والطعن  ..والتيهكم  ..واًلستخفاف  ..مثله كمثل أي شخص آخر!

واًلنطالق حنو العلوم واملعارف ًل تتحقق لألمة إًل إذا فعلوا ذلك  ..وحققوا ذلك  ..وطاوعتهم

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

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

يمعرف عنهم ما تقدم ذكره من منطوقهم أحياانا ،ومن مفهوم منطوقهم ،ومن حلن القول  ..وخطاِبم

ًل خيفى على أويل األلباب!

الزندقة من كل أبواِبا  ...فاحذروهم!
وهؤًلء زاندقة العصر  ..قد وجلوا َّ

*****

الس ِّ
يف والقلم.
 -153مناظرةٌ بني َّ

ِّ ِّ
واألم ِّن واألمان؛ أمحي احلِّمىُّ ،
وأرد
تناظر
الس م
م
يف :أان ٌ
والقوةْ ،
رمز للع َّزة ي
السيف ،والقل مم ،فقال ي
ِّ
ف للمظلوم ..
اب ُّ
السلطا من  ..ويمفرض القانون  ..ويمنتص م
العدا  ..يب تم م
قام احلدود ،وتمصا من احلدود  ..ويمـه م
ِّ
ِّ
املنافق اجليبان  ..وأان الذي عناين للام بقوله [:وأ ِّعدُّواْ هلمم
املقدامِّ ،من
اجلهاد  ..ويمعرف اجملاه مد
ومتضي قوافِّ مل
م
ِّ
ٍ
ِّ ِّ ِّ
ْس ش ِّدي ٌد ومنافِّ مع لِّلن ِّ
َّاس ]احلديد.25:
َّما ْ
استط ْعتمم يمن قمـ َّوة ]األنفال .11:وبقوله [:وأنزلْنا ا ْحلديد فيه أب ٌ
الش ِّ
لم ،أما مسعت قول َّ
اعر:
ُث أييها الق م
ت وأقالمي قوائِّل يل  ...اجمل مد للس ِّ
يف ليس اجمل مد للقل ِّم
رجع م
حّت ْ
ي
ٌ
ٍ
نت ومل
األسياد  ..فأان يأو مل
خملوق  ..مك م
السيف ً ..ل تتمادى على ْ
لم :ي
هون عليك أيُّها ي
قال الق م
ِّ
ِّ
كائن،
لم أان  ..يب كتب للام َّ
كل ما هو م
لم ،والع م
ت مك ْن شيئا  ..وأان النيور الذي به تتب يدد الظيلمات  ..وأان الع م
قبل أن يكون ،وإىل أن تقوم الساعة  ..ويب عم ِّرف العلماء ِّ ..
ائض،
وح ِّفظت ُّ
السنن ،والفر م
وحفظ القرآن  ..م
م
م
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األجيال جيالا بعد ٍ
جيل من خاليل وعن طريقي
شعوب من الضياع  ..تتوارثمها
م
والعلوم ،والتيواريخ ،وجتارب ال ي
م
والباطل  ..فخريي أبقى وأدوم ..
احلالل واحلرام  ..واحل ُّق
 ..ويب عم ِّرفت احلقو مق والواجبات  ..وعم ِّرف
م
م

وسلطانمك على األبدان  ..تمذك مر مع
وجم مدك ـ وإن طال ـ أبتـ مر وأقطع  ..سلطاين على ال مقلوب والع مقول ،م
ِّ
اإلكر ِّاه والق ِّ
شرفين للام بقس ِّمه ،وأنزل سورةا ابمسي[:
هر واًلست ْعباد ،وأمذْكر مع احلريية واإلبْداع  ..وأان الذي ي
ن .والْقل ِّم وما يسطمرون ]القلم .6:وقال تعاىل [:علَّم ِّابلْقل ِّم ]العلق .4:وأو مل ٍ
كلمة أنزهلا للام يف كتابه على
ي
ْ م
ِّ
ِّ
ِّ
لم ،وًل كان التـَّعلُّ مم ،وًل
رسوله ملسو هيلع هللا ىلص [:اقـْرأْ ]العلق .6:أي اقرأ الذي مكتب ابلقلم ،فلوًل القل مم ملا كان الع م
كانت ِّ
القراءة.
الش ِّ
يف ،أما مسعت قول َّ
اعر:
الس م
ُث أييها ي
أن السيوف هلا مذ أ ِّ
ِّ
لألقالم مم ْذ بمريت َّ ...
مرهفت خد مم
كذا قضى للام
م
يف بك السبيل  ..أو يف ِّ
السيف ـ من دوين ل مكنت يف ِّ
يد ظاٍمل
فأنت ـ أيُّها
يد ِّ
قاطع طر ٍيق ،مخي م
م
ي
جاهل ،يسطو بك على ح ِّ
ِّ
ٍ
وج ِّعلت
رمات
وحقوق املستضعفني املظلومني  ..فامحد للا أن مج ِّع م
لت لك قائدا ،م
م
يل ِّ
خادما ،وتـبعا !...
الس ْيف ....
فغلب القل مم َّ

*****
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نقول ذلك على ِّ
ِّ
ِّ
احلكم والظلم
اًلعتبار واًلتيعاظ :فري ٌق واسع من النياس ،وعلى رأسهم طمغاة
وجه
م
ِّ
والعداء ،واحلرب على للا ،ويستعجلون على ِّ
للا نزول البالء ..
واإلحلاد ،مجياهرون ـ ليل هنار ـ ابملعاصي،

ٍ
وعتاد وسالح نووي  ..يسألون للا التَّح يدي ،ويلحون يف
قوٍة ومال ..
ويتباهون ويستعلون مبا أوتوا من ي
السؤال!

اجملردة ..
فأرسل للام إليهم عبده " كوروان "؛ أضأل وأحقر خملوقاته ،حبيث ًل ُيكن أن يمـرى ابلعني ي
ليحدث بني ِّ
الناس يف العامل كله ،هذا الرعب ،وهذا اخلوف واهللع  ..فقيَّدهم ،وسجنهم يف بيوِتم رغم ا عن
يقول لصاحبه ،وجارهً :ل ِّمساس!
أنوفهم  ..حّت ابت أح مدهم م

دمرها هلم عبد للا " كوروان " ُ ..ث بعد ذلك
ًل ُيكن أن حتصي مئات املليارات من الدوًلرات اليت ي

الراب؟!
يتساءلون :كيف م
ُيحق للا ي

أرسل للام إليهم عبده " كوروان " أضأل وأحقر خملوقاته؛ ليقول هلم :أين طائراتكم  ..وأين
صوارخيكم العابرة للقارات  ..وأين قنابلكم النووية املدمرة  ..واجهوين ِبا إن استطعتم!

أرسل للام إليهم عبده " كوروان " أضأل وأحقر خملوقاته ،فكان له هذا األثر الفتياك  ..فكيف لو
أرسل إليهم من ِّع ِّ
باده :جَبيل ،وميكائيل ،وإسرافيل ،ومعهم ملك اجلِّبال ...؟!
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كل اإلجراءات الوقائيية ،ملواجهة خطر " كوروان " ،إًل الرجوع إىل للا ـ الذي بيده الداء
َّاُتذوا َّ
ضر ـ فلم يفعلوا  ..صدق للا العظيم [:ولق ْد أخ ْذان مهم ِّابلْعذ ِّ
استكانموا لِّرِّيِبِّ ْم وما
والدواء ،والنفع وال ي
اب فما ْ
يـتض َّرعمون ]املؤمنون.21:
ما أظلمك َّي ابن آدم ،وما أضعفك ،وأجهلك ...؟!

2121/3/65

*****
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شوارعم مدينة لندن الرئيسية ،وحنوها شوارع املدن الرئيسية يف العامل ُ ..تلو من املشاة وزمحتهم ..

الصمت واهلدوء اليت ًل تعرفهما منذ مئات السنني  ..كلها
ومن صخب الباعة ،ووسائل النقل  ..يسودها ي
أفسحت الطريق ،وخليته للبطل كوروان  ..ليمشي مبفرده يف تلك الشوارع واملدن الضخمة  ..وكأين به ُيشي

شاخما وهو يمباعد بني يديه ورجليه ،وينادي أبعلى صوته :أين امللوك واحل يكام  ..أين اجلبابرة والطغاة  ..أين

اصو ال يدماء  ..أين األبطال واملصارعون  ..هل من
املتكَبون  ..أين الظاملون والفاسقون  ..أين املرابون َّ
مص م
طرف ٍ
بارز  ..هل من مم ِّ
مم ِّ
أحد  ..وًل صوتمه  ..فـرق ا منه!
بارز  ..فال يرتد إليه م
ما أظلمك َّي ابن آدم ،وما أضعفك  ..وما أش يد غفلتك؟!
2121/3/25

*****
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وضرر:

ِّ
كل ش يٍر
أدعيةٌ احفظْها ،وح يفظْها من تمعيل ،حتفظكم ـ إبذن للا تعاىل ـ عند اخلروج من البيت ،من ي

ْت على ِّ
بسم ِّ
عند اخلروج من البيت ،كان النب ملسو هيلع هللا ىلص إذا خرج من بيته ،قالِّ ":
للا ،اللَّ مه َّم
للا ،توَّكل م
إين أعوذم بك أ ْن ِّ
علي ".
أض َّل أو أمض َّل ،أو أ ِّز َّل أو أمز َّل ،أو أظلِّم أو أمظلم ،أو أجهل أو مجيهل َّ
ِّي
اَّلل ،وًل حول وًل قموة إًلَّ ِّاب َِّّ
ْت على َِّّ
يعين إذا خرج ِّمن بيتِّ ِّه :بِّسم َِّّ
ويف رواية ":م ْن قال ِّ
َّلل،
اَّلل ،توَّكل م
ْ ْ
ْ
ْ
ِّ
وتنحى عنه َّ
للشر والضرر أن
الش ْيطا من " .ومن مهدي ،ومكفي ،ووقي َّ ..
يم م
ووقِّيتَّ ،
قال لهم مهديت ،ومكفيت ،م
أّن ي
يقرتب منه!
وإذا ما نزلت منزًلا ،أو قريةا ،أو دخلت مدخالا ،أو مكاانا للبيع والشراء ،عليك ِبذا الدعاء":
أعوذم بِّكلِّمات َِّّ
َّام ِّ
حّت
يضره ش ْيءٌ َّ
اَّلل الت َّ
ات ِّم ْن ش يِّر ما خلق " .قال النب ملسو هيلع هللا ىلص ملن يقول هذا الدعاء ":ملْ َّ
م
ْير ِّحتل ِّم ْن ِّ
منزلِّ ِّه ذلك " .فماذا تريد أتمين ا وضماانا أكثر من ذلك ...؟!
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الس ِّ
ماوات
هم َّ
َّ
وصح عن النب ملسو هيلع هللا ىلص أنه مل ير قريةا يري مد دخوهلاَّ ،إًل قال حني يراها ":اللَّ َّ
رب َّ
الش ِّ
ورب يِّ
ورب َّ
َّيح وما ذرينَّ ،
فإان
الس ِّ
الر ِّ
ياطني وما أضللنَّ ،
ورب األرضني وما أقللْنَّ ،
بع وما أظللْنَّ ،
َّ
هذ ِّه ِّ
نسألمك خري ِّ
وشر أ ْهلِّها ،يِّ
شرها ،يِّ
القرية ،وخري أ ْهلِّها ،ونعوذم بِّك من يِّ
وشر ما فيها " .ويمقاس على القرية
أي مكان أو بناء تريد دخوله  ..وهذا دعاء آاثره املدهشة لن ُتطئ قائله بيقني  ..فدونك وإَّيه.
وًل تنس بعد كل ٍ
حمجوب ،ممنوعً ،ل يمطل مق سراحه؛
دعاء أن تصلي على النب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص؛ ألن الدعاء
ٌ
حّت يمصليى على النب ملسو هيلع هللا ىلص.

*****

 -152احلداثةم وكوروان!

أهداف احلداثة وغاَّيِتا :الكسب الفاحش للمال ،ولو ابحلرام ،والقوة واهليمنة ،والسيطرة
م
واًلستعالء ،واملتعة والرتفيه ،واإلاثرة  ..واإلنسان كقيمة َييت درجة اثنية ،وهو ًل يعدو عن كونه وسيلة هلذه

األغراض والغاَّيت ،وحقل جتارب هلا  ..لذا جند دول احلداثة يف الغرب ،قد صنعت القنابل النووية،

املدمرة ،وصعدوا إىل القمر ،وإىل ما هو فوق القمر  ..ويتسابقون فيما بينهم على
واألسلحة الفتاكة ي
التيسلح ،واهليمنة على الفضاء  ..وينفقون يف سبيل ذلك املليارات من الدوًلرات  ..ويف املقابل ملا نزل ِبم

وابء كوروان ،اثبتوا عجزا ملفت ا يف خدمة ورعاية الناس ،ومعاجلة املصابني منهم ابلوابء  ..حيث يوجد نقص
ِّ
الكمامات اليت توضع على األنف والفم؛ حّت أصبح احلصول على
كبري وحاد يف أس يرة املرضى  ..ويف ي
واحدة منها غاية املمَن ،تشرئب هلا األعناق ،وتتزاحم ألجلها أكتف الرجال والنساء سواء  ..ولشدة التقصري
واإلمهال يف هذا اجلانب ،إذا دخل املستشفى شاب وشيخ معا ،أممهل الشيخ ،وتركوه يواجه املوت ببطئ،

وصرفت اخلدمة الطبية للشاب ،أو ملن هو أصغر سنيا ،وسبب ذلك أهنم ًل ُيلكون الوسائل الطبية الكافية
م

اليت متكنهم من خدمة ورعاية اإلثنني معا ،إ ْذ ًل بد من أن يضحوا أبحدمها ،ويقدموا أحدمها على اآلخر ..

كما يقولون  ..يفعلون ذلك ،وهم ًل يزالون يف يأول البالء ،واملرضى ًل يتع يدون املئات !...

ما قيمة املال  ..وما قيمة التيسابق على التيسلح ،وغزو الفضاء  ..إذا كان اإلنسان ذاته ِتدر
كرامته ،ويمضحى به وحبقوقه عند أدّن اختبار أو اختيار بني غاَّيت احلداثة ،وبني اإلنسان؟!
2121/3/22
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ابئع اهلواتف!
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يف إحدى املدن الرتكية املتامخة للحدود السورية ،استوقفين شاب سوري يف مقتبل العمر ،عريض
املنكبني ،غليظ الرقبة ،مشدود ومفتول العضالت ،انشذ الصدر  ..وضيء الوجه  ..ابسم الث ِّ
َّغر  ..قد
ٍ
طاولة ،يف
اجتمعت له قوة وعنفوان املصارعني احملرتفني  ..مليء ابلطاقة واحليوية والبِّشر  ..جيلس خلف
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للزابئن واملارة؛ عسى أن يشرتوا منه شيئ ا  ..فقلت يف
حمل ضييق ،يبيع متعلقات اهلواتف اليدوية  ..يبتسم ي
ِّي
والصحة  ..وبلده
نفسيَّ :ي سبحان للا  ..ماذا يفعل هذا الشاب يف هذا احملل الضيق  ..وهو ِبذه القوة
ي

ألدخلن
سوريَّي حباجة إليه  ..املستضعفون من أهله أوىل به من هذا ال يدكان الضيق ،ومما هو مشغول به ..
َّ
إليه ،وأحدثنية!

فدخلت إليه  ..فسليمت  ..وتصنيعت أنين أريد شيئا ،إىل أن أجد املدخل املناسب للحديث معه
م

وأقبلت عليه؛ كلٌّ منيا يطرح على اآلخر عبارات الرتحيب ،وأسئلة
علي
م
 ..فلم يطل الوقت حّت أقبل َّ
والصحة ،وهذا الشباب والعنفوان،
القوة ي
التيعارف ُ ..ث سألته :ما الذي محلك على ترك سورية وأنت ِبذه ي

وأهلك يف الداخل السوري حباجة إليك  ..حباجة إىل أن تقف معهم يف حمنتهم ،وجهادهم  ..وأخذت أتوسع
عليه يف طرح املواعظِّ ،
حتض على اجلهاد ،والرابط  ..وما للمجاهد املرابط يف
وذكر اآلَّيت واألحاديث اليت ي

شاب يستمع ٍ
أبدب جم ،ووجهه الوضيء يزداد امحرارا وخجالا ،مل يتكلم كلمةا
الشام من أجر وثواب  ..وال ي
وأتوسع يف
جرأين أن أزيد عليه يف الوعظ،
ي
واحدة  ..إًل أنه أظهر املوافقة وشدة التأثر ملا مسع  ..مما ي
ِّ
َّحميس  ..وكأنين أمام ٍ
جيش بكامله ،يتأهب للنفري واًلنطالق  ..إىل
الرتغيب ،والرتهيب ..
ي
واحلض  ..والت ْ
شاب دمعتان  ..انسابتا ببط ٍء على وجنتيه كاللؤلؤتني الوضَّاءتني  ..مها أبلغ من
أن ذرفت من عيين ال ي

وتوسعت عليه يف اخلطاب  ..فأمسكت  ..وبدأت أتلطف معه يف
حديثي كله  ..فشعرت أنيين قد
م
أثقلت ي
اب
احلديث  ..وأخفف من ِّح يدة ال ِّعبارات والوعظ ُ ..ث أردت وداعه ،على أمل أن أزوره اثنية  ..فه َّم ال ي
ش م
ومصاابا بشل ٍل نصفي ،بسبب طلقة
من مقعده ليودعين إًل أنه مل يكن قادرا على الوقوف  ..كان ممقعدا ،م
أصابته يف أسفل الظهر ،وهو يقوم بواجب اجلهاد على ثرى الشام الطهور  ....فعالين اخلج مل من نفسي ..

كت أنين قد أعطيت درسي يف املكان اخلطأ  ..وللشخص اخلطأ  ..وكان األوىل يب أن أمسع منه ً ..ل
وأدر م
قوة إًل ابهلل!
أن يسمع مين  ..فأين أان منه  ..وقبي م
لت جبينه أستسمحه  ..وًل حول وًل ي

*****

از املناع ِّة!
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شئنا أم أبينا  ..اتفقنا أم اختلفنا  ..ال يدنيا ـ ابلنَّقل ،والعقل ،والتجريب ،واملشاهدة ـ دار اختبار
وبالء [:الَّ ِّذي خلق الْم ْوت وا ْحلياة لِّيـ ْبـلمومك ْم أيُّ مك ْم أ ْحس من عمالا ]امللك .2:والبالء مهما تعاظم ،وتكاثر،
وتنوع ،فإنه يتحطيم أمام جهاز املناعة الذي يتكون من أربعة عناصر أساسية :التوَّكل ،فإن نفد منه البالءم أو
ي
الرضا؛ فقاومه ،فإن نفد منه البالءم أو بعضهَّ ،
بعضهَّ ،
الصَبم؛ فقاومه ،فإن نفد منه البالءم أو
تلقاه ي
تلقاه ي
بعضهَّ ،
والرضا ،والصَب ـ
كر؛ فقاومه  ..وهو عند ال ي
تلقاه ال ي
مر على التويكل ،ي
شكر ـ وبعد أن يكون قد ي
ش م
يتحطَّم ،ويتالشى ويزول كلييا ،مهما كان قوََّّيا ،إبذن للا.
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ِّ
للجسد جهاز مناعة يمقاوم ويمهاجم اجلراثيم والفريوسات الداخلة إليه  ..يقوى ِّحين ا،
فكما أن
ويضعف حين ا آخر ،حبسب ما يمرفد من مقويَّيت ،ومغ يذَّيت ،كذلك النَّـ ْفس هلا جهاز مناعة أكثر أمهية من
األول؛ يمقاوم املصائب ،والبالءات ،واألمراض املعنويية اليت تعرتضه ،قوامه األعمدة األربعة اآلنفة الذكر:
قوة ومتانة هذه األعمدة ،والعناية ِبا ـ اليت تشكل جهاز
والرضاَّ ،
والصَب ،وال ي
شكر  ..وعلى قدر ي
التويكل ،ي
املناعة للنفس ـ تقوى النفس على مقاومة وجتاوز املصائب ،والبالَّي ،واملِّحن ،أبم ٍن وسالم ،وعلى قدر
ضعفها ،وإمهاهلا ،على قدر ما تضعف النفس وتنهار أمام البالَّي ،واًلختبارات ،واملِّحن.

*****
 -111عب ٌد م مأمور!

أحياانا أصغي لذوي اًلختصاص ،وهم يتكلمون عن الفريوس كوروان ،فأمسع منهم عجبا :يتكلمون

عنه كيف يغزو دولة دون دولة  ..ودولة أكثر من دولة  ..ومدينة دون مدينة يف الدولة الواحدة  ..وكيف

يقوى وينشط يف مدينة ،ويضعف يف مدينة أخرى  ..وكيف يغزو أغَن وأقوى دول ومدن العامل ،ويفتك ِبا،

مر الكرام؛ فال يمصيب منهم أحدا  ..وكيف
بينما ُير من جوار الفقراء املستضعفني املشردين يف اخليام ي
احملصنني بلباس يمشبه لباس رجال
يمصيب شخص ا دون شخص يف العائلة الواحدة  ..وكيف مُييت األطباء ي

الفضاء ،وهم يف ممقتبل العمر  ..بينما مرضاهم يمشفون ويمعافون ،ويستأنفون حيا اة جديدة  ..وكيف ُييت
الشاب ،بينما يشفى ويَبأ منه الشيخ املسن ابن التسعني عام ا  ..وكيف يمصيب أانس ا ،فيَبؤون منه ،ويرحل

عنهم ،من دون أن يعلموا ويشعروا أن زائرهم كان هو كوروان ،وما أكثرهم  ..وكيف أن له مقدرة هائلة على
ِّ
عرف اهلزائم  ..كل
جيش ج َّرار ًل ي م
ابلرعب  ..وكأنَّه ٌ
اًلنتشار ،ويف مواقع غري متوقعة  ..وكيف أنه نمصر ي

اللهم
سري؛ ًل خرية له فيما يفعل َّ ..
هذا وغريه ،يؤكد حقيقة واحدة؛ وهي أن " كوروان " عبد م مأمور  ..مم ي
سليم!
2121/4/5
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 -116املسلم يف اجملتمعات املاديية.

ًل ُيكن للمسلم ـ يف أي مكان يكون فيه ،وحتت أي ظرف ـ أن ينفصل عن أخالقه اليت أنشأه

عليها اإلسالم؛ فاإلنفصال عن األخالق احلميدة انفصال عن الدين كله  ..وابلتايل ًل ُيكن للمسلم الذي

يعيش يف اجملتمعات املاديية ،واليت تتصف بشيء من األاننية ،أن يمقال له :مك ْن أاننييا مثلهم  ..وعش حياتك
ٍ
حينئذ لو فعل يفقد الصفة األخالقية ،والرقي احلضاري  ..ويستوي مع اآلخرين يف
بطريقة أاننية مثلهم ..
أاننيتهم ،وهبوطهم األخالقي واحلضاري  ..وهذا خسران عظيم ًل يعوضه شيء!
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ًل بد للمسلم من أن يعامل اآلخرين أبخالقه ًل أبخالقهم ،وأن خيالقهم خبلق حسن ،وإن أساؤوا ..
كما يف احلديث ملا أراد أبو ذر هنع هللا يضر أن يمسافر ،قالَّ :ي رسول للا ،أري مد سفرا ،فأوصين؟ قال ملسو هيلع هللا ىلص ":اتَّ ِّق للا
السيِّيئة احلسنة متْ محها ،وخالِّ ِّق النَّاس خبم ٍ
لق حس ٍن " .فاحلديث مل حيدد مكاانا دون مكان،
حيثما كنت ،وأتبِّ ِّع َّ

وًل انسا دون ٍ
وعمم.
انس ،وإمنا أطلق ي
ش ،فـوجد ب ْئـ ارا ،فـنـزل فِّيها ،فش ِّرب مُثَّ خرج ،فِّإذا
وقال ملسو هيلع هللا ىلص ":ب ْيـنا ر مج ٌل بط ِّر ٍيق ،ا ْشت َّد عليه العط م
الر مج مل :لق ْد بـلغ هذا الكلْب ِّمن العط ِّ
ثَ ،يْ مك مل الثـَّرى ِّمن العط ِّ
ش ِّمثْ مل الذي كان بـلغ
ش ،فقال َّ
ْب يـلْه م
كل ٌ
ِّ
ِّ
اء ،مُثَّ ْأمسكهم ِّبف ِّيه ،مُثَّ رقِّي ،فسقى الكلْب ،فشكر َّ
اَّللم له ،فـغفر له ،قالواَّ :ي
م ِّيين ،فـنـزل الب ْئـر فمأل مخ َّفهم م ا
رسول َِّّ
وإن لنا يف البـهائِِّّم أل ْجرا؟! فقال :يف مك ِّل ذ ِّ
اَّللَّ ،
ات كبِّ ٍد رطْب ٍة أ ْج ٌر " متفق عليه.
م
ا
ي
ِّ
ت بكل ٍ
ْب على رأْ ِّ
ث؛
س ركِّ ٍيي ـ أي بئر ـ يـلْه م
ويف حديث آخر ،قال ملسو هيلع هللا ىلص ":غم ِّفر ًِّل ْمرأ ٍة ممومس ٍة ،م َّر ْ
فأوثـق ْتهم ِّخبم ِّ
ت له ِّمن امل ِّاء ،فـغمِّفر هلا بذلك " متفق عليه .هذا
ارها ،فـنـزع ْ
ش ،فـنـزع ْ
كاد يـ ْقتمـلمهم العط م
ت مخ َّفهاْ ،
فيمن يسقي ويغيث كلب ا  ..فكيف مبن يعمل على إغاثة ومساعدة أانس ـ أَّيا كان دينهم وكان انتماؤهم ـ قد
انلت منهم األوبئة واألمراض ..؟!

وابلتايل فإين أحيي كل مسلم يعيش يف اجملتمعات الغربية ،وغريها من اجملتمعات ،يقوم بواجبه

األخالقي جتاه من يعيش معهم من الناس ـ وخباصة من يكون جارا له ـ فيما يتعلق جبائحة الفريوس كوروان ..

فيعمل على إغاثة وإعانة وخدمة املرضى وذوي احلاجة والضعف منهم مبا يستطيعه ،ويقدر عليه  ..موصيا
له أبن يكون عمله هذا خالص ا لوجه للا تعاىلً ،ل يريد عليه من ٍ
أحد جزاء وًل شكورا.

*****

 -112املالكم كوروان!

س خيفةا ،ويرتقيب  ..ويمكثِّر
خيرج أح مدان من البيت حلاجته ،مقنيع الوجه ،ممرتدَّيا للكفوف  ..ي َّ
م
توج م
املارة ،والناس ً ..ل شيء يش يد
من النظر واًللتفات حوله ،ويف اجلهات األربع  ..رغم أن الشوارع خالية من ي

اًلنتباه ،ويستدعي اًللتفات  ..إًل أنه يتوقع أن أتتيه لكمةٌ خفيية وقاضية من كوروان ،ومن أي اجتاه  ..قد

أتتيه لكمةٌ من على ُيينه أو من على مشاله ،أو من أمامه أو من خلفه ،أو من فوقه أو من حتته  ..كل هذا
ص ِّ
ف و ِّ
كالم األطباء واخلَباء! ـ ُيلك من اخل يفة واملهارات
وارد وحمتمل ومتوقيع  ..فاملالكم كوروان ـ حبسب و ْ

القتاليية ،ما ًل ُيلكه مجْ ٌع غفريٌ من كبار مهرة املالكمني واملصارعني العامليني  ..ومن مجيع وخمتلف الفئات
واألوزان  ..وهو يزيد عليهم كذلك أنه خفي؛ يراان وًل نراه!
هلل د ُّرك َّي كوروان !!....

*****

فس مع النيـ ْف ِّ
حوار النَّ ِّ
س.
 -113م
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ت على ِّ
الع ِّ
لم الذي به أزهو على
فس منتشيةا ،والعمجب قد أخذ منها كل مأخذ :قد َّ
حتص ْل م
قالت النَّ م
وأُتري اجملالِّس ،واألطايب ،ويمفسح
اخللق واألقران،
م
وأصرف وجوه النياس إيل ،وأستجلب املدائح ،واإلطراء ،ي
الرحال  ..حّت ُّ
فأي
بت
والناس يمشريون َّ
للسائلني والباحثني  ..ي
إيل ي
إيل ابلبنان  ..مقصدا ي
م
يل الطريق ،ويمش يد ي
ٍ
جمد وفخر يعلو هذا اجملد والفخر!
قالت هلا النفس :على رسلِّك  ..هوين ِّ
عليك  ..نشدتِّك قليالا من التواضع واألدب ،والواقعيية ..
ي
ظن نفسه عاملا فهو جاهل ،وصغري  ..يتشبَّع مبا مل يمعط ،ومبا ليس فيه  ..واملرءم ـ مهما كان جمتهدا ـ
من ي
سمى طالب ٍ
علم  ..وما ِّمن عامل إًل ويوجد من هو أعلم منه  ..ومهما أويت املرء من العلم،
ُيوت وًل يزال يم ي
فهو جيهل أكثر مما يعلم  ..ويف النهاية يدخل يف زمرة املعنيني من قوله تعاىل [:وما أموتِّيتمم ِّيمن ال ِّْعل ِّْم إًِّلَّ قلِّيالا
حبر له شاطئ ،لكن ليس له هناية!
]اإلسراء.85:
فالعلم ٌ
م
ِّ
للسخط
فالعم ْجب ماحق لَبكة العلمٌ ،
مانع من الزَّيدة  ..قاسم للظهر ،وحمبط لألجر  ..مجمل ٌ
ب ي
والبغض ،ومدعاة للطرد من معيية للا تعاىل ورمحته  ..مآله إىل جحود فضل ونعمة اخلالق سبحانه  ..وإىل
ِّ
حسبك أن من طلب ِّ
ِّ
ٍ
لغرض من األغراض
العلم
الكَب والتيعايل على اخللق ،يكفيه بذلك مسبيةا وسوءةا ُ ..ث
ِّ
ذكرت ،فهو يف النار وبئس املصري  ..فعالم العمجب  ..وعالم الفرح  ..والبطر  ..والتيعايل  ..أبمر هذا
اليت
بلعام زمانه ِّعظة ِّ
العظة ِّ
كنت تنشدين ِّ
هو مآله ومنتهاه ِّ ..
وعَبة ،إن ِّ
ولك يف ِّ
والعَبة؟!
م
نفس! ـ ابملرء فتنة يف دينه أن يمشار إليه ابلبنان ،أو أن ُتفق خلف ظهره النعال  ..ويف
كفى ـ َّي م
احلديثَّ ":
ين اخل ِّف َّي " .وكان من السلف إذا جلس إليه أربعةٌ أو أكثر ،قام
إن للا تعاىل مِّحي ُّ
ب العبد الت َِّّق َّي الغ ِّ َّ

شهرة!
خمافة ال ي
فالعلم ِّهبةٌ ِّ
ِّ
اَّلل ويمـعلِّي مم مك مم ي
ومنَّةٌ من للا ،يؤتيه األتقياء ،األنقياء ،األخفياء [،واتَّـ مقواْ ي
اَّللم
م
]البقرة .282:وما سواهم ـ مهما أوتوا من العلم ـ تمنزع منهم بركة ِّ
العلم ،والعمل به ،ولو بعد حني ..
واخلواتيم خري من يمنبئ بذلك!
حيمل صاحبه على ٍ
ِّ
ِّ
مزيد من التواضع ،واألدب ،واخلشية ،والتقوى  ..واكتشاف
الع م
لم الصحيح م
مزيد من جوانب القصور واجلهل يف نفسه  ..إذ ما من ٍ
عرف صاحبه على ما كان به
علم يمضاف إًل ويم ي
ب ِّز ْدِّين ِّعلْما ]طه.664:
والسرت ،ومزيدا من العلم [ ،وقمل َّر ِّي
جاهالا  ..فيسأل للا تعاىل السالمة ،ي
فسً :ل أمًلم على اجلمع واملنع للمال  ..وعلى التَّكاثر والكنز  ..واًلنشغال به وله  ..وأن
قالت الني م
ِّ
والسعادة  ..وفيه إشباع الرغبات والنزوات،
يكون هدف ا حليايت  ..يف مجع املال وع يده ،ورانت درامهه املتعة ي
وحتقيق اآلمال والتطلعات  ..جيعل من العبد املسود سيدا ممطاع ا  ..آمرا وانهي ا  ..كما جيعل من البعيد
ِّ
ِّ
الثقيل خفيفا ظريفا  ..فصاحبه مطلوب
الصعب سهالا  ..ومن القبيح مجيالا  ..ومن
اجلايف قريبا  ..ومن
حمبوب أبدا ،الكل يتودد إليه ،يدنو منه أو يريد  ..رغباته طلبات  ..وطلباته ِّ
فاملال داري ووطين ..
أوامر  ..م
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املال و ِّجد الوطن والدار  ..ومن ًل مال له ًل وطن له غري البحار وتالطم أمواجها ِّ ..
فأنت
وحيثما موجد م م
ومالِّك ،وما متلكنيِّ ،
وأنت تساوين ما متلكني  ..وقدُي ا قالوا :قل يل كم متلِّك ،أقل لك :من أنت ،وكم
تساوي  ..وقالوا :الدراهم مراهم ِّ ..
ومن الكيس خ ْتم ِّ
الك ْيس!
ْ
م

سب طيب ،وكان ِّ
قالت هلا النفسً :ل نقليل من أمهيية املال ما كان من ك ٍ
لك خادما على متطلبات

حياتك ،ومعينا على فعل اخلريات  ..ووسيلةا إىل خري  ..وما عدا ذلك فضول ونصب ،ومضيعة لألوقات؛

محار يف النهار ،جيفة يف الليل!
كدح وشغل يف النهار ٌّ ..
وهم وقلق يف الليل ٌ ..
عليك  ..وليس ِّ
عليك  ..أنفقي ،ينفق ِّ
عليك ،وًل تموكِّي ،فيوكى ِّ
َّي نفس ًل تدَّخري ،فيدَّخر ِّ
لك
م
م
م م
م
أنفقت ،إًل ما أنفقتِّه يف أوجه اخلري واملعروف  ..وليس ِّ
أنفقت  ..وليس ِّ
ِّ
ِّ
لك مما
لك مما
من مالِّك إًل ما

أنفقتِّه يف أوجه اخلري واملعروف ،يإًل ما كان خالِّص ا ِّ
لوجه للا  ..وما سوى ذلك ،وما زاد عليه ،ليس ِّ
لك منه
لغريك ـ ورمبا ملن ًل محتبني ـ ليأكله أكالا ملَّا  ..من دون أن يسدي ِّ
عليك ًل ِّ
شيء ،وهو ِّ
مرتوك ِّ
لك
لك ٌ ..
كلمة شكر  ..فيذهب له خريه ،ويبقى ِّ
عليك وزره؛ يوم تمسألني عن مالِّك :فيم اكتسبتِّه ،وفيم أنفقتِّه  ..وًل
ِّ
للوار ِّ
بد أنَّ ِّ
ك مسؤولة وموقوفة  ..وقد قِّيل :إمنا مالمك لك ،أو ِّ
َّ
للجائحة ،فال ت مك ْن أشقى الثَّالث ِّة؟!
ث ،أو
د ِّع احلِّرص على الدُّنيا  ...ويف الع ِّ
يش فال تطْمع
جتمع لك املال  ...فما تدري ملن جتمع
وًل ْ
وًل تدري يف ِّ
أرضك  ...أم يف ِّغريها تمصرع

ِّ
وغم ا ..
شقاء  ..وقلق ا ومهَّ ا َّ
السعادة فيما تطلبني ،فانقلبت السعادة عليهم ا
نفس غريك طلب ي
َّي م
وكان هالكهم فيما مجعوا وكنزوا  ..سائلي التاريخ البعيد منه والقريب عنهم إن ِّ
شئت  ..أين قارون  ..وأين
من هنجوا هنجه ،ومجعوا مجعه ،وكنزوا كنزه من القوارين  ...ستجدين اجلواب مليئ ا ابحلسرات ،والني ِّ
وادم،

َّ ِّ
ب أ َّن مالهم أ ْخلدهم  .ك َّال ليمنبذ َّن ِّيف ا ْحلمطم ِّة ]اهلممزة.4-3:
وًلت حني مندم [:الذي مجع ماًلا وعدَّدهم ْ .حيس م
َّات وعمي ٍ
ويف سورة املسد [:ما أ ْغَن ع ْنهم مالمهم وما كسب ]املسد .2:ويف سورة الدخان [:كم تـرمكوا ِّمن جن ٍ
ون
م
ْ
السماء
 .ومزمر ٍ
ت عل ْي ِّه مم َّ
وع ومق ٍام ك ِّر ٍمي  .ونـ ْعم ٍة كانموا فِّيها فاكِّ ِّهني  .كذلِّك وأ ْورثْـناها قـ ْوما آخ ِّرين  .فما بك ْ
يس من اتَّـعظ بغريه ،وأرأب بنفسه أ ْن تكون ِّعظةا لغريه!
و ْاأل ْر م
ض وما كانموا ممنظ ِّرين ]الدخان .22-25:والك م
ِّ
جلب بطاعته ًل مبعصيته ..
السعادة هبةٌ من للا ،موضعها القلوب ًل اجليوب  ..تمست م
نفس ،ي
َّي م
ش مرهم يـ ْوم ال ِّْقيام ِّة
وبرضاه ًل بسخطه  ..أمل تقرأي كالم للا [:وم ْن أ ْعرض عن ِّذ ْك ِّري فِّإ َّن لهم م ِّعيشةا ضنك ا و ْحن م
أ ْعمى ]طه [ .624:ومن ي ِّر ْد أن ي ِّ
السماء ]األنعام[ .625:
ضلَّهم ْجيع ْل ص ْدرهم ضيِّيق ا حرج ا كأ َّمنا ي َّ
صعَّ مد ِّيف َّ
م
م
أًل بِّ ِّذ ْك ِّر يِّ ِّ
وب ]الرعد.28:
اَّلل تطْمئ ُّن الْ مقلم م
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ك كرب مكروب ،وهم مهموم  ..أو تطعمي به جائع يف ٍ
كل السعادة أن تفرجي مبالِّ ِّ
يوم
َّ
ا
السعادةم َّ
م
ي
غبة  ..أو تكسي به عرَّيان يف ٍ
ذي مس ٍ
يوم ق يٍ
ار  ..أو تبين به صرح ا للح ِّيق  ..أو تمضحكي به ثغر يتيم  ..واه ا
ا
ْ
ُ ..ثي واه ا هلا من سعادة!

ومشاعره ً ..ل مبالِّه ِّ ..
ِّ
والغَن غَن القلب
اإلنسا من إنسا ٌن إبنسانيته  ..ونمبل قيمه ،وأخالقه،
مال األرض ًل يرفع خسيسته
والنفسً ،ل ِّغَن املال  ..ومن كان ذليالا دنيئا يف نفسه وطبعه ،لو اجتمع له م

الرتاب!
ودانءته  ..وًل مُيلئ فاه إًل ي

حولك يف ِّغ ِّ
ِّ
ِّ
عليك  ..فما أسرع انفضاضهم
ناك ،وإقباهلم
نفس ـ اجتماع الناس
ًل يغرنيك ـ َّي م
عنك ،ونسياهنم ِّ
وإدابرهم ِّ
لك ولفضلك يف ف ِّ
قرك  ..وبئست املودة ،وبئس اإلقبال عندما يكوانن ملالِّك،

وليس لذاتِّك!

كأين ِّ
بك يص مد مق قول القائل :حيَّاك من مل ت مكن ترجو حتيَّـتهم  ...لوًل ال يدراهم ما حيياك إنسا من
و ي
لبعض العمقالء :كم لك من ص ٍ
وقِّيل ِّ
واألموال
علي،
م
أعلم ذلك؛ ألن الدنيا مقبلةٌ َّ
ديق ،فقالً :ل م
موجودةٌ عنديَّ ،
أعرف ذلك إذا ولَّت.
وإمنا م
بعت ،وللا قد اشرتى أبن ِّ
أنت مخلقيت هلل  ..ولعبادته  ..وقد ِّ
أنت مل مُتلقي هلذا ِّ ..
َّي نفس ِّ
لك
م
خبس من الدنيا  ..وأُيا عر ٍ
اجلنية  ..فعالم ترضني ابل يدون ،وتنكثني عقد البيع ،وتبيعني نفسك اثنيةا بعرض ٍ
ض
دون اجلنية مهما تـعاظم فهو خبس ،وهو دون ِّ
ك مثنا  ..وكان دمحم بن احلنفيية يقولَّ ":
إن أبدانكم هذه ليست
هلا أمثان إًل اجلنَّة ،فال تبيعوها َّإًل ِبا ".
ِّ
ِّ
ُّك وفكرك ،وتشعَّبت ِّ
عليك مه ِّ
ِّ
بك ال يدروب
األشياء وجتميعها ،كلما تشتَّت
أكثرت من
كلما
م
واألهواء ،وعلى قدر ونوع تلك األشياء ،قال تعاىل [:أ ْهلا مك مم التَّكاثـم مر  .ح َّّت مزْرم مم الْمقابِّر ]التكاثر.2-6:
سم ِّ
قط َّإًل ب ِّعث جبنبـتـيها مل ِّ
كانَّ ،إهنما لي ِّ
األرض َّإًل الثَّقل ْ ِّ
ِّ
نيَّ :ي أيُّها
عان أهل
ويف احلديث ":ما طلع ْ
ْ
م
مشس ُّ م
ت ٌ
هلموا إىل ربِّي مكمَّ ،
قل وكفى خريٌ ممَّا كثمـر وأهلى " .وقد قِّيل :إَّيك والفضول فإن حساِبا يطول!
َّاس! ُّ
فإن ما َّ
الن م

فس :أان بنت األماجد واألفاضل ،أان بنت فالن ،وفالن ،وفالن ،من األكابر والنبالء ..
قالت النَّ م
فالنِّ ،
وأان من ِّ
قبيلة ِّ
عالن  ..فمن يمدانيين نسبا ،وحسبا ،وجمدا  ..وفخرا!
وقوم ي
كنت واصفةا لنفسي ،مل أجد لنفسي وصفا ،غري قول القائل:
وإن م
الد ِّ
أتِّيهم على ِّج ِّن البِّ ِّ
هت على نفسي
وإنسها  ...ولو ملْ أج ْد ِّجنيا لتم م
ْ
ي
يف ويف ِّج ِّ
نسي
أتيهم فال أ ْد ِّري من التي ِّيه من أان  ...سوى ما ي م
َّاس َّ
قول الن م
ِّ
ِّ
اإلنس
أين من
أين ِّمن
يب غري ِّي
فإن زعموا ِّي
اإلنس مثلهم  ...فما يل ع ٌ
فس :مه  ..مه  ..تتماجدين مبا هو ليس من كسبك ،وًل من جهد ِّك ،وك يدك ً ..ل
قالت هلا النَّ م
تقويل :كان أيب  ..وكان وكان  ..وقويل :ها أنذا!
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نسب ِّ
والتفاضل والتمايز يكون ابألعمال ًل ابألنساب ،واألحساب  ..الناس يوم
املرء عملمه ..
م
م
القيامة َيتون ابألعمالِّ ،
وأنت أتتني ابألنساب ،والعمجب ،واملمباهاة  ..لسيئة يتبعها ند ٌم واستغفار ،خري من
ٍ
جب وافتخار!
حسنة يعقبها عم ٌ
ينظر إىل األنساب ،وًل إىل األحساب ،واأللقاب  ..وًل إىل الصور واألشكال  ..وإمنا
للا تعاىل ًل م
أت قوله تعاىل [:إِّ َّن أ ْكرم مكم ِّعند َِّّ
ينظر إىل القلوب ،وما وقر فيها من أعمال  ..أما قر ِّ
اَّلل أتْـقا مك ْم
ْ
م
ِّ
اس التَّـ ْقوى ذلِّك خ ْيـ ٌر ]األعراف [ .21:إِّ ْن أ ْولِّيآ مؤهم إًِّلَّ ال مْمتَّـ مقون ]األنفال.34:؟
]احلجرات [.63:ولب م
ِّ
إن ربَّكم واح ٌدَّ ،
الناس! َّ
وإن أابكم
نفس ،قول النب ملسو هيلع هللا ىلص ،وهو ينادي يف يأمتهَّ ":ي أيها م
أما قرأت َّي م
عريب ،وًل ألمحر على أسود ،وًل ألسود على أمحر
عجميٍ ،وًل
لعريب على
لعجمي على ٍي
واح ٌد ،أًل ًل فضل ٍي
ٍي
ي
إن أكرمكم عند ِّ
إًل ابلتقوىَّ ،
غت "...؟!
للا أتقا مكم ،أًل هل بلَّ م
وقوله ملسو هيلع هللا ىلصَّ ":
يث كانوا ".
إن أوليائي ِّمن مك مم املمتَّقون ،من كانوا ،وح م
بن
وقوله ملسو هيلع هللا ىلص عن رجلني افتخرا وانتسبا يف عهد أخيه موسى عليه السالم ":فقال أح مدمها :أان فال من م
ٍ
ٍ
فالن ،حّت َّ ِّ
ِّ
فأوحى للام إىل مموسى أ ْن
ابن
اإلسالمْ ،
بن فالن م
عد تسعةا ،فم ْن أنْت ًل أ َّمم لك؟! قال :أان فال من م
ِّ
املنتسب إىل تِّ ٍ
ِّ
ِّ
املنتسبـ ْ ِّ
هم يف ِّ
سعة يف ِّ
وأما أنت أيُّها
نيَّ :أما أنت أيُّها
قم ْل هلذيْ ِّن
النار ،ي
النار ،فأنت عاش مر ْ
م
اجلنة ،فأنت اثلِّثمـهما يف ِّ
اثنني يف ِّ
ِّ
ب إىل ْ ِّ
اجلنة ".
م
املنتس م
هني أقوام ِّ
يفتخرون آبابئِّ َّ
حم جهنَّم أو ليكونم َّن ْأهون على
وقوله ملسو هيلع هللا ىلص ":لينت َّ ٌ
هم الذين ماتواَّ ،إمنا هم ف م
م
ِّ
ِّ
هدهم اخلِّراء ِّ
للا ِّمن اجلع ِّل الَّذي يد ِّ
أبنف ِّهَّ ،
إن َّ
ابآلابءَّ ،إمنا هو
اَّلل أذهب عن مكم عمبِّييَّة اجلاهليَّ ِّة وفخرها
مْ
م
وآدم مخلِّق ِّمن تر ٍ
اب ".
فاجر ٌّ
مؤمن ٌّ
َّاس كلُّهم بنو آدم ،م
ٌ
تقي أو ٌ
شقي ،الن م
وقوله ملسو هيلع هللا ىلص ":من تـع َّزى بعز ِّاء اجلاهليَّ ِّة ،فأ ِّعضُّوه ِب ِّن أبيه ،وًل تمكنُّوا " .فاحلذ مر ،احلذر من عز ِّاء
اجلاهليية  ..ومن نفحاِتا ،ودخاهنا!

أب يل سواهم  ...إذا افتخروا بق ٍ
يس أو مت ِّيم
ورحم للا القائل :أيب
اإلسالم ًل ٌ
م
قالت النَّفسِّ :
املتصرف ،والناس
الع ُّز يف اململك ،واإلمارة ،والسلطان  ..فهو السييد اآلمر النياهي،
ي
م
ِّ
ويفعل
قرب من يشاء ،ويمبعد من يشاء  ..يرفع من يشاء ،ويضع من يشاء ..
ألمره يسمعون ويمطيعون  ..يم ي
م
ما يشاء  ..يسأل وًل يمسأل  ..والكل على اببه يرجوه ،ويرجو عطاءه ووصله  ..يعقد العقود والعهود،
وراَّيت احلرب والسلم  ..به تمناط مصاحل البالد ،والذود عن ِّ
العباد  ..فأي عز يوازي هذا العز  ..وأي
شرف يوازي هذا الشرف الرفيع ،الذي ترخص يف سبيله األنفس ،والدماء ،وكل ٍ
غال ونفيس  ..فكرسي
امللك ،والرَّيسة ،له طراوة ،وحالوة ،وشهوة أشد أثرا وأسرا للقلوب والنفوس مما سواها من الشهوات ..

فكم هم الذين ماتوا ،وُيوتون ويضحون من أجله  ..وإن النفس لرتنو وتتوق شوقا وحرصا ألن حتظى بشيء

من هذا الشرف العظيم  ..فما أحلى اإلمارة ،ولو على كومة حجارة؟!
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حرص ِّ
ِّ
قالت هلا النَّفس :صدق رسول للا ملسو هيلع هللا ىلص ":ما ِّ
جائعان أمرسال يف ٍ
غنم ،أبفسد هلا من ِّ
املرء
ذئبان
م
ِّ
والشرفِّ ،
على ِّ
لدينه " .واملراد ابحلرص على الشرف؛ احلرص على اإلمارة ،وطلب الرَّيسة ،فإنه يمفسد
املال

دين صاحبه أكثر مما يمفسد الذئب اجلائع مخيلى بينه وبني غنم!
رغبة ،أو ٍ
اإلمارةم ليست جمرد نزوةٍ ،أو ٍ
شهوة  ..اإلمارةم مسؤولية وأمانة عظيمة ،وهي مغرم ًل مغنم؛
ي
إًل من أخذها حبقها ،وأ يدى الذي عليه فيها  ..وأدّن ذلك العدل ،والشورى ،والرمحة ،واإلخالص يف
النيصح ،وأن يمـتـَّقى به يف اخلطوب ،وعند مواجهة خطر األعداء  ..وأن يكون يف مقدمتهم عند اجلزع ،ويف
ضعفة ،واملساكني ،وذوي احلاجات
أخراهم عند الطَّمع  ..أوهلم جوعا ،وآخرهم شبعا  ..اببه ًل يمغلق دون ال ي
عما يفعل ،كما يمسأل غريه  ..فالذي ًل يمسأل عما يفعل
 ..يمقاد منه كما يمقاد من غريه  ..ويمسأل م
وحياسب ي

هو للا وحده  ..والذي جيعل من نفسه فوق املساءلة واحملاسبة طاغوت.

أمريم القوم خادمهم ،قبل أن يكون سيدهم  ..وهو إذ يستحق السيادة عليهم لرعايته وخدمته هلم،

وعلى قدر اخلدمة ،والنصح ،وحسن الرعاية ،تكون السيادة  ..وليس وراء ذلك إًل اخلزي يف الدنيا،
والعذاب األليم يف اآلخرة!
ومن قبل مسئِّل عن السييد؛ الذي يستحق أن يكون سيدا وحاكما على الناس؟ فقيل :من محمق يف
مالِّه ،وذ َّل يف ِّ
نفسه ،وعم ِّين ِّ
بذل
وأورى انره ،ومحى ِّذماره ،ومنع جاره ،وأدرك اثره  ..ي م
أبمر عشريته ْ ..
ُّ
الق
النيدى،
تغره املطامع  ..مخي م
نصر املوىل ،وي ي
عج مل القرى ً ..ل يمصانع ،وًل مخيادع ،وًل ي
ويكف األذى ،وي م
ِّ
املكارم  ..إذا
بذي  ..محي م
ابخلملق َّ
السجيح ـ السهل اللني ـ ويتجنب الديني ،ويرتك اللسان ال ي
ال املكاره ،بـنَّاءم
ِّ
فس من هذا كله؟!
حضر هابوه ،وإذا غاب ما اغتابوه  ...فأين أنت َّي ن م
نفس أن تكوين ذنب ا فتسلمني ،خري من أن تكوين رأس ا فتهلكني  ..اثنان يشتد ويطول عليهما
َّي م
احلساب يوم القيامة :الغين؛ الذي يمسأل عن ماله فيم اكتسبه ،وفيم أنفقه .واحلاكم؛ يمسأل عمن كان يرعاهم

من الناس ،فردا ،فردا ،وعن مظاملهم ،وحقوقهم  ..هل ضييعهم ،وضيع حقوقهم ،أم حافظ عليهم ،وكان
انصحا هلم ،حانيا عليهمِ ،بم رحيما رؤوفا رفيقا ،وقد يكونون ابملاليني  ..ويف احلديث ":أًل مكلُّ مكم ر ٍاع،
األعظم الذي على ِّ
الناس ر ٍاع وهو م ٌ
ٌ
سؤول عن رعيتِّه  "...مسؤول عن
فاإلمام
مسؤول عن رعيَّتِّه؛
ومكل مكم
م
م
رعيته أمام ِّ
العباد ،وأمام رب العباد ،يوم احلساب!
عبد يسرتعيهم للا رعيَّةا ،فلم مِّحيطْها بِّنم ِّ
َّي نفس ،أما مسعت قول النب ملسو هيلع هللا ىلص ":ما ِّمن ٍ
صحه مل جي ْد رائحة
م
م
اجلن َِّّة "متفق عليه.
وقوله ملسو هيلع هللا ىلص ":ما ِّمن ٍ
حرم للام عليه اجلنَّة "متفق
وال يلي رعيَّةا من املسلمني فيموت وهو ٌّ
غاش هلم إًل َّ
عليه.
وقوله ملسو هيلع هللا ىلص ":أُيا ر ٍاع اسرتعى رعيةا َّ
فغشها فهو يف النَّار ".
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وقوله ملسو هيلع هللا ىلص  ":رج ِّ
وم "؛ وهو احلاكم الظامل الذي
لوم غ م
شٌ
إمام ظ ٌ
الن ما تناهلما شفاعيت ـ أحدمها ـٌ ":
م

َيخذ أموال الناس ابلقوة بغري وجه حق!
أشد ِّ
أشد ِّ
الناس عذاابا للناس يف الدُّنياُّ ،
وقوله ملسو هيلع هللا ىلصُّ ":
الناس عذاابا عند للا يوم القيامة ".
ِّ
أشد ِّ
وقوله ملسو هيلع هللا ىلصُّ ":
جائر ".
الناس يوم القيامة عذااباٌ ،
إمام ٌ
الر ِّ
وقوله ملسو هيلع هللا ىلصَّ ":
عاء احلمطمة " مسلم .الذي يظلم الرعية ويبطش ِبم ،ويسلك معهم مسلك
إن ش َّر ُّ
العنف والشدة.
اإلمام مجنَّةٌ؛ يمقاتل من ورائِّه ،ويمـتـَّقى به ،فإن أمر بتقوى للا وعدل َّ
فإن له بذلك
وقوله ملسو هيلع هللا ىلص ":إمنا
م
بغريه َّ
أجرا ،وإن أمر ِّ
فإن عليه ِّوزرا "متفق عليه.
ٍ
وقوله ملسو هيلع هللا ىلص ":ما ِّمن ٍ
عشرة فما فوق ذلك ،إًل أتى للا مغلوًلا يده إىل عمنِّ ِّقه ،ف َّكهم ُّبرهم،
رجل يلي أمر
ِّ ِّ
ٍ
زي يوم القيامة " " .ما ِّمن ِّ
عشرة ،إًل وهو يمؤتى
أمري
أو أوثقهم إمثمه ،أوهلا مالمةٌ ،وأوسطمها ندامةٌ ،وآخ مرها خ ٌ
ِّ
اجلور ".
به يوم
حّت يـ مف َّكه م
القيامة مغلوًلاَّ ،
العدل ،أو يوبقهم م
يدخل معهم اجلنَّة "مسلم.
وقوله ملسو هيلع هللا ىلص ":ما من أم ٍري يلي أمر املسلمنيُ ،ث ًل جيه مد هلم وينصح ،إًل مل
ْ

فشق عليهم فاش مق ْق عليه ،ومن ويل من ِّ
اللهم من ويل من ِّ
أمر َّأميت شيئا َّ
أمر أميت شيئا
وقوله ملسو هيلع هللا ىلصَّ ":
فرفق ِبم ،فارفم ْق به " مسلم.
وقوله ملسو هيلع هللا ىلص ":يكو من أمراءٌ فال يمـر ُّد عليهم قوهلمم ـ أي لشدة ظلمهم ًل جيرؤ أحد أن يعقب على قوهلم

ضهم بعض ا ".
مهما كان خطأ ـ ،يتهافتون يف النَّار ،يـ ْتـب مع بع م
ٍ ِّ
ِّ
ِّ
وقوله ملسو هيلع هللا ىلص ":ما ِّمن ٍ
واملسكن ِّة ،إًل أغلق
إمام أو وال يمغلق اببه دون ذوي احلاجة واخللَّة ـ أي الفقر ـ ْ
ِّ
السماء دون خلَّتِّه ،وحاجتِّه ،ومسكنته ".
للام أبواب
وقوله ملسو هيلع هللا ىلص ":من ِّويل من ِّ
أمور املسلمني شيئا ،فاحتجب دون خلَّتِّهم ،وحاجتِّهمِّ ،
وفقرهم ،وفاقتِّهم،
ِّ
القيامة دون خلَّتِّه ،وحاجتِّه ،وفاقتِّه ،وف ِّ
قره ".
احتجب للام عنه يوم
َّ
ليتمنني ٌ ُّ
ويل لألمراء!
وقوله ملسو هيلع هللا ىلص":
َّ
أقوام ولوا هذا األمر ،أهنم خ ُّروا من الثرََّّي ،وأهنم مل يـلموا شيئا "ٌ " .
أقوام َّأهنم كانوا ممعلَّقني بذوائِّبِّهم ابلثرََّّي ،وأهنم مل يكونوا ولموا شيئا قط ".
َّ
ليتمنني ٌ
ويل على هذا ِّ
العمل أحدا سأله ،وًل أحدا ح ِّرص عليه " مسلم.
وقوله ملسو هيلع هللا ىلص ":إان وللا ًل نم ِّي
ِّ
القيامة؛ إًل
عذاب يوم
وقوله ملسو هيلع هللا ىلص ":إن شئتم أنبأتم مكم عن اإلمارة؛ أوهلما مالمةٌ ،واثنيها ندامةٌ ،واثلِّثمها
ٌ
من عدل ".

وعن أيب ذر ،قال :قلتَّ :ي رسول للا! أًل ت ِّ
ستعملمين؟ قال :فضرب بيده على منكبُ ،ث قالَّ ":ي
ِّ ِّ
زي وندامةٌ ،إًل من أخذها حب ِّيقها ،وأدَّى الذي عليه فيها
أاب ذر إنَّك
ٌ
ضعيف ،وإهنا أمانةٌ ،وإهنا يوم القيامة خ ٌ
أتمر َّن على اثنني ،وًل
أحب لنفسيً ،ل َّ
محب لك ما ُّ
" .ويف رواية ،قال لهَّ ":ي أاب ذر إين أراك ضعيفا ،وإين أ ُّ
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ني مال يتيم " مسلم .وأبو ذر هنع هللا يضر هو ،هو ،قد قال النب ملسو هيلع هللا ىلص فيه ":ما أظلت اخلضراء ،وًل أقلت
تولَّ َّ
الغَباء ،من ذي هلجة أصدق وًل أوّف من أيب ذر ،شبه عيسى بن مرمي " .ومع ذلك ًل ينصحه ابإلمارة!
أتك ِّ
فيك هذه الزواجر ،والقوارع  ..أم تريدين املزيد منها ...؟!

قطعت أنفاسي ،وضيي ِّ
ِّ
علي املنافذ ،واملسالك ،واملخارج  ..فلم تدعي يل
فس :قد
قت َّ
قالت النَّ م
طريقا للمجد والشهرة ،واملتاع ،إًل وأغلقته دوين  ..فلم يبق أمامي من خيار ،سوى اللهو ،واللعب ..
والتمتع بزهو ِّ
ِّ
والسمر  ..قبل فوات األوان!
العمر  ..والركون إىل ال يدعة والراحة،
وجمالس الطيرب َّ

تفرين من سيء إىل أسوأ  ..ومن خيار خاطئ إىل خيار آخر أشد خطأ  ..وكأنك
قالت هلا
النفس :ي
م
ًل تعرفني الغاية اليت مخ ِّ
لقت ،وخلق اجلن واألنس من أجلها ...؟!
اإلنس إًَِّّل لِّيـ ْعب مد ِّ
ِّ
ت ا ْجلِّ َّن و ِّْ
ون ]الذارَّيت [ .51:وما أ ِّمم مروا
نفس ،قوله تعاىل [:وما خل ْق م
م
أما قرأت َّي م
اَّلل مخمْلِّ ِّ
إًَِّّل لِّيـ ْعبم مدوا َّ
صني لهم ال يِّدين ]البينة.5:
أين ِّ
أنت من التيسابق إىل فعل اخلريات ،وإىل رضوان للا تعاىل ومغفرته ،وجنة عرضها السماوات
واألرض  ..ففي ذلك انفسي ،وسابقي  ..واجتهدي  ..ويف هذا امليدان العظيم أفرغي مهيتك ،وطاقتك،
واحرصي أن ًل يتق يد ِّ
ضها
مك أحد ،تفوزين خبريي الدنيا واآلخرة [:سابِّمقوا إِّىل م ْغ ِّفرٍة ِّيمن َّربِّي مك ْم وجن ٍَّة ع ْر م
اخل ْيـر ِّ
ض ]احلديد [ .26:أ ْمولئِّك يمس ِّ
السماء و ْاأل ْر ِّ
كع ْر ِّ
ارعمون ِّيف ْ
ات و مه ْم هلا سابِّمقون ]املؤمنون[ .16:
ض َّ
ِّ
وِّيف ذلِّك فـ ْليـتـناف ِّ
سون ]املطففني.21:
س ال مْمتـناف م

غفور رحيم  ..ليس املهم العمل  ..املهم القلب  ..وما وقر يف القلب ..
َّفس :إن للا ٌ
قالت الن م
والقلب عامر ابإلُيان واحملبة ،وإين ألرجو بذلك أن أكون من أهل اجلنية!

س :كما أن للا تعاىل غفور رحيم ،فإن للا شدي مد العقاب  ..وللا تعاىل ًل ينظر إىل
قالت هلا النَّـ ْف م
ِّ
ينظر إىل القلوب واألعمال ،كما يف احلديثَّ ":
إن َّ
صوِّرمك ْم وأ ْموالِّ مك ْم،
اَّلل ًل يـ ْنظممر إىل م
القلوب وحسب ،وإمنا م
ول ِّك ْن يـ ْنظممر إىل قمـلموبِّ مك ْم وأ ْعمالِّ مك ْم "مسلم.
ِّ
صدقت يف احملبة ،واإلُيان يف القلب ،لظهر ذلك على اجلوارح ،وتمرجم إىل عمل  ..فإُيان
ُث لو
وحمبة يف القلب من غري ممتابعة وًل عمل ،ادعاء كاذب ،يعوذه الَبهان ،وًل برهان ،وللا تعاىل يقول [:قم ْل إِّن
اَّللم ويـ ْغ ِّف ْر ل مك ْم ذمنموب مك ْم ]آل عمران .36:هذا هو الَبهان على صدق احملبَّة
اَّلل فاتَّبِّعم ِّوين مْحيبِّْب مك مم ي
مكنتم ْم مِّحتبُّون ي
من عدمها؛ فعلى قدر احملبة الصادقة تكون املتابعة ،ويكون العمل ،وعلى قدر املتابعة والعمل تكون احملبة
الصادقة ،فكل منهما ًلزم وملزوم لآلخر ،وجودا وعدم ا.
ويف احلديث ":أًل َّ
ت فسد اجلس مد
ت صلح اجلس مد مكلُّهم ،وإذا فسد ْ
وإن يف اجلس ِّد مم ْ
ضغة؛ إذا صلح ْ
ِّ
ودليل عليه ،وما جيري على اجلسد واجلوارح
الباطن
فالظاهر بريد
ْب " متفق عليه.
مكلُّهم ،أًل وهي القل م
ٌ
م
واستقر يف القلب ،إن كان خريا فخري ،وإن كان شرا فشر.
الظاهرة ،دليل على ما وقر
ي
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فإَّي ِّك َّي نفس أن أتمين مكر للا  ..ترجني اجلنَّة والرمحة مبعصية للا  ..تمقيمني على َّ
الذنب ،وترجني
ي
م

املغفرة  ..فهو رجاء أهل اإلرجاء واجليفاء!
ًل حتسبني عطاء ِّ
شر ِّ
للا لك وأنت قائمة على معاصيه ،غري آِبة بوعيده ،هو خري ِّ
لك،
لك ،بل هو ٌّ
ِّ
ِّ
ْسنا بـيااتا و مه ْم
وهو استدراج ينتهي إىل اخلسران والنيدم ،وًلت حني مندم [:أفأمن أ ْه مل الْ مقرى أن َيْتيـ مه ْم أب م
ِّ
اَّلل فال َيْمن م ْكر يِّ
ضحى وهم يـلْعبون  .أفأ ِّمنواْ م ْكر يِّ
ِّ
ِّ
اَّلل إًِّلَّ
م
ْسنا م ا م ْ م
َنئ ممون  .أو أمن أ ْه مل الْ مقرى أن َيْتيـ مه ْم أب م
م
اخل ِّ
الْق ْو مم ْ
اس مرون ]األعراف.22-22:
بَّ ،
فإمنا هو
ويف احلديث ،قال ملسو هيلع هللا ىلص ":إذا رأيْت للا يمـ ْعطي العبد ِّمن الدُّنيا على معاصيه ما مِّحي ُّ
ِّ
سوا ما ذميكِّ مروا بِّ ِّه فـت ْحنا عل ْي ِّه ْم أبْـواب مك ِّيل ش ْي ٍء ح َّّت إِّذا ف ِّر محوا ِّمبا أموتموا أخ ْذان مه ْم
استدر ٌ
اج "ُ ،ثَّ تال [:فـل َّما ن م
ِّ
ِّ
سون ]األنعام.44:
بـغْتةا فإذا مه ْم مم ْبل م
ويف قوله تعاىل [:والَّ ِّذين يـ ْؤتمون ما آتوا َّوقمـلموبـ مهم و ِّجلةٌ أنَّـ مهم إِّىل رِّيِبِّم ر ِّ
اجعمون ]املؤمنون .11:قالت
م
ْ
ْ
م ْ
أم املؤمنني عائشة اهنع هللا يضرَّ :ي رسول َِّّ
اَّلل! أهو الَّذي يزين ،وي ِّ
الص يِّد ِّيق؛
ب اخلمر؟ قالً ":لَّ ،ي بِّنت ِّي
سر مق ،ويشر م
صوم ،ويت َّ
اف أن ًل يمتقبَّل منهم ".
صد مق ،ويمصلِّيي ،وهو خي م
ول ِّكنَّهم َّ
جل ي م
الر م
وسع للا عليه ،فلم ير أنه مُيكر به ،فال رأي له  ..املؤمن يعمل
قال احلسن البصري ":من َّ
ابلطاعات وهو مشف ٌق خائف و ِّجل ،والفاجر يعمل ابملعاصي وهو ِّ
آمن ".
م
ِّ
غرتوا ابهلل ".
وقال قتادة ":ما أخذ للام قوما قط إًل عند سلوِتم ،وغ َّرِتم ،ونعمتهم ،فال ت ي
فس :قد ضاقت ،واشتدت ،واستحكمت أقفاهلا  ..وًل أظنها ستمفرج على خري  ..فليأس
قالت النَّ م
من الفرج يتملكين  ..والقنوط من الرمحة يهيمن علي  ..وًل أظن إًل أين هالكة!

ط من رمحة للا يتناّف مع اإلُيان  ..وكما أن األمن والرجاء من غري عمل
س :القنو م
قالت هلا النَّـ ْف م
تواكل مذموم  ..كذلك اخلوف إىل درجة اليأس ،والقنوط من رمحة للا تعاىل مذموم ،وهو أشد ذنبا من

النفس إىل التفريط واجلفاء ،وامليل إىل
سابقه  ..والصواب أن جتمعي بني اخلوف والرجاء معا؛ فإذا جنحت
م
التوسع يف الرخص ،وكانت قادرة عليها ،غلَّ ِّ
بت جانب اخلوف واخلشية ،وجعلت الكلمة الفصل له  ..وإذا
حضر اخلوف ،مع عزوف النفس عن التفريط واجلفاء ،ومحلك على القنوط واليأس ،غل ِّ
يبت جانب الرجاء

برمحة للا تعاىل وعفوه ،وجعلت احلكم له ،فيعتدل امليزان من غري إفراط وًل تفريط ،وًل غلو وًل جفاء ،قال
ب ش ِّد ِّ
اب ِّذي الطَّو ِّل ًل إِّله إًَِّّل مهو إِّل ْي ِّه الْم ِّ
يد ال ِّْعق ِّ
نب وقابِّ ِّل التـ َّْو ِّ
تعاىل [:غافِّ ِّر َّ
الذ ِّ
صريم ]غافر [ .3:أ َّم ْن مهو
ْ
ت آانء اللَّْي ِّل س ِّ
اجدا وقائِّم ا ْحيذ مر ْاآل ِّخرة ويـ ْر مجو ر ْمحة ربِّيِّه ]الزمر .2:فجمعت هذه اآلية الكرُية بني
قانِّ ٌ
احلذر واخلوف من اآلخرة ،وبني الرجاء ،فهما ـ اخلوف والرجاء ـ كاجلناحني للطائرً ،ل ينفكان عن بعضهما
البعض ،كما ًل ُيكن له الطريان والنجاة إًل ِبما معا.
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ِّ
اخل ِّ
ِّ
صب ْحتمم ِّيم ْن ْ
اس ِّرين ]فصلت .23:واألمن
قال تعاىل [:وذل مك ْم ظنُّ مك مم الَّذي ظننتمم بِّربِّي مك ْم أ ْردا مك ْم فأ ْ

واخلوف إذا انفرد كل واحد منهما عن اآلخر ،حتقق سوء الظن برب العاملني ،الذي يمردي صاحبه ويوبقه،
يتفرقا ،وفق التفصيل الوارد أعاله ،حتقق حسن الظن ابهلل ،وللا تعاىل عند ظن عبده به؛ إن
وإذا اجتمعا ومل ي
ظن به خريا ،وجد خريا ،وإن ظن به غري ذلك ،فال يلوم ين إًل نفسه.

َّي نفس! ابب األمل ،والرجاء ،والتوبة مفتوح على مصراعيه ،وعلى مدار الوقت ً ..ل يغلق ِّ
دونك
م
م

ما دام فيك عرق ينبض ابحلياة ،واحلرص على التوبة واإلانبة ً ..ل حيول بينك وبينه حائل ،وًل وسيط ،قال
ادي الَّ ِّذين أسرفموا على أن مف ِّس ِّهم ًل تـ ْقنطموا ِّمن َّر ْمح ِّة َِّّ
تعاىل [:قمل َّي ِّعب ِّ
الذنموب ِّ
اَّلل يـ ْغ ِّف مر ُّ
اَّلل إِّ َّن َّ
مجيعا إِّنَّهم مهو
ْ
ْ
ْ
ِّ
ِّ
الْغ مفور َّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ط من َّر ْمحة ربِّيه إًِّلَّ الضَّآلُّون ]احلجر [ .51:وإِّذا سألك عبادي
يم ]الزمر [ .53:قال ومن يـ ْقن م
م
الرح م
َّاع إِّذا دع ِّ
ع ِّيين فِّإِّيين ق ِّر ِّ
يب د ْعوة الد ِّ
ان ]البقرة [ .681:فِّإ َّن مع الْعم ْس ِّر يم ْسرا  .إِّ َّن مع الْعم ْس ِّر يم ْسرا
ٌ
يب أمج م
وأّن!
عسر يمسرين َّ ..
]الشرح .1-5:وما من عمس ٍر إًل ويمتبعه للا تعاىل بيسرين ،وما غلب ٌ
رحم للا الشافعي إذ يقول:
ِّ ِّ ِّ
ب ِّ
ج
ول مر َّ
انزل ٍة ي م
ضيق هلا الفّت  ...ذرعا وعند اَّلل منها املخر م
ِّ
ج
ضاقت فـل يما استحكمت حلقاِتما  ...فم ِّرجت ومك م
نت أظمنُّها ًل تمفر م
فتد يخلت النَّفس املطمئنية خماطبة النفس األمارة ،والنفس اللوامة ـ وكانت تم ِّ
صغي إليهما ـ لتمنهي
م
نفع ٌ
ب،
احلوار بينهما :قد أطلتما اجلدال  ..فعند للا امللتقى واحلساب  ..يوم ًل ي م
مال ،وًل بنون ،وًل حس ٌ
ش ِّ
ب ،وًل زعامةٌ وًل رَّيسة  ..إًل من أتى للا تعاىل بقل ٍ
رك ،والرَّيء ،واحلس ِّد ،واألحقاد،
ب سليم من ال ي
وًل نس ٌ

والضغائن ٍ ..
ِّ
بقلب عام ٍر ابلتيقوى
وإان إليه راجعون [،وقم ِّل ا ْعملمواْ فسيـرى ي
الصاحل  ..وإان هلل ي
والعمل ي
اَّللم
عمل مك ْم ور مسولمهم وال مْم ْؤِّمنمون وستمـردُّون إِّىل ع ِّامل الْغ ْي ِّ
ب و َّ
الشهاد ِّة فـيمـنـبِّيئم مكم ِّمبا مكنتم ْم تـ ْعملمون ]التوبة[ .615:
فمن يـ ْعم ْل ِّمثْـقال ذ َّرٍة خ ْريا يـرهم  .ومن يـ ْعم ْل ِّمثْـقال ذ َّرٍة ش يرا يـرهم ]الزلزلة.8-2:

*****

 -114البِّ ْدعةم من ِّ
وجهة نظ ٍر أخرى!

عندما يكون البديل عن البدعة ما هو شر منها ،ليس من السنة واحلكمة أن تنهى عنها  ..والنهي
عنها يمشرع عندما يكون البديل عنها متاح ا ،وممكن ا ،وخريا منها.

يف بعض البلدان اليت حيكمها طغاة مستبدون ،حياربون الدعوة إىل للا ،وحياربون الكلمة الطيبة ..

وًل يسمحون بعقد الندوات ،واًلجتماعات ،إًل يف بعض املناسبات الدينة ،فإهنم يتساهلون ،ويسمحون،

كاملولد النبوي ،ومناسبة النصف من شعبان ،وحنوها من املناسبات  ..والناس عطْشى لكلمة الدين واإلُيان
ٍ
فحينئذ ،ليس من
 ..ورمبا كثري منهم ًل يسمعون كلمة عن اإلسالم ،ونب اإلسالم ،إًل يف تلك املناسبات ..
السنة ،واحلكمة ،أن ينَبي أحدان خماطب ا هؤًلء الناس :أن هذا الذي تفعلونه ،بدعة فاجتنبوه !....
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كذلك قد خيرج شاب حديث العهد ابلتدين مع مجاعة التبليغ ،يبيت معهم يف املساجد ،ويفعل

طقوسهم املعروفة  ..ليس من احلكمة أن يمنهى عن اخلروج معهم ،حبجة أن ما يفعله ويفعلونه بدعة أو فيه
بدع  ..إذا كنت تعلم أن البديل عنهم سيكون املراقص ،ودور اخلنا ،وأقران السوء ،والضياع !...

يف بعض البلدان األعجمية  ..من عادة أئمتهم قبل الصالة وبعد الصالة أن يقرؤوا الفاحتة،

واإلخالص ،واملعوذات ،واألذكار والتَّسابيح املعروفة بصوت مرتفع ،وأحياانا عَب مكَبات الصوت  ..فقلت

ألحدهم :هذا الذي تفعلونه بدعةً ،ل جيوز  ..فقال يل َّي فالن :هذا الذي نفعله هو رصيد الناس من

التدين ،لو أمسكنا ،ومل نفعل  ..وفعلنا ما تطلبه منا  ..مع عدم إجياد البديل املمكن والسهل ً ..ل متضي

سنة على الناس إًل ويكونون قد نسوا قراءة الفاحتة ،وسورة اإلخالص ،واملعوذات ،ونسوا التلفظ بشهادة

التوحيد  ..أو مل يعد مبقدورهم أن يتلفظوا ِبا بسهولة ،وًل بغريها من األذكار ،والتسابيح  ..وصعبت عليهم
الصالة  ..وألصبحوا ًل دينيني ،وأقرب إىل اإلحلاد منهم إىل التدين !...
فقلت يف نفسي :البِّدعةم أهو من من اإلحلاد  ..وأن يمذكر للا بصوت مرتفع ،أهون من أن ًل يمذكر للا

أبدا  ..ليس من السنية ،واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر أن ننهى عن بدعة يكون البديل عنها شرا منها

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

يتنبهوا له.

*****

ِّ
يل.
 -115األس مد والف م

خرج األس مد يتبخرت ويزأر يف الغابة  ..معلنا أنه السيد األول ،وأنَّه امللِّك يف الغابة ً ..ل يقبل له
ٍ
وتفرده يف حكم
خصما وًل منافسا  ..وكان كلما َّ
مر حبيوان يسطو عليه ويفرتسه  ..معلنا انتصاره عليه ،ي
ومزقه  ..ومر بثوٍر فقتله  ..ومر بثعلب فقتله  ..ومر بذ ٍ
ئب فقتله  ..إىل أن رأى
الغابة  ..فمر بضب ٍع فقتله ي
مبال ملا جيري حوله  ..فتوجس األس مد منه ِّ
فيالا ضخما ،يرعى غري ٍ
ومن ضخامته خيفةا  ..وأخذ يقرتب منه
جاس ا نبض الفيل  ..وماذا ُيكن أن يفعل لو دان منه أكثر  ..فما إن اقرتب من الفيل ،وجتاوز
ببِّطْء وتردد َّ

الفيل يرفع خرطومه إىل األعلى  ..حمملق ا بعينيه  ..وقد
حدوده يف اًلقرتاب  ..والفيل قد ًلحظه  ..إًل و م
هنم هنْمةا قوية ارجتت هلا أشجار الغابة  ..ومسعته مجيع حيواانت الغابة  ..فتوقف األسد  ..وتراجع ،وهو

يقول للفيل :أمزح معك أيها الفيل  ..أًل تعرفين  ..فأان أمزح  ..واقرتايب منك ما هو إًل جمرد مزحة  ..فهدأ

غضب الفيل  ..ومضى يف رعيه ،وثين وتكسري غصون األشجار  ..اتركا األسد خلفه يعيش أش يد حلظات
م
اخلوف والرعب  ...وهكذا أمريكا مل تدع دولة صغرية ،وضعيفة ـ وخباصة إن كانت من دول املسلمني ـ إًل

وسطت عليها ،وجربت أسلحتها وطرياهنا على أهلها الضعفاء  ..ومتاهت بقوِتا ،وانتصاراِتا ،وجمازرها ..

إىل أن واجهت الفيل الصيين ،فقالت له :أنت َّي أيها الفيل الصيين  ..رغم أنك قتلت من مواطين أمريكا
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أكثر من أربعني ألف ا بواسطة الفريوس كوروان  ..فإنك فيل لطيف وظريف  ..وحلو  ..وحبياب  ..وتوجيه
التصرحيات األمريكية الشديدة والقاسية جتاهك َّي أيها الفيل الصيين ً ..ل تعدو عن مزحة  ..فهي جمرد

عصب بليز! "؟!
مزحة سياسية  ..أًل تعرف أننا منزح  ..فعالم ًل تتحمل املزاح ً " ..ل ت ي
2121/4/21

*****
 -111نصيحة لآلابء.
من األخطاء اجلسيمة اليت يقع فيها كثري من اآلابء؛ أهنم إذا ًلحظوا على أحد األبناء ،ميوًلا
وانصراف ا حنو طلب العلم الشرعي ،أو الثقافة اإلسالمية ،أو حفظ القرآن ومدارسته  ..سرعان ما يمظهرون
له زهدا يف هذا اجلانب ،ويبدأون توجيهه إىل اًلنصراف واًلنشغال ابلواجبات املدرسية  ..وأن ًل يكون
انشغاله ابلعلوم الشرعية والثقافة اإلسالمية على حساب الواجبات املدرسية  ..وأحياانا ًل حيلو هلم أن
يذ يكروا أبناءهم ـ ذكورا وإاناثا ـ أبمهية الواجبات املدرسية ،إًل عندما يروهنم منصرفني أو منشغلني حبفظ كتاب
للا ،ومدارسة الثقافة اإلسىالمية ،وحنو ذلك  ..فماذا حيصل  ..وماذا تكون النتيجة؟!

الذي حيصل أن األبناء ـ ذكورا وإاناثا ـ يزهدون بطلب العلم الشرعي  ..ويفقدون احلماس واًلهتمام

ابلثقافة اإلسالمية  ..وابألخالق اإلسالمية  ..ألن آابءهم مل يمظهروا هلم اًلهتمام ِبذا اجلانب  ..بل أظهروا

هلم العكس  ..اثني ا ،أن األبناء ـ نتيجة لذلك ـ تسوء أخالقهم ،ويسوء سلوكهم  ..مبا ينعكس سلب ا على
نفسية وسلوك األطفال أنفسهم  ..وعلى عالقتهم آبابئهم  ..وأبقراهنم  ..وابحمليط الذي يعيشون فيه ..
ويصحبهم هذا اًلحنراف ،وسوء اخللق إىل ِّ
الكَب وإىل ما بعد مرحلة الشباب  ..وهنا تبدأ صيحات

وصرخات اآلابء واألمهات  ..يناشدون املصلحني والشيوخ النجدة والتد يخل  ..أبن يصلحوا أبناءهم وبناِتم
 ..وأن األبناء قد ساءت أخالقهم ،وساء سلوكهم ،وأن قيادهم أصبح صعبا  ..والسبب هو من عند
أنفسهم؛ أنفس اآلابء واألمهات  ..من ذلك الوقت الذي كانوا يظهرون فيه اهتمامهم ابلواجبات املدرسية،
دون الواجبات الشرعية ،والثقافة اإلسالمية  ..واألخالق اإلسالمية  ..فعموقِّبوا من جنس فعلهم  ..وًل
يلوموا إًل أنفسهم!

*****
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األهواء كثرية ومتج يددة؛ كانت ،وًل تزال ،وستظل؛ ألن الشيطان ًل يفتأ أن ينفخ فيها كلما ذبلت،
وآلت إىل األفول واهلالك ،ويبحث عن نص ٍري هلا حيتضنها ويرويها  ..وهي مثلها كمثل نبتة خبيثة يف صحراء
ِّ ٍ
عمن يرويها ،أو ينقلها إىل واحة خضراء؛ لتقتات من فتات وفضالت ما يمصيب،
قاحلة جدابء ،تبحث ي
ويصل إىل ما يقرِبا من النبااتت.
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ِّ
األهواء املهجورِّة واملتع يفنةَ ،يىب بعض املعاصرين ـ على طر ِّ
يقة اجل ْع ِّ
الن الَّيت
ويف التَّاريِّخ تراكمات من
م
م
م
ِّ
سميات وعناوين جديدة
م
تدفع النَّنت أبنفها ـ إًل نـ ْبشها ،وإخراجها من جديد للنور ،وللهواء الطلق  ..حتت مم ي
وبراقة ما أنزل للا ِبا من سلطان :التنوير  ..والتجديد  ..واحلداثة  ..وغريها من األلقاب والعناوين اليت
َّ
ظاهرها متشابهِّ ،
وابطنمها ش ٌّر وخبيث!
م
والزجر ،لعليهم ينتهون  ..كما يف احلديث ":من وقَّر ِّ
صاحب ٍ
بدعة ،فقد
وهؤًلء حقهم اهلجرَّ ،
أعان على ه ِّ
دم اإلسالم ".

أحب أن يمكرم دينه؛ فليعتزل جمالسة أصحاب األهواء؛ فإن جمالستهم
وعن ابن مسعود ،قال ":من َّ

ألصق ابجلَّرب ".

وعن احلسن البصري ،قالً ":ل جتالس صاحب ٍ
بدعة؛ فإنه ُيرض قلبك ".
قال األوزاعيً ":ل مت يكنوا صاحب ٍ
بدعة من جدل؛ فيمورث قلوبكم من فتنته ارتياابا ".
وقال َّ
الشافعي ":محكمي يف أهل الكالم أن يمضربوا ابجليريد والنعال ،ويمطاف ِبم يف العشائر
والسنَّ ِّة ،وأقبل على الكالم ".
والقبائل ،ويمقال :هذا جزاء من ترك الكتاب ُّ
وقال أمحد بن حنبل للحارث بن أسد احملاسب ،بسبب تصنيفه كتاابا يف الرد على املبتدعـة ":وحيك
ألسـت حتكي بدعتهم أوًلا ُث تـرد عليهـم؟ ألسـت حتمـل النـاس بتصنيفـك على مطالعة البدعة والتفكر
ابلشبهة ،فيدعوهم ذلك إِّىل الرأي والبحث والفتنة؟!".

*****
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عهد كوروان!
م

عادةم الثيعالب أن يستولوا على شوارع مدينة لندن ،بعد منتصف الليل؛ خللوها تقريبا من املارة،
وهلدأ ِّة حركة النياس  ..يبحثون عن طعامهم يف الفضالت اليت تمرمى يف سالت ال مقمامة  ..أما يف عهد كوروان،
فقد ق يدموا توقيت خروجهم إىل الشوارع ،وتوقيت غزوها واًلستيالء عليها ،إىل ما بعد غروب الشمس،
فرتاهم يطوفون يف الشوارع ،وبني األزقة ،والبيوت ـ يبحثون عن الطعام ،ويقفزون ويلعبون وُيرحون ـ بكل
الشر ِّ
حريية وطمأنينة ،وأمان ً ..ل يبالون لنظرات الناس إليهم من ُّ
ف والنيوافذ  ..يمقابلون نظرات النياس هلم،
بنظرات التهكم ،واًلستخفاف ،والتيح يدي  ..وكأهنم على ٍ
علم أبن الناس وكالِبم حمبوسون يف منازهلمً ،ل

كأين ابلثيعالب يقولون ،ويدعون :اللهم
يستطيعون ـ يف هذا التوقيت املب يكر ـ اخلروج إليهم ،وًل ترويعهم  ..و ي
ِّأدم حبس الناس يف بيوِتم ِّ ..
صد مق يف النَّاس ،وقوم الثيعالِّب
وأد ْم علينا نعمة احلريية؛ نعمة كوروان  ..ي ْ
املثل ":مصائِّب ٍ
قوم عند ق ٍوم فوائ مد ".
م

*****

 [ -112إِّ َّان ِّمس ْعنا قمـ ْرآانا عجب ا ]اجلن.6:
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ف عند ح يٍد  ..ومن عجائبه املمدهشة أنه مبفرده يمقاتل يف ميادين الكفر،
عجائب القرآن ًل تتوقي م
م
اجلرارة ،ووسائلهم اهلدَّامة  ..فال يقوون جمتمعني
والنفاق ،والزندقة ،واإلحلاد  ..مبفرده يمقاوم ويمقاتل جيوشهم ي

وأّن ..
الصخب ،واللغو ،والضجيج ،الذي به حييلون بينه وبني مسامع النياسَّ ،
على مواجهته إًل إبحداث ي
وتنوع ،كما قال تعاىل [:وقال الَّ ِّذين
األسلوب القدمي اجلديد ،وإن كان اجلديد منه قد تضاعف وتطورَّ ،
كفروا ًل تسمعوا ِّهلذا الْ مقر ِّ
آن والْغ ْوا فِّ ِّيه لعلَّ مك ْم تـ ْغلِّبمون ]فصلت.21:
ْ م
ْ
م
كر ِّ
ستمر من غري
الليل والنَّهار مم ٌ
املكائ مد ًل محتصى  ..محت م
ار أمامها العم مقول  ..تدعم احلليم حرياانا  ..وم م
توقي ٍ
لكن كتاب للا ـ مبفرده! ـ
ف  ..وإن مكرهم لتزول منه
م
اجلبال  ..يريدون أن يمطفئوا نور للا مبكرهم َّ ..
بطل مكرهم  ..وحير مق ابطلهم  ..وَيىب إًل أن يمتِّ َّم
هلم ابملرصاد؛ يمب يد مد مكائدهم  ..وظلمهم وظالمهم  ..ويم م
نورهم ـ ويف ِّعقر ِّ
دارهم ـ ولو ك ِّره الكافرون!
وأمةٌ تنتمي هلذا الكتاب العظيمُّ ،
حق هلا أن ًل تقلق ،وًل حتْزن.
قاتل بال ممقاوم ،وًل ممنازِّع  ..ي
إنه مم ٌ

*****
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ملن يشكو الفراغ  ..ويرى يف الفراغ نقمةً ،ل نعمةا تمغتنم  ..وحيرص أن يقتل أوقاته ابلعادات
والسلوكيات اخلاطئة ،وفيما ًل ينفع ،أقول :الوقت أنت ،وأنت الوقت  ..فهو يساويك وأنت تساويه ..
وكلما ذهب جزء من وقتك ،ذهب جزء منك  ..فإذا ذهب وقتك كله ،ذهب كليك ،وجاء أجلمك  ..وًلت

حني مندم!

الوقت وعاء  ..هناك من مُيلئ وعاءه ذهبا ولؤلؤا  ..وهناك من ُيلئه بعرا ،وحصا ،ورواثا  ..فمن أي
م

الفريقني أنت؟!

الوقت هو املساحة اليت منحك للا إَّيها لكي تنجز فيها مشاريعك ،وأعمالك  ..وتنجز فيها

اًلختبارات املوكل ِبا  ..واليوم الذي ُيضي من غري إجناز وًل عمل  ..تمقتطع قطعة من املساحة املتاحة لك

 ..وهكذا يف كل يوم تضيق املساحة عليك حّت تفقد املساحة اليت ُيكن أن تنجز فيها شيئ ا  ..ويدق جرس
ٍ
وحينئذ ًل ينفعك استجداؤك دقيقة
انتهاء توقيت اإلجابة عن اًلختبارات  ..وتمطوى صحف اًلختبارات ..

من الوقت ،لتستدرك ،وجتتهد ،وتعمل صاحل ا  [ ..ولو تـرى إِّ ِّذ الْمج ِّرمون انكِّسو رمؤ ِّ
وس ِّه ْم ِّعند رِّيِبِّ ْم ربَّـنا
مْ م
ْ
م م
ِّ
ِّ
صط ِّر مخون فِّيها ربَّـنا أ ْخ ِّر ْجنا نـ ْعم ْل
أبْص ْران و ِّمس ْعنا ف ْارِّج ْعنا نـ ْعم ْل صاحلا إِّ َّان مموقنمون ]السجدة [ .62:و مه ْم ي ْ
ص ِّ
احلا غ ْيـر الَّ ِّذي مكنَّا نـ ْعم مل أوملْ نمـع ِّيم ْرمكم ]فاطر .32:أومل نعطيكم الوقت الكايف من قبل ً ..ل عذر لكم!
الوقت كف ٍ
الت  ..وكل امر ٍئ وما يزرع يف فالته املقتطعة له  ..هناك من يزرعها شوكا ،وهناك من
م

يرويها ويزرعها مبا َّ
عمره وفالته قاحلة
لذ وطاب ،وعظم نفعه وعطاؤه  ..وقد خاب وخسر من انقضى م
جدابءً ،ل خري فيها!
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كل ٍ
ِّ
صحيفة عملك  ..يوم يمقال
يوم يمقتطع من عمرك ،يمو يدعك قائالا :إىل اللقاء  ..سرتاين يف
ِّ
ِّ
وإما أن تمساء!
فإما أن تمس َّر يبَّ ،
لك [:اقـْرأْ كتابك كفى بِّنـ ْفسك الْيـ ْوم عل ْيك حسيب ا ]اإلسراء .64:ي
ص الناس ،من أرخص وقته وعمره ،ورضي لوقته أن ُيضي بال مثن ،أو بثم ٍن خبس !...
أرخ م

أزه مد ِّ
الناس بنفسه ،أزهدهم بوقته  ..من يرضى أن ُيضي وقتا من عمره من دون أن ينجز فيه شيئا
انفعا !...
العبد اململوك من يبيع وقته لآلخرين  ..أو يسمح لآلخرين أن يتحكموا بوقته ،وابلطريقة اليت

يهدرون ِبا وقته!

ِّ
س ِّكي و ْحمياي ومماِّيت
أنت عبد هلل وحده؛ يعين أن وقتك كله جيب أن يكون هلل [ ،قم ْل إ َّن صالِّيت ونم م
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ب الْعال ِّمني ]ً ،ل شريك له.
ب الْعال ِّمني ]األنعام .612:فحياتك كلها حّت مماتك [ يَّلل ر ِّي
يَّلل ر ِّي
أنت عبد هلل وحده؛ يعين أن وقتك كله جيب أن يكون يف طاعة للا؛ يرتد عليك ـ يف دينك أو

مدنياك أو كليهما مع ا ـ ابخلري ،أو يرتد عليك وعلى أهلك ،أو على غريك من الناس ابخلري  ..ويف احلديث":
اس أنفعم مه ْم لِّ ِّ
خريم الني ِّ
لناس ".
الوقت نعمة وأمانة ،وإنك ملوقوف ومسؤول عنها؛ هل فرطت ِبا ،أم أحسنت رعايتها واغتنامها،
ِّ
تزول قدما ٍ
حّت يمسأل عن ِّ
عمرِّه فيما أفناهم ."...
عبد يوم
كما يف احلديثً ":ل م
القيامة َّ
مخس :حياتك قبل موتِّكِّ ،
ِّ
مخسا قبل ٍ
وص َّحتك قبل سق ِّمك ،وفراغك قبل
وقال ملسو هيلع هللا ىلص ":اغتن ْم ا
مشغْلِّك ،وشبابك قبل هرِّمك ،و ِّغناك قبل ِّ
فقرك ".

إين ألكرهم أن أرى أحد مكم سبـ ْهلالا ـ أي فارغ ا ـ ًل
وقد أمثر عن الفاروق عمر بن اخلطاب هنع هللا يضر قوله ":ي
عمل دنيا ،وًل يف ِّ
يف ِّ
عمل آخرة ".
ِّ ِّ ِّ ِّ
ضيع
م
أنفس ما عمنيت حب ْفظه  ...وأراهم ْ
أسهل ما عليك ي م
والوقت م
ًل تـ مق ْل :ما عندي عمل  ..ماذا أعمل  ..وب أقضي الوقت؟!
إن مل يكن لديك عمل تنتفع به لنفسك ،أو ألهلِّك ،أو للناس  ..فانشغل ِّ
بذكر للا ،أنعم به من
شغل  ..أو بتالوة القرآن ،وتدبير معانيه  ..أو بقراءة ٍ
ٍ
كتاب انف ٍع  ..أو ابستماع لدرس انفع ،عن طريق
شبكة اًلنرتنت ،وما أكثرها  ..فلو قلت :سبحان للا ـ وهي ًل أتخذ منك أكثر من اثنيتني ـ تمغرس لك ِبا

شجرةٌ يف اجلنةً ،ل يعلم مجاهلا ،وعطاءها ،وعظمتها إًل للا  ..كذلك لو قلت :احلمد هلل ،وًل إله إًل للا،
ِّ
بكل واحدةٍ
وللا أكَب ،كما يف احلديث ":مسبحان للا ،واحلم مد هلل ،وًل إله إًل للام ،وللام أكَبم؛ تمغر م
س لك ِّي
شجرةٌ يف اجلن َِّّة " .ما أقليه من جهد ،وما أعظمه من أجر!
قصتمه  ..قال أبو ذر هنع هللا يضرَّ ":ي رسول للا ماذا
وًل يكن مثـلمك ،كمث ِّل صاحب أيب ذ يٍر  ..وإليك َّ
نب ِّ
ِّ
اإلُيان عمل؟ قال :أن تم ِّ
يمنجي العب مد من الن ِّ
خولك
للا مع
رضخ مما َّ
َّار؟ قال ملسو هيلع هللا ىلص :اإلُيا من ابهلل .م
قلتَّ :ي َّ
ٌ
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قلتَّ :ي َّ ِّ
ِّ
للا ،وتم ِّ
ابملعروف ،وينهى عن
َيمر
رضخ مما رزقك للام .م
م
نب للا فإن كان فقريا ًل جي مد ما يرض مخ؟ قال :م
ِّ
ِّ
لتَّ :ي
ًليستطيع أن َيمر املعروف ،وًل ينهى عن
قلت :إن كان
املنكر؟ قال :فلْيم ِّع ِّن األ ْخرق .ق م
املنكر .م
م
نب ِّ
ِّ
للا أرأيت إن كان ضعي افا
حيسن أن يصنع؟ قال :فلْيم ِّع ْن مظلوم ا .م
قلتَّ :ي َّ
رسول للا ،أرأيت إن كان ًل م
ًل يستطيع أن يعني مظلوما؟ قال ملسو هيلع هللا ىلص :ما تري مد أن ترتك ِّ
ك أذاه عن ِّ
الناس ".
لصاحبِّك من خ ٍري؟! لِّيم ْم ِّس ْ
م م

*****

املليار َّ
الذهب!
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ٍ
اس عن املليار َّ
الذهب َّ ..
حديث الني ِّ
إنسان سيكون عرضة للتآمر والقتل،
وأن ما زاد عن املليار
كثمـر
م
خشية اإلنفاق  ..ولِّز ْع ِّم األشر ِّار ِّ
األش َّح ِّاء أن األرض ًل تـتَّ ِّسع ألكثر من مليارهم ،وًل تم ِّ
طعم أكثر من مليار
م
إنسان  ..وهلؤًلء األشرار نقول :ليس لكم من األمر شيئا  ..فاألمر كله هلل ا ِّ
ْك مم ْل مكه،
لواحد القهار  ..فاململ م
واألرض من مل ِّ
ْك ِّه ،وهلا رب يرعاها وحيميها  ..وأنه تعاىل ربُّنا هو الذي يرزق ،وي ِّ
طعم ،ويسقي من فيها[:
م
ي
م
م
السماو ِّ
ات و ْاأل ْر ِّ
ض قم ِّل َّ
السماء ِّرْزقم مك ْم وما تموع مدون
اَّللم ]سبأ [ .24:وِّيف َّ
قم ْل من يـ ْرمزقم مكم ِّيمن َّ

]الذارَّيت .22:ومهما مكر م مكرا مكبَّارا ،وآتمر م ،فاهلل تعاىل لكم وملكركم ابملرصاد ،وهو أعلى وأسرعم
مكرا.
اإلنف ِّ
صدق للا العظيم [:قمل لَّ ْو أنتم ْم متْلِّ مكون خزآئِّن ر ْمح ِّة رِّييب إِّذا َّأل ْمس ْكتم ْم خ ْشية ِّ
اق وكان اإلنسا من
ِّ
شريرة ،قبل أن تفنيدوا ما يف
شحكم ،وعن نواَّيكم ال ي
قـتمورا ]اإلسراء .611:القرآن حدَّثنا عنكم ،وعن ي
ابلسوء ،وع َّما محتيكونه ،وتكيدونه !...
أنفسكم َّ
األمارة ي

*****

احلسنات َّ
تتشفع عند مورد َّ
والزًلت.
-122
الشدائدَّ ،
م

الشدائد ،واملصائب ِّ ..
ات تم ْست ْحضر ،وتـتش َّفع ِّعند ِّ
مورِّد َّ
ش يدة،
فأعدُّوا احلسناتَّ ،
ألَّيِّم ال ِّي
احلسن م
وت [:فـل ْوًل أنَّهم كان ِّم ْن ال مْمسبِّي ِّحني  .للبِّث ِّيف
تنفعمكم إبذن للا  ..قال تعاىل عن نبيه يونمس ملا التـقمه احلم م
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ت
بيح  ..والثَّالثةم الذين دخلموا الغار ،ف ْاحنطَّ ْ
َّس م
بطْنه إِّىل يـ ْوم يمـ ْبـعثمون ]الصافات .644-643:ف مذكر له الت ْ
على ف ِّم غ ِّ
وتوسلوا ِبا إىل للا ،فانفرجت
ت عليهم  ..است ْحض مروا حسناِتمَّ ،
ارِّه ْم ص ْخرةٌ ِّمن اجلب ِّل ،فانْطبـق ْ
السيئات  ..قال
عنهم َّ
البحر على فرعون ،استنجد واستغاث  ..ومل ي مكن عنده إًل َّ
الصخرة  ..وملا انطبق م
للا له [:آآلن وق ْد عص ْيت قـ ْب مل ومكنت ِّمن ال مْم ْف ِّس ِّدين ]يونس.26:
كذلك فإن احلسنات تمستحضر وتتش يفع عند ِّ
الزًلت ،فتقيل عثرات صاحبها ،قال تعاىل[:
مورد َّ

ِّ
ِّ ِّ
السـيِّئ ِّ
الصالة طر ِّيف النـَّه ِّ
ات ]هود.664:
وأقِّ ِّم َّ
ار ومزلف ا يمن اللَّْي ِّل إِّ َّن ا ْحلسنات يم ْذه ْنب َّ ي
اَّلل عليه وسلَّم ،فقالَّ :ي رسول ِّ
ت
للا ،أص ْب م
النب صلَّى َّم
م
أخرج مسلم يف صحيحه ،أن رجالا جاء إىل ِّي
حدًّا ـ يريد ذنب ا دون احلدود املعلومة اليت تستوجب قصاص ا حم يددا منصوص ا عليه ـ فأقِّ ْمهم عل َّي ،قال:
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ِّ
ول ِّ
وحضر ِّ
الصالةم فصلَّى مع ر مس ِّ
للا صلَّى َّ
إين
اَّللم عليه وسلَّم ،فـل َّما قضى َّ
ت َّ
الصالة قالَّ :ي ر مسول للاِّ ،ي
ِّ
ت حدًّا ،فأقِّم ِّ َّ ِّ
الصالة معنا؟" .قال :نـع ْم ،قال ":ق ْد غم ِّفر لك ".
هل حض ْرت َّ
أص ْب م
ْ
يف كتاب للا ،قالْ ":
قد تـو َّ
ضوء؟ قال :بـلىَّ ،ي
ويف رواية ":أرأيْت ِّحني خر ْجت ِّمن بـ ْيتِّك ،أليس ْ
الو م
ضأْت ْ
فأحس ْنت م
ول ِّ
الصالة معنا؟ فقال :نـعمَّ ،ي رسول ِّ
رسول ِّ
للا صلَّى َّ
اَّللم عليه
للا ،فقال له ر مس م
للا ،قال :مُثَّ ش ِّه ْدت َّ
م
م
ْ
وسلَّمَّ :
فإن َّ
اَّلل ق ْد غفر لك ذنْـبك " .ف مذكِّرت له حسنة الصالة ،وتشفعَّت له.
أن رسول ِّ
وملَّا كتب ِّ
أهل َّ
مكة ي ْذ مك مر هلم َّ
حاطب بن أيب بـلْتعة إىل ِّ
للا صلَّى للام عليه وسلَّم أراد
غ ْزوهم  ..قال عمم مر :إنَّه ق ْد خان َّ
ض ِّرب عمنمـقهم ،فقال ملسو هيلع هللا ىلص ":أليس ِّمن ْأه ِّل
اَّلل ورسوله واملمْؤِّمنِّني ،فد ْع ِّين فِّأل ْ
ب ْد ٍر؟! لع َّل َّ
معت ع ْينا عممر ،وقال:
ت ل مك ْم " .فد ْ
اَّلل اطَّلع إىل ْأه ِّل ب ْد ٍر ،فقال :ا ْعملموا ما ِّش ْئـتم ْم ،فق ْد غف ْر م
َّ
اَّللم ورسولمهم أ ْعل مم .البخاري.

لعل للا قد اطَّلع على ِّ
ويف رواية ":أتقتم مل ر مج اال ِّمن ِّ
أهل بد ٍر ،فقال :ا ْعملوا ما
أهل ب ْد ٍر؟! ما يم ْدريك َّ
ِّشئتمم " .فذكِّرت له حسنة بدر ،وتش يفعت له.

ِّ
َّ
النب صلَّى للام عليه وسلَّم كان ْ
امسمهم
كذلك احلديث الذي أخرجه البخاري ":أن ر مج اال على ع ْهد ِّي
ك رسول َِّّ
عبد َِّّ
النب صلَّى للام عليه وسلَّم
ب ِّمح اارا ،وكان يم ْ
ض ِّح م
اَّلل صلَّى للام عليه وسلَّم ،وكان ُّ
ْ
اَّلل ،وكان يمـل َّق م
الشر ِّ
ق ْد جلدهم يف َّ
اب ،فأِّميت به يـ ْواما فأمر به ف مجلِّد ،فـقال ر مج ٌل ِّمن الق ْوِّم :اللَّ مه َّم الع ْنه ،ما أ ْكثـر ما يمـ ْؤتى ِّبه؟
لنب صلَّى للا عليه وسلَّمً :ل تـلْعنوه ،فـو َِّّ
ب َّ
اَّلل ورسولهم " .ف مذكِّرت له حسنة حبه
ت إنَّه مِّحي ُّ
اَّلل ما علِّ ْم م
فـقال ا ُّ
مم
م
هلل ولرسولهِّ ،
وصدق وًلئه ،ومنعت من حلوق وعيد اللعن به.

األر ِّ
كذلك اخلارجي ،الذي قال للنب ملسو هيلع هللا ىلص :اتَّ ِّق َّ
ض أ ْن
اَّلل! قال ملسو هيلع هللا ىلص ":ويْـلك ،أول ْس م
ت أح َّق ْأه ِّل ْ
يدَّ :ي رسول َِّّ
الرجل ،قال خالِّ مد بن الولِّ ِّ
َّ
يـت َِّّقي َّ
ب عمنمـقهم؟ قال ملسو هيلع هللا ىلصً ":ل؛ لعلَّهم أ ْن
اَّلل ،أًل أ ْ
ض ِّر م
م
اَّلل؟!" ،مُثَّ وىل َّ م م
يكون يمصلِّيي " ..البخاري .فذكر له الصالة.
وقد أوصى النب ملسو هيلع هللا ىلص ابألنصار خريا؛ لسابقة إسالمهم وجهادهم ،وبذهلم ،فقال ":فاقبـلموا من
ِّ
مْحم ِّسنِّهم ،وجتاوزوا عن مم ِّسيئِّهم "؛ فإذا ما أساء أح مدهم ـ ما مل يكن َّ
حدود للا ـ فأقيلوا عثرته،
حدا من
الس ِّ
بق يف اجلهاد ،ونصرة اإلسالم ،ونب اإلسالم ،فإن ذلك يشفع له.
وجتاوزوا عن سييئتِّه ،واذكروا له حسنة َّ

*****

 -123كيف يطيب لكم أن تمـ ْؤذموا رسول ِّ
للا ملسو هيلع هللا ىلص ..؟!
م

قال تعاىل [:وما كان ل مكم أن تمـ ْؤذموا رسول َِّّ
ُيارسه
يح الذي م
م
اَّلل ]األحزاب .53:األذى الصر م
ْ
الكل يعلمه  ..أما األذى ِّ
والز ِّ
اخلفي واملبطين ،والذي ُيارسه من محيسبون على امللية ،وأهل
ارَّ ،
اندقةمُّ ،
ي
الك يف م
الق ِّ
ِّ
بلة ،هو الذي ينبغي تعريتمه ،وأن يمشار إليه  ..من ِّ
ابلسنية،
صور هذا الني ِّ
يعن ُّ
وع من األذى :الط م
ِّ
ِّ
ابلقرآن من
ابًلكتفاء
القول
واًلستخفاف ،واًلستهانةم ِبا،
واًلنتقاص من ق ْد ِّرها ومن مح يجيَّتِّها  ..ومنها ،م
م
م
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والرجوع إليها؛ فيخرجوهنا من ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
األحاديث
اًلستدًلل واًلحتجاج  ..ومنها ،ر ُّد كث ٍري من
دائرة
السني ِّة،
ِّ
دون ي
ِّ
جعل ِّ
بزعم أهنا آحا ٌد ،وظنيية الدًَّللة  ..ومنها ،تقدميم ِّ
العقل حكم ا على
العقل على الثيابت من مسنيته ،و م
ِّ
ِّ
ِّ
السنيةَ ،ي مخذ منها ما يهوىُّ ،
اًلستدًلل
ب على
رسول للا ملسو هيلع هللا ىلص ،وكثرةم
ُّ
ويرد ما يهوى  ..ومنها ،الكذ م
ِّ
ِّ
اًلستخفاف
ضعيفة ،على أهنا من أقوالِّه ،وما هي من أقوالِّه  ..ومنها،
ابألحاديث
م
املوضوعة املكذوبة ،وال ي

ببعضهم ،وإخراجهم من ِّ
واًلنتقاص من ق ْد ِّر أصحابِّه ِّ
الكرام ،والطَّعن والغمز ِبم أو ِّ
دائرة املرجعيي ِّة اليت يمرج مع
م
م
م
م
استحضار أقصى درج ِّ
فيها إىل ف ِّ
ات األد ِّ
ِّ
ِّ
ب ،والتَّوقري ،عند
مسائل ال يِّدين  ..ومنها ،عد مم
همهم وأقواهلم يف
ِّ
وآل بيتِّه ِّ
ِّ
احلديث عن أهلِّهِّ ،
إبحياء ما يم ُّ
ضادها من البِّدع  ..ومنها ،الغملمو يف
الكرام  ..ومنها ،إماتةم سنَّته
ِّ
ِّ
يوخ،
ش ِّ
األئم ِّة ،وال ي
شخص النب ملسو هيلع هللا ىلص ،ويف إطرائه ،ورفعه إىل مقام األلوهيية ،والربوبية  ..ومنها ،الغملمو يف ي
ِّ
ب صلى للام عليه وسلم  ..فهذا كله مما يمؤذي رسول للا ملسو هيلع هللا ىلص،
والتَّ ي
عصب هلم ،وألقواهلم ،ورفعهم إىل مقام النَّ ي
وهلؤًلء مكلِّيهم يقال [:وما كان ل مكم أن تمـ ْؤذموا رسول َِّّ
حبس ِّ
ب أذاه ـ من قوله
م
م
ْ
اَّلل ] ،وهلؤًلء مكلٌّ له نصيبه ـ ْ
اَّللم ِّيف ُّ
اَّلل ور مسولهم لعنـ مه مم َّ
تعاىل [:إِّ َّن الَّ ِّذين يمـ ْؤذمون َّ
الدنْـيا و ْاآل ِّخرِّة وأع َّد هلم ْم عذاابا ُّم ِّهين ا ]األحزاب.52:

*****

كل الني ِّ
اس حيبون ولدك.
 -124ليس ُّ

أعين َّ
تتحمله
يتحملوه كما ي
أن الناس ًل حيبون ولدك كما حتبه أنت ،وًل تتوقع ،وًل ترجو منهم أن ي

أنت  ..وابلتايل عندما تزور النياس ،وبصحبتك ولدكً ،ل ترتك له العنان يف أن يقفز كيفما يشاء ،وعلى من
وخيرب ما يشاء  ..وإمنا امحله على األدب مبا يمرجتى ممن هم يف ِّسنِّيه  ..وهذا ًل
يشاء ،أو يعبث مبا يشاء ،ي
ُينع من أن يلهو ويلعب مع أقرانه مبا يناسب عمره ،وتسمح به ظروف الزَّيرة  ..فقد يسرك عبثمه ،وشغبمه،
ويتحرجون أن يمظهروا لك
وُتريبمه ،وما حيدثه من ضجيج  ..لكن قد يمضايق وحيرج من نزلت عندهم ضيفا،
ي
شيئا من ذلك.
ًل أزال أذكر زَّيرة مع مجع من الطيبني ألخ يف منزله  ..وما إن أخذ كل منا مكانه ومقعده  ..إًل

وجاء األخ بولد لهً ،ل يتجاوز من العمر مخس سنوات؛ ليعرفنا عليه  ..فأقبلنا على الولد ابلرتحيب،

واًلهتمام ،والتقبيل مبا يقتضيه الواجب ،ويسمح به ظرف الزَّيرة  ..وإىل هنا األمور طيبة ًل حرج وًل
ابلشغب ،والقفز من ٍ
إشكال فيها  ..إًل أن الولد إبغراء من أبيه مل يهدأ  ..فبدأ َّ
واحد إىل آخر ،ويعلو

أكتاف ،ورؤوس ،وطرابيش اجلميع  ..والطرابيش تتساقط يف حجور أصحاِبا  ..والولد يف قمة املرح

والنشاط  ..وكأنه قد اجتمعت فيه مهارات عشرة قرود  ..واألب ينظر إىل ولده إبعجاب ،ووجهه يتهلل
الش ِّ
ويضيء من السرور والسعادة ،ملهارات ولده يف َّ
غب ،والقفز على أكتف ورؤوس ،وطرابيش املشايخ ..
بينما اإلخوان الزائرون كانوا يف قمة احلرج والضيق  ..فانتهى اجمللس ومل نستطع أن نتناول مسألة واحدة أو
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نتكلم يف موضوع معني؛ ألن اًلهتمامات كلها كانت منصبة على الولد ،وقفزاته ،وحركاته البهلوانية ..

وعلى الطرابيش اليت تسقط يف حجور أصحاِبا!

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

*****
 -125نعمةم القبمول.

وتزول بكفراهنا  ..و مشكر ِّ
نعمةم القبول كغريها من النيعم ،تزي مد ُّ
نعمة القبول يكون
ابلشكر ،وتنقص
م
م
شفاعة ،والتَّوسط لذوي احلاجات ،واحلقوق  ..والسعي عند ذوي النفوذ ،وأويل
إبغاثة امللهوفني ،وبذل ال ي
ِّ
يب
األمر يف حتصيل حقوق املستضعفني ،واملظلومني  ..قال تعاىلَّ [:من ي ْشف ْع شفاعةا حسنةا ي مكن لَّهم نص ٌ
ِّيم ْنـها ]النساء .85:أي من ثواِبا وأجرهاَّ ،
ال على اخلري كفاعله.
فالد م
ٍ
الزمن  ..وكانت لكلمته أثرا عند ذوي النُّفوذ ،يمسمع
كم من
شخص م َّن للام عليه ابلقبول فرتاة من َّ
وتصرف أباننيية ،جتاه
هلا ،م
وحيسب هلا حساِبا  ..فلم يشكر هذه النعمة  ..ومل يستغلها استغالًلا حسنا َّ ..
ِّ
واملظلومني  ..فال يهتم وًل يقلق
آًلم ومهوم املسلمني ،وجتاه قضاَّي كث ٍري من ذوي احلقوق من املستضعفني
شخصية  ..فسلب للام منه نعمة القبول ،واستبدله بدًلا منها ابلنفور والبغض
إًل آلًلمه
اخلاصة ،ومصاحله ال ي
ي

يف قلوب الناس!

فنعمةم القبول ذاِتا قد تكون استدراج ا ِّ
ف ِبا ...؟!
لصاحبها؛ ماذا ،وكيف
سيتصر م
َّ

*****

 -121اتيقوا دعوة ُّ
الدجاج!

يدب من احليواانت ،والدواب ،والطيور ،سواء منها اليت يف اليابسة أم اليت هي يف البحر
كل ما ُّ
وتوحد خالقها
واملياه  ..أتمل كما أنمل ،وتفرح كما نفرح  ..وحتس كما حنس  ..وحتزن  ..وتشكو  ..وتدعو  ..ي
 ..وتسبح حبمده  ..ولكن ًل نفقه تسبيحهم  ..وهم أمم أمثالنا ،كما قال تعاىل [:وما ِّمن دآبٍَّة ِّيف األ ْر ِّ
ض
ض ومن
ات َّ
وًل طائِّ ٍر ي ِّطريم ِّجبناح ْي ِّه إًِّلَّ أمم ٌم أ ْمثالم مكم ]األنعام .38:وقال تعاىل [:تمسبِّي مح لهم َّ
السماو م
الس ْب مع واأل ْر م
فِّ ِّيه َّن وإِّن ِّيمن ش ْي ٍء إًِّلَّ يمسبِّي مح ِّحب ْمد ِّه ول ِّكن ًلَّ تـ ْفق مهون ت ْسبِّيح مه ْم إِّنَّهم كان حلِّيما غ مفورا ]اإلسراء.44:
إين ألذب مح الشاة فأرمحها .قال ملسو هيلع هللا ىلصَّ ":
والشاة إن
رجل إىل رسول للا ملسو هيلع هللا ىلص ،فقالَّ :ي رسول للا! ِّي
جاء ٌ
رمحتـها ِّ
رمحك للام " " .من رِّحم ولو ذبيحة عصفوٍر ر ِّمحه للا يوم القيامة ".
علي ،فتجيء
وجاء آخر ،فقالَّ :ي رسول للا! إين أمأل حوضي أنتظر ظهري ـ أي انقيت ـ ي ِّر مد َّ
رسول للا  ":لك يف ِّ ٍ
حرى
البهيمةم فتشرب ،فهل يف ذلك من أجر؟ فقال م
جر " .وقوله " َّ
كل كبد ح َّرى أ ٌ
ي
"؛ أي عطشى ملا أصاِبا من احل يِّر واجلفاف.
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رجل ُيشي بطريق؛ إذا َّ
ش ،فوجد بئرا ،فنزل فيها فشرب ُث
اشتد عليه العط م
وقال ملسو هيلع هللا ىلص ":بينما ٌ
ث َيكل الثـَّرى من العطش ،فقال الرجل :لقد بلغ هذا الكلب من العط ِّ ِّ
ثل الذي
كلب يله م
خرج ،فإذا ٌ
شم م
م
كان بلغ يب ،فنزل البئر ،فمأل مخ َّفهمُ ،ث أمسكهم ِّبفيه حّت رقِّي فسقى الكلب ،فشكر للام له ،فغفر له ".
ِّ ِّ ٍ ٍ
ِّ
أجر " متفق عليه .وقوله" يف
قالواَّ :ي رسول للا! وإ ين لنا يف البهائم ألجرا؟ فقال ":يف كل ذات كبد رطبة ٌ
ِّ ِّ ٍ ٍ
أجر "؛ يشمل كل ذي كبد حيتاج إىل املاء.
كل ذات كبد رطبة ٌ
ويف رواية ":بينما كلب ي ِّط م ٍ
بغي من بغاَّي بين
ش؛ إ ْذ رأته ٌّ
يف بِّركيية ـ أي بئ ٍر ـ قد كاد يقتلمه العط م
ٌ م
إسرائيل ،فنـزعت مموقها ـ أي َّ
خفها ـ فاستقت له به فسقته إَّيه ،فغمِّفر هلا به" متفق عليه.
وهذا بعريٌ جييئ إىل النب ملسو هيلع هللا ىلص ،وعيناه تدمعان ،يشكو أصحابه ،الذين استثمروا شبابه وقوته ،وملا
هرم وضعف عن العمل ،أرادوا أن َيكلوه  ..فبعث النب ملسو هيلع هللا ىلص إىل أصحابه ،فقال ":ما لبعريكم هذا

نعمل عليه ،فلما كَب وذهب عملمه ـ أي ضعف عن العمل ـ تواعدان لننحره غدا.
يشكوكم؟!" فقالوا :كنا م
رسول للا ً ":ل تنحروه ،واجعلوه يف اإلبل يكون معها ".
فقال م

النب  ،فمسح ذفراه ـ أي مسح ذفر دمعه
النب ؛ ح َّن وذرفت عيناه ،فأاته ُّ
ومجل آخر ،رأى َّ
ٌ

رب هذا اجلمل؟ ملن هذا اجلمل؟!" ،فجاء فّت من األنصار ،فقال :يل َّي
عن موضعه ـ فسكت ،فقال ":من ُّ
إيل أنك مجتيعهم وتمدئِّبه" .أي
رسول للا! فقال ":أفال تتقي للا يف هذه البهيمة اليت ملَّكك للام َّإَّيها ،فإنه شكا َّ
وتتعبه يف العمل.

رجل بيض ممحَّرة ـ طائر صغري أمحر اللون ـ فجاءت ت ِّر ُّ
ف على ر ِّ
أس
نزل النب ملسو هيلع هللا ىلص منزًلا ،فأخذ ٌ
النب
رسول للا  ،فقال ":أيُّكم فجع هذه بيضتها؟" فقال رجلَّ :ي رسول للا أان
م
أخذت بيضتها ،فقال ُّ
ارد ْدهم؛ رمحةا هلا ".
 ":م

النب 
ويف رواية :رأينا ممحَّرةا معها فرخان ،فأخذان فرخيها ،فجاءت ا َّ
فرش ،فجاء ُّ
حلمرة فجعلت ت م

فقال ":من فجع هذه بولدها؟ مردُّوا ولدها إليها ".
هرٍة سجنتها حّت ماتت فدخلت فيها النار؛ ًل هي أطعمتها وًل سقتها إ ْذ
وتلك امرأة ":عم يِّذبت يف َّ
أتكل من خش ِّ
اش األرض" متفق عليه .أي من هوامها وحشراِتا.
حبستها ،وًل هي تركتها م
ق ــال ملسو هيلع هللا ىلص ":ل ــو غم ِّف ــر لك ــم م ــا أتت ــون إىل البه ــائم لغمِّف ــر لك ــم كثـ ـريا " .أي ل ــو غمف ــر للن ــاس ظلمه ــم
للحيواانت ،وتقصريهم حبقوقهم ،لغمِّفر هلم كثريا من ُّ
الذنوب واخلطاَّي.
وغريها كثري من النصوص ذات العالقة حبقوق احليـواانت الـيت ًل يتسـع هلـا هـذا املوضـع  ..أردان مـن

هــذه املقدمــة أن نشــري إىل مظلمــة " الـ يدجاج " الــيت فاقــت كــل تصــور وخيــال  ..الــدجاج ـ ـ إبذن ربــه ـ ـ ُينحنــا
ٍ
أقفاص ضيقة ،يركـب بعضـهم بعضـا  ..قفـص يتسـع ملائـة دجاجـة ،نضـع فيـه
حلمه ،وبيضه  ..وحنن حنبسه يف
ألفا  ..نطعمهم َّ
اجلاللة ـ طعام مطحون وخملوط ابلَبوتني احليواين ،وبفضالت وحلوم ،وعظام ،وريش ،وأوساخ
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السـريع  ..مـن
املواشي امليتة ـ وأحيـاانا ابلق يـوة ،وعـَب األانبيـب؛ ليسـمن ويبـيض قبـل أوانـه  ..مـن أجـل الـربح ي
أجل أن يرتوي طمع وجشع اإلنسان  ..وًل يرويه إًل الرتاب!

كثــري مــن التقــارير املســؤولة الصــادرة عــن ذوي اًلختصــاص ،تتحــدث عــن َّ
أن هــذه املعاملــة اجلــائرة

للدجاج ،تسبب أمراضا للدجاج  ..ومن ُث هذه األمـراض تنتقـل إىل اإلنسـان ،عـن طريـق فريوسـات قاتلـة ..
وهنـاك مـن د َّق انقـوس اخلطـر؛ أبن هـذه املعاملـة اجلـائرة للـدجاج ،قـد تتسـبيب بظهـور فريوسـات جديـدة ،قــد
تقتل مئات املاليني من الناس  ..فـريوس كـوروان ـ ـ الـذي نشـهد آاثره اخلطـرية يف هـذه األَّيم ـ ـ يمعتـَب قزمـا ،وًل
شيء قياسا بفريوس الدجاج ِّ
القادم!
ـب الـ يدعاء  ..وينصـر
اتقوا دعوة الدجاج املظلوم فإ ين له رابا قديرا ـ رب العاملني ـ ي م
سمع ويرى  ..جيي م
املظلوم  ..وي ِّ
املظلوم من البهائم واحليواانت ،والظاملم هو اإلنسا من.
ف له من ظامله  ..ولو كان
نتص م
م
0303/6/6

*****
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ضلِّ ،
من أج يل ِّ
ومنَّةٌ ،وإحسا ٌن ،وهو
وأنبل األخالق ،مخلمق الع مفو ،م
ومقابلة ي
السيئة ابحلسنة؛ وهو ف ْ ٌ
ظ عظيم ،قال تعاىل [:والْك ِّ
اظ ِّمني الْغ ْيظ والْعافِّني ع ِّن الن ِّ
َّاس
كل ِّذي ح ٍي
يقدر عليه إًل أملو الفضل ،و ُّ
مخل ٌق ًل م
اَّلل غ مف ِّ
ِّ
صف محوا وتـغْ ِّف مروا فِّإ َّن َّ
و َّ
يم
اَّللم مِّحي ُّ
ب ال مْم ْحسنِّني ]آل عمران .634:وقال تعاىل [:وإِّ ْن تـ ْع مفوا وت ْ
ٌ
ور رح ٌ
صف محوا أًل مِّحتبُّون أ ْن يـ ْغ ِّفر َّ
اَّللم ل مك ْم [النور .22:وقال تعاىل [:ا ْدف ْع
[التغابن .64:وقال تعاىل [:ولْيـ ْع مفوا ولْي ْ
ِّ
ِّ
ِّ
يم  .وما يمـل َّقاها إًَِّّل الَّ ِّذين صبـ مروا وما يمـل َّقاها إًَِّّل
ِّابلَِّّيت هي أ ْحس من فِّإذا الَّذي بـ ْيـنك وبـ ْيـنهم عداوةٌ كأنَّهم وِّيلٌّ مح ٌ
ظ ع ِّظ ٍيم ]فصلت.35-34:
ذمو ح ٍي
ِّ
ب  ..وكان منهم ما كان من احلس ِّد ،واألذى
ويوسف عليه السالم بعد أن ألقاه أخوته يف غيابة ا ْجلم ِّي
اَّللم ل مك ْم
والضرر له ،وألبيه يعقوب عليه السالم  ..بعد أن التقاهم ،قال هلمً [:ل تـثْريب عل ْي مك مم الْيـ ْوم يـ ْغ ِّف مر ي
الر ِِّّ
امحني ]يوسف .22:فعفا عنهم من غري ِّعتاب!
و مهو أ ْرح مم َّ
عزا "؛ يف الدنيا واآلخرة " ،وما تواضع أح ٌد هلل
ويف احلديث ،قال ملسو هيلع هللا ىلص ":ما زاد للام عب ادا بعف ٍو إًل ًّ
ضع؛
إًل رفعهم للام " .يف الدنيا واآلخرة ،ومن التواضع اًلعتذار ،والرجوع إىل احلق َّ ..
فع مقابل التوا م
والر م
َّ
فاجلزاءم من ِّج ِّ
نس العمل.
ِّ
وقال ملسو هيلع هللا ىلصً ":ل يع مفو عب ٌد عن مظلِّ ٍ
القيامة ".
مة َّإًل زاده للام ِِّبا ِّع َّزا يوم
وقال ملسو هيلع هللا ىلص ":ارمحموا تمرمحوا ،واغفروا يمغف ْر لكم "؛ فاجلزاءم من ِّج ِّ
نس ِّ
دين تمدان.
العمل ،وكما ت م
عليه وسلم ،فقالَّ :ي رسول ِّ
النب صلَّى للا ِّ
عن ِّ
للا! كم ْنع مفو ِّ
اخلادم؟ ُث أعاد عليه
م
جاء ٌ
رجل إىل ِّي
كل ٍ
يوم سبعني م َّرةا ".
الكالم فصمت ،فلما كان الثالثة قال ":اع مفوا عنه يف ِّي
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رسول
ويف قصة هبيار بن األسود،
عجب عمجاب ،وصورة يف العفو ًل ُيكن أن يرقى إليها خملو ٌق إًل م
ٌ
ِّ
ِّ
زوجها
ابلرمح ،وهي على انقتها ،ملا أرسلها م
للا ملسو هيلع هللا ىلص؛ فقد خنس هبي ٌ
ار زينب بنت رسول للا ملسو هيلع هللا ىلص ،وقرع ظهرها ي
أبو العاص بن الربيع إىل املدينة ،وكانت حامالا فأسقطت ،وكان ذلك سبب ا يف وفاِتا فيما بعد يف املدينة ..
ِّ
ِّ
لرسول للا ملسو هيلع هللا ىلص ولدعوتِّه ،كما يقول هو عن نفسه :كنت فيمن عادى
العداوة
وهو مع ذلك كان شديد

ِّ
حممد وقتالِّه إًل كنت معهم  ..فأم ِّ
لعداوة ٍ
هدر د مم
قريش مسريا
رسول للا ملسو هيلع هللا ىلص ،ونصب له وآذاه ،وًل تسريم ٌ
ِّ
الناسَّ :ي رسول للا ،هبيار بن األسود! ،قال":
هبيار  ..إًل أن هبيارا أتى بنفسه إىل رسول للا ملسو هيلع هللا ىلص  ..فقال م
السالم
النب ملسو هيلع هللا ىلص إليه أن اجلِّس ،فوقف هبيار ،فقالَّ :
رجل من القوم أن يقوم إليه ،فأشار ُّ
رأيتمه !" ،فأراد ٌ
ِّ
وأردت
البالد،
بت منك يف
نب للا ،أشه مد أن ًل إله إًل للا وأشه مد أن دمحما م
م
رسول للا ،ولقد هر م
عليك َّي َّ
ذكرت عائدتك ـ أي معروفك ـ ِّ
ِّ
نب للا
ابألعاجمُ ،ث
اللحاق
وصلتك وص ْفحك َّ
م
عمن جهل عليك ،وكنيا َّي َّ

مقر بسوء
وعما كان يبلغك عين ،فإين ٌّ
أهل شرك ،فهداان للام بك وأنقذان من اهلالك ،فاصف ْح عن جهلي ،ي
عفوت عنك ،وقد أحسن للام إليك حيث هداك إىل
معرتف بذنب ،فقال رسول للا ملسو هيلع هللا ىلص ":قد
فعلي،
ٌ
م
جيب ما قبله " .إًل أن الناس مل يمطيقوا أن يروا هبيارا حرا طليقا ،بعد أن كان منه كل
اإلسالم،
واإلسالم ُّ
م
الذي كان ،فكانوا إذا رأوه يسبونه  ..فشكا ذلك إىل ِّ
ب من سبَّك "،
رسول للا ملسو هيلع هللا ىلص ،فقال له ملسو هيلع هللا ىلص ":مس َّ
فانتهوا عنه.
وعن سعيد بن املسيب قال ":ما من ٍ
حيب أن يمعفى عنه ،ما مل يكن ح َّدا ".
شيء إًل وللام ُّ
ِّ
ِّ
املؤمن الع مفو ".
أخالق
أفضل
وعن احلسن البصري ،قال":
م

*****

 -128عادةٌ نصرانييةٌ حسنةٌ املسلمون حباجة إليها.

ِّ
رسول للا ملسو هيلع هللا ىلصَّ ":
إن الرجل من ِّ
ب
الكتاب
أهل
قال
م
م
يتزوج املرأة وما يعلم مق يداها اخليط ،فما يرغ م
واح ٌد منهما عن ِّ
صاحبه حّت ُيوات هرما "السلسلة الصحيحة .2826:وقوله " وما يعلم مق يداها اخليط "؛ كناية
عن ِّ
صغر سنيها وفـ ْق ِّرها ".النهاية".

وهذه عادة حسنة عند النصارى ،يستحسنها النب ملسو هيلع هللا ىلص ،ويرغيب َّأمته فيها  ..نذ يكر ِبا ألمهيتها؛
حيث بتنا نلحظ كثريا من العوائل واألزواج ،جتمعهم احلاجة ،ويفرقهم اًلكتفاء واًلستغناء؛ فإذا ما استغَن
أحدمها عن اآلخر؛ وفقد احلاجة لآلخر ـ ولو كان ذلك بعد عم ٍر مديد ـ فقد دواعي اًلجتماع والبقاء يف
الزوجيَّة  ..وأدبر كل منهما عن اآلخر ،وأنى جبانبه ،وهدما ما كان عامرا بينهما من و ٍيد
عش احلياة َّ
دفء ِّي
ِّ
وخري  ..وسعيا يف ِّ
الفراق والتيفريق  ..و َّ
احلاجة وحسب  ..وهي ظاهرة
كأن احلياة الزوجية قائمةٌ وتقوم على
ٍ
ابستقالل
ابتت ملحوظة عند النساء أكثر مما هي عند الرجال؛ بسبب ما يتمتيـ ْعن ـ يف كث ٍري من اجملتمعات ـ
الرجال ،ومكفر ِّاهن َّن للع ِّشري عند أدّن ِّخالف!
مادي ي
ي
اتم عن ي
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ش يح  ..واألاننيية
فغابت لغة التَّذ يمم ،واملروءة ،والو يد ،والوفاء ،وحسن العهد  ..وحضرت بقوة لغة ال ي
والرغبة وانطفائها  ..وللا املستعان!
 ..وحظوظ النيفس  ..ولغة احلاجة ،واألرقام  ..ي

*****

نت أرعى ِّ
املاعز والغنم.
 -122مك م

ِّ
لكل منهما مرعاه والوقت اخلاصان به دون اآلخر؛ إذ
يف طفوليت مك م
نت أرعى املاعز والغنم؛ وكان ٍي
يصعب مجعهما يف مرعى ٍ
ٍ
فالغنم سهلةم املِّراس واًلنقياد ،بطيئة يف حركتها وتنقلها،
ووقت واحد؛
واحد،
م
ا
األرض من أعشاب  ..متيل لالجتماع ،وعدم التيفرق ،إذ يندر تفرقها
ترعى يف السهول ،واهلِّضاب ،ومما تمنبته
م
عن بعضها البعض ،يكفي أن يكون للقطيع رأس كبري ،منتفش الصوف ،له قرنني مفتولني كبريين  ..ليمشي

بقيية القطيع خلفه ،ويسريوا حيثما سار.
بينما ِّ
املاع مز صعبة املِّراس واًلنقياد ،سريعة التيفرق والشرود ،كل رأس منها حيتاج إىل ر ٍاع خاص به
يراقبه ،وحي يدد من حركته ِ ..توى اعتالء اجلبال ورؤوسها  ..وترعى مما يصل إليها ويقرب منها من غصون
األشجار الدانية  ..ويف كثري من األحيان كنت أضطر أن أربط األمهات ،وأمد هلن يف احلِّبال ،لتبقى صغارها

حوهلا  ..ومع ذلك كانت جتنح للتفرق واًلبتعاد ،واًلنفراد ً ..ل يمؤمن عليها من غلواء التيفرق والشرود ..
واقتحام احلِّمى  ..مثلها مثل اجلماعات والفصائل العصيية على اًلحتاد واًلجتماع!
الرعاة ،كيف َّ
أن كالِبم تساعدهم على مجع األغنام ،وضم بعضها إىل بعض ،لتجعلها
رأينا كثريا من ي
تسري يف مسا ٍر واحد ،أو جتعلها تدخل مدخالا حمددا  ..أو تمدخلها إىل حظائرها  ..لكن مل نر راعيا قط
يستطيع أن يفعل شيئا من ذلك مع ِّ
ِّ
املدربة !...
املاعز ،ولو استعان بعشرات
الكالب ي

*****

ِّ
اح احلاج ِّة أو املصلحة!
 -181نك م

اح احلاج ِّة أو املصلح ِّة؟!
لعليكم مسعتم بنكاح املتعة  ..ونكاح املِّ ْسيار  ..لكن هل مسعتم بنِّك ِّ
نكاح احلاجة أو املص ِّ
لحة صورته؛ أن ي ِّ
ضمر أح مد الزوجني ،النيية من الزواج انقضاء مصلحة أو
ْ
م
م
حاجة مادية معينة مؤقيتة ،أو حاجة عاطفيية يف ٍ
وقت حمدَّد ،فإذا انقضت ومتيت ،سعى صاحب احلاجة
املقضيية يف التفريق والطالق ،وإهناء احلياة الزوجيية ،إذ الغرض من زواجه قد  مي وحتقق  ..فعالم يستمر يف
حياته الزوجيية؟!
من صور هذا النوع من النيكاح؛ أن يكون الغرض من الزواج اًلستعانة مبا يتمتع به الطرف املقابل

من خصائص على التم يكن من السفر إىل إحدى الدول األوربية  ..أو احلصول على جنسيتها  ..أو اإلقامة
ٍ
منصب
فيها  ..أو اًلستيالء واًلستحواذ على ما عند الطرف اآلخر من مال وأمالك  ..أو احلصول على
ووظيفة  ..أو إشباع الرغبة اجلنسية يف مرحلة من املراحل ،ويف فرتة زمنية حم يددة  ..أو اخلروج من ٍ
ظرف
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حرج  ..وحنو ذلك من األغراض  ..فإذا حتققت لصاحب احلاجة حاجته  ..وانقضت مصلحته  ..فاجأ

شريكه اآلخر بنيته املبييتة؛ وبقرار اًلنفصال والتفريق  ..وعدم الرغبة يف استمرار احلياة الزوجية ،وهدم ما
كان عامرا بينهما.
وهذا نكاح وإن استوّف شروطه املعروفة إًل أنه حرام؛ ملا ينطوي على اخليانة والغدر وعدم الصدق

ابتداء  ..وملا يرتتب عليه من أضرار جسيمة للشريك املقابل ،الذي مل حيط علما بنية وًل غرض
واملكاشفة
ا
ٍ
فحينئذ يكون الضرر ممضاعفا  ..وأرى من األمهيية ـ
خباصة إن قدر للا هلما ذريية؛
وحاجة الشريك اآلخر  ..و ي
للزواج من بناِتم ،قبل
يتحرى األولياء عن نواَّي من يتقدم
ِّ
ضار ـ أن َّ
دفعا للوقوع يف هذا النوع من النكاح ال ي
يتحرى عن نية وقصد من توافق على
أن يعقدوا هلم ،وقبل أن يتم ي
الزواج  ..وكذلك الزوج من ح يقه أن ي
الزواج منه  ..فهو أدعى للتوافق ،واستمرار احلياة الزوجية من دون تص يدعات!

*****

صوفْـيا.
 -186آَّي م

صوفْـيا " عن صفته وهويته كمسجد يمرف مع فيه
بعد أن تواطأ وحتالف احلِّق مد
م
واإلحلاد؛ فأخرجوا " آَّي م

األذان ،ويمذكر فيه اسم للا  ..كما أراد له أن يكون فاتح القسطنطينية السلطان دمحم الفاتح رمحه للا  ..فها
هو من جديد ،وبعد أكثر من مثانية عم مقود ِّع ٍ
األغالل ،والقيود ،وخطاَّي من حرفموه عن
ط عنه
م
جاف ،ممتا م

ٍ
ِّ
مسجد يمرفع فيه األذان ،وتمقام فيه
يعود إىل صفتِّه األوىل ك
مساره اإلُياين ،ليعود إىل سريته اإلُيانيية األوىل؛ م
شعائر الدينية.
الصلوات وال ي
م

السديد واملوفيق والشجاع الذي كان ينتظره مجيع املسلمني
للسيد " الطييب "؛ هذا القرار ي
شكر للام ي
ِّ
وأمتِّهِّ ،
يف تركيا ،وخارج تركيا  ..طيَّب للا حياته ٍ
مبزيد من الب ِّ
وبلده ،وشعبه.
ذل
والعطاء واخلدمة لدينِّهَّ ،
م
شعب الرتكي املسلم  ..وجلميع املسلمني يف العامل هذا اإلجناز املبارك ،والضخم  ..واحلمد
ممبارك لل ي
هلل رب العاملني.
2121/2/66

*****
الم للا.
 -182ال مقرآ من ك م

الليَباليون املفتونون ِّ
بعجل الدُيقراطيية ـ حتت عنوان وزعم حرية التعبري والنيقد ـ يمكثرون من التساؤل

على وجه اًلعرتاض ،واملعارضة :ملاذا مشرع يف القرآن اجلهاد  ..وملاذا عقيدة الوًلء والَباء يف للا  ..وملاذا
ِّ
جاب للمرأة  ..وملاذا ،وملاذا  ..ومل تتوقف " ملاذاِتم " عند ح يٍد ...؟!
حد ي
الزّن ،والسرقة  ..وملاذا احل م
وامللك ممل مكه وحده  ..وللا
واخللق خ ْل مقه ..
كم للا ..
م
م
وهلؤًلء ولغريهم نقول :القرآ من م
كالم للا  ..مح م
خلقه وم ِّ
يقول وحيكم ،ويفعل ويقضي يف ِّ
لكه ما يشاء ً ..ل را يد حلكمه وقضائه  ..وًل يكون يف سلطانه
م
م
م
م
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ومل ِّ
األمر [:أًل لهم ْ
اَّللم ْحي مك مم ًل ممع ِّيقب
ْق واأل ْم مر ]األعراف [ .54:و ي
اخلل م
ْكه إًل ما يمريد  ..وكما له اخلل م
م
ْق فله م
ِّ ِّ ِّ
اَّلل يـ ْق ِّ
ضي ِّاب ْحل ِّيق والَّ ِّذين ي ْدعمون
حلم ْكمه ]الرعدً [ .46:ل يم ْسأ مل ع َّما يـ ْفع مل و مه ْم يم ْسألمون ]األنبياء [ .23:و َّم
اَّللم يـ ْعل مم وأنتم ْم ًل تـ ْعل ممون ]البقرة.261:
ضون بِّش ْي ٍء ]غافر [ .21:و ي
ِّمن مدونِِّّه ًل يـ ْق م
ِّ
واعرتاضاتكم ،ومعارضاتكم ًل تمق يدم وًل تمؤ يخر ،وًل تم ِّ
احلقيقة شيئا  ..وهي ترت يد عليكم
لغي من هذه
مبز ٍ
يد من الكفرَّ ،
ضياعُ ،ث يوم القيامة حتشرون إىل جهنم وبئس املصري [:وم ْن أ ْعرض عن
والشقاء ،وال ي
ش مرهم يـ ْوم ال ِّْقيام ِّة أ ْعمى ]طه.624:
ِّذ ْك ِّري فِّإ َّن لهم م ِّعيشةا ضنكا و ْحن م

*****

اب ال يدعاء؟
 -183ملاذا ًل يمستج م

كثري منيا يدعو للا تعاىلُ ،ث يتساءل ملاذا مل يستجب مدعاؤه ،وللا تعاىل يقول [:وإِّذا سألك ِّعب ِّ
ادي
م
م
َّاع إِّذا دع ِّ
ع ِّيين فِّإِّيين ق ِّر ِّ
ان فـلْي ْست ِّجيبمواْ ِّيل ولْيمـ ْؤِّمنمواْ ِّيب لعلَّ مه ْم يـ ْر مش مدون ]البقرة681:؟
يب د ْعوة الد ِّ
ٌ
يب أمج م
يتكرر على ألسنة كث ٍري من الناس ،أجيب عنه يف النيقاط التيالية:
هذا تساؤل ي

 -6قد يكون املرءم يف دعائه ظاملا؛ يدعو إىل ظلم ،وبغي ،وقطيعة رحم ،وصاحبه ًل يدري.

 -2قد يقوم يف الداعي من األسباب ،والسيئات ،واملوانع ،ما ُينع من قبول الدعاء؛ كأن يكون
مطعمه ،وملبسه ،ومشربه من حرام ،وأن يرى املنكر فال ي ِّ
نكره ،وغري ذلك من املعاصي واآلاثم !...
م
 -3قد يوجد يف الداعي تقصري ،وإمهال لألسبابُ ،ينع من قبول الدعاء؛ إذ لو أجيب كل دعاء

الناس ،وتركوا العمل واألخذ ابألسباب ،وركنوا إىل الدعاء.
مع ترك األسباب ،لتواكل م

شر ًل يعلمه الداعي ،لكن للا يعلمه  ..فال يستجيب للا
 -4قد يرتتيب على استجابة الدعاء ي
اَّللم يـ ْعل مم وأنتم ْم ًل تـ ْعل ممون ]البقرة .261:ويف األثر ":لو اطلعتم على الغيب
الشر [ ،و ي
دعاءه دفعا لذلك ي
لرضيتم ابلواقع ".
 -5قد يرتتب على استجابة الدعاء ،تفويت خري أعظم بكثري مميا يتضمنه الدعاء من خري  ..وللا

تعاىل يريد أن يعطي الداعي أعظم اخلريين.

 -1قد يمعطى الداعي على دعائه يف دنياه خريا أعظم من اخلري الذي يتضمنه دعاؤه ،ويمدفع عنه
شرا أعظم من الشر الذي يمراد دفعه ابلدعاء  ..وصاحبه ًل يدري  ..فكم من دعاء يمدافِّ مع قدرا انزًلا،
فيدفعه ،ويستبدله بقد ٍر آخر خري ،وحنن ًل ندري؟!

صاحب الدعاء أن ما
 -2قد يتأ يخر وقت اإلجابة ،عن وقت الدعاء حلكمة يشاؤها للا  ..فينسى
م
نزل به من خري ،وما مدفِّع عنه من يٍ
شر ،كان بسبب دعاء قد دعاه قبل شهر ،أو سنة ،أو أكثر  ..فأنت
تنسى ،وللا ًل ينسى.
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 -8الدنيا دار بالء واختبار ،واإلنسان ممبتلى ابلشر واخلري فتنة؛ هل يصَب ،ويشكر ،أم جيزع
ويكفر  ..وهذا املعَن من مجلة املعاين اليت يتأخر قبول الدعاء ألجلها؛ إذ لو قمبل الدعاء دائم ا ومباشرة،
لتعطلت احلكمة من وجود احلياة الدنيا ،ووجود اإلنسان فيها.

 -2الدعاءم عبادة ،ويف احلديث " الدعاء العبادة " ،وللا تعاىل حيب من عبده أن يعبده من جهة

الدعاء ،واخلضوع ،والطلب ،وأن يسمع مناجاته ،وأنينه يف الليل ،وأن يرى حنينه وإحلاحه يف الدعاء ،وصَبه
ٍ
استعجال  ..وهذا املطلب اهلام ًل يتحقق لو استجيب كل دعاء ،ومن ِّ
فوره!
على الدعاء ،من غري
 -61للا تعاىل يفعل ما يشاء ،وًل يسأل عما يفعل ،وًل يلزم ٍ
بالزم ،فم ُّ
رد األمر كليه إليه سبحانه؛
م
م
ي
م
إن شاء أن مجييب الدعاء مجييبه  ..ويف الوقت الذي يشاء  ، ..وإن مل يشأ ًل مجييب ً ..ل را يد لقضائه،

وحكمه ،ومشيئته.

اب يف ال يدنيا ،يمعطى صاحبه عليه من األجر يوم القيامة أضعاف مما لو أعطي
 -66أُيا دعاء ًل مجي م
عليه يف الدنيا ،حّت يتمَن يوم القيامة لو أنه مل يمقبل له دعاء يف الدنيا ،التماس ا لألجر العظيم ،واملنز ِّلة
الرفيعة للدعاء يف اآلخرة.
 -62إن مل جتد فيما تقدم ذكره احلكمة من عدم استجابة دعائك ،أو التأخر يف استجابة دعائك،

مل يبق أمامك سوى الرضا ،والتسليم حلكم للا تعاىل ومشيئته  ..فاخلري كل اخلري يف الرضا والتسليم  ..فما
بنفس ٍ
خاب ،وًل خسر ،وًل ندم من رضي ابهلل رابا ،واستسلم حلكمه ،ومشيئتهٍ ،
مؤمنة طيبة راضية.

*****

الزائدة ابألبناء قد تضر وًل تنفع!
 -184الرمحة َّ

كثري من اآلابء واألمهات يتطلعون ألن يكون أبناؤهم من ذوي اًلستقامة ،واًللتزام ،واألدب،
والتحصيل العلمي اجليد ُ ..ث يف املقابل تراهم ـ حتت ضغط الرمحة والشفقة ابألبناء ،والرغبة إبسعادهم،

ييسرون هلم مجيع وسائل الرتفيه ،واملتعة ،والتسلية ،ويمشغلوهنم ِبا  ..ومنهم
وإدخال السرور على قلوِبم ـ ي
سن مبكر ـ اهلواتف اليدوية املتقدمة ،واليت منها تمفتح مجيع أبواب الشر ..
من ي
يتوسع فيشرتي ألبنائه ـ يف ٍي

ويموَلم إىل كل يٍ
شر  ..وحنو ذلك أن مُينح األبناء ـ وهم يف مقتبل العمر ـ احلرية الكاملة يف أن يقليبوا قنوات
التلفاز كيفما يشاؤون  ..ويف اًلجتاه الذي يشاؤون  ..يفعلون ذلك على مرأى ومسمع من اآلابء ،حتت

عنوان الشفقة والرمحة ابألبناء ،وعدم التضييق عليهم  ..فماذا تكون النتيجة؟

أتيت النتيجة مدمرة وخميبة لآلمال والتطلعات؛ جيل مشوه فكرَّيا ،وسلوكيا ،وأخالقيا  ..ضامر
العقل والذهن  ..غري مم ٍ
بال ملسؤولياته حنو نفسه ،وجمتمعه ،واآلخرين  ..يفتقد اإلرادة القوية ،واًلهتمامات

النافعة  ..تستهويه املتعة القليلة املستعجلة والسهلة ،عن املتعة الكثرية والدائمة املتأخرة اليت حتتاج ملزيد من
اجلهد واًلجتهاد والنَّصب  ..وهذا كله بسبب رمحة اآلابء الزائدة  ..فيضرون ويمسيئون من حيث يظنون
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أهنم ينفعون م
وحيسنون صنع ا  ..واآلابء يف هذه احلالة ًل شك أهنم شركاء يف الوزر ،ويتحملون قسط ا كبريا
من املسؤولية  " ..فكلُّكم ر ٍاع ،ومكليكم مسؤول عن رعيته ".
من متام احملبية ،والشفقة ،والرمحة أن حتجب عن ولدك كل ما يضره ،ويؤذيه ،وإن كان يف ظاهره
شيء من املتعة ،واللهو ،واللعب  ..فال أحد أرحم ابلعباد من للا تعاىل ،ومع ذلك حيجب عمن حيب من
أحب
عباده فضول الدنيا ،ومتاعها ،وزينتها ،ملا يف ذلك من ضرٍر عليهم ،كما يف احلديث الصحيح ":إذا َّ
يظل أح مدكم حيمي سقيمهم املاء ".
للا عبدا محاهم الدَّنيا كما ُّ

*****

 -185ألفاظ وكلمات شركيية وكفريية شائعة.

ألفاظ وكلمات شركيية وكفريية شائعة ،جتري على ألسنة الناسً ،ل حيسبوهنا شيئا ،وهي شرك ،وذنب

وحن يذر منها.
لنحذرها ،م
عظيم ،نذكر ما يستحضران منهاْ ،

من هذه األلفاظ والكلمات ،طلب اًلستغاثة والعون واملدد من األموات ،كقوهلم :مدد ،مدد َّي

فالن  ..أغثنا وأعنيا َّي فالن َّ ..ي عون الغريب أمحد َّي حبيب  ..نب للا مالذي يوم املعادً ،ل مالذ يل سواه
َّ ..ي رسول للا أجران  ..الغوث الغوث رسول للا َّ ..ي رسول للا َّي سندي َّ ..ي رسول للا َّي معتمدي ،وَّي
غياثي ،وَّي مالذي ،وَّي ركين ،وَّي كهفي  ..أنت الغياث ملن ضاقت مذاهبه  ..وأنت خريم من يمرجتى يف
العمسر واليمسر  ..مدد ،مدد َّي رسول للا  ..مدد َّي أهل البيت  ..مدد َّي رفاعي  ..مدد َّي جيالين  ..مدد

َّي أهل للا  ..مدد مدد نظرةَّ ،ي صاحب احلضرة َّ ..ي حسني َّ ..ي زهراء َّ ..ي فاطمة َّ ..ي علي َّ ..ي

زينب َّ ..ي خضر َّ ..ي شيخ فالن  ..مدد ،مدد  ..الغوث ،الغوث  ..وحياة وحق فالن  ..بشريف ،وحيايت،
ِّ
وعرضي  ..ودمحم  ..وعلي  ..واحلمسني؛ يريد القسم  ..حبق فالن وحبق جاهه عليك َّي رب أجب دعائي ..
َّي رب ِبم وآبهلم عجل ابلنصر وابلفرج  ..ما شاء للا وشئت  ..شاءت األقدار ،والظروف  ..شاءت
الطبيعة ِّ ..هبة وعطاء الطبيعة  ..الطبيعة أوجدت ،وخلقت ،ومنحت  ..مم ِّطران ابلنجم أو بسبب كذا ،وكذا،
من دون للا  ..هذا هلل ولكم  ..هذا لوجه للا ،ولوجه فالن  ..أان يف جوار للا ،وجوارك  ..أان يف محاية للا،
ومحايتك  ..أان متوكل على للا ،وعليك  ..راكن على للا ،وعليك  ..حسب للا ،وأنت  ..ليس يل أحد إًل
للا ،وأنت  ..للا يف كل مكان  ..نلتحم ابهلل  ..نتيحد ابهلل  ..ما يف اجلبة إًل للا  ..لو عرفوك ما عبدوك ..
لألئمة مقام ًل يبلغه ملك مقرب ،وًل نب مرسل ِّ ..حل عن ريب  " ..كلمني على دينو للا يعينو " ..
زهقتين ريب  ..بدي اجعل للا ما خلقك  ..الدين هلل ،والوطن للجميع  ..ما هلل ،هلل ،وما لقيصر ،لقيصر ..
فصل الدين والدعوة عن الدولة ،والسياسة ،واحلياة  ..الدين أفيون الشعوب  ..اإلسالم دين قدمي
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ومتخلف ،أحكامه ًل تواكب ،وًل تلب متطلبات العصر احلديث َّ ..
الشعب مصدر السلطة التشريعية؛ اليت
عما يفعل ،وهو فوق املساءلة  ..للا،
يمناط ِبا حق التَّحليل والتَّحرمي ..
احلكم لألكثريية  ..فالن ًل يمسأل ي
م
والوطن ،والثورة  ..للا ،والوطن ،وامللِّك  ..يف سبيل للا ،والوطن ،واإلنسانيية  ..مناداة املعشوقة " َّي
معبوديت "  ..أعشق للا ،وللا معشوقي ،وللا يعشقين ،ويعشق الصاحلني  ..خماطبة املشركني والكافرين
ابملؤمنني واملوحدين  ..أخوة األدَّين  ..اإلخاء اإلسالمي ِّ
املسيحي  ..النَّصرانية ،واليهودية ،واإلسالم أدَّين
ي
مساوية توحيديية  ..للا حيب اجلميع  ..إذا بتحب للا وفالن إًل أعطيتين  ..حبق فالن إًل أعطيتين  ..خماطبة
اآلخر عند اخلصومة ،أو لضجر منه ،أو عند مناداتهَّ :ي ابن للاَّ ،ي للا  ..عنده مال للا  ..شفنا انس للا،

مرران على حواجز للا؛ يريد العدد والكثرة  ..لوًل فالن ،واجلهة الفالنية هللكنا  ..ولوًل فالن واجلهة
الفالنية ملا انتصران ،وًل جنوان  ..أو لوًل للا وفالن ،واجلهة الفالنية ،ملا انتصران ،وملا جنوان  ..لعن وشتم
الساعة ،واألَّيم ،والزمان  ..اإلشارة إىل خملوق أبنه يضر وينفع ،من دون تعليق الضر والنفع إبذن للا
ومشيئته ً ..ل حول هلل  ..ما ص يدقت على للا أن حيصل ـ أو ًل حيصل ـ كذا ،وكذا ً ..ل يرحم ،وًل خبليي
أمحق  ..فهذا كله من
رمحة ربنا تنزل  ..للا يظلمك كما ظلمتين  ..للا مع صاحب املدفع الكبري  ..قد ٌر م
حسنه
الشرك والكفر ،الذي جيري على ألسنة كثري من الناس ولألسف  ..وحنو ذلك أي عبارة تستقبح ما ي

للا ،وتستحسن ما قبحه للا  ..فهو من الشرك ،الذي جيب أن جنتنبه ،وحنذره ،وحن يذر منه  ..نسأل للا تعاىل
السالمة ،والثبات ،وحسن اخلتام.

*****
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عندما تقول الصوفية يف أدعيتها ،ومدائحها :مدد ،مدد َّي رسول للا َّ ..ي رسول للا َّي سندي ،وَّي

معتمدي ،وَّي غياثي ،وَّي مالذي ،وَّي مركين ،وَّي كهفي  ..أنت الغياث ملن ضاقت مذاهبه  ..وأنت خريم من

ويتوسع طلب املدد واًلستغاثة إىل أن يستغيثوا بشيوخ الطريقة ،ويطلبوا منهم
يمرجتى يف العمسر واليمسر ..
ي
السين ،وبني أبناء أهل السنية  ..من دون إنكار
املدد والعون  ..ويمستساغ هذا اخلطاب الشركي يف الشارع ي
من أحد ،وًل من أولئك الذين يسمون أنفسهم ابلصوفية املعتدلة ـ على قلتهم! ـ ما الذي ُينع الناس أن
يقبلوا اخلطاب الشيعي الشركي اآلخر :مدد ،مدد َّي علي  ..وَّي حسني  ..وَّي زهراء  ..وَّي زينب  ..لبيك

َّي محسني ..؟!
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وما الفرق بني حضرات ،وقفزات ،ورقصات الصوفية ،من حيث األداء واحلركات  ..وبني لطميات

الشيعة الروافض؟!

السين،
لذا؛ فقد صدق من قال :أن الصوفية هي البوابة األوسع لولوج الشيعة ،والتشييع إىل العامل ُّ

السنَّة!
وإىل بيوت أهل ُّ

2121/2/26

*****

ِّ
األوِّل اًلبتدائي!
الص ِّي
 -182ط ْف ٌل يف ي
ف ي

هل مسعتم عن ِّط ٍ
األول اًلبتدائي ،كما
الصف َّ
فل يف العامل ًل يتجاوز عمره ي
ست سنوات ،يرسب يف ي

يرسب طالب البكالورَّي ،والطالب اجلامعي ،فيضطر إىل أن يمعيد سنته الدراسيية من جديد ..؟!

طفل واحد؛ هو الشيخ الذي يكتب هذه الكلمات مليا كان طفالا!
نعم؛ يوجد ٌ
رسبت يف الصف األول اًلبتدائي؛ ًل ألين مل أكن جيدا يف مواد الرَّيضيات ،والفيزَّيء ،والكيمياء،
م

تقرر أصالا لألطفال وهم يف الصف األول اًلبتدائي  ..وليس ألين مل أكن
والعلوم ً ..ل؛ فهذه املواد مل ي
تلميذا جمتهدا فيما مُيلى علي ً ..ل؛ بل كنت أحسب نفسي من أذكى وأنبه األطفال ،ممن كانوا معي يف تلك
درسنا ،وكان ابنها
فالسبب ليس لشيء مميا تقدم ،وإمنا ألنين َّ
جترأت على ابن املعلمة اليت كانت تم ي
املرحلة  ..ي

أبمه املعلمة على بقية أقرانه من التالميذ يف
تلميذا معنا يف الصف  ..فضربتمه!  ..حيث كان يستقوي ي
األطفال
فس َّر
م
َّ
الصف ،وهذا ما مل أكن أقبله منه  ..فتجرأت عليه ،بدفعه عن نفسي ،وعن بقية التالميذ  ..م
يتجرؤوا على فعلِّه  ..لكن دفعت مثن سرورهم ،وجرأيت هذه ،سنة دراسية من عمري؛
مبا صنعت  ..ومل َّ

قررت اآلنسة " ِّعطاف " ترسيب يف الصف األول اًلبتدائي مهما كنت جمتهدا ،وطالبا جنيبا ،وكان
حيث ي
ذلك خمالفا لعرف ترفيع األطفال يف املرحلة اًلبتدائيية!
وها أنذا بعد مرور أكثر من ٍ
مخس ومخسني سنة ًل أزال أذكر اسم تلك املعليمة " ِّعطاف " من بني
ِّ
علي كطفل يرى أقرانه يرتفَّعون إىل
املعلمني واملعلمات يف تلك املرحلة؛ لما كان لقرارها اجلائر من أث ٍر سلب ي
األول اًلبتدائي !...
الصف الثياين ،بينما هو مبفرده ًل يزال يف
ي
الصف ي
وهذا ًل يعين أنين غري مسامح هلا ،أو يف نفسي عليها شيء ـ رمبا اآلن قد تكون يف عامل األموات ـ
وحماجة الطغاة الظاملني ،ويف
ًل؛ يكفيها فضالا أهنا علمتين ح ْرفا ،استخدمت هذا احلرف فيما بعد يف مقارعة ي
الذود عن دين للا ،وعن عباد للا املستضعفني يف األرض  ..كما أنين استعنت ِبذا احلرف الذي علَّمتين
َّإَّيه يف أتليف وإعداد الكتب ،واألحباث ،واملسائل اليت قدر للا تعاىل يل كتابتها ،وإجنازها !...
اللهم اغفر ملعليميت ِّعطاف ،وارمحها ...
2121/61/68
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*****
التدرج يف تطبيق الشريعة.
 -188مسألة ي

الناس يف هذا املوضوع ثالثة فرقاء :فريق جنح لإلفراط والغلو؛ يريد تطبيق الشريعة كاملة من يومه،

ودفعة واحدة ،من غري مراعاة لألسباب ،وللقدرة ،وملا هو ممكن ،وما هو غري ممكن  ..وإًل فأنت عنده

متيهم يف دينك!

وفريق ٍ
اثن جنح للتفريط واجلفاء؛ وُتليف عن املمكن واملقدور عليه من أحكام الشريعة ،بذريعة

التدرج يف تطبيق الشريعة  ..وهذا الفريق والذي قبله خمطئان ،ومها مخيالفان السنن ،وصحيح املنقول،
ي
وصريح املعقول مع ا  ..فحظهما من تطبيق الشريعة ،الوقوف عند الشعار وحسب!

وفريق اثلث ،وهو وسط بينهما؛ من غري إفراط وًل تفريط ،وهو احلق الذي ًل ريب فيه ،الذي

يوافق صحيح املنقول ،وصريح املعقول  ..وصفته تكمن يف مراعاة التدرج حبسب اإلمكان ،والقدرة  ..فما

كان مقدورا عليه أجنز من فوره من غري إرجاء وًل تعطيل  ..وما  م العجز والقصور عن إدراكه وحتقيقه ،أو

ط للعمل واإلعداد ـ قدر املستطاع ـ لدفع العجز ،وحتقيق
كان يف تنفيذه مفسدة راجحة ظاهرة  ..يمنش م
القدرة  ..وإزالة املعوقات  ..وتوفري الظرف املناسب واملطلوب من أجل حتقيق وإنفاذ املمتنع من الشرع
بسبب العجز وانتفاء القدرة.

وذلك أن أحكام الشريعة كلها منوطة ابًلستطاعة  ..وأن للا تعاىل ًل يكلف نفس ا إًل وسعها
ف َّ
وطاقتها ،كما قال تعاىل [:فاتَّـ مقوا َّ
اَّللم نـ ْفسا إًَِّّل مو ْسعها
استط ْعتمم ]التغابن .61:وقال تعاىلً [:ل يمكلِّي م
اَّلل ما ْ

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

الزكاة وأمروا ِّابلْمعر ِّ
ِّ
الصالة وآتـ موا َّ
َّاه ْم ِّيف ْاأل ْر ِّ
وف ونـه ْوا
ض أق ماموا َّ
كذلك قوله تعاىل [:الَّذين إِّن َّم َّكن م
ْم
م
ع ِّن الْمنك ِّر وَِِّّّ
َّلل عاقِّبةم ْاأل ممم ِّ
ور ]احلج .46:فعلى قدر التمكني يكون األمر ابملعروف ،والنهي عن املنكر ..
م

كما ونوع ا ـ مرتبطان ارتباط ا وثيق ا ابلتمكني ،ودرجة التمكني  ..فيجب على القوي املمكن،
فاألمر ،والنهي ـ ي

ما ًل جيب على الضعيف غري املمكن.

ويف احلديث فقد صح عن النب  أنه قال" :وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم" متفق عليه.
وعن عبد للا بن عمر ،قال :كنا إذا ابيعنا رسول ِّ
ِّ
للا صلَّى للا ِّ
والطاعة
السمع
عليه وسلَّم على
ِّ
م
يقول لنا" :فيما استطعتمم" البخاري.
ٍ
ِّ
لكم به طاقةٌ" مسلم.
وقال ملسو هيلع هللا ىلص" :فاكلفوا من األعمال ما تمطيقون" .ويف رواية" :فاكلفوا ما ْ
والقاعدة الفقهية ،تنص على أن" :امليسور ًل يسقط ابملعسور".
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قال اإلمام الشافعي رمحه للا ":فاهلل تعاىل يعلم أن هذا مستطيع يفعل ما استطاعه ،فيثيبه ،وهذا

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 ".

ٍ
بشيء من الطاعات فقدر على
وقال العز بن عبد السالم يف قواعد األحكام  :5/2إن من كلف

بعضه وعجز عن بعضه ،فإنه َييت مبا قدر عليه ،ويسقط عنه ما عجز عنه ا -هـ.

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

ِبا ،وإن أمت فما أان على صحبتكم حبريص .البخاري.

فقوله  ":فإن أعش فسأبينها لكم حّت تعملوا ِبا" ،يعين إىل اتريخ كتابة كتابه هذا مل يكن قد

بينها كلها هلم  ..كما مل يكن للمسلمني قد عملوا مبجموعها  ..وهو اخلليفة العادل والعام على املسلمني.
كذلك يروى عن ولده عبد امللك بن عمر بن عبد العزيز أنه قال ألبيه عمرَّ :ي ِّ
أبت ،مالك ًل
م
ت ْنـ مف مذ يف األمور ،فوللا ًل أابيل يف احل ِّيق لو غلت يب وبك ال مقدور؟! قال له عمرً :ل تعجل َّي بمينَّ ،
فإن للا
أخاف أن أمحل الناس على احلق مجلة ،فيدفعوه
ذم اخلمر يف القرآن مرتني ،وحرمها يف الثالثة ،وأان
تعاىل َّ
م

وتكون فتنة ا -هـ.

قصر يف تطبيق أحكام الشريعة فيما هو قادر عليه ،طاله اإلُث واحلرج  ..ومن كان
وابلتايل فمن ي
تقصريه انجت ا عن انتفاء للقدرة واًلستطاعة  ..مع العمل وبذل اجلهد املستطاع على حتصيل القدرة املطلوبة
 ..فهذا ليس عليه حرج ،إن س يدد وقارب ،واتيقى ،وأخلص النصح ألمته ودينه.

هذا الفقه ـ بضابطه اآلنف الذكر ـ حنتاجه يف سعينا حنو التغيري ،وإقامة دولة اإلسالم ،ويف تعاملنا

مع الشعوب  ..وأخذهم ابلرفق واحلكمة ما أمكن لذلك سبيالا  ..فمن استعجل شيئا قبل أوانه أفسده
وعموقِّب حبرمانه  ..وخباصة عندما يكون قد مضى على الناس عقود وهم حتت حكم الطاغوت؛ حيكمهم
ويسوسهم ابلكفر ،والتجهيل ،والرتكيع ،واإلذًلل ،والقهر ،واخلوف ،والفقر  ..إذ ًل بد من أن ُيروا ـ بعد
التحرير ـ مبرحلة نقاهة وعالج  ..وتعليم ،وتدريب  ..كأي مريض حيتاج إىل فرتة نقاهة بعد مرضه  ..حيث
ًل ُيكن أن حتمله على ما حتمل عليه الصحيح من أول ٍ
يوم ُيتثل فيه للشفاء  ..كما ًل ينبغي للصحيح أن

يستعلي على السقيم ،فيمصدر حبقه أحكام ا بغري حق ،وًل تثبت ،وليتذكر أنه كان يوم ا من األَّيم سقيم ا
السالم ل ْست مم ْؤِّمن ا تـ ْبـتـغمون
مثله ،فشفاه للا ،وهداه لإلُيان ،كما قال تعاىل [:وًل تـ مقولمواْ لِّم ْن ألْقى إِّل ْي مك مم َّ
الدنْـيا ف ِّعند يِّ
عرض ا ْحلي ِّاة ُّ
اَّلل كان ِّمبا تـ ْعملمون
اَّللم عل ْي مك ْم فـتـبـيَّـنمواْ إِّ َّن ي
اَّلل مغ ِّاِنم كثِّريةٌ كذلِّك مكنتمم ِّيمن قـ ْب مل فم َّن ي
خبِّريا ]النساء.24:

*****
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 -182داء ِّ
الك َْب.
م

ِّ
الك ْبـ مر داءٌ خطري؛ وهو من شطرين :شطره األول؛ تسفيه احل ِّيق ،واًلستخفاف به ُ ..تطئة احلق،
واعتباره ابطالا  ..رد ورفض احلق ،والتَّعايل عليه ،والنأي ابلنفس عنه .والشطر الثاين؛ احتقار اخللق،

وازدرائهم ،وانتقاصهم ،والتَّعايل عليهم ،واًلستخفاف ِبم  ..فمن اجتمع فيه الشطران؛ فهو متكَب جلد،
ِّ
ِّ
مص الن ِّ
َّاس " ،ويف
وهو املراد من حديث النب ملسو هيلع هللا ىلص عندما مسئل عن الكَب ،فقال ":الك ْبـ مر سفهم احل ِّيق ،وغ م
وغمص النَّاس ".
رواية ":الكَِّبم بط مر احل ِّيق،
م
ِّ
عامة الناس ،ومنه
الصريح،
درجات ومراتب؛ منه َّ
ٌ
والواضح ،واجللي؛ وهو ًل خيفى على ي
م
والكَبم
خواص النياس ،فضالا عن عامتهم  ..فيقعون يف بعض
اخلفي ،والصغري ،واملتشابه ،وهو ما قد خيفى على
ِّي
صور الكِّ َْب وهم يدرون أو ًل يدرون!
من الصور اخلفيية للكَِّب :أن تر يد احل يق لو جاءك ممن تكره  ..وتصر على الباطل نكاية فيمن تكره ..
وأن تصدك العداوة عن إنصاف احلق عند من تعادي ،وتكره .ومنها؛ إن جاءك احلق مشوابا ابلباطل؛
فرتدمها مع ا؛ فرتد َّ
احلق كما ترد الباطل ،وتتعامل مع احلق كما تتعامل مع الباطل .ومنها؛ أن حتب أن تكون

انصح ا أكثر مما أن تكون منصوح ا  ..فتحب النصيحة ،وًل حتب النياصحني .ومنها؛ أن جتد يف نفسك شيئ ا
على من ينصحك ،وينصف َّ
احلق منك ،فتكره منه أن يشري إىل خطئك  ..وتكره منه أن يقول لك:
أخطأت ،فأسأت ،فاتق للا  ..فتكره أن تسمع منه كلمة " اتق للا " ،فال حتب من يهدي إليك عيوبك

ونواقصك ،مهما كان رفيقا يف بيان عيوبك ونواقصك .ومنها؛ أن حتب املدائح أكثر من النصائح،
واملدَّاحني أكثر من الناصحني .ومنها؛ أن تغضب لنفسك أكثر مما تغضب للحق .ومنها؛ أن ترد َّ
احلق،
وتستخف به؛ لكونه جاءك ممن هو أصغر منك علم اِّ ،
وسنَّا  ..ولكونك مشهور ،وخمالفك وانصحك

مغمور .ومنها؛ أن جتد يف نفسك حرج ا أن ترتاجع عن خطئك ،أو أن تعرتف خبطئك ،وترى يف ذلك منقصةا
لك .ومنها؛ أن ينتابك الشعور ابلتعايل ،وأنك األفضل من بني املسلمني ،ومن بني أقرانك ،وأنه حيق لك

عليهم ،ما ًل حيق هلم عليك  ..وأن مكانك بينهم أن يسمعوا منكً ،ل أن تسمع منهم  ..فإذا دخلت

جملسا انتابك شعور أبنك املميز ،واألفضل من بني اجللساء ،واجملتمعني .ومنها؛ أن حتملك النعمة على
التعايل على الضعفاء ،والفقراء  ..واًلستخفاف حبقوقهم .ومنها؛ أن تتمَن لو جاء احل ُّق موافقا هلواك،
واختياراتك .ومنها؛ أن تبحث عن ٍ
دليل ـ مهما كان ضعيفا ومتشاِبا ـ تنصر به اختياراتك  ..فتكون مع
الدليل الذي يوافق اختياراتك ،أكثر من الدليل الذي خيالف اختياراتك  ..فتمسر لألول أكثر مما تمسر
لآلخر .ومنها؛ أن جتد حرج ا يف أن تعزو فائدة استفدِتا إىل أصحاِبا ،وخباصة إن كان أصحاِبا أقراانا لك،
أو أقل منك حتصيالا  ..فهذه الصور وغريها ،كلها تدخل يف معَن ِّ
الكَب ،وهي متفاوتة فيما بينها من حيث

الوضوح والظهور ،لكن مهما دقَّت ،وصغرتِّ ،
فالكَب جد خطري ،حّت َّ
الذ َّرة منه خطرية جدا ،قد حترم
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ذرٍة من ك ٍَب "؛
صاحبها من دخول اجلنَّ ِّة ،كما يف احلديث الصحيحً ":ل
يدخل اجلنَّة من كان يف قلبِّه م
مثقال َّ
م
دل أن من الكَِّب ما يكون واضح ا ،وحجمه كاجلبال ،ومنه ما يكون خفييا ،وحجمه َّ
كالذرة  ..وهذا
فاحلديث ي
ومتابعة ،ومراقبة  ..أعاذان للا وإَّيكم من ِّ
ٍ
يستدعي إىل ٍ
الكَب؛ كبريه وصغريه!
فقه،
م
م

*****

ِّ
الش ِّ
ِّ
 -121س ْه مم َّ
واألوًلد.
األموال
يطان يف

ًل تمشاركوا الشيطان؛ فتجعلوا له سهم ا يف أموالكم ،وأوًلدكم !..
سهم الشيطان يف األموال؛ هو كل ٍ
كسب يتأتيى من حرام ،ويمصرف يف احلرام ،فاملال الذي يتأتيى من
م

الراب ،أو يتأتيى من امليسر ،والسرقة ،والغش ،واًلحتيال ،وغري ذلك من وسائل الكسب
الراب ،ويمصرف يف ي
ي

السهم والنصيب  ..ومن
احلرام  ..فهذا املال كله للشيطان ،وسهم له ومن نصيبه ،وهو شريك لك يف هذا َّ
شيطا من شريكا له يف ِّ
أّن تمرجى له الَبكة!
املالَّ ،
كان ال ي
َّأما سهمه ونصيبه يف األوًلد؛ ابتداء حيرص أن َيتوا ِّسفاحا من غري زواج وًل ٍ
عقد شرعي  ..فيأيت
م
األبناءم ًل يعرفون آابءهم  ..فإن ولدوا وخرجوا للحياة ،يمشارك يف اختيار أمساء شركيية هلم؛ فيعبِّي مدهم
شئهم على
للمخلوق ُ ..ث بعد ذلك يشارك يف تربيتهم وتنشئتهم على خالف منهج للا وطاعته  ..فين ِّي
ِّ
الفسوق ،والعصيان  ..ويغذيهم ابحلرام  ..وهو إن مل يفلح بكامل الشراكة ،ووجد مقاومة من
شرك ،وعلى
ال ِّي
األبوين ،ومن يرعى األبناء  ..رضي أبي قسمة ممتنح له ـ ويف أي مرحلة من مراحل نشوء ومنو األبناء ـ مت يكنه

من التَّسلل واملشاركة يف تربية وتوجيه األبناء وفق منهجه وغاَّيته الشيطانيية الشريرة  ..وسهمه يف املشاركة
قد يبدأ قليالاُ ،ث مع األَّيم ينمو ويتض يخم ،إىل أن يمصبح كثريا ،يستعصي على التَّخلُّص واملقاومة!
ارْكهم ِّيف األمو ِّال واألو ِّ
ًلد و ِّع ْد مه ْم وما ي ِّع مد مه مم
ْ
ْ
ما تقدم أعاله ،هو املراد من قوله تعاىل [:وش ِّ م ْ
َّ
الش ْيطا من إًِّلَّ غم مرورا ]اإلسراء.14:
كم هم اآلابء واألمهات الذين يزعمون أهنم مستقلون يف تربية أبنائهمً ،ل يمشاركهم أحد يف تربية
األبناء ،بينما الشيطان يشاركهم يف تربية أبنائهم ،ويتدخَّل يف شؤوهنم ،وطريقة حياِتم ،يف مجيع أطوارهم

ومراحل منوهم  ..وفق وسائل ش َّّت  ..وهم ًل يشعرون!

*****
 -126ستيفن ويليام هوكينج.

Stephen William Hawking
ستيفن ويليام هوكينج؛ عامل إنكليزي ،من أشهر علماء الفيزَّيء النظرية ،وعلم الكون ،إن مل يكن
أشهرهم  ..اجتمعت فيه صفتان :العجز َّ
والشلل اجلسدي التام ،وسعة اًلطالع واملعرفة يف اختصاصه ..
ٍ
بشكل كامل؛ ملاذا هو بشكله احلايل ،وملاذا هو موجود "!
ِّمن كلماته ":هديف بسيط؛ هو أن أفهم الكون
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ورغم مرضه العمضال ،قد َّ
ت وسبعني عام ا  ..فمات ومل محيسن اإلجابة
مد للا بعمره ألكثر من ِّس ٍي
عن هذين السؤالني البسيطني ":ملاذا الكون هو بشكله احلايل ،وملاذا هو موجود "؛ حيث قد مات ملحدا

منكرا لوجود اخلالق سبحانه وتعاىل  ..ومنكرا للبعث ،والنشور ،ويوم احلساب  ..ولو م َّد للا بعمره ألكثر

من مليون سنة ـ ما دام قد آثر اإلحلاد على اإلُيان ـ ملا أحسن واستطاع أن مجييب عن هذين السؤالني
البسيطني ،اللذين جييب عنهما ِّ
ٍ
بشكل كامل ،كما كان يتمَن،
صغار املؤمنني  ..وملا استطاع أن يفهم الكون

ويريد!

ستيفن هوكينج؛ هو نفسه آية من آَّيت للا الدالة على وجوده وعظمته ،لو تنبَّه هلا ،وتنبَّه هلا من
هم حوله  ..حيث قد مجع للا فيه صفتني متناقضتني ،مل جتت ِّم ْع يف غريه من الناس :ممنتهى العجز والضَّعف،
شلل اجلسدي والعضوي  ..ومن وجه آخر؛ سعة املعرفة ،واًلطالع العلمي الكبري الذي مل يمـ ْعطه أح ٌد من
وال ي
األصحاء  ..ليمظهر للام قدرته يف أضعف خملوقاته  ..صدق للا العظيم [:أفـل ْم ي ِّسريموا ِّيف
أقرانه العلماء
ي
ِّ
ِّ
ض فـت مكون هلمم قمـلم ٌ ِّ ِّ
ْاأل ْر ِّ
وب الَِّّيت
ار ولكن تـ ْعمى الْ مقلم م
ْ
وب يـ ْعقلمون ِبا أ ْو آذا ٌن ي ْسمعمون ِبا فِّإنَّـها ًل تـ ْعمى ْاألبْص م
الص مد ِّ
ور ]احلج.41:
ِّيف ُّ

*****

 -122ديفيد آتينبارا
David Attenborough

ديفيد آتينبارا كاتب وعامل بيئي بريطاين ،من أشهر علماء بريطانيا ،إن مل يكن أشهرهم يف

اختصاصه ،أصدر عشرات األفالم الواثئقية عن األرض؛ عن مسائها ،وحبرها ،وبرها ،وما تكتنفه من عوامل،

وحيواانت ،وخملوقات  ..فأراه للا من اآلَّيت ودقائق وعظائم األمور ما مل يره غريه من أقرانه  ..وهو بعد أن

َّ
مد للا بعمره ألكثر من أربع وتسعني عاما ،وبعد أن أراه للا من عجائب خملوقاته ،وقدرته ،خيرج للناس
ببيانه اليائس اآلُثً ":ل إله  ..وًل خالق  ..الكون وما فيه من خملوقات وعجائب جمرد صدفة  ..القرود
أوًلد أعمامنا ً ..ل نعرف ملاذا حنن موجودون على األرض ،وما الغاية من وجودان ً ..ل غاية من وجودان

تتع يدى املادة؛ الطعام ،والشراب ،واملتاع  ..مبوتنا ينتهي كل شيء؛ فال بعث ،وًل نشور ،وًل حساب "،

احتفاء كبريا!
وامللحدون حيتفون به ،ومبا توصل إليه
ا
وهو ـ وما توصل إليه ـ مثله كمثل عامل جتاوز الدراسات العليا يف الرَّيضيات ،يمسأل :واحد زائد
واحد ،كما يمساوي ُ ..ث خيطئ يف اإلجابة  ..ويقول هذه مسألة صعبة قد حار العلماء يف اإلجابة عنها ..
وهكذا ديفيد آتينبارا ،بعد أن أطلعه للا على مئات ،بل وآًلف اآلَّيت الباهرات ـ الكامنة يف األرض ،وما
تتخلله من دقائق وأسرار معجزة ،واليت كل آية منها تقول ،وبوضح وإعجازً :ل إله إًل للا  ..هلذا الكون

رب وخال ٌق ،وأن للا حق ـ خيرج ببيانه اجلاهل اآلُث الوارد أعاله!
والوجود ٌّ

65

قال تعاىل [:سنم ِّر ِّيهم آَّيتِّنا ِّيف ْاآلف ِّ
اق وِّيف أن مف ِّس ِّه ْم ح َّّت يـتـبـ َّني هلم ْم أنَّهم ا ْحل ُّق ]فصلت .53:وديفيد
ْ
آتينبارا قد أراه للا تعاىل من تلك اآلَّيت الشيء الكثري ،ولكنه بعد أن رأى ما رأى  ..وعلم ما علم  ..أنكر

وجحد احلق  ..وقال :ما رأيت  ..وما علمت  ..وًل إله  ..وهو بذلك وزره أكَب من وزر من مل ير ُث يمنكر
وجيحد  ..وجهله كعامل أغلظ من جهل من ًل يعلم ،ومل ير!
الصدفة ـ يف ِّ
صغار األمور واألشياء ،وجيحده وينكره يف كبار
يؤمن بقانون السببية ـ املنايف خلرافة ي
وعظائم األشياء واألمور؛ كخلق ووجود الكون وما حواه من خملوقات دقيقة وعظيمة؛ املنضبطة حركتها،
ووجودها بقوانني حمكمة دقيقة صارمة ،لو اختل قانون واحد من تلك القواننيً ،لضطرب الكون ،وذهبت

السماوات واألرض ومن فيهما  ..فهذا كله يف نظر العامل " ديفيد آتينبارا " جاء ووجد حمض صدفة ،بينما

لو سألته عن وجود طاولة الطعام اليت َيكل عليها ،لقال لك من فوره :هذه ًل بد هلا من مسبب وموجدً ،ل

ُيكن أن تتواجد وتتشكل بصورِتا وقوائمها األربعة صدفة ،ومن تلقاء نفسها ..؟!
السماو ِّ
قال تعاىل [:إِّ َّن َّ
ات و ْاأل ْرض أن تـ مزوًل ولئِّن زالتا إِّ ْن أ ْمسك مهما ِّم ْن أح ٍد ِّيمن بـ ْع ِّد ِّه
ك َّ
اَّلل ُيمْ ِّس م
إِّنَّهم كان حلِّيما غ مفورا ]فاطر.46:
امللحدون ـ وعلى رأسهم شيخهم آتينبارا ـ قالوا :ما رأينا ،وًل علمنا ،وقد كفران  ..واملؤمنون قالوا:

رأينا ،وعلمنا ،وقد آمنا ،وص يدقنا  ..والنفي ليس علما ،وًل محجةً ،ل تمقام به حجة؛ ألنه جهل ،وأصحابه
ِّ
وح يجة ،به تقوم احلجة على املخالفني  ..فالذي
أقروا ألنفسهم ابجلهل ،وعدم العلم  ..بينما اإلثبات؛ علم م
يعلم ويمثبت حجة على من ًل يعلم ،وًل يمثبت ،وله الكلمة الفصل دون النَّايف اجلاهل.
ًل حيسب ديفيد آتينبارا ـ مبا انتهى وتوصل إليه من ٍ
إحلاد ـ قد أتى بشيء جديد ،أو قد اكتشف
ي
علم ا جديدا جيهله من قبله ،يستحق عليه التقدير  ..فجميع األمم اهلالكة الكافرة املتخلفة السابقة يف عهد

نب للا نوح عليه السالم ،مرورا إىل عهد نب للا موسى ،وعيسى ،ودمحم صلوات للا وسالمه عليهم أمجعني

 ..كل تلك األمم الكافرة املتخلفة اهلالكة قد سبقتكم إىل ما تقولون به ،وقالوا بقولكم املتخليف هذا  ..إًل
تفرد ِبا ملحدو العصر؛ مل يسبقهم إليها األوائل ،فلهم حق براءة
مسألة خرافة " القرود " ،فهذه قد ي
اًلخرتاع دون سلفهم السابقني من امللحدين !!..
قال تعاىل [:وقالموا ما ِّهي إًَِّّل حياتمـنا ُّ
َّه مر وما هلمم بِّذلِّك ِّم ْن ِّع ْل ٍم
الدنْـيا منم م
وت و ْحنيا وما يمـ ْهلِّ مكنا إًَِّّل الد ْ
إِّ ْن مه ْم إًَِّّل يظمنُّون ]اجلاثية.24:
أنت َّي ديفيد آتينبارا قدوة للملحدين يف احلياة الدنيا ،ويوم القيامة قائدهم إىل جهنم ،وكل من
كنت سبب ا يف إضالله ،معك صديقك الذي سبقك إىل انر جهنم وبئس املصري " ستيفن ويليام هوكينج " ..
ض الْقول يـ مق م ِّ
ض ِّع مفوا
استم ْ
قال تعاىل [:ول ْو تـرى إِّ ِّذ الظَّالِّ ممون م ْوقموفمون ِّعند رِّيِبِّ ْم يـ ْرِّج مع بـ ْع م
ول الَّذين ْ
ض مه ْم إِّىل بـ ْع ٍ ْ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ض ِّع مفوا أ ْحن من صد ْدان مك ْم ع ِّن ا ْهلمدى
استم ْ
است ْكبـ مروا للَّذين ْ
است ْكبـ مروا ل ْوًل أنتم ْم ل مكنَّا مم ْؤمنني  .قال الَّذين ْ
للَّذين ْ
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بـعد إِّ ْذ جاء مكم بل مكنتمم ُّْجم ِّرِّمني  .وقال الَّ ِّذين استم ْ ِّ ِّ ِّ
است ْكبـ مروا ب ْل م ْك مر اللَّْي ِّل والنـَّه ِّ
ار إِّ ْذ أت مْم مرونـنا
ْ
ضع مفوا للَّذين ْ
ْ
ْ
أن نَّ ْك مفر ِّاب َِّّ
َّلل و ْجنعل لهم أندادا وأس ُّروا النَّدامة ل َّما رأوا الْعذاب وجعلْنا ْاأل ْغالل ِّيف أ ْعن ِّ
اق الَّ ِّذين كف مروا ه ْل
م
مْجيزْون إًَِّّل ما كانموا يـ ْعملمون ]سبأ .33-36:وقال تعاىل [:إِّ ْذ تـبـ َّرأ الَّ ِّذين اتُّبِّعمواْ ِّمن الَّ ِّذين اتَّـبـعمواْ ورأ مواْ
الْعذاب وتـقطَّع ْ ِِّّ
اب ]البقرة.611:
ت ِب مم األ ْسب م
الفرق بينك وبني ستيفن هوكينج ،أن ستيفن قد مات  ..بينما أنت ًل تزال التوبة متاحة لك،

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

2126/6/26

*****

َّ -123ي من تستحي من ِّذ ْك ِّر للا!

كثري من الناس؛ ممن يتكلمون يف احملافل واملؤمترات ،ويظهرون عَب وسائل اإلعالم  ..يستحون أن
يذكروا للا تعاىل  ..ويتهيبون أن يقولوا :يف سبيل للا  ..أو إن شاء للا  ..أو احلمد هلل  ..وحنو ذلك من
األذكار اليت تقتضيها أحياانا املناسبات واألحاديث  ..خشية أن يمصنيفوا  ..أو يمرموا ابلتَّخلف  ..وبعدم
العلم واملوضوعية يف طرحهم !...

يقول
وهلؤًلء نقول :انظروا ماذا خسر م مبوقفكم هذا  ..وماذا يقول ربكم يف احلديث القدسي ":م
َّ
اَّللم تعاىل :أان ِّع ْند ظ ِّين ع ْب ِّدي يب ،وأان معهم إذا ذكرِّين ،فإ ْن ذكرِّين يف نـ ْف ِّس ِّه ذك ْرتمهم يف نـ ْف ِّسي،
إيل ِّ
إيل ِّذراعا
ت إل ْي ِّه ِّذراعا ،وإ ْن تـق َّرب َّ
منهم ،وإ ْن تـق َّرب َّ
بش ٍَْب تـق َّربْ م
وإ ْن ذكرِّين يف م ٍإل ذك ْرتمهم يف م ٍإل خ ٍْري ْ
أاتين ُيْ ِّشي أتـ ْيـتمهم هرولةا " متفق عليه .ويف رواية ":ومن ذكرين يف ٍ
ت إل ْي ِّه ابعا ،وإ ْن ِّ
مأل ِّمن ِّ
الناس
تـق َّربْ م
ْ
ذكرتمه يف ٍ
مأل أكثر منهم وأطيب ".
ُث لو استوقفك ربك يوم القيامة ـ واجلنة عن ُيينك ،وجهنم عن يسارك ـ وسألك :ملاذا ِتيبت من

يتعني عليك فيها أ ْن
ِّذ ْك ِّري َّي عبدي  ..ما الذي منعك من أن تذكرين يف أحاديثك مع الناس ،ويف مواضع َّ
تذْكرين؟!
فماذا سيكون ردك وجوابك  ..وما عندك من جواب سوى أن تقول :قد ِتيبت من ِّذ ْك ِّرك َّي رب
وم ِّذل،
حّت ًل أمع َّري بك ،وأمرمى ابلتَّخليف ،والرجعية ،وعدم املوضوعيية  ..وَّي له من جواب خمز ،وخمجل ،م
تقشعر منه األبدان  ..أعاذان للا من اخلمزي ،واخلمذًلن  ..ومن الكفر بعد اإلُيان.

*****

 -124مَطَاعَمََ"َماكدونالدزَ"َيفَالفضاءَ!..
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قال تعاىل [:سنم ِّر ِّيهم آَّيتِّنا ِّيف ْاآلف ِّ
اق وِّيف أن مف ِّس ِّه ْم ح َّّت يـتـبـ َّني هلم ْم أنَّهم ا ْحل ُّق ]فصلت .53:أي حّت
َ
ْ
ٍ
ووعيد ،حق ًل ريب  ..ومليا أجنز للام هلم وعده؛
يتبني هلم أن القرآن وما يتضمنه من أحكام ،وعلوم ،وو ْعد،
َّ
فمكنهم من رؤية بعض آَّيته يف اآلفاق  ..بدًلا من أن يشهدوا شهادة احلق؛ أب َّن للا حقٌَّّ ،
وأن القرآن ٌّ
حق
ًل ريب  ..ها هم يمفكرون كيف يستوطنون الفضاء ،وكيف يستثمرونه ألنفسهم وعوائلهم ،وكيف يفتحون

للتسوق  ..إذا ما ضاقت ِبم األرض  ..متغافلني عن الغاية األساس
َّ
فيه مطاعم " ماكدوانلدز " ،وأسواق ا
اليت ألجلها َّ
مكنهم للام من رؤية هذا القليل من أسر ِّار الفضاء ،والكون  ..صدق للا العظيم [:قمتِّل ِّْ
اإلنسا من

ما أ ْكفرهم ]عبس.62:

*****
 -125صفات جامعة للذين يدخلون يف اإلسالم.
جل الذين يمسلمون ،جتمعهم الصفات التالية:
ُّ
 -6قبل اإلسالم ،قلقِّ ،
وحرية ،وأسئلة عديدة تالحقهم ،مل جيدوا هلا جواابا يف األدَّين األخرى.

 -2إمجاعهم على سخافة الشرك ،وفكرة عبادة املخلوق ،اليت تدعو إليها مجيع األدَّين ،ابستثناء
اإلسالم.

 -3عزوف عن األدَّين إىل الشك واإلحلاد ،وإىل ٍ
مزيد من القلق !...

 -4اخلوف من اإلسالم ،ومن اًلقرتاب منه؛ إذ وسائل اإلعالم ،ومجيع من حييط ِبم ،حيذروهنم من

اإلسالم ،ويعطوهنم صورة خاطئة عن اإلسالم !..

 -5كل من يسأل للا تعاىل بصدق ـ بعد رحلة طويلة من الشك والضياع ـ أن يهديه إىل الدين احلق

 ..وأن يمظهر له احلق  ..ييسر للا له طريق اهلداية ،ويهديه إىل اإلسالم.

 -1القرآن الكرمي هو السبب الرئيسي واألهم يف هدايتهم لإلسالم ،ملا يتميز به من إعجاز لغوي،

وعلمي ،وتشريعي ،وخللوه من التناقضات املوجودة يف الكتب األخرى ،إذ يكفيه وصفا أنه كالم للا.
 -2انبهارهم الشديد بعقيدة التوحيد اليت يدعو إليها اإلسالم ،واليت تالمس فطرة اإلنسان.
 -8انبهارهم الشديد بعظم ِّة سرية وأخالق النب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص.
 -2إجيادهم يف اإلسالم جواابا كافي ا وشافي ا عن مجيع تساؤًلِتم!

 -61الشعور ابلراحة ،واًلطمئنان ،والسالم الداخلي ،والتصاحل مع النفس ،والسعادة الغامرة
جراء نطقهم بشهادة التوحيد ،وهذا الشعور يتعمق لديهم ويزداد كلما ازدادت معرفتهم ابإلسالم ،وازدادوا

قرابا من للا.
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 -66ما إن ينطقوا ابلشهادة ،ويدخلوا يف اإلسالم ،إًل ويعلو وجوههم نور مميزً ،ل ُيكن أن

يوصف إًل أنه نور اإلُيان.

 -62بعد دخوهلم يف اإلسالم ،تسمو لديهم األهداف ،والغاَّيت ،واًلهتمامات  ..ويمصبح حلياِتم

معَن ،وغاية ،مل يشعروا ِبما قبل اإلسالم.

*****

ِّ
دين مجيع األنبياء والرسل.
-121
م
ين للا ،وهو م
اإلسالم د م

للا تعاىل واحد ،ودينه واحد؛ وهو اإلسالم ،وهو دين مجيع األنبياء والرسل ،من لد ِّين آدم عليه
السالم إىل خا م األنبياء والرسل دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ،كما قال تعاىل [:إِّ َّن ال يِّدين ِّعند يِّ
اَّلل ِّ
اإل ْسال مم ]آل عمران.62:
اإلسالِّم ِّدينا فـلن يـ ْقبل ِّم ْنه وهو ِّيف ِّ
اخل ِّ
اآلخرِّة ِّمن ْ
اس ِّرين ]آل عمران.85:
م م
وقال تعاىل [:ومن يـ ْبـت ِّغ غ ْيـر ِّ ْ
م
وقال تعاىل [:ور ِّ
يت ل مك مم ِّ
اإل ْسالم ِّدينا ]املائدة.3:
ض م
ت أ ْن أ مكون ِّمن ال مْم ْسلِّ ِّمني ]يونس .22:وقال تعاىل عن
وقال تعاىل عن نوح عليه السالم [:وأ ِّمم ْر م
صى ِِّبا إِّبـر ِّاه ِّ ِّ
اصطفى ل مك مم ال يِّدين فال متموتم َّن إًلَّ
إبراهيم عليه السالم وبنيه [:وو َّ
ين إِّ َّن ي
وب َّي ب ِّ َّ
اَّلل ْ
يم بنيه ويـ ْع مق م
ْ م
وأنتمم ُّمسلِّمون ]البقرة .632:وقال تعاىل [:ما كان إِّبـر ِّاهيم يـه ِّ
صرانِّييا ول ِّكن كان حنِّيف ا ُّم ْسلِّم ا وما
ود يَّيا وًل ن ْ
ْ م م
ْ م
ِّ
ِّ
اجعلْنا
كان من ال مْم ْش ِّركني ]آل عمران .12:وقال تعاىل عن إبراهيم وابنه امساعيل عليهما السالم [:ربَّـنا و ْ
مم ْسلِّم ْ ِّ
ني لك وِّمن ذم يِّريَّتِّنا أ َّممةا ُّم ْسلِّمةا ]البقرة .628:وقال تعاىل عن يعقوب عليه السالم وبنيه [:أ ْم مكنتم ْم
ت إِّ ْذ قال لِّبنِّ ِّيه ما تـ ْعبم مدون ِّمن بـ ْع ِّدي قالمواْ نـ ْعبم مد إِّلـهك وإِّلـه آابئِّك إِّبْـر ِّاهيم
مشهداء إِّ ْذ حضر يـ ْع مقوب الْم ْو م
اعيل وإِّسحاق إِّلـها و ِّ
وإِّ ْمس ِّ
احدا و ْحن من لهم مم ْسلِّ ممون ]البقرة .633:وقال تعاىل عن يوسف عليه السالم[:
ْ
لص ِّ
احلِّني ]يوسف .616:وقال تعاىل عن لوط عليه السالم وآل بيته [:فما وج ْدان
تـوفَِّّين مم ْسلِّما وأ ْحلِّْق ِّين ِّاب َّ
فِّيها غ ْيـر بـ ْي ٍ
ت ِّيمن ال مْم ْسلِّ ِّمني ]الذارَّيت .31:وقال تعاىل عن موسى عليه السالم [:وقال مموسى َّي قـ ْوِّم إِّن
مكنتم آمنتم ِّاب يِّ
َّلل فـعل ْي ِّه تـوَّكلمواْ إِّن مكنتمم ُّم ْسلِّ ِّمني ]يونس .84:وقال تعاىل عن بلقيس يف قصتها مع نب للا
مْ م
ِّ ِّ
ب الْعال ِّمني ]النمل.44:
سليمان عليه السالم [:قال ْ
ت نـ ْف ِّسي وأ ْسل ْم م
ب إِِّّيين ظل ْم م
ت مع مسل ْيمان ََّّلل ر ِّي
ت ر ِّي
س ِّعيسى ِّم ْنـ مه مم الْ مك ْفر قال م ْن أنص ِّ
اري
وقال تعاىل عن عيسى عليه السالم وأنصاره من احلواريني [:فـل َّما أح َّ
اَّلل آمنَّا ِّاب يِّ
اَّلل قال ا ْحلو ِّاريُّون ْحنن أنصار يِّ
إِّىل يِّ
َّلل وا ْشه ْد ِّأب َّان مم ْسلِّ ممون ]آل عمران .52:وقال تعاىل [:وإِّ ْذ
م
م
ت إِّىل ا ْحلو ِّاريِّني أ ْن ِّ
آمنمواْ ِّيب وبِّر مس ِّويل قالمواْ آمنَّا وا ْشه ْد ِّأبنَّـنا مم ْسلِّ ممون ]املائدة.666:
أ ْوح ْي م
ي

*****

أي الفريقني أ ْعلى ..؟!
ُّ -122

جرت العادة عند الناس أن حيددوا قيمة اإلنسان ومستواه اًلجتماعي ابلنظر إىل اجلهة اليت يتواصل
معها ،فمن كان يتواصل مثالا مع وزير  ..فهذا شأنه ٍ
عال يف أعني الناس  ..يتمتع مبركز مرموق  ..وأعلى
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منه من كان يتواصل مع امللوك والرؤساء  ..يقرع عليهم الباب وقتما يشاء  ..فهذا شأنه أعظم يف أعني
الناس  ..وأنت َّي عبد للا إذا أردت أن تعلوهم مجيع ا ،وتسبقهم سبق ا بعيدا ،تواصل مع للا  ..امللِّك الغين

 ..خالق اخللق  ..رب امللوك والرؤساء ،ورب العاملني أمجعني  ..فبابه ـ ويف أي وقت تشاء ـ دونك مفتوح
ً ..ل حتتاج إىل قرعه ،بل وًل إىل استئذان  ..واجملال متاح لك ـ برتحاب شديد ـ لزَّيرته ،وملناجاته ،ودعائه،

واحلديث معه؛ تشكو إليه حاجتك ،وما أمهك ،وما أملَّ بك  ..وتقول لهَّ :ي رب أريد كذا  ..وقد حصل يل
كذا  ..وأحتاج إىل كذا  ..وهو سبحانه يسمع ،ويرى  ..وهو أقرب إليك من حبل الوريد  ..وهو القادر
على أن جييبك  ..وأنت أقرب ما تكون إليه وأنت ساجد له سبحانه  ..وإن قالوا لك :فالن مركزه
اًلجتماعي مرموق وعال؛ فإنه يتواصل مع امللِّك أو الرئيس فالن  ..فقل هلم :أان أتواصل ـ ويف الوقت
الذي أشاء ـ مع رب وخالق هذا امللِّك ومجيع ملوك األرض ورؤسائها  ..فأي الفريقني أوىل ابًلعتزاز،

واًلفتخار  ..وأي الفريقني هو األعلى؟!

*****

 -128أعجب ًلمر ٍئ!

َالمرئ ََيفوَقلبهَ،يكاد َيطري َفرح ًاَ،وطرب ًا؛َالتصال َمو َّظ ٍ
ف ٍ
ٍ
ٍ
َبهَأوَوزير ََ..أوَ
َكبري
أعجب
مل ٍ
ٍ
َرئيس َيسألَعن َأحواله ََ ..بينام َر ُّب َالعاملنيَ ،ور ُّب َامللوك َوالرؤساء َواألمراء ََ ..وخالقَ
ك َأو
ٍ
نَسائل َي ْعطىََ..
اخللق ََ..يفَال ُّثلث َاألخري َمنَك ِّل َليل ٍة ََ..يناديهََ..ويسألَعنهَ،وعنَحاجتهَ:هلَم
هلَمنَدا ٍع ََ..هلَمنَمستغف ٍر ََ..هلَمنَتائبَُّ َ..
كرر َعليهَالنِّداء َوالسؤال َحتىَ
يظل َيناديهَ،وي ّ
ٌ
ُّ
َبذلكَالشعورَعندماَيتَّصلَبهَذلكَامللكَ،أوَ
ثمَهوَغافلَعنَذلكَالنِّداءَ،الَيشعر
َالفجرََ..
ينفجر ْ
الرئيسَ،أوَاملو َّظفَالكبريَ...؟!َ

*****

ض ِّح ْك مهما كما أبْك ْيـتـ مهما.
 -122أ ْ

لست من هواة الدَّبكة العربية ،وًل ممن حيبوهنا ،وًل ممن حيسنوهنا  ..لكن مرة قالت يل أمي ـ وهي

التهجد والبكاء ـَّ :ي شيخ! ..أحب أن أنظر إليك وأنت تدبك دبكة
قعيدة الفراش ،وكانت رمحها للا كثرية ي

عربية  ..سألت هذا السؤال وما كانت تظن أن الشيخ يفعل  ..لكنها تفاجأت ملا رأتين مباشرة أنفذ طلبها
ومن دون أدّن نقاش ،أو اعرتاض ،وتلكؤ  ..وما إن بدأت إًل وبدأت ابلضحك من حركايت العشوائية ..

وكلما زدت تزداد ضحكا  ..وكان ضحكها كالوقود ابلنسبة يل ،يزيدين محاسا ،ورغبة يف الزَّيدة إىل أن
فعلت ذلك وأان أستحضر حديث النب ملسو هيلع هللا ىلص للرجل الذي جاءه مهاجرا ،فقال الرجل:
ارتوت ضحكا ..
م
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ئت أمابيِّعك على اهلِّ ِّ
أبوي ِّ
يبك ِّ
يان!! فقال النب ملسو هيلع هللا ىلصِّ ":
ِّ
ارجع ِّ
ض ِّح ْك مهما كما أبك ْيـتـ مهما
كت َّ
إليهما فأ ْ
جرة وتر م
ج م م
" .فأعطاه النب ملسو هيلع هللا ىلص وظيفتني :األوىل؛ أن يرجع إليهما ،والثانية؛ أن يضحكهما كما تسبب ببكائهما؛ وًل بد

األمر منه أن خيرج عن املألوف وحدود اًلتزان ،وعن عادته فيما يكون
له من أن يفعل ،حّت لو استدعى م
بينه وبني الناس من اًلتزان والسلوك اجلاد  ..فمطلب إضحاكهما مطلب عظيم يسمو على ما تقدم من
اًلعتبارات  ..وهذا ليس ٍ
ألحد إًل للوالدين!

*****
 -211القرآنيون!

النبوة ،أن النب ملسو هيلع هللا ىلص ،أخَب عن ٍ
زمان قادم تظهر فيه بدعة " القرآنيني "؛ وهؤًلء فريق
من دًلًلت َّ
ي

يردون السنَّة ،ويرفضون التحاكم والرجوع إليها ،ويشككون يف مرجعيتها ،وشرعيتها كمصدر من مصادر
التشريع اإلسالمي  ..ويزعمون التحاكم والرجوع إىل القرآن وحسب  ..وقد حذر النب ملسو هيلع هللا ىلص من هؤًلء
الناس ومن بدعتهم ،فقالِّ ":
َّث حبد ٍ
يث من حديثي،
ك َّ
جل متَّكئاا على أريكتِّ ِّه حيد م
يوش م
الر م
فيقول بيننا وبين مكم كتاب َِّّ
حالل استحللناهم ،وما وجدان ِّ
وجل؛ ما وجدان ِّ
ٍ
فيه من حر ٍام
فيه من
م
اَّلل َّ
عز َّ
م
رسول َِّّ
اَّلل صلَّى َّ ِّ َّ
حرمناهمَّ ،أًل َّ
حرم َّ
اَّللم "صحيح ابن ماجه .62:ويف
حرم
م
مثل ما َّ
وإن ما َّ
َّ
اَّللم عليه وسلم م
فيقول بيننا وبينكم كتاب ِّ
للا ،فما
متكئ على أريكتِّ ِّه،
م
رجل يبلغمه احلديث ِّي
م
عين وهو ٌ
هل عسى ٌ
رواية ":أًل ْ
رسول ِّ
للا صلى للا ِّ
حالًل استحللناهم ،وما وجدان ِّ
وجدان ِّ
كما
حرم م
فيه ا
عليه وسلم َّ
فيه حر ااما حرمناهم ،وإ ْن ما َّ
م
حرم للام "صحيح الرتمذي.2114:
َّ
السنة،
ويف زماننا نلحظ بوضوح حتقق ما أنبأ عنه النب ملسو هيلع هللا ىلص ،فكثر الدعاة واملرجفون الذين ير يدون ُّ
ِّ
القرآن وحسب  ..وهؤًلء يف الوزر واًلحنراف درجات؛ فريق تراه
ويستخفون ِبا ،ويدَّعون اًلقتصار على
يرد السنَّة كليا ،فال يقبل منها شيئا ،وفريق يرد منها كل ما ًل يالمس أهواءه ورغباته  ..وفريق يقدم عقله
على صحيح النقل ،وجيعل من عقله ـ هواه ـ حكما على النقل الصحيح  ..وفريق يستخف ويقلل من أمهية

صحيحي البخاري ومسلم ،فإن اتبعتهم على ذلك ،فمن ابب أوىل أن تتابعهم على اًلستخفاف والتقليل

من أمهية وقيمة ما سوامها من املسانيد ،وكتب السنن  ..وفريق يرد الثابت من السنة حتت عنوان وزعم أهنا
آحاد ،غري متواترة ،وأهنا ظنية الدًللة  ..ومجيع هؤًلء الفرقاء هلم حظهم من بدعة " القرآنيني " ،ومن حتذير

النب ملسو هيلع هللا ىلص منهم ومن بدعتهم ،كل حبسبه!

وهؤًلء لو صدقوا يف زعمهم وادعائهم التحاكم والرجوع إىل القرآن ،لوجدوا يف القرآن الكرمي

عشرات اآلَّيت اليت حتض على طاعة النب ملسو هيلع هللا ىلص ،وتوجب طاعته واتباع مسنيته ،وحتذر من خمالفة أمره ،وجتعل

التحاكم إليه ،والرجوع إىل سنته شرطا من شروط اإلُيان  ..لكنه زعم ما أرادوا منه سوى التَّفلت من قيود
ِّ
ِّ
وأصول الدين!
بثوابت
وأحكام الشريعة ،والتشكيك
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*****

 -216التَّ ُّ
ضر.
قدم والتَّح ي

َّ
التحضر؛ عبارة عن مفاهم وقيم أخالقية راقية إجيابية ،تفرز سلوكا إجيابيا راقيا ،ونتائج مزدهرة،
وإجيابية ،بينما التقدم؛ هو التقدم يف جمال من جماًلت احلياة ،اًلقتصادية ،أو الصناعية ،أو اًلجتماعية ،أو

العسكرية  ..وقد يكون التقدم حتضرا يف حال استخدم يف اخلري ،واستغل يف اخلري ،وصرف للخري ،وقد
ش يِّر ،ويمستغل يف يِّ
الشر ،ويمصرف يف العدوان
ضر؛ وذلك عندما يمستخدم التقدم يف ال ي
يكون تق يدم ا من غري حت ي

و َّ
ضر متقدم ا  ..فمثالا الصهاينة اليهود متقدمون يف
الش يِّر ،وابلتايل ليس ُّ
كل متقدم متحضرا ،بينما كل متح ي
جمال الصناعات العسكرية ،لكن عندما يستخدمون هذا النوع من التقدم يف سرقة البيوت ،واًلعتداء على
حقوق وحرمات اآلمنني من أهل فلسطني ،وهضم حقوق املظلومني منهم  ..فهذا ينفي عنهم صفة

فالصهاينة اليهود يف فلسطني متقدمون عسكرَّيا ،متخلفون حضارََّّيا ..
ضر ،مع بقاء صفة التقدم هلم َّ ..
التح ي

ضرا ،وانجتا عن قيم حضاريية ،ويتقييد
فالتقدم اجملرد يف جمال من جماًلت احلياة ،ليس مفخرة إن مل يكن متح ي
ضر.
بقيم ومفاهيم التَّح ي

*****

ات النَّفعيية.
 -212العالق م

والروح ،ومن ُث عن ساحة
مليا غييبوا الدين واإلُيان عن ساحة الشعور واًلعتقاد ،وعن عامل الفكر ُّ
السلوك ،والواقع ،والعالقات اإلنسانية ـ وهو ما يسمونه ابلعلمانيية احلا يدة واملتطرفة! ـ وساد بدًلا منها
اجلحود والكفر ،واإلحلاد ،واًلعتقاد أبن احلياة مادة ،واإلنسان جمرد مادة وجسد وحسب  ..ساد مفهوم "

النَّفعيية " املاديية؛ يف العالقات والتعامالت اإلنسانية على مستوى الدول ،واجلَّماعات ،واألسر ،واألفراد ..

فاملواقف ابتت تمبَن وتمـتَّخذ بناء على النفعية املادية وحسب؛ فحيثما توجد املنفعة املادية ،جتد التأييد،
واحلب ،واملوافقة ،والتعايش ،والرضا ،والضحكات ،وحيثما تغيب املنفعة املادية ،جتد املعارضة ،واًلعرتاض،
َّ
والنفور ،والبغض ،والبعد ،واجلفاء  ..وأصبح ًل هم لإلنسان إًل كيف حيقق رغباته ومنافعه املادية ،مهما
والرمحة  ..وإذا ما سألت
والصدقَّ ،
كانت الوسائل دنيئة وحمرمة  ..وبغض النظر عن قيم احلق ،والعدلِّ ،ي
إنساانا أبن يسدي إليك معروفا ،سألك مباشرة :مقابل ماذا  ..وماذا سأنتفع لنفسي مادَّيا ،مقابل املعروف

الذي سأسديه إليك  ..ولو أسديت أنت معروفا؛ ظن اآلخر بك سوءا ،وأخذ يفكر ماذا تريد منه مقابل
معروفك له؟!
تضررا ِبذا الفهم اخلاطئ للحياة ،وللعالقات اإلنسانيية " األسرة "؛ ملَّا
وأكثر املؤسسات اًلجتماعية ي
تكون عالقة الزوج بزوجته ،وعالقة الزوجة بزوجها ،وعالقة األبوين أببنائهما ،وعالقة األبناء أببويهما ،قائمة
على النَّفعية ،واملصلحة املادية ،وعلى العطاء املادي وحسب  ..فإذا غابت املنفعة ،وتوقَّف العطاء املادي،
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ٍ
لسبب من األسباب القاهرة  ..غابت احملبة ،والرمحة ،والعاطفة الصادقة ،وغاب اًلحرتام ،واًلهتمام،

والرتابط األسري املطلوب!

كم هو مؤمل وحمزن أن يتسلل هذا الفهم اخلاطئ للحياة ،والعالقات ،إىل أسر املسلمني  ..إىل بيوت

املسلمني  ..الذي يمويل دينهم اإلسالم اهتماما ابلغا ابألسرة ،وبرتابطها ،وترامحها ،وتعاطفها  ..ويعتَبها
املؤسسة اًلجتماعية األعظم ،اليت إذا فسدت؛ فسد اجملتمع األكَب ،وإذا صلحت؛ صلح اجملتمع األكَب!

*****
ً -213ل يزال للشيطان أمل يف معركة املرأة!

قد يئس الكفار من الظَّفر يف مجيع معاركهم الفكريية والثقافية واحلضارية مع اإلسالم ،ابستثناء
معركة املرأةً ،ل يزال األمل ابلظفر حيدوهم ،فلم ييأسوا بعد من اًلستمرار يف استغالل املرأة استغالًلا خاطئا
اخلاصة واملشبوهة ،حتت عنوان وزعم حقوق املرأة،
ممشينا يف حماربة اإلسالم ،وقِّيم وأخالق اإلسالم ،وملآرِبم
ي
وحرية املرأة ،وأن اإلسالم يظلم املرأة ،مستغلني أخطاء بعض الدُّعاة ،وبعض العادات اخلاطئة حبق املرأة

املوجودة يف بعض اجملتمعات اإلسالمية  ..واإلسالم منها براء  ..فيضخموهنا ويسلطون عليها األضواء
ٍ
لغرض خبيث يف أنفسهم  ..واليت ًل خيلو منها جمتمع من اجملتمعات ،بل هي يف اجملتمعات األخرى أشد

تنوع ا وعدوانية على حقوق وكرامة وحرية املرأة  ..ومن دون أن يمشار إليها!
وضوح ا ،وأكثر ي

وًل يزال ولألسف فريق كبري من النساء من يمصغي لتلك الدعوات املشبوهة  ..وتستميلهن تلك
الدعوات املريبة واخلاطئة  ..ويلمسن فيها ما يتوافق مع رغباِتن ،ونزواِتن ،وأهوائهن اخلاصة  ..ويرضني

الضارة واملشبوهة اليت يستخدمها األعداء ملىآرِبم يف
يكن ذلك املعول اهلدَّام ،وتلك األدات
ألنفسهن أن َّ
ي

حماربة اإلسالم!

ويتوجب العمل على إزالته  ..لكن هذا ًل
اخلطأ إن مو ِّجد يف جمتم ٍع من اجملتمعات اإلسالمية يمـزالَّ ،
ف وطابور
ف وطابور األعداء  ..يف ص ِّي
يَبر للمرأة املسلمة ـ حتت عنوان ردة الفعل! ـ أن تقف يف ص ِّي
ِّ
للشيطان بعد أن كانت أمةا للرمحن!
املنافقني واملنافقات  ..أو أن ترضى لنفسها أن تكون أمةا

*****

 " -214نِّْي ممو "!

هل مسعتم بقص ِّة الس ِّ
مترد على تعاليم
مكة " نِّْي ممو " كما يف فيلم الكرتون اخلاص ابألطفال ،الذي َّ
ي ي

حر يف سلوكه وتصرفاتهً ،ل خيضع
وتوجيهات أبيه ،وهو ًل يزال يف أول عمره  ..ولكي يمثبت ألقرانه أنه ٌّ
ب الص ِّ
لسلطة وتوجيهات األبوين  ..خالف تعاليم أبيه ،واقرتب ِّمن ِّ
ياد وملسه  ..فكانت النتيجة أن
قار ِّ ي
ٍ
للرائني  ..وليعيش " نيمو "؛ بعد
الصاًلت ،ليوضع يف
صاده الصيَّاد ،وابعه إلحدى َّ
حوض مائي كزينة ي
ذلك آًلم حسرة عصيان تعاليم وتوجيهات والده  ..وآًلم وخماطر جتربة التَّحرر من سجن احلوض املائي!
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ومن أبنائنا ولألسف من حيلو له أن يعيش جتربة " نيمو "؛ ولنفس دوافع " نيمو " ،وتطول ِبم

التجربة حّت إىل ما بعد سن املراهقة  ..وإن كان " نيمو " قد جنح يف العودة إىل أبيه وإىل حضنه اآلمن يف
ٍ
شباب  ..وهو ًل يزال يعيش جتربة نيمو ..
سن ال ي
وقت ممب يك ٍر  ..فإن من أبنائنا من ُيتد به العمر إىل ما بعد ِّي
وحيلو له أن يفعل ما فعل " نيمو " ،وأن خياطر كما خاطر " نيمو "  ..وقد ض َّل طريق اإلَّيب!

*****

ابإلسالم!
 -215التَّط ُّري ْ

ُّ
يرد مرضى القلوب ـ على مدار األزمان ـ ما ينزل ِبم من بالء إىل تعاليم اإلسالم ،وإىل حكم

اإلسالم ،إذ لوًل تعاليم اإلسالم ـ يف نظرهم ـ اليت فرضت عليهم ملا أصاِبم اجلَّه مد والبالء ،وملا تكالب
صبـهم سيِّئةٌ يـ مقولمواْ ه ِّـذ ِّه ِّمن ِّع ِّ
ِّ
ندك
عليهم األعداء ،وملا نزل ِبم ما نزل  ..كما قال تعاىل [:وإِّن تم ْ م ْ ي
ْ
]النساء .28:أي بسبب طاعتك واتباعك ،واتباع دينك ،فريدون كل سيئة تنزل ِبم إىل اإلسالم ،وإىل
حكم اإلسالم ،وشرائع اإلسالم ،وقال تعاىل عن املنافقني [:ل ْو أطاعموان ما قمتِّلموا ]آل عمران .618:أي لو
عصوا دمحما ،وأطاعوان ما قتلوا يف ساحات املعارك  [ ..قالموا إِّ َّان تطيَّـ ْران بِّ مك ْم ]يس .68:فاإلسالم واملسلمون
ابلنسبة هلم مصدر شؤم لكل ما ينزل ِبم من سوء وبالء  ..وتفسري لكل ما ينزل ِبم من جهد وبالء  ..ومل
يقتصر عداؤهم على الطرية والتشاؤم وحسب ،بل تعدوه إىل الرجم والتعذيب واًلضظهاد إن مل يرتاجعوا عن
سنَّ مكم ِّمنَّا عذ ِّ
ِّ
يم ]يس [ .68:قالموا
ٌ
دينهم اإلسالم [:قالموا إِّ َّان تطيَّـ ْران بِّ مك ْم لئن َّملْ تنتـ مهوا لنـ ْر ممجنَّ مك ْم وليم َّ ي
اب أل ٌ
اطَّيَّـران بِّك وِّمبن َّمعك قال طائِّرمكم ِّعند َِّّ
اَّلل ]؛ أي تشاؤمكم وما نزل بكم من بالء فإنه مقدر ومكتوب عند
م ْ
ْ
للا ،وهو بسبب من عند أنفسكم ،ومبا قدَّمت أيديكم [ ب ْل أنتم ْم قـ ْوٌم تمـ ْفتـنمون ]النمل .42:تمفتنون اترة
ابلشر ،واترة ابخلري ،فهل تصَبون ،وتشكرون؟!

*****
 -211القل مق!

كلمات يف القل ِّق:
ٌ
ِّ
اخلوف إىل اجلَّْه ِّل!
وف ،ومر ُّد
صد مر القل ِّق اخل م
م ْ
ٍ
خطرية تتعلَّ مق ابلق ْل ِّ
سي عصب ،يمؤ ِّيدي إىل أمر ٍ
بَّ ،
شرايني،
اض عضوييٍة
والدِّم ،وال ي
رض ن ْف ٌّ
القل مق م ٌ
ِّ
يع مظ ِّ
َّ ِّ
املعدة كال مق ِّ
الشي مخوخ ِّة ،وأمر ِّ
اه ِّر َّ
عالجه :اإلُيا من،
رحة وغريها ..
اض
والس يكري ،وت ْسر ِّ
م
والض ْغط ،ي
ِّ
الذ ِّ
ور ،واًلقالعم عن مسبِّب ِّ
لق َّ
س ِّ
والصَبم ،يِّ
ات الق ِّ
اتية واخلارجيي ِّة ..
َّ
يم ابلقضا ،والقناعةم ْ
م ي
والرضا ،والتَّسل م
ابملي م
واستئناف ٍ
يوم ج ٍ
ديد خيلمو من القل ِّق.
م
القل مق ي ِّشلُّك ،وي ِّ
حّت ًل ت ِّ
ف
قع مدك عن العم ِّل ،وًل يزي مد عليك األعمال إًل ترا مكم ا وا ْزِّدحام اَّ ،
عر م
م
م
ماذا تمـ ْن ِّج مز ِّمنها ،وأبييها تبدأ !..
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ِّ
ِّ
سمح هلم أب ْن يمس يرعموا من م ْوتِّك!
عندما تسم مح لآلخرين أن يمسبيبموا لك القلق ،فأنت ت م
ِّ
اعلم َّ
فع عنك ش يرا  ..وًل
أن القلق ًل يمـع يج مل لك فرج ا ،وًل نفع ا ،وًل ي ْد م
لتدفع القلق عن ن ْفسك؛ ْ
ي ِّزي مدك إًل مسوءا!
اًلستِّ ْغرا مق يف القل ِّق مؤدَّاه إىل ال مقنم ِّ
وط من ِّ
ط ِّمن َّر ْمح ِّة ربِّيِّه إًِّلَّ
رمحة للا ،وللا تعاىل يقول [:ومن يـ ْقن م
ْ
م
الضَّآلُّون ]احلجر.51:
قول النَّب ملسو هيلع هللا ىلص ":ا ْعلم َّ
أن ما أصابك مل يكن ليم ْخ ِّطئك ،وما
ِّمن أمج ِّل ما قِّيل يف دفْ ِّع القل ِّق ،م
أخطأك مل يكن لي ِّ
صيبك ".
م

ومن وصاَّي عمر بن اخلطاب أليب موسى األشعري رضي للا عنهماَّ ":إَّيك
ابخلص ِّوم ".
والغضب ،والقلق ،والضَّجر ،والتأ ِّذيي
م
ِّ ِّ
ِّ
ضع م ِّ
أج ِّل ُّ
الدنْـيا،
نسِّ ٌّ
ف ،م ْنهم ْ
األصغ مر ،ومنهم األكبـ مر ،ومنهم من ْ
ص ،يـ ْقوى وي ْ م
ب؛ ي ِّزي مد ويـ ْنـ مق م
القل مق ْأم ٌر ْ
ب ما ِّيد ٍيِّ ،
اآلخرةِّ ،
ومنه من أج ِّل ِّ
بب م ْعنوي ،والع ِّ
ومنهم ما يكو من لِّس ٍ
ومنهم ما يكو من لِّسب ٍ
اص مم ِّم ْنها مجيع ا
ْ
ي
ي
ِّ
ِّ
ام حببلِّه.
اإلُيا من ابهلل ،واًلعتص م
وجوده يف ِّ
ِّ
ما ِّمن كاف ٍر إًل وي ِّعيش القلق؛ القل مق من ِّ
ابلغاية ِّمن ِّ
هذه احلياة ،والقل مق من
جهة ج ْهلِّه
م
جهة ج ِّ
املوت  ..والقل مق من ِّ
جهة ج ِّ
ِّ
مبصريِّه بعد ِّ
هله ابحلِّ ْكم ِّة من املص ِّ
ِّ
ائب اليت ِّحت ُّل به  ..إن كان فقريا
هله
ساعة ٍ
ظل قلقا حّت يصبح غنيا ،فإ ْن صار غنيا انلهم القل مق على مالِّه ،كيف ـ يف ٍ
آتية ًل َّ
بد منها ـ سيمفار مق
ي ُّ
م
ماله ،ويدعه ِّ
لغريه  ..وهو ًل يفار مق قـلق ا إًل ويستقبلهم قل ٌق جديد؟!
قال تعاىل [:إِّ َّن ِّْ
سهم َّ
اإلنسان مخلِّق هلموع ا  .إِّذا م َّ
الش ُّر ج مزوع ا ]املعارج .21-62:واهلل مع واجلَّزعم
ِّ
درجات ِّ
يستثن للام أحدا من هذا ِّ
ِّ
املرض العمضال [ إًَِّّل املمصلِّيني  .الَّ ِّذين مه ْم على
صور ومعاين القلق ،مل
أعلى
صفة ِّ
تبني ِّ
ِّ
صال ِِّتِّ ْم دائِّ ممون ]املعارج .23-22:إىل ِّ
هؤًلء املصلني املؤمنني.
آخر
اآلَّيت اليت ِّي م
ِّمن نِّع ِّم ِّ
للا تعاىل على ِّع ِّ
باد ِّه أ ْن أ ْخفى ع ْنـ مهم القدر؛ ليـ ْعمل مك ُّل ِّ
امر ٍئ ملا مخلِّق وقم يدر له!

*****

ِّ -212ح ْكمة استفدِتا من قِّطَّة!

بعد منتصف الليل  ..ويف ٍ
نم عن أٍمل،
أيت قطةا مُت ِّرج صواتا من أعماقِّها؛ ي ُّ
أرض شبه فال ٍة  ..ر م
حزن ،وش ْكوى  ..فقلت يف نفسي :ماذا تقول هذه ِّ
و ٍ
القطَّة  ..وماذا تريد  ..وما هي مشكلتها  ..وما هي
حاجتها  ..فصوِتا فيه زَّيدة عما يمسمع عادة من بين جنسها  ..فهتفت نفسي يب :أحتسب أنك الوحيد يف
هذا الوجود الذي يقول َّي للا  ..فكل املخلوقات الَبيَِّّة منها ،والبحرية  ..الوحشيية منها واألنْسيَّة  ..حّت
األشجار والنيبااتت  ..تقولَّ :ي للا  ..ترفع حاجتها ومسألتها إىل للا  ..كلٌّ حبسب لغته  ..وللا تعاىل
ٍ
حاجة حاجته  ..فال يمشغله خملوق عن خملوق  ..وًل نِّداءٌ عن نِّداء
كل ِّذي
سمع ويرى اجلميع  ..ويمعطي َّ
ي م
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ِّ ِّ
ٍ
ٍ
ِّ
ِّ
رب
 ..وًل ذمو حاجة عن ذي حاجة  ..وهذا معَن من معاين قيومييته على شؤون خلقه  ..ومعَن من معاين ِّي
العاملني  ..سبحان ريب العظيم!

*****
والسنَّةم النَّبويَّةم املمط َّهرة.
 -218ال مفرقاءم األربـعةم ُّ

السنَّ ِّة النبوية
أربعةم فِّرق ،اختلفت مشارِبا ،ومساراِتا ،ووسائلها ،والتقت يف اهلدف؛ وهو جمافاة ُّ
املطهرة ،وحماربتها ،والتقليل من شأهنا ،والتشكيك ِبا ومبرجعيتها ،وهم:
ي
السنة ،وًل يرون حجة عليهم إًل يف القرآن الكرمي!
 -6القرآنيون الذين يرفضون ًّ

 -2احلداثيون الليَباليون الذين يرون يف نصوص الشريعة تقييدا ألهوائهم وتقلباِتم ،وحتديثاِتم اليت
ًل تعرف التوقف عند ح يٍد ،وًل الثبات يف شيء ،فال توجد لديهم قيمة ـ سواء كانت مادية أم معنوية ـ قابلة
للثباتً ،ل ُيكن جتاوزها ،وحتديثها ،وإىل ماًل هناية!

 -3الشيعة الروافض الذين يرفضون السنة النبويية املطهرة مجلة وتفصيالا ،وحرِبم على الصحابة
مقرب ،وًل نب مرسل!
والسنَّة النبوية مل ِتدأ يوما  ..ويرون ألئمتهم العصمة ،وأن هلم مقاما مل يبلغه ملك ي

 -4غمالة التيصوف الذي يقدمون طاعة أوليائهم ومشاخيهم على طاعة رسول للا ملسو هيلع هللا ىلص ،ويرون هلم
ِّ
يشرعونه من البدع يف ال يِّدين
مقام ا يعلو مقام األنبياء والرسل  ..ويرون يف السنية النبوية تقييدا ومعارضةا ملا ي
اليت ما أنزل للا ِبا من سلطان  ..فيناصبوهنا العداء واجلَّفاء  ..وهؤًلء أقرب إىل متابعة الشرع املبدَّل منهم

املنزل!
شرع َّ
إىل ال ي
هذه ِّ
الفرق وكل من هنج هنجهم أو اقرتب ،على خطر عظيم ،حظه من كتاب للا ،قوله تعاىل [:ومن
ِّ
ِّ ِّ
الر مسول ِّمن بـ ْع ِّد ما تـبـ َّني لهم ا ْهلمدى ويـتَّبِّ ْع غ ْيـر سبِّ ِّ
اءت
يمشاقِّ ِّق َّ
ص ِّل ِّه جهنَّم وس ْ
يل ال مْم ْؤمنِّني نمـوليه ما تـوَّىل ونم ْ
م ِّ
صريا ]النساء .665:قال اإلمام أمحد ":نظرت يف املصحف فوجدت طاعة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص يف ثالثة وثالثني
صيبـهم عذ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
يم
ٌ
اب أل ٌ
موضعاُ ،ث جعل يتلو قوله تعاىل [:فـلْي ْحذ ِّر الَّذين مخيال مفون ع ْن أ ْم ِّره أن تمصيبـ مه ْم ف ْتـنةٌ أ ْو يم م ْ
]النور ,13:وجعل يكررها ،ويقول :وما الفتنة؟ الشرك ."..

*****

ِّ
ب " الع ْنكلِّيز "!
 -212ح ْز م

ِّ
فص ِّ
السن ِّة  ..وكنيا يف
ول َّ
هنر مجيل؛ جيري ـ إبذن ربه ـ على مدار م
يف قريتنا اجلميلة " م ْرقيَّة " ،يوجد ٌ
الطُّفولة ـ يف ِّ
فصل الصيف ـ نذهب إىل النهر ًلصطياد " الع ْنكلِّيز "؛ وهو مسكة طويلة ُيتاز جلدها البمـ يين
اجملردة ،مهما شد ْدت قبضتك عليه؛ إذ سرعان
بِّلذاج ٍة عالية جدا ،شديد التـَّفليتً ،ل تقدر أن متسكه ابليد َّ
ما يتفلَّت ،وجيد لنفسه خمْرج ا ومنفذا ،ولو من بني األصابع ،وكنَّا لكي نتمكن من م ْس ِّكه نستعني بـ " الغ يز "،
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ف ابلطيحالب اخلضراء؛ وهو عبارة عن نبتة خضراء خشنة تنبت يف قاع النهر ،وأحياانا تطفو على
أو ما يمعر م

ومسنَّنة ،ممعدَّة هلذا الغرض !...
سطحه  ..ويف كثري من األحيان كنا نستعني بشوكة حادة م
ِّ
َّلونً ،ل تستطيع أن تمـل ِّْزمه
ومن الناس من هو أقرب شبه ا إىل " الع ْنكليز "؛ شديد التـَّفلُّت ،والت ي
ٍ
ِّ
بقول من أقواله ،أو مبوقف من مواقفه  ..تراه ُيارس أقصى درجات اخلطأ واًلحنراف  ..خيلط َّ
ابلباطل،
احلق
والباطل ابحل ِّيق  ..وخيلط اجلِّي َّد ابهل ْزِّل ،واهل ْزل ابجلِّي يِّد ُ ..ث يف نفس الوقت يظهر لك أنه ًل يزال على العهد،
وعلى الصراط املستقيم!

ٍ
ولو أردت أن تملزمه وتمدينه ٍ
مبوقف من مواقفه اليت عمرف ِبا ،واشتمهرت عنه ـ
بقول من أقواله أو
ويتهرب منها أبعذا ٍر
واليت قد يرجع إليها عند وقت احلاجة والضرورة ،ووجود املصلحة ـ سرعان ما يتفليت ي

وحّت تقدر على إدانته
حتيل بينك وبني إدانته بشكل مباشر ،مهما كنت متلك من األدلة على إدانته َّ ..
ومسنَّنة األطراف!
ابجلرم املشهود حتتاج إىل " الْغ يز " ،وإىل شوكة ممعدَّة م
وأعضاء هذا احلزب؛ حزب " الع ْنكلِّيز " ،ليسوا بقليل  ..فهم منتشرون يف أمصار عدة  ..ويف
طبقات ت يدعي ِّ
العلم ،والثقافة ،والتنوير ،واحلداثة  ..وهم وإن مل يكن جيمعهم حزب واحد ،إًل أهنم جتمعهم
طبائع ِّ
والزنْدق ِّة اليت ح َّذر منها
وخصال ،وأخالقيات " الع ْنكلِّيز " ،واليت هي أقرب إىل ِّخصال النِّيفاق َّ
اإلسالم!

*****

 -261ص ْبـ مر امر ِّأة أييوب اهنع هللا يضر.

كثري من الكتاب واملؤرخني يتكلمون عن صَب نب للا أيوب عليه السالم ،وًل شك أن صَبه
يمضرب به املثل ،تكفيه شهادة ربه فيه [:إِّ َّان وج ْدانهم صابِّرا ]ص .44:ويغفلون عن صَب امرأة أيوب اليت ًل
يقل صَبها كثريا عن صَب زوجها أيوب  ..وكيف ًل؛ وهي شريكة أيوب يف كث ٍري من البالء!

فقد اجتمع البالء كله على أيوب عليه السالم؛ فأدبرت عنه النَّعم ،وأقبلت عليه األسقام
والصحبة ،واملال والولد ،فلم يبق يف جسده موضع إبرة إًل
واألوجاع ،والنِّيقم ،فاجتمع عليه فقد الصحة ُّ
ويشكو من ِّعلية وأمل ،فأقعدته األوجاع واألسقام عن السعي واحلراك ،حّت ابت يف حالة يعجز فيها عن
خدمة نفسه بنفسه  ..فابتعد عنه القريب ،والبعيد َّ ..
وتنكر له كل من حوله  ..ومل يبق جبواره خيدمه ويرعاه

إًل زوجته الصابرة والوفية  ..فظلت ُتدمه وترعاه ،وتعرف له حقه ،من غري كلل وًل ملل ،وًل أتفف ،وًل

تذمر ـ رعاية عامة وشاملة ـ مثاين عشرة سنة ،وهي الفرتة اليت ابنقضائها انقضت فرتة بالء أيوب عليه
ي
السالم.
وكانت من رعايتها له ،وصَبها على خدمته ،أهنا كانت ُتدم عند الناس لتشرتي له طعاما  ..ولشدة

حرصها على خدمته ورعايته فقد ارتكبت خطأ مل يرضه أيوب ،فغضب وأقسم إلن شافاه للا وعافاه
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ليجلدهنا مائة جلدة!  ..أتدرون ما هو خطؤها؟!  ..فقد وصلت موصالا من الفقر واحلاجة ،حبيث مل تعد جتد

سبيالا لتوفري مثن الطعام لزوجها املبتلى سوى أن تبيع ضفرية من شعرها!  ..هذا هو خطؤها!  ..خطأ تتمثل

وقمته  ..وهناية الوفاء يف أجل وأعظم صوره  ..إًل أن ذلك قد أغضب أيوابا إذ ًل ينبغي أن
فيه هناية الصَب َّ
ماسة!
تفعل بنفسها ما فعلت من أجله  ..ومهما كانت احلاجة ي

وملا شفى للا أيوابا وعافاه  ..هل ُتلى للا عن الصابرة امرأة أيوب؟! ًل  ..وهل ترك أيوابا ينفذ
قسمه ووعيده حبق امرأته؟! ًل  ..امرأة صَبت على زوجها صَب امرأة أيوب على أيوب  ..تستحق املكافأة
والثناء احلسن ًل العقوبة  ..وللا تعاىل قد يبتلي أمته لكن ًل يتخلَّى عنها  ..لكن أيواب قد أقسم ،وقسم
األنبياء ًل بد له من الوفاء  ..فأمره للا تعاىل ـ إبرارا لقسمه ـ أن جيمع مائة قِّشة ـ بدًلا من املائة جلدة ـ
وجيعلها يف حزمة واحدةُ ،ث يرمي ِبا برفق على زوجته ،فيَب بذلك قسمه [:و مخ ْذ بِّي ِّدك ِّ
ض ِّرب بِّيِّه وًل
ضغْث ا فا ْ
ث ]ص .44:فالذي فدى إمساعيل عليه السالم بكبش عظيم ،فدى امرأة أيوب حبزمة من ِّ
القش ..
حتْن ْ

فكالمها فِّداء!

هل توقف املن والعطاء ًلمرأة أيوب جزاء على صَبها عند هذا احلد ..؟! ًل  ..فقد أعاد للا هلا

زوجها كما كان معافا صحيحا ،غنيا ،وأكثر مجاًلا  ..وأعاد إليها كل ما فقدته من املال والولد  ..وقيل أن
ِّ
اب .
للا تعاىل أعاد إليها شباِبا ،فولدت أليوب ستا وعشرين ذكراْ [:ارمك ْ
ض بِّ ِّر ْجلك هذا مم ْغتس ٌل اب ِّرٌد وشر ٌ
ووه ْبـنا لهم أ ْهلهم وِّمثْـل مهم َّمع مه ْم ر ْمحةا ِّيمنَّا و ِّذ ْكرى ِّأل ْموِّيل ْاأللْب ِّ
اب ]ص.43-42:
رجاهلنِّ ،من صَب امرأة أيوب ...؟!
صَبهن على
فأين نساء هذا الزمان ،من امرأة أيوب ،وأين
َّ
َّ
للا!

أدبرن  ..إًل من رحم
أين نساء هذا الزمان من امرأة أيوب؛ فإذا أقبلت النيعم أقب ْلن ،وإذا أدبرت ْ

*****
 -266مرة اثنية مع صَب ونداء أيوب عليه السالم.

امحني ]األنبياء .83:مل ِّ
الر ِِّّ
يناد أيوب ربَّهم هذا
ُّر وأنت أ ْرح مم َّ
س ِّين الض ُّ
[ وأيُّوب إِّ ْذ اندى ربَّهم أِّيين م َّ
النداء اخلالِّد إًل بعد اجتماع البالء كله عليه  ..وبعد مضي مثاين عشرة سنة من الصَب على البالء  ..وبعد
بالء
كيل البالء  ..وزادوا البالء عليه ا
أن خاض الناس فيه ،وظنوا فيه الظنون ،وهو النب الكرمي  ..فطفح م
 ..فلم يسلم من قريب وًل بعيد ،وًل لصيق  ..وكان رجالن من أخص إخوان وأصحاب أيوب ،وأقرِبم إليه

 ..وكاان كثري الولوج عليه  ..فتناجيا ":فقال أحدمها لصاحبه :تعلم وللا لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أح ٌد
من العاملني!! قال له صاحبه :وما ذاك؟ قال :من مثاين عشرة سنة مل يرمحه للا ،فيكشف ما به  !!"...إذا

قول البعيد؟!  ..فبلغ كالمهما مسامع أيوب  ..وما
ظن و م
ظن وقول القريب َّ
والصديق ،فما يكو من ُّ
كان هذا ُّ
ُّر وأنت أرحم َّ ِِّّ
س ِّين الض ُّ
أشد ما مسع  ..هنالك  ..رفع نداءه إىل السماء [:أِّيين م َّ
الرامحني ] ،فسمع للام
ْ م
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ض يٍر ]األنبياء .84:إنه اختبار شديد أراد للا أن خيتَب
استج ْبـنا لهم فكش ْفنا ما بِّ ِّه ِّمن م
النداء ،وكان اجلواب [:ف ْ
به عبده أيوب ،فنجح يف اًلختبار أُيا جناح ،واستحق التقدير التايل جبدارة عالية [:إِّ َّان وج ْدانهم صابِّرا نِّ ْعم

اب ]ص.44:
الْع ْب مد إِّنَّهم أ َّو ٌ

*****
ال املريض للجمعة واجلماعات.
 -262اعتز م

ٍ
كل ٍ
مملوكِّ ،
قال ملسو هيلع هللا ىلص ":اجلمعةم ٌّ
أو امرأةٌ ،أو صبٌّ،
مسلم يف
حق
مجاعة إًلَّ أربعةا :عب ٌد ٌ
ٌ
واجب على ِّي

يض "؛ واملرض
يض "صحيح أيب داود .6112:والذي يعنينا من احلديث يف هذا املوضع ،قوله ملسو هيلع هللا ىلص ":أو مر ٌ
أو مر ٌ
عد ،وغري م ٍ
نوعان :م ٍ
عد.
م
م
املرض غري املعد ،الذي مجييز لصاحبه القعود عن اجلمعة واجلماعات ،هو املرض الذي ًل تتأتى معه
اجلمعة واجلماعة إًل بشيء من َّ
املشقة واحلرج  ..فإن كان سعيه للجمعة واجلماعات يزيد مرضه مرضا،
ٍ
فحينئذ تنتقل الرخصة إىل الوجوب؛ وجوب اعتزال اجلمعة واجلماعات ،لقوله ملسو هيلع هللا ىلص يف احلديث اآلخرً ":ل
ضرر ،وًل ِّ
ضرار ".

املرض املمْعدي؛ كأن يكون صاحبه ممصاابا ُّ
الرشح ،أو اجلذام ،أو ما ابت يعرف
َّأما
ابلزكام أو َّ
م
ٍ
ِّ
املريض الصالة يف بيته،
يتعني على
بفريوس كوروان ،وحنوها من األمراض اليت تنتقل ابلعدوى  ..فحينئذ ي

جسدَّيا يقوى على احلضور  ..إىل أن
وعدم اجمليء إىل املساجد من أجل اجلمعة واجلماعات  ..حّت لو كان
ي

يَبأ  ..فإن أىب إًل احلضور فهو آُث عليه وزر وليس له أجر ،ودليلنا احلديث الوارد أعاله " أو مريض "،
النب صلَّى َّ
اَّللم عليه وسلَّمَّ ":إان ق ْد ابيـ ْعناك،
فأرسل إل ْي ِّه ُّ
ولقوله ملسو هيلع هللا ىلص لرجل جمذوم جاء مع وفد ثقيف ملبايعتهْ ،
فارِّجع " مسلم .ولقوله ملسو هيلع هللا ىلصً ":ل ضرر ،وًل ِّ
شاقَّ ،
ضار للام به ،ومن َّ
ضارَّ ،
ضرار " .وقوله ":من َّ
ْ ْ
شاق للام
عليه " صحيح سنن الرتمذي .6241:أي من تسبب لغريه ابلضرر عاقبه للا وأنزل به من الضرر بقدر ما أنزل
بغريه ،ومن تسبب لغريه املشقة والتعب ،عاقبه للا من جنس فعله؛ فجعل عليه من املشقة والتعب بقدر ما

جعل على غريه ،هذا غري الوعيد يف اآلخرة.

الذي محلين على كتابة هذه الكلمات أنين أحلظ أحياانا يف بعض اجلُّمع واجلماعات مرضى ابل يزكام؛

والسعال ،وأنفه يشرشر عليه  ..واحملارم مل تعد
فرتى أحدهم ما إن يدخل املسجد إًل ويبدأ ابلعمطاسُّ ،
بكمه وثيابه  ..وشظاَّيه تمصيب مجيع من حوله ُ ..ث هو ًل يبايل ،حيسب أنه يتعبَّد،
تسعفه ،فيستعني ي
وحيسن صنعا  ..وللا املستعان!
م

*****

املؤولَّ ،
الش ْر ِّع املمنـ َّزلَّ ،
 -263املرأةم بني َّ
رع املمب َّدل.
والش ِّ
والش ِّ
رع ي
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َّ
والسنَّة ،وهذا شرع
الش ْرعم املمنـ َّزل :هي األحكام ذات العالقة ابملرأة اليت نزل فيها نص من القرآن ُّ
ممل ِّْزم ًل مناص لرده أو التعقيب عليه ،أو اًلختيار فيه ،قال تعاىل [:وما كان لِّ مم ْؤِّم ٍن وًل مم ْؤِّمن ٍة إِّذا قضى َّ
اَّللم
اخلِّيـرةم ِّم ْن أ ْم ِّرِّه ْم ومن يـ ْع ِّ
ص َّ
ور مسولمهم أ ْمرا أن ي مكون هلم مم ْ
اَّلل ور مسولهم فـق ْد ض َّل ضالًلا ُّمبِّين ا ]األحزاب.31:
َّ
ؤول :هي األحكام املتباينة والنامجة عن فهم أهل العلم واًلجتهاد للنص املمنـ َّزل  ..وهذا
الش ْرعم املم َّ
شرع ًل يم ِّ
املنزل ..
النوع من ال ي
لزم املرأة شيئا منه إًل ما تراه األقرب إىل الشرع املنزل ،وإىل دًللة النَّص ي

املنزل ،وملراد
املؤول ،يمشرتط له شرطان :أوهلما؛ أن يكون األقرب لدًللة النص َّ
فالذي يملزم املرأة من الشرع ي
املنزل،
النص املنزل .اثنيهما؛ أن تقتنع املرأة ذاِتا ابلقول الذي تتبناه أبنه األقرب لدًللة النص ي
الشارع من ي

وملراد الشارع منه؛ إذ ًل إكراه يف الدين.
َّ
املنزل ..
الشرعم املمبدَّل :وهو كل ما خالف وعارض الشرع َّ
املنزل ،وكل ما هو ليس من ال ي
شرع ي
وهذا النوع من الشرع ًل يملزم املرأة منه شيئ ا  ..واملوقف منه أن يمـرد ،وًل يملتفت إليه ،وأن يمضرب به عرض
احلائط ،لقوله ملسو هيلع هللا ىلص ":من أحدث يف ِّ
أمران هذا ما ليس فيه ـ ويف رواية :ما ليس منه ـ فهو ردٌّ " متفق عليه.
ِّ
ش ْرع
أمران ،فهو ردٌّ " .هذا هو املوقف الواجب من ال ي
ويف رواية عند مسلم ":من عمل عمالا ليس عليه م
املبدَّل ،ومع ذلك فهو األكثر شيوعا يف األمصار ،واألكثر إلزاما للمرأة !...

*****

 -264حمذوفايت!

لو أردت أن أمجع حمذوفايت يف ٍ
كتاب ،لكان جملدا كبريا  ..فكثري من األحيان أكتب املقالة  ..وبعد

أن أنتهي من كتابتها ـ وتكون قد أخذت مين وقتا طويالا ـ وقبل نشرها  ..أعيد النظر فيها  ..فتظهر يل أهنا

ًل ُتضع لشروطي كما ينبغي ،وكما أريد ،فأقوم حبذفها  ..وأحياانا أحذفها ـ بعد أن تمنشر ـ من موقعي
اًللكرتوين ،ومن جمموع مؤلفايت  ..وَّيله من قرار شديد الوقع واألمل على النفس  ..ينتابين شعور وأان

ويهون
ب خاطري  ..ي
أحذفها ،كمن ينفذ حكم اإلعدام على متهم حيتمل اإلدانة والَباءة معا  ..والذي يطيي م

علي األمر  ..أنين كتبتها هلل ،وحذفتها هلل  ..وما كان هلل ًل يضيع أجره ،كيفما انتهى به املآل.
َّ

*****

 -265الغملمو يف ُّ
الدعاء!

ٍ
إين أسألك خزائن السماوات
يف
مسجد عام قام إمامنا الباكستاين يدعو ،وكان من دعائه ":اللهم ِّي
واألرض !"..
فقلت له :ما أوسع بطنِّك  ..ماذا تركت ِّ
لغريك؟! صدق رسول للا ملسو هيلع هللا ىلصً ":ل ُيْألم ج ْوف
اب " ،ويف روايةً ":ل ُيْألم ع ْني ابْ ِّن آدم َّإًل ُّ
ابْ ِّن آدم َّإًل ُّ
اب "!
الرت م
الرت م
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السقم ،والفقر ،واهلم ،والكدر ،واحلزن  ..وهذا ًل
وحنوه الذي يدعو أن ُتلو حياته الدنيا من َّ

يكون إًل يف اجلنَّة!

وحنوه قول ال يداعي من غري ُتصيص :اللهم ًل تعاملنا مبا حنن أهل له ،وعاملنا مبا أنت أهل له ..
وللا تعاىل أهل للعفو وللعقاب  ..وللرمحة والعذاب  ..أهل أن يغفر َّ
الذنب ،كما هو أهل ألن َيخذ ابل يذنب

 ..فأي النوعني من األهلية يريد الداعي؟!

أهل ألن يمرحم ،وأهل ألن يم َّ
وأهل أن يمعفى عنه ،وأهل أن
عذب ٌ ..
كما أن املؤمن العاصيٌ :
محياسب ،ويمؤخذ بذنبه  ..فأي النوعني من األهلية يريد وهو يدعو؟!

*****

 -261مكرةم القدم.

ت الب يقالة اجملاورة للبيت  ..فوجدت صاحبها يهم إبغالق دكانه قبل الوقت احملدد  ..فسألته
قص ْد م

عن السبب  ..فقال يل :بعد قليل ستنتهي مباراة دولية لكرة القدم  ..وسيخرج املتعصبون للكرة؛ وقد
يقتحمون احملالت التجارية  ..ويكسرون كل ما يمصادفونه أمامهم  ..سواء انتصر فريقهم أم اهنزم  ..إن
انتصر فريقهم ،يفعلون ذلك طرابا  ..وإن اهنزم يفعلون ذلك غضب ا  ..وًل بد من أن نغلق احملل قبل أن حتل

بنا الكارثة  ..وفوجئت أن كثريا من البقاًلت واحملالت يف الشارع قد أغلقت هلذا السبب!

كنت قد ذكرت يف بعض مقاًليت القدُية أن كرة القدم ،وطريقة التَّعاطي معها ،والرتويج هلا ،قد

احلب وال مكره  ..تمـف يرق
جتاوزت صفة الرَّيضة ،والرتفيه املباح ،لتمصبح طاغواتا ،يمعبد من دون للا؛ يمعقد فيها ُّ

ال يف سبيلها ال يدماء  ..وتمرتكب اجلرائم  ..واألحداث والوقائع أتيت لتؤيكد صحة ما
بني املرء وأخيه  ..وتمس م

قد ذهبنا إليه ،ولألسف!

*****

بيت ِّ
للا احلرام احلزين!
 -262م

يصدح املذَّيع ":لبيك اللهم لبيك  ،"..بينما املتواجدون يف صحن احلرم املكي ًل يزيدون عن
العشرات؛ أكثرهم من عمال النظافة ،وعناصر إدارية يف احلرم !...
كأين ببيت للا احلرام ،يقول :أان يف شهر ذي احلجة املبارك  ..أين املاليني من املؤمنني الذين
ِّي
كل سنة ...؟!
يزورونين يف مثل هذا الشهر ،يف مثل هذه األَّيم املباركة ،من ِّي
أين أحبائي  ..أين ُّ
زواري من املؤمنني الصاحلني ،الذين َيتونين من كل فج
ث الغمْبـ مر  ..أين َّ
الش ْع م
عميق  ..أين الذين يباهي للام ِبم أهل السماء ،فيقول سبحانه ":انظروا إىل عبادي جاءموين مش ْعثاا غمْبـ ارا "؟!
أين العمبياد  ..أين الذين يريدون أن يتطهروا من ذنوِبم ،فيعودون كما ولدِتم أمهاِتم  ..أين الذين

املشرفة ،واحلجر األسود ...؟!
تبتل بدموعهم جدران الكعبة ي
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أان البيت الذي ًل يتوقف تطواف الطائفني فيه على مدار أَّيم وساعات السنة  ..فأين الطائفني

والطائفات  ,,ومن الذي منعهم عين؟!

قالوا :كوروان  ..السبب كوروان!!

فما ابل آًلف الناس ـ وأحياانا عشرات اآلًلف ـ الذين تكتظ ِبم أماكن اللعب واللهو يف عديد
من الدول األوربية وغريها  ..أًل يضرهم كوروان  ..أًل يتأذون بكوروان  ..أم َّ
أن كوروان ًل يعمل عمله الضار
إًل يف بيت للا احلرام؟!

ماذا ُيكن لكوروان أن يفعل ،أو أن يمقاوم ،أمام املاليني من املؤمنني الذين يتضرعون ،ويلهجون
ابلدعاء ،ويرفعون أكفهم الطاهرة إىل السماء ،ويف أقدس زمان ،وأقدس مكان ،يقولونَّ :ي للا ...؟!
هل يبقى لكوروان أثر أو وجود يف األرض ،مع هذا الضجيج ابلدعاء اخلالص ،ويف أقدس أَّيم

السنة ،وأقدس بقاع األرض ،وأكثرها بركة ..؟!

يف كثري من األحيان ـ ولألسف ـ أتيت حساابت السياسة بعيدا عن اإلُيان  ..فيضرون ويسيئون وهم

حيسبون أهنم حيسنون صنعا  ..وًل حول وًل قوة إًل ابهلل!

 1ذو احلجة  6442هـ.

*****
 -268حرييةم اًلختيار.

حريَّةم اًلختيار؛ كلمة حق ،يف كثري من األحيان ،توضع يف غري موضعها الصحيح ،ويمراد ِبا ابطل!

فما هو احلق يف هذه الكلمة ،وما هو الباطل ..؟

احلق يف حرية اًلختيار حمصور يف موضعنيً ،ل يتعدامها :أوهلما ،متعلق ابلكافر األصلي؛ فله احلق
يف أن خيتار اإلُيان أو الكفر ،أن يصبح مؤمنا ،أو أن يبقى على كفره ودينه ،فال يكره على ِّ
ترك دينه.
م
م
اثنيهما ،متعلق ابًلختيارات الفقهية املشروعة ،الواردة يف املذاهب األربعة ،وغريها من اجتهادات

واختيارات أهل العلم املعتَبين  ..فاملسلم ًل يمكره على اختيار فقهي ،هو ًل يعتقده ،وًل يراه صواابا  ..فله
كامل احلق يف أن خيتار القول أو املذهب الفقهي الذي يعتقده صواابا ،واألقرب للنص املنزل ،ولدًلًلته،
وعلى هذين الفريقني محيمل قوله تعاىلً [:ل إِّ ْكراه ِّيف ال يِّد ِّ
ين ]البقرة.251:
أما املعَن الباطل الذي محتمل عليه كلمة " حريَّةم اًلختيار " ،هو كل أمر سوى املوضعني اآلنفي
الذكر أعاله ،كأن يٌقال :للمسلم احلق يف أن خيتار الردة والكفر بعد اإلُيان  ..أو أن خيتار احلرام بدًلا من
احلالل  ..أو أن خيتار الفسوق والعصيان على الطاعة هلل ولرسوله ملسو هيلع هللا ىلص  ..فهذا النوع من اًلختيار ابطل،

مردود ابلنقل والعقل ،مصادم للنص املنزلً ،ل يقول به عامل معتَب ،وهو أقرب ملعَن اإلابحية الشائعة عند
الباطنيني وملل الكفر األخرى ،قال تعاىل [:وما كان لِّ مم ْؤِّم ٍن وًل مم ْؤِّمن ٍة إِّذا قضى َّ
اَّللم ور مسولمهم أ ْمرا أن ي مكون
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اخلِّيـرةم ِّم ْن أ ْم ِّرِّه ْم ومن يـ ْع ِّ
ص َّ
هلم مم ْ
اَّلل ور مسولهم فـق ْد ض َّل ضالًلا ُّمبِّين ا ]األحزاب .31:وقال تعاىلَّ [:ي أيُّـها
الَّ ِّذين آمنوا ًل تمـق يِّدموا بـني يد ِّي َِّّ
اَّلل ور مسولِّ ِّه واتَّـ مقوا َّ
اَّلل ]احلجرات .6:أي ًل تقدموا بقول أو فعل ،أو فهم
م
م ْ
خيالف أمر للا تعاىل وأمر رسوله ملسو هيلع هللا ىلص .وقال تعاىل [:فال وربِّيك ًل يمـ ْؤِّمنمون ح َّّت محي يِّك مموك فِّيما شجر بـ ْيـنـ مه ْم مُثَّ
ًل ِّجي مدواْ ِّيف أن مف ِّس ِّه ْم حرجا ِّيممَّا قض ْيت ويمسلِّي ممواْ ت ْسلِّيما ]النساء.15:

*****

 -262قريةم أطمة األ ْكثـ مر حت ُّ
ضرا!

ألَّيٍم معدودات  ..فهالين ما رأيت من أخالق الناس ،ومن
عاشت مدينة لندن أزمة توزيع الوقود ي
مهاتراِتم ،وتزامحهم ،وهلعهم من أجل احلصول على الوقود  ..فتذكرت قرية أطمة السورية املاجدة أبهلها
هجرهم من دَّيرهم ظلم وإرهاب الطغاة
الكرماء  ..اليت أتوي مئات اآلًلف من النازحني املهاجرين؛ الذين َّ
السنة  ..يعانون النقص
الظاملني  ..يفرتشون اخليام ـ اليت ًل تقي من قـ يٍر وًل من ح يٍر ـ على مدار فصول َّ

واحلرمان يف كثري من ضرورَّيت وحاجيات احلياة األساسية  ..وألكثر من عشر سنوات  ..ورغم غياب رقابة
املخلوق ،وغياب الكامريات اليت تراقب ،وتسجل حركة الناس  ..ومع ذلك ًل يعتدي أحد على أحد ..

ينهب أحد أحدا  ..وًل تسطو خيمة على حقوق خيمة أخرى  ..وًل ُتشى خيمة مما جياورها من اخليام
وًل م
األخرى  ..فالكل يصَب على الكل ،والكل حيرتم الكل  ..وما كانوا ليكونوا كذلك لوًل اإلُيان ابهلل  ..أرقى

وأعظم مفهوم حضاري يفرز سلوك ا حضارَّيا راقي ا.
شدة والبالء !...
ايزون يف ال ِّي
اس يتساوون يف العافية ،ويـتم م
وقد صدق من قال :النَّ م
2126/61/3

*****
 -221األكثريية الدُيقراطية الكاذبة!

يف بعض البلدان اليت جترى فيها انتخاابت دُيقراطية ،تكون املشاركة فيها  %21من جمموع من

حيق هلم التصويت ،تزيد هذه النسبة يف مواطن حينا ،وتنقص حينا  ..مما يعين أن األكثرية العظمى ممن حيق

هلم التصويت قد اعتزلوا التصويت ،وأنوا أبنفسهم عن اًلنتخاابت وأًلعيبها؛ ًلنعدام الثقة جبدوى هذه
العملية ،وابلقائمني عليها ،واملستفيدين منها  ..فعدم املوافقة على التصويت واملشاركة يف اًلنتخاابت؛ هو

بذاته تصويت يف اًلجتاه املعاكس ،ينبغي أن محيرتم رأي أصحابه ،ويمنظر يف األسباب والدواعي اليت محلتهم

على اُتاذ هذا املوقف.

ُث هذه النسبة  .. %21تتقامسها األحزاب والتجمعات املشرتكة يف اًلنتخاابت  ..فقد يكون

قسم
الفائز األول منها قد حصل على  %61ورمبا أقل  ..حبسب عدد األحزاب األخرى املشاركة اليت تت ي

عليها أعداد املصوتني الناخبني !...
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والكذبة الكَبى أتيت عندما يمعلن احلزب الفائز ،والذي ًل ُيثل أكثر من  %61من عدد الناخبني

 ..أبنه قد فاز ابألكثرية الساحقة اليت متكنه من حكم البالد والعباد  ..وما على اآلخرين إًل أن ينصاعوا

له ،ويقبلوا به ،وحبكمه  ..وأن حيرتموا رغبة وقرار الشعب  ..واألكثرية!

هذا اإلدعاء الكاذب ،والكذب الصراح  ..والتناقض بني الشعار والواقع  ..أًل يستدعي من

املفكرين العقالء أبن يراجعوا صوابية آليات الدُيقراطية املعتمدة ،واجلدوى منها  ..وخيرجوا بدراسات

ونتائج ،واقرتاحات تتفادى مثل هذه املزالق ،وهذا الكذب واإلدعاء  ..وتعيد لألمة والشعوب دورها
احلقيقي يف التمثيل وحكم البالد ...؟!

من هذه اًلقرتاحات ـ على سبيل املثال ـ سن قانون انتخايب ملزم ،ينص على أن أي انتخاابت يقل

فيها عدد املصوتني املنتخبني عن  %56من جمموع من حيق هلم التصويت ،نتائجها غري معتمدة ،وهي ًل

ترقى ألن متثل شعب ا ،وًل أكثرية.

*****

 -226آية من آَّيت للا أكثر الناس عنها معرضون!
إنه بركان " كمَب فيجا ،" Cumbre Vieja ،الواقع يف جزيرة " ًل ابملا " اإلسبانية  ..الَبكان

األكَب واألضخم أثرا وخطرا  ..قد مضى على تدفقه وانبعاثه أكثر من مثانية وثالثني يوم ا ،وًل يزال يف ذروة
ِّ
وأّن هلم أن يعلموا  ..يلتهم
نشاطه وقوته  ..مح ممهم تعلو يف السماء عشرات األمتار ً ..ل يعلمون له هناية  ..ي
وهجر اآلًلف من سكان
كل ما يمصادفه من حجر ،وشجر ،ومجادات ،وخملوقات  ..ابتلع مئات املباين َّ ..
اجلزيرة السياحيية  ..ودمر آًلفا من اهليكتارات  ..أحدث وًل يزال عشرات اهلزات األرضية  ..وآاثره
املدمرة على الطبيعة واإلنسان ًل تزال مستمرة ،ويف ازدَّيد  ..يصعب إحصاؤها؛ ألنه يف كل دقيقة حيدث
رقما جديدا من الدمار  ..ليس لرجال اإلطفاء واإلنقاذ من عمل أو حيلة سوى أن يفسحوا له الطريق ،وهم
ينظرون  ..أو مخي ِّرجوا من أمامه ما َّ
خف وزنه ،وغال مثنه  ..ليبتلع ما قم يدر له أن يبتلعه وحيرقه!
إنه خملوق هلل ،وهو عبد مأمور  ..وجندي من جنود للا  ..له مهمة حمددة يف األرض سيؤديها ..
يمؤدب وينتقم للا به ممن يشاء من عباده  ..ابتدأ أبم ٍر من للا ،وهو ًل يتوقف إًل أبمر من للا تعاىل؛ مالك
امللك ،وخالق السماوات ،واألرض  ..وبعد أن ي ِّ
كمل مهمته ورسالته احملددة له!
م
املشركون الكافرون يردون عمل هذا الَبكان الضخم واملخيف إىل الطبيعة وغضبها  ..وإىل عوامل

وأسباب جيولوجية  ..بعيدا عن اإلُيان ابهلل  ..وإذا تكلموا عن الَبكان ،قالوا عنه " األكثر عدائية "؛ وكأن

هلذه األسباب اجليلوجية إرادة ذاتية من دون للا  ..تعمل عملها مّت شاءت ،ومن دون إذن أو أمر من للا

 ..ينكرون وجيحدون للا  ..وينكرون أن الَبكان هو من تقدير للا  ..ومن مجلة خملوقاته  ..وأنه رسالة منه
سبحانه ألهل األرض ،تزيد املؤمنني إُياانا ،والكافرين كفرا وطغياانا  ..وهم رغم شدة العذاب واملصاب فإهنم
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ًل يتعظون وًل يعتَبون ،وكأن البالء والعذاب ًل يزيدهم إًل طغياانا وكفرا ،صدق للا العظيم [:ولق ْد أخ ْذان مهم
السماو ِّ
ِّابلْعذ ِّ
ات واأل ْر ِّ
ض ُيمُّرون
استكانموا لِّرِّيِبِّ ْم وما يـتض َّرعمون ]املؤمنون [ .21:وكأيِّين ِّيمن آي ٍة ِّيف َّ
اب فما ْ
ِّ
الص مد ِّ
ور
وب الَِّّيت ِّيف ُّ
عل ْيـها و مه ْم ع ْنـها مم ْع ِّر م
ار ولكن تـ ْعمى الْ مقلم م
ضون ]يوسف [ .615:فِّإنَّـها ًل تـ ْعمى ْاألبْص م
]احلج.41:
2126/61/21

*****
العالج من كوروان!
أي حول
ِّ
 -222ر ٌ

املشكلة ًل تزال موجودة حّت بعد تناول اللقاحات  ..اللقاحات اليت تضطر أن جتددها كل ستة

أشهر؛ لتحافظ على فاعليتها  ..ليست عالجا انجعا مأمونة عواقبه ً ..ل أرى عالجا انجعا ـ على املدى
البعيد ـ لفريوس كوروان ـ بعد التوكل على للا ،ومالزمة أذكار الصباح واملساء ـ من اهتمام املرء مبناعته
الذاتية اليت أودعها للا فيه؛ فيعمل على تقويتها ،ابألغذية النافعة ،وتناول الفيتامينات ذات العالقة بقوة

الكمامات يف مواطن الزحام  ..واجتناب السلوكيات
املناعة  ..إضافة إىل إجراءات النظافة ،واستخدام َّ
اخلاطئة الضارة ِبا؛ كالتدخني ،واخلمور ،واإلفراط يف تناول السكرَّيت ،والنشوَّيت.
عندما يعتاد جسدك على منشطات ولقاحات إضافية خارجية ،مل يعد يؤدي وظائفه املعتادة عند

توقف تلك املنشطات  ..فتضطر إىل اًلستمرار يف تعاطيها إىل درجة اإلدمان ،وإىل درجة يصعب عليك
الر ِِّّ
امحني
اَّللم خ ْيـ ٌر حافِّظا و مهو أ ْرح مم َّ
الفكاك من سلطاهنا  ..هذا رأي خاص يبً ،ل أمل ِّْزمم به غريي  [ ..ف ي
]يوسف.14:
أما إذا جاء األجل املكتوب من أحدان  ..فحينئذ ًل ينفع مع دنو األجل أسباب ،وًل توصيات ،وًل
إجراءات ،وًل احتياطات  ..يستوي يف ذلك القوي والضعيف [،فِّإذا جاء أجلم مه ْم ًل ي ْستأ ِّْخ مرون ساعةا وًل
ي ْستـ ْق ِّد ممون ]األعراف [ .34:أيْـنما ت مكونمواْ يم ْد ِّر ُّ
وج ُّمشيَّد ٍة ]النساء.28:
ت ول ْو مكنتم ْم ِّيف بمـ مر ٍ
كك مم الْم ْو م
2126/61/31

*****

 -223الع ِّاملم وما يرتكه من بعده!

لتمس من ِّعلمه ال يِّديين الشهادات الدنيوية ،واملناصب احلكوميية  ..فبلغ من
أعرف رجالا كان ي م
ذلك مبلغا كبريا ،وحتقق له ما كان يسعى إليه  ..فلما مات  ..تساءل الناس  ..ماذا ترك للناس من بعده ..
فلم جيدوا سوى جمموعة ًل أبس ِبا من الشهادات  ..واألومسة اليت منحته يإَّيها احلكومات ،واملؤسسات ..

وقد غاب من إرثه " وعلم ينتفع به من بعده " ،وكثري هم ـ يف زماننا ـ الذين يصنعون صنيع هذا الرجل!
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صح عن النب ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال ":من تعلَّم ِّعلم ا مما يبتغى به وجه ِّ
للاً ،ل يتعليمهم إًل
ويف احلديث ،فقد َّ
م
م
ِّ
ِّ
السالمة ،وحسن
ليمصيب به عرض ا من الدُّنيا ،مل جيد ع ْرف اجلنَّة يوم القيامة " يعين رحيها  ..نسأل للا تعاىل ي
اخلتام.

*****

ضرط ِّة!
ً -224ل تضحكوا من ال ي

عليه.

ك أح مد مك ْم ممَّا يـ ْفع مل " متفق
النب ملسو هيلع هللا ىلص أصحابه يف ض ِّح ِّك ِّه ْم ِّمن الض َّْرط ِّة ،وقالِّ ":مل ي ْ
ضح م
وعظ ُّ

واألمر عند بين قومي مل يقف عند حد الضحك من الضَّرطة  ..فإهنم ما إن يسمعوا مسؤوًلا أمريكييا
يضرط ضرطةا  ..إًل وتبدأ قنواِتم اإلعالمية  ..املرئية منها واملسموعة  ..وتكثر الندوات اإلعالمية ..

ويمستدعى هلا كبار احملللني والسياسيني  ..وتبدأ صحائفهم وجرائدهم  ..ويف الصفحة األوىل من جرائدهم

املفصل واململ لضرطة هذا األمريكي ،وحتت عناوين كبرية ،وابخلط األسود
املنافقة  ..ابلكتابة والتحليل
ي
العريض  ..ويقفون عندها طويالا :ملاذا ضرط  ..وكيف ضرط  ..وما الغاية ،وما املراد من ضرطته  ..ومن
املستهدف من ضرطته  ..وما هي انعكاسات وآاثر ضرطته  ..إىل آخر قائمة التساؤًلت والتحليالت

املقززة  ..واليت كلها تدور حول ضرطة وكلمة هذا األمريكي  ..فيسيؤون بذلك إىل أنفسهم
التافهة الساقطة ي

ومكانتهم ،وإىل مسامع الناس  ..وإىل شعوِبم ،وبلداهنم  ..ويهدرون يف سبيل ذلك أمواًلا طائلة  ..فقليالا
َّي قوم من األدب ،واحرتام النفس ،واحرتام الناس ،ومسامعهم ،وأوقاِتم!!

*****

الع مقوق يمـع ِّيج مل اآلجال!
 -225م

ِّ
ِّ
وإين
ًل
م
الرحم ِّ ..ي
أعرف ذنب ا يم ي
عج مل ابآلجال ،وُيح مق األرزاق ،وبركتها ،كعم مقوق الوالدين ،وقطيعة ي
النب ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال ":ما ِّمن
ألخاف على العا ِّيق من عم مقوقِّه أكثر مما أخ م
م
اف عليه من ع ي
دوه  ..فقد ص َّح عن ي
ِّ
ِّ
ِّ
ذنْ ٍ
الرحم ."..
خره يف اآلخرة من
قطيعة َّ
ب أجد مر أن يم ي
عجل للام تعاىل لصاحبه العقوبة يف الدنيا ،مع ما ي يد م
وقال ملسو هيلع هللا ىلص ":من قطع رمحا ،رأى وابله قبل أن ُيوت " .وقال ملسو هيلع هللا ىلصِّ ":
قوبتهما يف
ابابن مم َّ
عجالن عم م
ِّ
الر ِّ
حم ."..
الدنيا :البغي ،والعم مقوق " .وقال ملسو هيلع هللا ىلص ":ليس شيءٌ أعجل عقاابا من البغي،
وقطيعة َّ
وقال ملسو هيلع هللا ىلص ":من س َّرهم أن ي ِّ
ُيد يف أجلِّه ،فلي ِّ
عظم للام رزقه ،وأن َّ
ص ْل رمحه " .مفهوم املخالفة من أراد
م
ِّ
عجل له يف أجلِّه ،وأن ًل مُي َّد له يف عمره ،وأن ًل يمـ ْعظم له يف ِّرزقه؛ فليقطع رمحه!
أن يم َّ
وسع ويمزاد له يف مالِّه ـ ويمـ ْنسأ يف ِّ
أثره ـ أي يؤخَّر
وقال ملسو هيلع هللا ىلص":من س َّره أن يمبسط له يف رزقه ـ أي يم ي
ويزاد له يف أجله وعمره ـ فلي ِّ
ص ْل رمحه ".
م
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اد يف رزقه؛ فليَبَّ والديهِّ ،
وقال ملسو هيلع هللا ىلص ":من س َّرهم أن مُي َّد له يف عم ِّ
وليص ْل رمحه " .مفهوم
مره ،ويمز م
م
املخالفة يقتضي العكس.
وقال ملسو هيلع هللا ىلص ":من بـ َّر والديه طوىب له؛ زاد للام يف عممره " .وقال ملسو هيلع هللا ىلصً ":ل يزي مد يف العم ِّ
مر إًل الَب " .أي

بر الوالدين!

فإن ِّ
وقال ملسو هيلع هللا ىلص ":تعليموا من أنسابِّ مكم ما ت ِّ
صلمون به أرحام مكم؛ َّ
األه ِّل ،مثْراةٌ يف
صلة َّ
الرحم حمبَّةٌ يف ْ
ِّ
املال ،م ْنسأةٌ يف األث ِّر " .أي تزيد يف األعمار  ..وغريها كثري من األحاديث النبوية الشريفة اليت حتذر من
مغبَّ ِّة العمقو مق ،وقطيعة األرحام  ..فاحلذر احلذر ِّعباد للا!

*****

الرضا والتيسليم.
 -221ي

قد تفوتك احلكمة من شيء شرعه للا تعاىل ،وقدره ،وخلقه  ..فيبدأ الشيطان يعمل عمله يف

ت ْش ِّكيكك ابإلُيان  ..وتشكيكك مبا يصدر عن للا تعاىل من أفعال  ..وحيملك على اًلعرتاض ،واملعارضة
 ..واملساءلة عن احلكمة من أفعال للا تعاىل يف خلقه!

والواجب عليك يف هذه احلالة الرضا والتسليم  ..ومما يعينك على ذلك مجلة من األمور ،قد دل

عليها النقل والعقل ،واتفقا عليها.

ْق وامللْك ،له احلق يف أن يفعل ما يشاء فيما
خالق اخللْق ومالكه  ..ومن له اخلل م
منها :أن للا تعاىل م

خيلق وُيلك  ..وًل حيق للمملوك املخلوق أن يعرتض على املالك اخلالق  ..أو أن يسأله عن احلكمة من
ْن ما ليس لك بِّ ِّه ِّعلْم إِِّّيين أ ِّعظمك أن ت مكون ِّمن ا ْجل ِّ
اهلِّني ]هودً [ .41:ل يم ْسأ مل ع َّما
أفعاله [ ،فال ت ْسأل ِّ ْ
ٌ
يـ ْفع مل و مه ْم يم ْسألمون ]األنبياء.23:

ومنها :أن للا تعاىل حكيم؛ منزه عن العبث ،واللهو ،واخلطأ  ..فما يصدر عنه شيء إًل حلكمة
عظيمة ابلغة ،سواء علمنا ذلك أم مل نعلم  ..وجهلمنا ًل يملغي من هذه احلقيقة شيئا  [ ..أفح ِّس ْبـتم ْم أ َّمنا
ب الْع ْر ِّ
خل ْقنا مك ْم عبث ا وأنَّ مك ْم إِّل ْيـنا ًل تمـ ْرجعمون  .فـتـعاىل َّ
ش الْك ِّر ِّمي
ك ا ْحل ُّق ًل إِّله إًَِّّل مهو ر ُّ
اَّللم الْملِّ م
]املؤمنون.661-665:
يسرون وما
ومنها :أن للا تعاىل عليم ًل خيفى عليه شيء؛ يعلم الغيب ،وما تكنه الصدور ،وما ُّ

يمعلنون  ..ما كان ،وما يكون ،وما سيكون ،قبل أن يكون  ..ومهما أويت اإلنسان من علم ،فهو ًل شيء
اَّللم يـ ْعل مم وأنتم ْم ًل تـ ْعل ممون ]البقرة.261:
قياسا لعلم للا [ ،وما أموتِّيتمم ِّيمن ال ِّْعل ِّْم إًِّلَّ قلِّيالا ]اإلسراء [ .85:و ي
ومن كان ًل يعلم ،ومل يمؤت من العلم إًل قليالاً ،ل بد له من أن يسليم حلكم ،وحكمة ،وقضاء من له كمال
العلم.
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بعد ذلك ،إن حدثتك نفسك ـ َّي عبد للا ـ عن احلكمة من شيء شرعه للا تعاىل ،أو شيء خلقه،

وقضاه وقدره ُ ..ث جهلت احلكمة  ..فقل هلا :مقامك أيتها النفس ـ اململوكة املخلوقة اجلاهلة ـ التسليم
ِّ
للحكيم العلِّيم!
ْك ،واألمر ..
والرضا ملن له اخللق ،واململ م

*****

 -222الشرك.
تعرضوا لتفسري معاين كلمات القرآن الكرمي ،تراهم إذا مروا على
من املتأخرين واملعاصرين؛ ممن ي
كلمة " الشرك "؛ يفسروهنا وحيصروهنا بعبادة األصنام واحلجارة  ..واملشركون هم الذين يعبدون األصنام

واحلجارة  ..وهذا حصر خمل ابملراد ،غري صحيح ً ..ل يرتتب عليه تبعات ،وًل ممساءلة من قبل طواغيت

احلكم والظلم  ..فيه تلبس على الناس أمر دينهم  ..وجيعل املشرك يقر عينا ،وحيسب أنه ممن حيسنون
صنعا؛ ألن شركه مل َيت ومل يكن من جهة عبادة األصنام واحلجارة !...
األرض م ْتخمةٌ ابلطواغيت والفر ِّ
اعنة؛ الذين يقولون ما قاله فرعون األول [:وقال ِّف ْرع ْو من َّي أيُّـها
م
ت ل مكم ِّيم ْن إِّل ٍه غ ِّْريي ]القصص [ .38:قال ِّف ْرع ْو من ما أ ِّمري مك ْم إًَِّّل ما أرى وما أ ْه ِّدي مك ْم إًَِّّل سبِّيل
الْمألم ما علِّ ْم م
الرش ِّ
اد ]غافر .22:وهؤًلء ًل يرون من الشرك إًل األصنام واحلِّجارة ...؟!
َّ
الشرك أعم وأوسع بكثري من أن محيصر يف عبادة األصنام واحلجارة  ..الشرك؛ أن جتعل هلل تعاىل ندا
يف صفة أو خاصية من خصائصه سبحانه وتعاىل  ..أن تصرف العبادة ،أو معَن من معاين العبادة ،لغري للا

تعاىلَّ ،أَّيا كان هذا الغري  ..كالشرك الناجم عن عبادة الطاعة ،واحملبة ،والتَّحاكم ،والدعاء ،واخلشية،
والتويكل  ..والشرك الناجم عن تشبيه املخلوق ابخلالق ،وإضفاء صفات األلوهية والربوبية أو بعضها على

املخلوق  ..وقد يكون هذا املعبود من دون للا ،حاكما مطاعا لذاته فيما َيمر ،وينهى عنه ،وفيما حيلل،
وحيرم من دون سلطان من للا  ..وقد يكون يِّ
مشرعا من دون للا  ..أو التشريع ذاته  ..وقد يكون حمبوابا
ي
لذاته يمعقد فيه الوًلء والَباء ،واحلب والبغض من دون أو مع للا  ..وقد يكون الشيطان  ..وقد يكون
اهلوى  ..أو كاهن ا يتكهن الغيب  ..أو قَبا يمعبد  ..أو غري ذلك  ..حبسب ما يقتضيه سياق اآلية اليت تتكلم
عن الشرك واملشركني  ..واألمانة العلمية تقتضي بيان ذلك  ..أعاذان للا وإَّيكم من مجيع أنواع الشرك ،ما
ظهر منه وما بطن ،ما علِّمنا منه ،وما مل نـ ْعلم.

*****

فصل النب ملسو هيلع هللا ىلص عن النياس!
 -228م

من أكَب األخطاء واألخطار اليت وقعت يف اترخينا املعاصر ـ حتت عناوين ومزاعم التعصب

للمذاهب والطرق ،ولألشخاص واألقوال ،ولألحزاب واجلماعات ،وملسميات حمدثة ـ فصل النب ملسو هيلع هللا ىلص عن
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الناس؛ عن واقعهم ،وفكرهم ،وسلوكهم ،وحياِتم  ..وإجياد حواجز مصطنعة ـ مما تقدم ذكره ـ ما أنزل للا ِبا

من سلطان حتيل بني الناس وبني نبيهم ملسو هيلع هللا ىلص ومتابعته !..

َّغين ابمسه الشريف ،من غري متابعته ،واًلنقياد لسنيتِّه ،يف حركتنا ،ومجيع أقوالنا وأعمالنا
وبقاءم الت ي
الظاهرة منها والباطنة ً ..ل ي ْك ِّفي ،وًل يـ ْغين ،وًل ي ِّ
رضي للا تعاىل وًل رسوله ملسو هيلع هللا ىلص [ ،قم ْل إِّن مكنتم ْم مِّحتبُّون للا
م
م
فاتَّبِّع ِّوين محيبِّب مكم للا ويـ ْغ ِّفر ل مكم ذمنموب مكم ]آل عمران [ .36:لق ْد كان ل مكم ِّيف رس ِّ ِّ
مسوةٌ حسنةٌ لِّيمن
ول للا أ ْ
م
ْ
ْ
م ْْ م م ْ
كان يـ ْر مجو للا والْيـ ْوم ْاآل ِّخر ]األحزاب [ .26:ومن يم ِّط ْع للا ور مسولهم فـق ْد فاز فـ ْوزا ع ِّظيما ]األحزاب.26:
من اآلاثر املدمرة هلذا الفصل بني النب ملسو هيلع هللا ىلص وبني الناس:
 -6تل ِّيقي الناس الدين ،واملفاهيم ،والقيم ،من تلك الوسائط ،واحلواجز ،والرموز ،من دون عزو إىل
النب ملسو هيلع هللا ىلص ،يصل الناس ابلنب ملسو هيلع هللا ىلص ،و حيقق لديهم صفة املتابعة للنب ملسو هيلع هللا ىلص !..

 -2حتقيق صفة التيقليد األعمى  ..وغياب صفة الدعوة على بصرية  ..واًلتيباع على بصرية [ ،قم ْل
ه ِّـذ ِّه سبِّيلِّي أ ْدعو إِّىل يِّ
اَّلل على ب ِّ
صريٍة أانْ وم ِّن اتَّـبـع ِّين ]يوسف.618:
م
أسى به ،عن أذهان وتصور
 -3غياب شخص النب ملسو هيلع هللا ىلص كقائد ،وقدوة ،ومثل أعلى ،يمقتدى ويمـت َّ

الناس  ..واستبداله بتلك الوسائط واحلواجز أو ببعضها  ..وكثري منا لو مسئل عن قدوته ومثله األعلى يف
هذه احلياة؟ لقال :فالن وعالن  ..وذكر أمساء من تلك الوسائط واألعالم ،واملشهورين  ..من دون أن يذكر
النب ملسو هيلع هللا ىلص  ..وهذا من أهم أسباب تدين وهبوط اهتمامات الناس ،وهبوط أخالقهم ،ومستوَّيِتم  ..فمن
لوازم هبوط املثل والقدوة ،هبوط املقتدي!

 -4تفرق األمة يف مذاهب ،وفرق ،وطرق ،وأحزاب ،ومجاعات عدة  ..ابعدت بني وحدِتا،

واجتماع كلمتها على احلق  ..وهذا أمر متوقع عندما تستبدل األمة الذي هو أدّن ابلذي هو خري؛ تستبدل

ب
تلك الوسائط ،واحلواجز ،والرموز ،واألشخاص ،واملسميات احملدثة ،العديدة واملتباينة ،واملتفرقة  ..ابلن ِّي
ملسو هيلع هللا ىلص!

 -5انتكاس الناس ،ورمبا ارتدادهم عن الدين احلق؛ ملا يرون يف تلك الوسائط واحلواجز ،والرموز،

اليت اُتذوها ألنفسهم قدوة ومثالا أعلى ـ ونظروا إليها نظرة قدسية وعصمة ـ ما يمسيء وما يمن يفر  ..إذ
العصمة ليست ٍ
ألحد إًل لرسول للا ملسو هيلع هللا ىلص  ..وكل من سواه؛ مخيطئ ويمصيب ،ويمقال له :أخطأت وأصبت ..

أحسنت وأسأت!

وهذه مآًلت كم يسعد ِبا شياطني األنس واجلن  ..فهم يصنعون ابملؤمنني كما تصنع الضباع

والوحوش الكاسرة عندما يريدون أن يفرتسوا وليدا  ..تراهم أول ما يقومون به ،إبعاد الوليد عن أمه
وحاضنته اليت حتميه  ..ليسهل عليهم التهامه وافرتاسه!

*****
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 -222ممتـف يِّرقات عن ال مقرآن الكرمي.

ِّ
كل من يمريد ـ َّأَّيا كانت لغته ،وكانت قضيَّـتمه ،وإىل ِّ
قيام َّ
ُّ
الساع ِّة ـ أ ْن يتكلَّم مع للا تعاىل ،وأن ي ْسألهم
ووجهم احل ِّيق فِّيه  ..فاهللم تعاىل قد أجابهم مسبَّق ا لِّما ي م
سأل ع ْنه ـ إجابةا شافيةا ح ِّامسةا
عن ْأم ٍر أ ْشكل عليه فـ ْه ممه ،م
ـ يف كتابِّه العزيز؛ ال مق ِّ
رآن الك ِّرمي.
ِّ
باده ،قبل أن يسألموا ،وقبل أن مخيْلقوا ،وما هي ُّ
الشبهات والعقبات
علم ما سي ْس م
أل عنه ع م
للام تعاىل ي م
الس ِّ
اليت ستـ ْعرتضهم ،وإىل قِّ ِّ
أسئلتِّهم ،فـ ْردا فـ ْردا ،مكلٌّ ِّحب ْس ِّ
ب
اعة  ..وقد أجاِبم للام تعاىل ممسبَّقا عن ِّ
يام َّ
مجيع ْ
مسألتِّه ،يف كتابِّه العزيز؛ ال مقرآن الكرمي.
ِّ
للا م ْشرعةٌ ِّلع ِّ
باده ،على مد ِّار الوقت ،ليالا وهنارا  ..مل جيعل بينهم وبينهم ح ِّ
واجز وًل وسطاء
م
أبواب م
ْ
 ..يـتودَّد إليهم بندائِّه اخلالِّد :هل ِّمن ِّذي حاج ٍة ،أو مسأل ٍة ،أو ٍ
رجاء ،أو مدع ٍاء ،في ْدعموين ،وي ْسأل ِّمين ،فأ ِّمجيبه،
م
ْ
وأم ْع ِّطيه [ ،وإِّذا سألك ِّعب ِّ
َّاع إِّذا دع ِّ
ادي ع ِّيين فِّإِّيين ق ِّر ِّ
ان ]البقرة [ .681:و مهو مع مك ْم
يب د ْعوة الد ِّ
ٌ
يب أمج م
أيْن ما مكنتم ْم ]احلديد.4:
ِّمن عظم ِّة ال مق ِّ
أن من يقرأه ،ويمـ ْقبِّل عليه بِّق ٍ
ِّ
لب حاض ٍر ،ي ْشعم مر َّ
وإعجازهَّ ،
ِّ
أن للا تعاىل
الكرمي
رآن
الس ِّ
ًلًلت احل ِّديث ":كِّتاب ِّ
ِّ
صه  ..وهذا ِّمن معاين ود ِّ
اطبه ،ويكلِّيمه ،ويـ ْعنِّيه بِّش ْخ ِّ
ماء
للا ح ْب ٌل ممدو ٌد من َّ
م
مخي م م م
األرض " .من ِّ
ِّ
للا إىل ِّ
أهل األرض!
إىل
طاب ونِّ ِّ
ابمسك وش ْخ ِّ
ين ِّْ
صك من ِّخ ِّ
داء
إن مكنت من املؤمنني ـ سواءٌ كنت ذكرا أم أنْـثى ـ فأنت مع ٌّ
الق مسبحانه وتعاىلَّ [:ي أيُّـها الَّ ِّذين آمنمواْ  ،]...وقد تك َّرر هذا النِّيداءم اخلالِّ مد يف ِّ
اخل ِّ
مرة ..
كتاب للا تسعني َّ
ِّ
ابمسك وش ْخ ِّ
معين ِّ
صك من
كن من املؤمنني ،وعلى أي ملَّ ٍة مك ْنت ـ سواء مكنت ذكرا أم أنْـثى ـ فأنت ٌّ
وإن مل ت ْ
طاب ونِّ ِّ
كتاب ِّ
تكرر هذا النِّيداءم اخلالِّ مد يف ِّ
ِّخ ِّ
داء ِّ
للا مثاين
َّاس  ،]...وقد َّ
اخلالق مسبحانه وتعاىلَّ [:ي أيُّـها الن م

عشرة م َّرة!
ظ ِّ
ِّمن ِّح ْف ِّظ ِّ
للا ِّ
للا لليغ ِّة العربِّيَّة؛ لمغةم كِّتابِّه  ..وهذا يـ ْع ِّين َّ
أن اللغة العربيَّة ـ م ْهما
لدينِّ ِّه ،ولِّ ِّكتابِّهِّ ،ح ْف م
يع لمغ ِّ
كادها األ ْعداءم ـ فهي األ ْعظ مم ،وهي األبْـقى ِّمن ِّ
ات األ ْرض.
بني مج ِّ
ومسيي فمرقاانا؛ ألنَّه يـ ْف مر مق بني احل ِّيق
[ تـبارك الَّ ِّذي نـ َّزل الْ مف ْرقان على ع ْب ِّد ِّه ]الفرقان .6:أي ال مقرآن ،م
ش ِّ
فر ،وبني الت ِّ
ِّ
رك ،وبني اهلمدى والض ِّ
اإلُيان وال مك ِّ
والب ِّ
السن َِّّة والبِّ ْدع ِّة ،وبني ا ِّلعل ِّْم
اطل ،وبني
َّالل ،وبني ُّ
َّوحيد وال ِّي
هل  ..وبني ِّ
واجلَّ ِّ
اجمل ِّرمني.
سبيل املؤمنني وسبيل ْ
ب إِّ َّن قـ ْوِّمي َّاُت مذوا هذا الْ مق ْرآن م ْه مجورا ]الفرقان .31:واهل ْج مر أنْـواعٌ :ه ْج ٌر
الر مس م
[ وقال َّ
ول َّي ر ِّي
اض الكافرين واملشركني .وهجر مدون هج ٍر؛ يـتمثَّل ِبج ِّر ْأه ِّل ِّ
ِبج ِّر وإ ْعر ِّ
الق ْبـل ِّة ،وهؤًلء
م ْ
ْ
َّل ْ
ٌْ
أ ْكبـ مر؛ يـتمث م
درجات؛ ِّم ْنهم املمِّق ُّل يف هج ِّرهِّ ،
وم ْنـ مهم املم ْكثِّر  ..ومن يمكثِّر ِّمن تِّالوتِّه ،لكنَّه ًل يـ ْعمل به ،يطالمهم ح ٌّ
ظ وافِّ ٌر
ْ
م
م
من معَن اهلج ِّر الو ِّارِّد يف ِّ
هذه ِّ
اآلية الكرُية.
ْ
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َّ -231
الدواءم ِّمن غ ِّري د ٍاء.

ًل تـتـعاط دواء ِّمن غ ِّري د ٍاء ،قال احل َّجاج لطبِّ ِّ
يبه يـتاذموقِّ ":
أين
ص ْ
إين أظم ُّن ِّي
ف يل شيئا أعم مل عليه ،ف ِّي
م
ا
ٍ
ِّ
ِّ
أمف ِّ
اء من غ ِّري داء ،وًل أتْ مكل َّن على شب ٍع ،وًل أتْ مكل َّن
ارقمك س ِّريعا ،قالْ :
احف ْظ ع ِّيين خالًلاً :ل ت ْشرب َّن دو ا
ِّ
بِّش ْهوِّة ع ْ ٍ
ني َّ ..
السباع يف الَبيِّيِّة ،فكيف ب ِّين آدم على ال مف مرش؟! ".
وإن اللَّ ْحم على اللَّ ْح ِّم يقتم مل ي
وعن األ ْعمش ،عن ِّ
احتمل بدنمك الداء ".
عبد امللِّك بن أ ْجبر قال ":د ْ
ع الدَّواء ما ْ
ِّ
وعنه ،قال ":من مل ي مك ْن ِّبه داءٌ فال يـتـعاَل؛ َّ
الص َّحة
اء يعمل فِّ ِّيه ،وجد َّ
ألن الدَّواء إذا ملْ جي ْد د ا
فـع ِّمل فِّيها ".
بد ٍ
وعن ابن حذمي ،وكان طبيبا ح ِّ
واء يم ِّ
اذقاْ ":ام ِّ
حتمل
ش بدائِّك ما محلك؛ فإنيهم مر َّ
ث الدَّاء " .أي َّ
ور م
م
الدَّاء واصَب عليه ـ من غري دواء ـ ما كان جس مدك قادرا على ُّ ِّ
عام ِّل معه.
حتمله ،والتي م

*****

 -236ص َّدقهم يف األموىل وك َّذبه يف الثيانِّي ِّة!

ش ْر ِّك:
ال ِّي

الش ِّ
بن ربيعة ،يف ٍ
قال َّ
جملس ح ٍ
ال على
افل ابملشركني ،وكان يف ِّحينِّها ًل يز م
اع مر املخ ْ
ضرم لبي مد م
أًل مك ُّل ش ٍ
يء ما خال للا ِّ
ابط مل ..

الصحايب عمثْما من بن مظْع ٍ
ون هنع هللا يضر ،فقال له :صدقْت !...
فسمعه ي
م م
يد :أًل مك ُّل ش ٍ
ويف هذا املقطع من البيت ،قال النب ملسو هيلع هللا ىلص ":أصد مق كلِّم ٍة قاهلا َّ ِّ
اعر ،كلِّمةم لبِّ ٍ
يء ما
ُّ
ْ
الش م
اَّلل ِّ
خال َّ
ابط مل " متفق عليه.
الشاعر َّ
الشطر الثاين من البيت ،فقال :ومك ُّل ن ِّع ٍيم ًل حمالة زائِّ مل
وملَّا أ مَّ
م
ِّ
تستثن نعيم ا دون نعيم  ..ومع ذلك الذين يتحرون
وقوله " ومك ُّل ن ِّع ٍيم "؛ من صيغ العموم ،اليت مل
عن النواَّي ،ويشقون عن القلوب والبمطون ،يقولون :إمنا أراد بقوله نعيم الدنيا وحسب  ..بينما الصحايب
عثمان بن مظعون هنع هللا يضر ،ملا مسع منه الشطر الثياين من البيت ،حاكم قوله من دون أن ي َّ
شق عن قلبِّه وبطنِّه،
ونواَّيه ـ وًل سبيل له إىل ذلك ـ قال له ":كذبْت !"...
الش ِّ
فتعجب املشركون من قوله؛ يصدقه يف َّ
طر األول من البيت ،ويكذبه يف الشطر الثاين من البيت
 ..فقال عمثْما من بن مظْع ٍ
ول "!
ون ":إِّ َّن ن ِّعيم أ ْه ِّل اجلن َِّّة ًل يـ مز م
م م

*****
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الدكتور بريج ،امسح يل أن أكون واضح ا وصرحي ا معك يف كلمايت هذه  ..فأان من املتابعني لكثري من

إصداراتك النافعة  ..فأعجب ملن هم يف ذكائك وعلمك واطالعك كيف يغفلون عن اإلسالم ،وعن اإلُيان

ابهلل ورسوله دمحم ملسو هيلع هللا ىلص.

كثري من األمور اليت تقررها يف أحاديثك ،وتشري إىل اكتشاف العلم احلديث هلا  ..قد سبقك إليها،

األمي؛ الذي ًل يقرأ وًل يكتب!
وإىل ذكرها النب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص قبل أكثر من ألف وأربعمائة سنة ،وهو النب ي

قد أكثرت ـ يف تسجيالت عدة ـ من احلديث عن أمهية الصيام ،والصيام املتقطع  ..وأن الصيام

كنز مليء ابلفوائد الصحية  ..وكأنك وقفت على اكتشاف مل تمسبق إليه ،بينما النب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص قد سبقك إليه
ِّ
الص ِّ
يصوم
قبل أكثر من ألف وأربعمائة سنة ،فقد صح عنه ملسو هيلع هللا ىلص أنه قالُّ ":
أحب ِّي
صيام داود؛ كان م
يام إىل للا م
يام صيام داود؛ كان يصوم يوما وي ِّ
يوما وي ِّ
فط مر يوم ا " .وهذا هو الصيام
فط مر يوم ا " .ويف رواية":
أفضل ِّي
الص ِّ م
م ا م
ا م
م
املتقطع!
كما أن النب ملسو هيلع هللا ىلص قد حض على صيام يومني من كل أسبوع :اإلثنني ،واخلميس ،وكان ملسو هيلع هللا ىلص يتحرى
صومهما ،وير ِّغيب بصومهما  ..كذلك رغَّب وحض على صيام ثالثة أَّيم من كل شهر؛ وهي األَّيم البيض

ِّ
البيض صبيحة ثالث عشرة وأربع عشرة ومخس عشرة " من كل شهر .إضافة إىل
وأَّي مم
من كل شهر عريبَّ " ،

صيام شهر رمضان من كل سنة  ..كما أن هناك بعض األعمال ،واألخطاء جعل النب ملسو هيلع هللا ىلص كفارِتا الصيام ..

بعضها صيام ثالثة أَّيم  ..وبعضها كفارِتا صيام شهرين متتابعنيً ،ل انقطاع فيها  ..وهذا كله اثبت عن
النب ملسو هيلع هللا ىلص ابلنقل الصحيح.

ِّ
حبس ِّ
ب ِّ
الت ـ ويف رواية:
وكان النب ملسو هيلع هللا ىلص يقول ":ما مأل
وعاء َّ
ابن آدم أم مك ٌ
ٌّ
شرا من بطنهْ ،
آدمي ا
لمقيم ٌ ِّ
ث
ث لطع ِّامه ،وثمـلم ٌ
سهم ـ فثمـلم ٌ
صلبه ،فإن كان ًل حمالة ـ ويف رواية :فإ ْن غلبت اآلد َّ
ْ
ات ـ يمق ْمن م
مي نـ ْف م
ث لنـف ِّسه " .أليس هذا ما توصلتم إليه ،وتقولون به اليوم أنتم وعلماء الصحة ...؟!
لشرابِّه ،وثـملم ٌ
اخلل ".
تكلمتم عن أمهية وفوائد اخلل  ..والنب ملسو هيلع هللا ىلص يقول ":نِّعم
اإلدام ُّ
م
تكلمتم عن أمهية وفوائد احلبة السوداء  ..والنب ملسو هيلع هللا ىلص قد سبقكم ابإلشارة إىل أمهيتها وفوائدها،
السام " .أي إًل املوت .ويف رواية ":ما ِّمن ٍ
داء ِّشفاء ِّمن مك ِّل ٍ
السو ِّ
ِّ
داءَّ ،إًل
داءَّ ،إًل َّ
فقالِّ ":يف احلبَّة َّ ْ
ٌ
ي
السو ِّ
ِّ
السام ".
داء منه ِّشفاءٌَّ ،إًل َّ
يف احلبَّة َّ ْ
وقد فوجئت أنك تتكلم عن أمهية النظر إىل الطيور يف السماء ،وأن ذلك سبب يساعد على عالج
وذهاب الكآبة ،اليت ابت يشكو منها كثري من الناس  ..بينما القرآن الكرمي الذي أنزله للا تعاىل على نبيه

دمحم ملسو هيلع هللا ىلص قد سبقكم ابإلشارة إىل هذا األمر؛ ًل لكي تزول الكآبة وحسب ،وإمنا من أجل التدبر والتأمل،
ولنعلم أن للا تعاىل والقرآن الذي أنزله على نبيه ملسو هيلع هللا ىلص حق  ..كما قال تعاىل [:أمل يـرواْ إِّىل الطَّ ِّْري مسخَّر ٍ
ات
م
ْ ْ
ِّ
اَّلل إِّ َّن ِّيف ذلِّك آلَّي ٍ
ت لِّيق ْوٍم يمـ ْؤِّمنمون ]النحل .22:وقال تعاىل [:أوملْ يـرْوا إِّىل
ِّيف ج يِّو َّ
السماء ما ُيمْس مك مه َّن إًِّلَّ يم
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ِّ
الر ْمحن إِّنَّهم بِّ مك ِّل شي ٍء ب ِّ
الطَّ ِّْري فـوقـ مهم صافَّ ٍ
صريٌ ]امللك .62:وقال تعاىل [:قم ِّل
ات ويـ ْقبِّ ْ
ْ ْ
ضن ما ُيمْس مك مه َّن إًَِّّل َّ م
ي ْ
السماو ِّ
ات واأل ْر ِّ
ض ]يونس.616:
انظممرواْ ماذا ِّيف َّ
وأان هنا ًل أريد إحصاء ما تقولون به أنتم علماء الطبيعة والصحة اليوم ،وما قد سبقكم إىل ذكره

وبيانه القرآن الكرمي ،والنب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص يف سنته املطهرة بصورة أكمل وأمجل  ..فهذا يطول  ..وقد مكتب يف

ذلك كتب وجملدات  ..وإمنا أريد أن أتوجه إليك ـ َّي دكتور بريج ـ ابلسؤال :أًل يستدعي ذلك منك أن

تتساءل كيف لرجل ًل يقرأ وًل يكتب يعرف كل هذه احلقائق العلمية قبل أكثر من ألف وأربعمائة سنة ..

واليت تعلنون عن اكتشافها اليوم؟!

أًل يستدعي منك أن تؤمن أبن للا تعاىل حق  ..وأن القرآن الكرمي حق  ..وأن النب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص حق؟!
تتكلم أحياانا عن نبتة أو مثرة من الثمار  ..وما حتتويه من فيتامينات وفوائد عظيمة َّ ..
فهال سألت

نفسك :من خلق هذه الثمرة ِبذه اخلصائص والفوائد العديدة  ..وملاذا؟!

إين أدعوك إىل قراءة القرآن الكرمي إبنصاف وتدبر  ..ولن خيذلك للا إن فعلت!
إين أعظك انصحا ومشفقا ـ َّي دكتور بريج ـ من العناد ِّ
والكَب ،وأن يكون هذا العلم الذي علمك
ي

للا إَّيه حجة عليك ًل لك ،فتموت كافرا ابهلل تعاىل ،وبرسوله دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ،الذي بشر به أخوه املسيح عليه
السالم ،ومجيع األنبياء والرسل من قبل  ..فتمخليد يف انر جهنم أبدا ،ويقع الندم ،وًلت حني مندم.
ِّ
س محم َّم ٍد
قال دمحم ملسو هيلع هللا ىلص الذي ًل يقول إًل حقا وصدقا ":والذي نـ ْف م
بي ِّد ِّهً ،ل يسمع يب أح ٌد ِّمن ِّ
هذه األ َّمم ِّة يـه ِّ
ْت بهَّ ،إًل
ود ٌّ
صر ِّاينٌّ ،مُثَّ ُيم م
وت وملْ يمـ ْؤِّم ْن ابلَّ ِّذي أ ْمر ِّسل م
ي ،وًل ن ْ
م
ْ م
ِّ
أص ِّ
حاب الن ِّ
َّار ".
كان من ْ
2126/62/22

*****
 -233ماذا يعين أتخري سن الزواج؟!

ًل بد من اًلعرتاف َّ
أبن شهوة اجلنس شهوة ضاغطةً ،ل مُيكن جتاهلها ،حتتاج إىل تفريغ ،شأهنا شأن

شهوة الطعام ورمبا أشد  ..والقول بتأخري سن الزواج إىل ما بعد الثالثني من العمر ـ وخباصة يف زمن فشو
اإلابحية والتحلل ،والسفور ـ يعين واحدا من أمرين:

احملرمة  ..وهذا خيار ًل
أوهلما؛ تفريغ الطاقة اجلنسية عن طريق الزّن ،ودور الدعارة ،والعالقات ي
يقره ،وًل يرضاه إًل كافر  ..وهو الذي ُييل إليه احلداثيون اإلابحيون ،الليَباليون ،ويدعون إليه  ..وليس

بعد ذنب الكفر ذنب!

السريية ،والتَّشتيت الذهين  ..وهذا خيار ًل يقره
اثنيهما؛ اللجوء إىل الكبت ،واًلحتقان ،والعادة ي
عقل ،وًل نقل ،يرتتب عليه كثري من األمراض العضوية والنفسية  ..ألجل ذلك ـ ولدفع احملظورين اآلنفي
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الشب ِّ
الذكر أعاله ـ جاء النداء النبوي اخلالد للشباب ،فقال ملسو هيلع هللا ىلصَّ ":ي م ْعشر َّ
استطاع ِّم ْن مك مم الباءة
اب ،م ِّن ْ
ابلص ْوِّم؛ فإنَّه له ِّوجاءٌ " متفق عليه.
فـ ْليـتـزَّو ْج؛ فإنَّه أغ ُّ
ض لِّلْبص ِّر ،وأ ْحص من لِّلْف ْر ِّج ،ومن ملْ ي ْست ِّط ْع فعليه َّ
فخاطب فئة الشباب ،وليس غريهم من الفئات العمريية  ..والشباب يبدأ من سن البلوغ إىل ما بعد العشرين
بقليل.

*****
 -234األردنيون أم األردنيون واألردنيات ..؟!
األردنيون أم األردنيون واألردنيات ...؟!

كالمها لو أطلقا صحيح؛ فلو أطلقت كلمة " األردنيون " ،صحيح ،وتؤدي املعَن املراد ،وهي يف

هذه احلالة تشمل األردنيني واألردنيات معا ،ولو أطلقت عبارة " األردنيون واألردنيات " صحيح ،وتؤدي
مشاحة  ..وًل داعي
املعَن املراد ،واللغة قد دلت عليهما ،وجاءت ِبما معا ً ..ل تعارض بينهما  ..وًل
ي
للس ِّ
باب ،واللَّكم ،والرفْ ِّ
س بني عليية القوم ،وعلى مأل ِّمن
للخالف ،فضالا أن يكون هذا اخلالف سببا ُّ
َّ ِّ
َّاس ،]..
الناس  ..ولو أتملنا اخلطاب يف القرآن الكرمي ،كقوله تعاىلَّ [:ي أيُّـها الذين آمنموا َّ [ ،]..ي أيُّـها الن م
ادي  [ ،]..وقمل لِّي ِّعب ِّ
[ َّي ِّعب ِّ
ادي يـ مقولمواْ الَِّّيت ِّهي أ ْحس من ]..؛ وحنوها من اآلَّيت ،فإنه يمراد ِبا الذكور
واإلانث مع ا  ..وهذا حمل اتفاق علماء اللغة والشريعة مع ا  ..ما مل ترد قرينة يف نص آخر خيصص أحدمها

دون اآلخر  ..وأحياانا يفرق يف اخلطاب بني الذكور واإلانث ملزيد من التخصيص والتنصيص ،كقوله تعاىل[:
ات جن ٍ
اَّلل الْم ْؤِّمنِّني والْم ْؤِّمن ِّ
ض مه ْم أ ْولِّياء بـ ْع ٍ
َّات جتْ ِّري ِّمن حتْتِّها
ات بـ ْع م
وال مْم ْؤِّمنمون وال مْم ْؤِّمن م
م
ض  [ ،] ..وعد يم م
الص ِّ
ات والْقانِّتِّني والْقانِّت ِّ
ات والْم ْؤِّمنِّني والْم ْؤِّمن ِّ
األنْـهار خالِّ ِّدين فِّيها ] [ ،إِّ َّن الْمسلِّ ِّمني والْمسلِّم ِّ
ادقِّني
ات و َّ
م
م
مْ
مْ
م
اخل ِّ
اخل ِّ
الص ِّ
الصائِّم ِّ
ات والْمتص يِّدقِّني والْمتص يِّدقا ِّ
اشع ِّ
الصابِّر ِّ
ادق ِّ
اش ِّعني و ْ
ات و ْ
ات
الصائِّ ِّمني و َّ
ت و َّ
الصابِّ ِّرين و َّ
ات و َّ
و َّ
م
م
الذاكِّر ِّ
وا ْحلافِّ ِّظني فمـروج مهم وا ْحلافِّظ ِّ
اَّلل كثِّريا و َّ
ات و َّ
ات أع َّد َّ
الذاكِّ ِّرين َّ
اَّللم هلمم َّم ْغ ِّفراة وأ ْجرا ع ِّظيما ] [ .لِّيمـع يِّذب
م ْ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اَّللم على ال مْم ْؤمنني وال مْم ْؤمنات وكان َّ
اَّللم ال مْمنافِّ ِّقني وال مْمنافقات وال مْم ْش ِّركني وال مْم ْش ِّركات ويـتموب َّ
َّ
اَّللم غ مفورا
َّرِّحيم ا ] .وحنو هذا يف القرآن الكرمي كثري ،وابلتايل ًل جيوز أن يعد مثل هذا النوع من التفريق يف اخلطاب بني
الذكور واإلانث من العبث اللغوي ،أو الفضول يف الكالم والتعبري !...
2126/62/22

*****
 -235متفرقات إعالميية.

اضها ،وإنْص ِّ
وأمر ِّ
اإل ْعالم الن ِّ
الشعم ِّ
توجهم ْحنو نـ ْهض ِّة ُّ
اف املظْلم ِّوم من الظَّ ِّامل َّ ..أما
َّاج مح؛ هو الذي ي َّ
وبْ ،
م
ف الوج ِّ
ث عن اإلاثرِّة ،وصر ِّ
تاج إىل إ ْع ٍ
وه إليه؛ فهذا ِّمن املر ِّ
الم
ف ،والذي يـ ْبح م
الم املوظَّ م
اإل ْع م
م
ض الذي حي م
ْ
مضا ٍيد ي ِّ
واجهه!
م م
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ِّ
اعطوين قناةا ِّ
م ٍ
واحدةا من القن ِّ
وحريَّة ـ عن
اإلعالميَّ ِّة امل ْشهورِّة؛ تـتكلَّ مم ـ ابستقالليَّ ٍة،
وات
وموضوعيَّة ،م
اب ُتلُّ ِّ
أسب ِّ
ف األ َّمم ِّة ،وعن عو ِّامل هنضتِّها ...؟!
ْ
من قبل اتصلت يب قناة تريدين لَبانجمها " صناعة املوت " ،وكانوا يظنون أنين سألب رغبتهم من

دون تردد رغبة ابلظهور  ..فكان جوايب هلم :أان جاهز لَبانمج " صناعة احلياة " ،أما الذين يصنعون املوت؛
التمسوهم عند الطغاة الذين يقتلون شعوِبم من أجل سالمة عروشهم وخمصصاِتم!

واليوم كثري هم الذين يتصلون يب ألحدثهم عن " داعش " ،وعن السلفية اجلهادية  ..وهلؤًلء أقول:

هذه املواضيع قمتلت حبثا وبياانا وتوجيها  ..أًل يوجد لديكم اهتمام ومواضيع عن أسباب ُتلف األمة،
وعوامل هنضتها  ..أين أنتم من مناقشة املفاهيم احلضارية اليت ترقى ابلشعوب واألمم؟! فال جواب!
2122/6/63

*****
 -231الفر مق بني " الغايةم تم ِّ ِّ
ِّ
يح امل ْحظمورات ".
ْ
َّرورات تمب م
ي
َب مر الوسيلة " و " والض م

ما الفرق بني " الغاية تَبر الوسيلة " و" الضرورات تمبيح احملظورات " ،إذ هناك من خيلط بينهما يف

الفهم والعمل؟!

حمرمة وم ْذ ممومة ،وهي تعين استحالل احملظورات ،واللجوء إىل وسائل غري مشروعة ،وغري
األوىل؛ َّ
أخالقية لغري ضرورة تَبرها  ..ولغاَّيت ومقاصد قد تكون أحط قدرا وقيمة من الوسائل ،واحملظورات اليت
يراد انتهاكها  ..ويكون ذلك منهجا دائما يف التصور والعمل عند القائلني والعاملني ِبا!

بشروط:

بينما الثانية؛ " الضرورات تبيح احملظورات "؛ مشروعة ،وحممودة ،وهي تعين اللجوء إىل احملظور

منها :أن ينتج عن إمهال الضرورة ضرٌر حمتَّم ،وحرج شديد.

ٍ
ومنها :أن تكون الضَّرورة ًل تمـزال إًل بذلك احملظور؛ فإذا أمزيلت ِّ
حينئذ اللجوء إىل
بغريهً ،ل جيوز

ذلك احملظور.

ومنها :أن ًل يكون احملظور أعلى قدرا وقيمة من الضرورة اليت يمراد إزالتها؛ فال جيوز إزالة األدّن
ابألعلى.
ال الضَّرورةم مبحظور يوازيها من حيث الق ْد ِّر ِّ
والقيمة.
ومنها :أن ًل تمز م
م
ومنها :استخدام احملظور ابلق ْد ِّر الذي به تمزال الضرورة؛ إذ ًل جيوز التوسع يف استخدام احملظور أكثر

من القدر الذي به تمزال الضرورة.

ِبذه القيود والشروط ،جيوز العمل ابلقاعدة اليت تقول " الضرورات تمبيح احملظورات ".
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*****
 -232نِّساءم األ ْم ِّ
س واليوم.

رحم للا أمهاتنا؛ مك َّن يغسلن الثياب ،وجيلني األواين أبيديهن ،ويكنسن البيت مبكانس ِّ
القش،
اهن شاكرات ،صابرات
ويعددن طبيخهن الشهي على احلطب ،وأحياانا على " البابور أبو نكشة " ُ ..ث تر َّ
 ..راضيات  ..قر ٍ
يبات من رِبن  ..بيوِتن عامرة ابحملبة ،والرمحة ،واملو يدة  ..واملرأة اليوم غسالة الثياب
تغسل ابلنيابة عنهاَّ ،
واجلالية جتلي األواين ابلنيابة عنها ،واملكنسة الكهرابئية تكنس البيت مبفردها ومن دون
حراك منها ،وأفران الطبيخ الكهرابئية تعد الطبيخ  ..والبيت ًل خيلو من ثالجة وأكثر ،حتفظ األطعمة

واألشربة ألَّيم عديدة  ..ومع ذلك فهي كثرية الشكوى ،قليلة الشكر ،والصَب  ..بعيدة عن رِبا  ..رأسها مل

يمرفع عن " املوابيل " الذي بيدها  ..تتواصل مع البعيد أكثر من القريب الذي يف بيتها  ..تتعامل مع البيت

كفندق لالسرتاحة اليت يعقبها اًلنطالق إىل األسواق والشوارع  ..وكأهنا مل مُتْلق إًل لذلك  ..واملرأة ابألمس
ـ على ما تتخلل حياِتا من شدة ـ خري من املرأة اليوم ـ على ما تتخلل حياِتا من بذخ ورخاء ـ وًل نـمع ِّيمم!

*****
الص ِّ
اد مق.
 -238الف ْج مر َّ

يف كل سنة من شهر رمضان املبارك ،يرد السؤال ـ من أمصا ٍر ِّعدة ـ كيف لنا أن نعرف الفجر
وحنسن متييزه عن الفجر ِّ
ِّ
املساج ِّد ما إن يدخل رمضان إًل وترى
الكاذب ،وخباصة أن كثريا من
الصادق ،م
قربون أذان الف ْج ِّر ساعةا ،من قبِّيل اًلحتياط زعموا  ..ويف بعض األمصار حّت ينصرفوا إىل
القائمني عليها يم ي
السهر؟!
النوم ،حيث يبقون طيلة الليل ساهرين؛ قد أتعبهم َّ
أقول :ليحسب كل امر ٍئ ـ يف أي مصر من األمصار كان ـ ساعة وعشرين دقيقة ،قبل شروق

الفجر الصادق؛ الذي يملزم اإلمساك عن املفطرات ،وبه يدخل وقت صالة الفجر  ..هذا
الشمس؛ فث َّم
م
توصلت إليه من ِّ
خالل
الوقت؛ هو نفس الوقت بني غروب الشمس ودخول وقت صالة العِّشاء  ..هذا ما
م
ادق يف عشر ِّ
الص ِّ
ِّ
ات األمصار.
مراقبيت
للفجر َّ

ويف احلديث فقد ص َّح عن النب ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال ":مكلموا واشربموا ،وًل يهيدنَّ مك مم "؛ أي ًل يزعجنيكم وًل
ُينعنَّكم من اًلستمرار يف األكل والشربِّ َّ " ،
اطع املم ِّ
صع مد "؛ أي البياض املرتفع يف األفق؛ فهذا فجر
الس م
حّت يعرتض ل مك مم األمح مر "؛ وهو بياض ممزوج حبم ْمرٍة من جهة الشرقُ ،يأل األفق
كاذب " ،ف مكلموا واشربموا َّ
ظهوره شروق الشمس بساعة وثلث الساعة  ..فهذا هو الفجر الصادق.
مُينةا ويم ْسراة ،يتقدم م

*****
 -232نبااتت عظيمة الفائدة موجودة يف كل مكان.
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من نعم للا تعاىل على خلقه ،أن خلق نبااتت عظيمة الفائدة ،كل نبتة منها من حيث احملتوى
والفائدة صيدلية بكاملها  ..فيها دواء لكث ٍري من األدواء  ..وهي ـ لعموم وعظيم فائدِتا ـ متاحة لكل إنسان
 ..أوجدها للا يف أماكن عديدة ًل ُتضع مللكية ٍ
أحد حّت ًل حيتكرها لنفسه ،وأطماعه ،وُينع خريها عن
عباد للا  ..أو يعرضها على الناس بثمن ابهظ؛ يعجز عن شرائها الفقراء  ..من هذه النبااتت :اهلندابء،
والقريص ،وشوكة اجلمل ،واخلبيزة ،وغريها  [ ..وإِّن تـعدُّواْ نِّعمت يِّ
صوها ]إبراهيم.34:
م ْ
اَّلل ًل محتْ م
ي
ي

*****
متفرقات حول اخلِّ ِّ
الف واملخالِّفني.
-241
ٌ

 -6عندما يكون املخالفون لك من الزاندقة ،أو هم أقرب للزندقة؛ يتسرتون ببعض املصطلحات
ٍ
حينئذ أن تتكلم عن أدب اخلالف ،وعن قبول
الشرعية لغرض هدم الدين ،وقضم ثوابته  ..من اخلطأ
املخالف ،والرأي والرأي اآلخر ،وأن اخلالف مع هذا الفريق من الناس ًل يمفسد للود قضية!

 -2كما يمؤثر عن علمائنا األوائل سعة صدرهم للمخالف فيما يستساغ فيه اخلالف  ..كذلك يمؤثر
عنهم اإلنكار والتعنيف على املخالف يف ثوابت وأصول الدين ،ومما هو معلوم من الدين ابلضرورة ..

وخباصة إن علموا أن من أصوله قائمة على اهلدم والطعن  ..وكما يمظهر أدِبم األول ،ينبغي أن يمظهر أدِبم
ي
وأتديبهم اآلخر!

 -3من ًل يمعرف عنه صدق وًلئه وانتمائه لسنية النب ملسو هيلع هللا ىلص ُ ..ث رأيتموه يتكلم عن التَّجديد ..
فاِتموه ،واحذروه  ..فهو لص يريد التبديد  ..والتبديل  ..واإلحداث يف الدين ما ليس منه ،وًل فيه  ..ويف
احلديث الصحيح ":من أ ْحدث يف أ ْم ِّران هذا ما ليس فِّ ِّيه ،فهو ردٌّ " متفق عليه.
الشرعي املمدوح؛ يكمن يف ِّ
 -4التجدي مد َّ
السنن ،وإمات ِّة البِّدع ،وإزالة ما علق بشرع للا
إحياء ُّ
يبعث ِّهل ِّذهِّ
املنزل من خرافات ،وبدع ،وأهواء ،وأتويالت ابطلة  ..وهو املراد من قوله ملسو هيلع هللا ىلصَّ ":
إن َّ
اَّلل م
مائة ٍ
كل ِّ
األم ِّة على ر ِّ
سنة من جي يِّد مد هلا دينها "صحيح سنن أيب داود .4226:وأُيا جتديد خيرج عن هذا
َّ
أس ِّي
املعَن فهو جتديد ابطل ومردود.
 -5من رأيتموه يقلل ـ من حيث الكم ـ ثوابت الدين ،وأن الثوابت ًل تعدو أن تكون بضعة مسائل

 ..ي
فاِتموه واحذروه؛ فهو لص يريد أن ما سوى هذه الثوابت من شؤون الدين غري ملزمة ،وهي قابلة
للنظر ،والرد ،والتقدمي ،والتأخري  ..وهذا ابب واسع من أبواب الزندقة يلج منه زاندقة العصر!

 -1اعلم أن كل مسألة من مسائل الدين ـ سواء كانت اعتقادية أم عملية ـ قد صح فيها الدليل من

كتاب للا تعاىل ،ومن سنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص ،فهي من ثوابت الدين  ..واجلاهل هلذه املسألة ،ولدليلها  ..حالة

استثنائية هلا حكمها اخلاص ً ..ل مُترج املسألة عن كوهنا من الثوابت.
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 -2اعلم أن ثوابت الدين أمر نسب؛ فما يكون اثبت ا عند ِّ
العامل ،وعند من يبلغه النص الصحيح يف

مسألة من املسائل  ..قد ًل يكون كذلك عند اجلاهل ،ومن ًل يبلغة النص الصحيح  ..وحينئذ ليس
للجاهل حكم؛ فاجلاهل ليس له قول وًل حجة  ..وإمنا احلكم والقول امللزم ِّ
للعامل الذي بلغه النص الشرعي
الصحيح.

املنزل
 -8يستدلون مبقولة " اخلالف يف الرأي ًل يمفسد للود قضية " ،ويتناقلوهنا وكأهنا من الشرع َّ

 ..واألمر ليس كذلك؛ فهذه املقولة لرجل من املتأخرين عرف أبنه أبو التنوير وأبو الليَبالية ،وبتأثره بفكر

دمحم عبده ،ومجال الدين األفغاين ،ومالزمته هلما ،وهو أفالطون زمانه املصري أمحد لطفي السيد !...

 -2املوقف الصحيح من هذه املقولة " اخلالف يف الرأي ًل يمفسد للود قضية " ،أن نقول :أحياانا
يمفسد ،وأحياانا ًل يمفسد ،حبسب نوعية اخلالف ،واملخالِّف ،والبواعث على اخلالف !...
 -61القول أبن " اخلالف يف الرأي ًل يمفسد للود قضية " ،على إطالقه ،ومن دون قيد  ..من
لوازمه إلغاء سنية التدافع بني احلق والباطل ،وبني اخلري والشر  ..وبني الظامل واملظلوم  ..وهذا غري ممكن،

وهو مردود ابلنقل ،والعقل ،والواقع املشاهد!

*****
اختالف يِّ
واختالف التَّضاد.
التنو ِّع
-246
م
م

ًل مشاحة وًل تنازع يف اختالف يِّ
التنوع؛ ألن مجيع األنواع والصور حق ومشروعة ،قد دل عليها
املنزل ،وللمرء أن خيتار صورة من تلك الصور الدالة على الفعل الواحد أو املسألة الواحدة ،كما له
الشرع َّ

أن ُيارس الصور املشروعة كلها؛ كل صورة مبفردها ،ويف وقت آخر ،فال ضري وًل مأخذ عليه  ..كاستفتاح
الصالة ،فللمرء أن يستفتح صالته بـ " اللَّ مه َّم اب ِّع ْد بـ ْي ِّين وبـ ْني خطاَّيي ،كما ابع ْدت بـ ْني امل ْش ِّر ِّق وامل ْغ ِّر ِّ
ب،
ِّ ِّ
ض ِّمن الدَّن ِّ
ْج ،والبـرِّد
س ،اللَّ مه َّم ا ْغ ِّس ْل خطاَّيي ِّابلْم ِّاء ،والثَّـل ِّ
ب األبْـي م
اللَّ مه َّم نـ يق ِّين من اخلطاَّي ،كما يمـنـ َّقى الثَّـ ْو م
امسمك وتـعاىل جدُّك ،وًل إِّله غ ْيـرك " ،وله أن
" ،وله أن يستفتح صالته بـ " مس ْبحانك اللَّ مه َّم وِّحب ْم ِّدك ،وتـبارك ْ
السماو ِّ
ات و ْاأل ْرض حنِّي افا ،وما أان ِّمن ال مْم ْش ِّركِّني  ،"..وهناك
ت و ْج ِّهي لِّلَّ ِّذي فطر َّ
يستفتح صالته بـ " و َّج ْه م
أدعية وصيغ أخرى اثبتة ،للمسلم أن يستفتح صالته مبا شاء منها ،وله أن يستفتح يف كل صالة بدعاء

خمتلف ،لكن ًل يمسن أن جيمع بينها أو بني دعائني يف صالة واحدة  ..هذا مثال أردان منه توضح اختالف
التنوع ،واألمثلة على هذا النوع من اًلختالف كثرية.

أما اختالف التَّضاد ،مهما تعدد؛ فاحلق فيه واحد ًل يتعدد ،جيب البحث عنه والتماسه؛ إذا حاشا

اخلالق سبحانه أن حيكم على الشيء الواحد أبنه خطأ وصواب  ..ابطل وحق  ..حالل وحرام  ..جيوز وًل

جيوز  ..موجود وغري موجود  ..فهذا مما يتناّف مع أدلة النقل والعقل.

فإن قيل :ما حكم الذين خيتلفون يف دين للا اختالف تضاد ،وتتعدد أقواهلم ،وآراءهم يف ذلك؟
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أقول :إن كان املختلفون من أهل العلم واًلجتهاد ،ممن يتحرون ويقصدون احلق من اجتهاداِتمُ ،ث

حيسن ِبم الظن ،وتمقال
أهنم أخطأوا احلق والصواب  ..فهؤًلء هلم أجرهم على اجتهادهمً ،ل على خطئهم ،ي
عثرِتم ،ويمدعى هلم ابخلري ،لكن يبقى الرد واحلوار مع اجتهاداِتم اخلاطئة مفتوح ا ،والبحث عن احلق الراجح

املنزل.
من بني أقواهلم واجبا ،إىل أن يظهر احلق ،وتعرف أقرب األقوال واًلجتهادات إىل احلق َّ

أما إن كان املختلفون فيما بينهم اختالف تضاد من أهل األهواء والبدع ،واألغراض الباطلة ..

فهؤًلء عليهم وزر من ثالثة أوجه :من جهة نيتهم وقصدهم ومبعثهم على اخلطأ واًلختالف ،ومن جهة
خطئهم وخمالفتهم للحق املنزل ،ومن جهة إضالل من يتبعوهنم ويقلدوهنم  ..فالوزر عليهم مغلظ.

فإن قيل :فما القول واحلكم يف العوام الذين يتبعون عامل ا أو قوًلا من تلك األقوال مما يدخل يف

اختالف التَّضاد؟

أقول :يف هذه احلالة على العوام واجبني سهلني ،يقدر عليهما كل أحد:

أوهلما :أن يتحروا عن أتقى ،وأعلم أهل بلدِتم ،أو من يستطيعون أن يتواصلوا معه  ..فيتوجهوا له
ابلسؤال عما اختملِّف فيه من شؤون دينهم.
املنزل؛ قال
املنزل ،أو هو األقرب للشرع َّ
اثنيهما :أن يسألوه عن جوابه هلم؛ هل هو موافق للشرع َّ

للا ،قال رسول للا ملسو هيلع هللا ىلص  ..فإن أجاِبم بـ " نعم " ،فيأخذوا بقوله وترجيحه ،وًل يضرهم بعد ذلك ولو مل
يمصيبوا احلق فيما اختملِّف فيه؛ ألهنم اجتهدوا وسعهم وطاقتهم ،يف السؤال والبحث عن احلق ،وليس عليهم
وراء ذلك من حرج.
ٍ
فحينئذ يتوجب عليهم أن يتوجهوا ابلسؤال
وإن أجاِبم بقولهً :ل أدري ،أو هو رأيي واجتهادي ..

إىل غريه ممن يلتمسون فيه التقوى ،واًلستقامة ،والعلم ،الذي جييبهم اجلواب املوافق أو األقرب للشرع

املنـ َّزل.

*****
 -242عو ِّامل تـف ُّك ِّ
ك األمسر.
م

كثر احلديث عن ظاهرة تفكك األمسر ،وأسباِبا  ..ومن جهيت أرى أن مرد تفكك األسر إىل أمرين:

أوهلما قبل الزواج ،واثنيهما بعد الزواج.

قبل الزواج؛ تتم الغفلة عن أمرين:

ُتريوا
 -6الغفلة عن مراعاة الكفاءة بني الزوجني؛ الكفاءة من مجيع اجلوانب ،ويف احلديثَّ ":

ِّ
إليهم ".
لنطفكم وانْكحوا األ ْكفاء وأنْكحوا ْ

 -2الغفلة عن اجلانب األخالقي للرجل؛ إذ من األولياء من يهتم بدين الرجل ـ الصالة ،والصوم،

واللحية ـ دون أخالقه ،فيغفل عن شرط اخلملمق احلميد ،ويتهاون فيه ،ويف احلديث ":إذا أات مكم
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من ترض ْون دينهم وخلمقهم يِّ
ِّ
األرض وفسا ٌد كبريٌ " .مل يقتصر توجيه النب ملسو هيلع هللا ىلص
تكن فِّتنةٌ يف
فزوجوهم َّإًل تفعلوهم ْ
على اًلهتمام جبانب الدين وحسب ،وإمنا أكد أيض ا على اجلانب األخالقي عند الرجل ،إذ ًل بد من أن
يكون مرضي ا ،وهو اجلانب األهم فيما يتعلق ابحلياة الزوجية واستمرارها ،وبناء أسرة مستقرة وآمنة من
اًلهتزازات والتفكك.

وهذا جانب كما ينبغي أن يمراعى يف الرجل ،ينبغي أن يراعى ويشرتط يف املرأة أيضا ،كما يف احلديث
املتفق عليه ":تمـ ْنكح املرأةم ألرب ٍع :لِّ ِّ
ماهلاِّ ،
وحلسبِّها ،ومج ِّاهلا ،ولِّ ِّدينِّها ،فاظْفر ِّ
بذات ال يِّد ِّ
ت يداك ".
ين ،ت ِّرب ْ
م ْ ْ
ْ
وقوله " فاظْفر ِّ
بذات ال يِّد ِّ
ين "؛ أي بذات الدين واخلملمق معا؛ فإذا أفرد الدين مشل اخلملمق ،ومجيع األعمال
ْ
الدينية التعبدية الظاهرة منها والباطنة اليت يتقرب ِبا إىل للا تعاىل.

أما بعد الزواج ،وحصول املكتوب من أكَب عوامل تفكك األمسر ،وفسخ العالقات الزوجية ،غياب

الصَب والشكر؛ غياب الصَب؛ صَب أحد الزوجني على هفوات وزًلت اآلخر ،وعلى ما تفرضه قساوة احلياة

وشدِتا على الزوجني واألسرة معا .وغياب الشكر؛ شكر أحد الزوجني لنعمة وفضل اآلخر  ..وهو ما
يمسمى بكفران العشري ،وكفران النعمة  ..فالنقص حاصل ،والكمال معدوم  ..والنقص ًل مجيَب إًل ابلصَب،
ِّ
ِّ
وه َّن فـعسى
وه َّن ِّابلْم ْع مروف فِّإن ك ِّرْهتم مم م
والشكر  ..ومحل األنفس على الصَب والشكر  ..قال تعاىل [:وعاش مر م
اَّللم فِّ ِّيه خ ْريا كثِّريا ]النساء .62:ويف احلديثً ":ل يـ ْفر ْك ـ أي ًل يبغض
أن ت ْكرمهواْ ش ْيئ ا و ْجيعل ي
ـ م ْؤِّمن م ْؤِّمنةا ،إ ْن ك ِّره منها مخلماقا ر ِّ
ضي منها آخر " .وهذا ًل ُيكن أن يتحقق إًل ابلتحلي ابلصَب والشكر؛
م ٌم
وحيب.
الصَب على ما يكره ،والشكر على ما حيمد م

*****

َّعاهد على َّ
الشفاعة.
 -243الت م

نمقل يل عن أحد الشيوخ ال مق َّراء ،املشهور بتدريس القراءات عَب قناة اقرأ ،وغريها ،أنه حيض الناس

على أن يتعاهدوا فيما بينهم يف الدنيا ،على أن الناجي منهم يوم القيامة يشفع لغري الناجي  ..وَيخذ بيد

من عاهده يوم القيامة  ..ويقول َّي رب أان عاهدت فالانا وفالانا ،وفالانا ،أريد أن أخرجهم من النار؛ ألنين

قد عاهدِتم ُ ..ث يقول عن نفسه أن هذا العهد قد أخذه من أكثر من مخسني شيخ ،وعامل ،ومقرئ ..
وبعضهم أخذ منهم العهد على ذلك يف جوف الكعبة  ..مرغبا الناس أن حيذوا حذوه ،ويفعلوا فعله!
وقد راجت مقولته هذه على بعض الناس ،وقد ر ِّ
وجعت فيها  ..وعليه ،فأقول :كالم الشيخ أعاله
م
خطأ ،يرتتب عليه ثالثة مزالق قد حذرت منها الشريعة اإلسالمية.
أوهلا :يرتتب على مثل هذا النوع من التعاهد تزكية النفس على للا؛ إذ كيف حيكم ويقرر ـ أو حّت

يفرتض ـ أنه هو أو صاحبه الذي يعاهده ويبايعه سيكون من الناجني يوم القيامة  ..أو أن اخلمسني شيخ ا
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الذين ذكرهم سينجون أو سيكون منهم انجني  ..وأن النجاة ًل حمالة ستكون من نصيبهم أو نصيب بعضهم

 ..أو هو الشيخ نفسه سيكون من الناجني  ..فهذه تزكية جريئة للنفس على للا ،وللا تعاىل يقول [:فال
تمـزُّكوا أن مفس مك ْم مهو أ ْعل مم ِّمب ِّن اتَّـقى ]النجم.32:
اثنيها :أن مثل هذا التعاهد يتضمن أتلِّييا على للا؛ وصورته أن الناجي من املتعاهدين ـ على افرتاض
جناته ـ إما أن َيذن للا له أن يشفع ،وإما أن ًل َيذن له أن يشفع  ..فهو بني خيارين كالمها غيبً ،ل يعلم

انج حيق له أن يشفع  ..إن شاء للا أذن له ،وإن
من أي الفريقني سيكون إًل للا سبحانه وتعاىل ،فليس كل ٍ
شاء ًل َيذن له  ..فمرد األمر كله هلل سبحانه وتعاىل ،كما قال تعاىل [:قمل ِّ
الشفاعةم ِّ
هلل َّ
مجيعا ]الزمر[ .44:
ِّ
الر ْمحن ور ِّ
ضي لهم قـ ْوًلا ]طه [ .612:من ذا الَّ ِّذي ي ْشف مع ِّع ْندهم إًِّلَّ
يـ ْومئِّ ٍذ ًَّل تنف مع َّ
الشفاعةم إًَِّّل م ْن أذن لهم َّ م
ِّإبِّ ْذنِِّّه ]البقرة .255:وابلتايل عندما يمعطي عهدا يف الدنيا إن كان من الناجني سوف يشفع لفالن وفالن من
يتأىل على للا؛ كيف عرف أنه سيؤذن له ابلشفاعة ـ حّت لو
أصحابه ومعارفه ،وحبدد أمساءهم  ..فهو بذلك ي

كان من الناجني ـ ُث كيف عرف أنه سيؤذن له يف أن يشفع ملن يريد ممن قد عاهدهم  ..من أعلمه وأطلعه
عما يف نفس للا عليه ،قال عيسى عليه السالم [:تـ ْعل مم ما ِّيف نـ ْف ِّسي وًل أ ْعل مم ما ِّيف نـ ْف ِّسك إِّنَّك أنت عالَّ مم
َّ
أن رج اال قالَِّّ :
ِّ
اَّلل لِّمف ٍ
الْغميم ِّ
النَّ ،
وإن َّ
اَّلل تعاىل قال :من ذا
واَّلل ًل يـ ْغف مر َّم
وب ]املائدة .661:ويف احلديث َّ ":م
ت لِّمف ٍ
الذي يـتأ َّىل عل َّي أ ْن ًل أ ْغ ِّفر لِّمف ٍ
ْت عملك "مسلم .ووجه اًلستدًلل ِبذا
فإين ق ْد غف ْر م
الن ،وأ ْحبط م
النِّ ،ي
احلديث ،أن فالانا املذنب واقعه مرتوك ملشيئة للا تعاىل إن شاء عذبه ،وإن شاء عفا عنه  ..وإن شاء للا
املتأيل حكم عليه حبكم واحد وحمدد؛ وهو أن للا ًل يغفر له  ..أحبط للا
هداه واتب عليه قبل موته  ..وملا ي

عمله بسبب مقولته اآلمثة هذه!

وعمل محمدث ،ليس من دين للا يف شيء ،ومل يفعله أح ٌد من الصحابة وًل
اثلثها :هو قول مْحمدث،
ٌ
ت إليه ،كما يف احلديث ":من أ ْحدث يف أ ْم ِّران هذا ما
أحد من التابعني  ..وما كان كذلك فإنه يمـرد ،وًل يملتف م
ليس فِّ ِّيه ،فهو ردٌّ "متفق عليه.
2122/4/31

*****
 -244املس ِّ
اج مد الرتكيَّ ِّة َّ
باب الرتكِّي.
والش م

كثري من املساجد الرتكية لضخامتها ،وسعة وتنوع مرافقها ،ورمزيتها التارخيية واملكانية ،تصلح ألن

تكون جامعا ،وجامعة معا؛ يمطلب فيها العلم  ..مُت يرج أجياًلا من العلماء ،والدعاة ،وطلبة العلم  ..إًل أهنا
ولألسف ُتلو من احملاضرات العلمية ،ومن حلقات التعليم ،واألنشطة العلمية والدعوية  ..حّت خطبة

عمم على
اجلمعة اليت منها يستمد الناس ثقافتهم اإلسالمية ،ووعيهم اإلسالمي  ..فهي تمكتب على ورقة تم ي

مجيع مساجد تركيا ،و مخطبائها ً ..ل يمسمح للخطيب أن خيرج عن موضوعها  ..وهي يف كثري من مواضيعها
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تقليدية جدا  ..منفصلة عن واقع ومهوم ومشاكل الشباب الرتكي ،والتحدَّيت اليت تواجههم؛ وخباصة منها
التحدَّيت الثقافية والفكرية  ..فاملساجد مفصولة متام ا عن الواقع ،وعن مشاكل ومهوم الناس ،وخباصة منهم

واح!
الس ِّ
فئة الشباب  ..فهي وكأهنا مل تمـعد إًل ألمرين فقط :الصلوات اخلمس  ..واستقبال ُّ

ولو حصلت حماضرة أو ندوة علميية ،أو أي نشاط دعوي فكري ،فمكاهنا الفنادق ،والصاًلت
املغلقة  ..واليت يف كثري من األحيان تكون بعيدة عن مرأى ومسمع الشباب  ..مما جعل كثريا من الشباب
الرتكي يف منأى عن مهوم دينه وأمته ٍ ..
معاد لتارخيه وحضارته  ..يمصغي للخطاب القومي العلماين اإلقصائي

املتطرف  ..وللثقافات ،والعادات الوافدة من الغرب ،واليت كثري منها تصب يف معاداة اإلسالم واملسلمني!
اللهم احفظ تركيا ،وأهلها ،وشباِبا ،من كل يٍ
شر وسوء ...
2122/5/4

*****
ِّ -245ع ُّز تمركيَّا ِّ
وذ ُّهلا.

تمركيا ِّع ُّزها ابإلسالم ،فإذا ما ابتعدت عن اإلسالم ،وابتغت ِّ
الع َّزة بغريه؛ أذ َّهلا للا  ..شأهنا يف ذلك

شأن العرب  ..هذا قدرهم ًل فكاك هلم من مسلطانه ،وًل هروب منه  ..التاري مخ القدمي واملعاصر شاه ٌد على
والسن َِّّة يمؤيكد على هذه احلقيقة.
هذه احلقيقة  ..وقبل التاريخ والواقع فإن منطوق صريح القرآن ُّ
التوجه العمنصري القومي العلماين املتطرف ،واحلاقد  ..الذين يعملون جاهدين ـ بتوجيه
وأصحاب ُّ

وحتريض من العدو اخلارجي ـ على إبعاد تركيا عن بمعدها اإلسالمي ـ مصدر عزِتا ،وكرامتها ،وقوِتا ـ فإهنم
ِّ
وجذورها واترخيها اجمليد ..
بذلك يعملون على إذًلل ،وإضعاف ،وإفقار تمركيا ،وعلى بـتِّيها من أصوهلا
ٍ
ِّ
ٍ
س ُّفها يِّ
الرمال ً ..ل هي
لتصبح كشجرة م ْبـتموتة اجلُّ مذور  ..بال أصل وًل م ْنبت وًل اتريخ  ..تتقاذفمها الرَّيح ،وت م
يف الغرب مقبولة ،وًل هي إىل الشرق قريبة  ..وًل قرار هلا!

واألم مل بعد للا تعاىل ،معقود على الشعب الرتكي املسلم ،وعلى وعيه ،يف إبطال مثل هذا الكيد
واملكر العظيمني [ ،وُيْ مك مرون وُيْ مك مر للام وللام خ ْيـ مر الْماكِّ ِّرين ]األنفال .31:حفظ للام تركيا وأهلها من كل
ش ٍرِّ ،
وذي ش يٍر  ..اللهم آمني  ..وصلى للا على سيدان ونبينا دمحم وعلى آله وصحبه وسلم.
ي
2122/5/2

*****

 -241أبو مهريْـرة هنع هللا يضر.

ِّ
واَّلل املو ِّع مد! ـ ويقولون :ما لِّلْمه ِّ
ِّ
قال أبو هريرة ":يقولون َّ
اج ِّرين
إن أاب مهريْـرة يم ْكث مر احلديث ـ َّم ْ
م
ار ًل محي يِّدثمون ِّمثْل أح ِّ
وإن إ ْخويت ِّمن املمه ِّ
ابألسو ِّ
واألنْص ِّ
اق ـ َّ
اديثِّ ِّه؟ َّ
وإن
اج ِّرين كان ي ْشغلم مه مم َّ
الص ْف مق ـ التبايع ـ ْ
ت امرأا ِّمس ِّكينا ،ألْزم رسول َِّّ
ِِّّ
إ ْخويت ِّمن األنْص ِّ
اَّلل صلَّى للام عليه وسلَّم على
ار كان ي ْشغلم مه ْم عم مل ْأمواهل ْم ،ومك ْن م ْ ْ ا م
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ِّ ِّ
َّ
ضر ِّحني ي ِّغيبمون ،وأ ِّعي ِّحني يـ ْنس ْون ،وقال ُّ َّ
سط أح ٌد
م ْلء بط ِّْينْ ،
فأح م م
النب صلى للام عليه وسلم يـ ْواما :ل ْن يـ ْب م
ْضي مقاليت ِّ
حّت أق ِّ
ْت منِّرةا ليس
ِّمن مكم ثـ ْوبهم َّ
هذه ،مُثَّ ْجيمعهم إىل ص ْد ِّرِّه فـيـ ْنسى ِّمن مقاليت شيئاا أبدا فـبسط م
النب صلَّى للام عليه وسلَّم مقالتهم ،مُثَّ مج ْعتمـها إىل ص ْد ِّري ،فـوالَّ ِّذي بـعثهم ابحل ِّيق،
ب غ ْيـ مرهاَّ ،
حّت قضى ُّ
عل َّي ثـ ْو ٌ
ِّ
ما ن ِّس م ِّ
اب َِّّ
ِّ
واَّلل لوًل آيـت ِّ
ِّ ِّ ِّ
ان يف كِّت ِّ
اَّلل ،ما ح َّدثْـتم مك ْم شيئاا أب اداَّ [:
إن الَّ ِّذين
يت من مقالته تلك إىل يومي هذاْ َّ ،
ات واهلدى ] إىل قـولِّ ِّه [ َّ ِّ
ِّ
يم ]البقرة .611-652:البخاري.
ي ْكتم ممون ما أنْـزلْنا من البـيِّين ِّ م
ْ
الرح م
وجاء رجل إىل ِّ
بن ٍ
زيد ِّ
فإين بينما أان وأبو هريرة وفال ٌن
اثبت فسأله ،فقال له زي ٌد :عليك أبيب هريرةِّ ،ي
ٌ
ِّ
ِّ
ِّ
حّت جلس إلينا ،فقال":
املسجد ندعو للا
يف
ونذكره إذ خرج علينا م
رسول للا صلَّى للام عليه وآله وسلَّم َّ
م
ِّ
فدعوت أان وصاحب ،فجعل م ِّ
ِّ
ؤم من
عودوا للَّذي كنتم فيه " ،قال زي ٌد:
م
رسول للا صلَّى للام عليه وآله وسلَّم يم ي
ِّ
رسول ِّ
للا
لما ًل يمـ ْنسى ،فقال م
على دعائِّنا ،ودعا أبو هريرة ،فقالِّ :ي
إين أسألمك ما سأل صاحباي ،وأسألمك ع ا
ِّ
ِّ
ِّ
لما ًل يمنسى؟ فقال ":سبقكم ِبا
صلَّى للام عليه وآله وسلَّم ":آمني " ،فقلناَّ :ي رسول للا وحنن نسألمك ع ا
َّوسي ".
الغالم الد ُّ
م
ِّ
َّ
ِّ ِّ َّ
ي ،وًل ص ْف ٌق
س الود ِّي
فقال أبو مهريرة :إنَّه مل يكن يشغلمين عن رسول للا صلى للام عليه وسلم غ ْر م
رسول ِّ
للا صلَّى للا عليه وسلَّم كلِّمةا يعلِّيمنيها ،وأم ْكلةا ي ِّ
ِّ
ِّ
طع ممنيها،
ب من
إين َّإمنا مك م
ابألسواقِّ ،ي
م
م
م م
نت أطلم م
لرسول ِّ
ِّ
للا صلَّى للام عليه وسلَّم ،وأ ْعلمنا حبديثِّه.
ابن عممر :أنت َّي أاب مهريرة مكنت ألْزمنا
فقال له م
قال الذهب يف السري :كان أبو هريرة وثيق احلفظ ،ما علمنا أنه أخطأ يف حديث.
وقال الشافعي :أبو هريرة أحفظ من روى احلديث يف دهره.
لتَّ :ي رسول ِّ
اَّلل أ ْن محيبِّب ِّين أان وأ ِّممي إىل ِّعب ِّ
للا ،ا ْدعم َّ
ادهِّ املمْؤِّمنِّني ،ومحيبِّيبـ مه ْم
وعن أيب هريرة ،قال :قم م
ي
ي
م
ول ِّ
للا صلَّى َّ
ب عمبـ ْيدك هذا ـ يـ ْع ِّين أاب مهريْـرة ـ
إل ْيـنا ،قال ":فقال ر مس م
اَّللم عليه وسلَّم ":اللَّ مه َّم حبِّي ْ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ب إل ْي ِّه ِّم املمْؤِّمنِّني "؛ فما مخلِّق مم ْؤِّم ٌن ي ْسم مع يب وًل يـر ِّاين َّإًل أحبَِّّين .مسلم.
وأ َّممهم إىل عبادك املمْؤمنني ،وحبِّي ْ
فمن كانت لديه مشكلة مع الصحايب اجلليل أيب هريرة هنع هللا يضر ،وًل جيد يف قلبه حبَّا وتوقريا له ،فلينظر أين

موضعه من هذا احلديث العظيم.

*****

ضر.
 -242أنت مح ٌّر ما ملْ ت م

ضر "؛ وهذا الشعار ـ
قد غالت الليَباليَّةم الغربيَّةم يف حرية الفرد ،فقالت له ":أنت مح ٌّر ما ملْ ت م
ولألسف ـ وجد صداه عند أبناء املسلمني ويف بلداهنم  ..يرددونه ويلوكونه يف أحاديثهم ،حيسبونه صواابا وما
هو بصواب  ..وعند مراجعة قوانينهم املفسرة هلذا الشعار؛ جند أهنم يعنون به :أنت حر يف نفسك،
وجسدك ،ومالك ،وعملك ،وسلوكك  ..أن تفعل ما تشاء  ..وتقول ما تشاء  ..ما مل تضر وتؤذي غريك،
ضررا مادَّيا ،يتسم ابلعنف  ..فقالوا ومارسوا ـ حتت هذا الشعار ـ منتهى اإلابحية ،والشذوذ اجلنسي،
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واألخالقي ،والفكري ،واًلقتصادي املايل  ..وقالوا :أن تضر نفسك ابخلمر ،واملخدرات ،والزّن ،واملثلية،
وامليسر ،والرىب  ..وبكل أصناف اجملون ،والفجور ،واًلحنراف األخالقي ،لك ذلك ً ..ل حرج عليك ..

املهم أن ًل يتعدى ضررك لآلخر ُ ..ث هذه الليَبالية تضيق يف مواضع ،وتتسع يف مواضع؛ حبسب أهواء
ِّ
ِّ
السالح  ..وهذا مما ًل شك فيه خمالف
احلكام،
َّ
واملشرعني  ..ويف مواطن ت م
فرض نفسها ابلعنف ،وقوة ي
لتعاليم وقيم اإلسالم اليت تنص على أن حرية املرء ـ سواء كان ذكرا أم أنثى ـ مستمدة من شرع للا تعاىل،
ِّ
َّسع أكثر من احل يِّد الذي حدَّه للام  ..فاحلالل واحلرام ،واإلابحة
خالق اخللق ،ومالك امللك ً ..ل تضي مق وًل تت م

واحلظر ،واملنع  ..وحتديد الضار من النافع  ..مرد ذلك كله إىل للا تعاىل وحده  ..فاهلل هو الذي خلق؛

وهو األعلم مبا خلق ،ومبا يصلح ما خلق  ..وله وحده احلكم واألمر فيما خلق ،كما قال تعاىل [:أًل لهم
ْق واألمر ]األعراف .54:وقال تعاىل [:إِّ ِّن ا ْحل ْكم إًِّلَّ ِّيِّ
ْ
َّلل أمر أًلَّ تـ ْعبم مدواْ إًِّلَّ إِّ ََّّيهم ]يوسف.41:
م م
اخلل م ْ م
ضر " ،غري واقعي؛ وذلك أن اإلنسان
ُث بقليل من َّ
التأمل جند أن هذا الشعار " أنت ٌّ
حر ما مل ت م
كائن اجتماعي؛ يتأثَّر ،ويمـؤثِّير ،وأُيا ضرر يمنزله يف نفسه ،فسيتأثر ويتضرر به كل من حييط به ،ويتعامل معه

 ..حّت هذه املرأة اليت أصبحوا يتفنَّنون يف تعريتها يف األسواق ،حتت عنوان وزعم ،أنت حرة يف جسدك" ،

الفساق
ضر "؛ فهي تؤذي وتضر كل من يقع عينه عليها ُ ..ث هي تضر بنفسها بتجريء َّ
وأنت حر ما مل ت م
عليها!

*****
 -248املل ِّ
ْح مد اجلَّ محود.

ٍ
استموقِّفت على ٍ
مللحد ،يقول فيها :لو أن للا يرسل له عالمة تدل على وجوده؛ فيضع يف
كلمة
حسابه البنكي مبلغا من املال كذا ،وكذا  ..عساه بعد ذلك أن يؤمن؟!
وأان أقول هلذا امللحد اجلَّمهول اجلَّ محود ،ولكل من يمفكر حنو تفكريه :تسأل هذا السؤال السخيف،
وأنت حتمل كنوزا ،لو قم يِّدر مثنها مبليارات الدوًلرات واجلنيهات لفاقت عليها  ..ق يِّد ْر إن شئت مثن عينيك؛
كم مثنهما ،وبكم تبيعهما ُ ..ث ق يِّدر بقية أعضاء جسدك اليت تتمتَّع ِبا  ..بكم تبيعها  ..أو تبيع العضو
الواحد منها  ..إن وجد هلا مثن ا يوازيها؟!

هذه األعضاء من جسده  ..لو مسلِّب أو تملِّف منها عضو واحد  ..لكانت أمنية هذا امللحد
الوحيدة  ..أن يرد للام له هذا العضو ساملا ممعافا ليتمتَّع به كسائر الناس  ..وتكفيه هذه عالمة على وجود

للا  ..وتكفيه سببا لإلُيان ابهلل  ..وكان من قبل يتنعَّم ويتمتَّع ِبذا العضو ،وبغريه من األعضاء  ..وهو ساه
ار
عن فضلها ،وشكرها ،وعن فضل وشكر من أنعم ِبا عليه  ..صدق للام العظيم [:فِّإنَّـها ًل تـ ْعمى ْاألبْص م
ِّ
الص مد ِّ
ور ]احلج.41:
وب الَِّّيت ِّيف ُّ
ولكن تـ ْعمى الْ مقلم م

*****
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 -242البمعد احلضاري يف الصراع الروسي األوكراين!

مل تقتصر احلرب بني روسيا وأوكرانيا النصرانيتني ـ وهم ينتمون إىل اجلنس األوريب األبيض األشقر ـ

على استهداف املدن ،واملنازل ،وتدمريها على ساكنيها  ..وًل على استهداف النساء ،والشيوخ ،واألطفال

وهم يف حضاانِتم ومدارسهم  ..بل ذهبوا يف صراعهم إىل ما هو أبعد من ذلك؛ أصبح التنافس فيما
بينهما :أي الفريقني أكثر اغتصاابا لنساء الفريق اآلخر  ..والفيديوهات الدالة على ذلك كثرية؛ صفحات

التواصل تغص ِبا ،ولألسف  ..بينما اهليئات الدولية ،واألممية ،واحلقوقية متغاضية ومتشاغلة عن ذلك،

وكأن األمر ًل يعنيها!

أين احلضارة  ..والتحضر الذي يتماجدون به على غريهم من الشعوب ،وامللل  ..أين السلوك

احلضاري الراقي مما هم فيه ،ومما يفعلون ،ويرتكبونه حبق أنفسهم ـ فضالا عما يرتكبونه حبق غريهم ـ من
جرائم  ..أين حديثهم عن حقوق اإلنسان  ..وحقوق املرأة ،والذي ابت يف كثري من األحيان ظاهره حق،

وابطنه ابطل وخبيث!

قلنا مرارا ـ ويف مواضع عدة من مقاًلتنا ـ أن التحضرً ،ل يمعرف جبودة اللباس ،واملأكل ،واملسكن،

ابلقوة  ..فالقوة مهما بلغت ليست قيمة حضارية
وتطاول العمران ،وًل ابألكل ابلشوكة ،والشمال  ..وًل ي
بذاِتا ،من دون النظر يف مآًلِتا ،ونتائجها ،واستخداماِتا  ..فإن استخدمت يف اخلري ،والعمران ،ويف
إحقاق احلق ،وإبطال الباطل  ..كانت قيمة حضارية ،ودالة على حتضر أصحاِبا ،وإن استخدمت يف الشر،
والظلم ،ويف اهلدم والدمار ،ويف إبطال احلق ،وإحقاق الباطل  ..كانت قيمة متخلفة غري حضارية ،ودالة

على ُتلف ومهجية أصحاِبا!

*****

الزوجيَّة.
 -251العالقات َّ

ٍ
ِّ
ومَبر
وم َّ
َبر ،وخطأ الزوجة حمتمل م
إذا موجدت احملبةم واملودة بني الزوجني؛ حينئذ خطأ الزوج محمتمل م

ً ..ل يقبل أح مدمها الطعن والتجريح ابآلخر  ..بل وجدان من النساء من تعيش مع زوجها على الكفر،
بسبب حبها له ،وتعلقها به!  ..ويف املقابل إذا انعدمت احملبة ،وحل مكاهنا البغض والكراهية والتنافر ..
ٍ
سر كسيئة ً ..ل حيتمل أح مدمها اآلخر،
سر كسيئة ،وحسنة الزوجة تظهر ،وتمـف َّ
حينئذ حسنة الزوج تظهر وتمـف َّ

ِّ
األسباب وأصغ ِّرها تمـثار املشاكل  ..ولسعى كل طرف منهما ابخلالص من الطرف
وًل يمطيقان  ..وألتفه
اآلخر بشّت السبل  ..واملشكلة األكَب ـ اليت تستدعي مزيدا من املشاكل والتدخالت ـ تكمن حينما يكون
هذا البغض والكره والنفور من طرف واحد دون الطرف اآلخر!
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أحياانا تزدحم وتتصادم الرغبة يف احلفاظ على مصاحل ومكاسب استمرار احلياة الزوجية ،والبغض

والكراهية للعالقة الزوجية ،والنفور منها  ..والبقاء يكون لألقوى منهما  ..وغالب ا ما ترجح كفة البغض
والكراهية ،وانتفاء احملبة على كفة املصلحة  ..فتنتهي العالقة ابلفراق ،والتفريق!
واملهمةم األساس اليت جيب أن تتنبَّه هلا اجلهات الرتبوية واملسؤولة  ..كيف تم يِّ
عزز الوعي واألسباب
َّ

اليت تزيد من حمبة األزواج  ..وتزيد من املودَّة والرمحة فيما بني الزوجني  ..وكيف تمزيل من حياة الزوجني
أسباب التباغض والتنافر ،وإاثرة الكراهية ً ..ل أن توجه سهام الطعن واحلقد ـ كما تفعل احلركة النسوية

واملرتجلة ـ إىل املعاين الشرعية الفاضلة ،اليت ِبا تعمر البيوت ابحملبة ،واملودة ،واألمن ،واًلستقرار ..
احلاقدة
ي

وِبا تستمر!

*****
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