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على كف الندى أهدي كتابي  
يسـيرا   أهدي  الذي  كان  فإن 

إذا لم يتغير حالك بعد علمك
بعظمة العظيم جل جالله فاتهم نفسك 

 إذا خلوت فتذكر عظمة اهلل وتقصيرك في جنب اهلل
عسى أن تدمع عينك من خشية اهلل

فتكون ممن يظلهم اهلل يوم العرض عليه

لو تفكر الناس في عظمة اهلل لما عصوا اهلل ..
التنظر لصغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت ..

ستبدو لكم في مضمر القلب والمشاعر 

ــوم تـــبـــدو االــســرائــر ــ ــب ي ــرة حـ ــريـ سـ

)إلهي ال تعذب لسانًا ُيخبر عنك، وال عينًا تنظر

إلى علوم تدّل عليك، وال يدًا تكتب حديث رسولك؛

فبعزتك ال تدخلني النار(

وأرخي في محبتــكم ركــــابي
ففيض الود أكمل في النصاب



} فلل��ه احلم��د رب الس��ماوات و رب األرض رب العامل��ن ول��ه الكربياء 
يف الس��ماوات واألرض وه��و العزي��ز احلكي��م{ اجلاثي��ة : 37 ،  )َوَما َقَدُروا 
��ماَواُت َمْطِويَّاٌت  يعًا َقْبَضُتُه َيْوَم اْلِقَياَمِة َوالسَّ ِرِه َواأْلَْرُض َجِ اللََّ َح��قَّ َق��دْ

ا ُيْشِرُكوَن( الزمر : 67 . ِبَيِميِنِه ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَل َعمَّ
يا  رب محدا  ليس  غريك  حيمد
أبواب كل مملك قد أوصدت

ل���ه اخل���ائ���ق تصمد ي���ا م���ن 
واسعا ال يوصد بابك  رأي��ت  و 

وأش��هد أن ال إل��ه إال الل أح��ق م��ن ُذك��ر وأح��ق من ُش��كر وأحق من 
ُعبد ومُحد وأوفر من اُبُتغي وأرأف من ملك وأجود من ُس��ئل وأوس��ع من 
أعطى وأرحم من اس��رحم وأكرم من قص��د وأعز من اُلتجأ إليه أقرب 
ش��هيد وأج��ل حفيظ ح��ال دون النف��وس وأخذ بالنواص��ي وكتب اآلثار 

ونسخ اآلجال؛ فالقلوب له مفضية والسر عنده عانية.
ْدناه أو  ْس��ناُه أو س��بَّْحناه أو جّمْدن��اه فه��و الذي علَّمن��ا.. وإن مَحِ إن قدَّ
ْرناه أو  دناه فهو اّلذي أهلمنا.. إن َعْبدناه أو عظمناه أو َش��كَ ناه أو وحَّ ْ كربَّ
ٌة من كماله،  َذَكْرن��اه فه��و اّلذي أكرمن��ا.. صفاُت املدِح يف الكامل��ن ذرَّ
ونع��وُت الفض��ِل يف األب��رار نفحٌة م��ن أفضاله، وألس��نُة املادح��ن وَأقاُم 

الواصفن تعجز يف جاله . .
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سبحان من لو سجدنا له باجلباه على
مل  نبلغ  العشر من  مقدار  نعمته
الركائُب ُتش�دُّ  ال  وإاّل  إليك! 
ُمضيٌَّع ماُن  فالزَّ وإاّل  وفيك! 
سهر العيون لغري وجهك ضائع
لديك! وإاّل ال قراَر يطيُب لي
يا من يرى مد البعوض جناحها
ويرى نياط عروقها يِف َنرها
فرطات�ه من  ت��اب  لعبد  اغفر 

حرارة اجلمر واحملمي من اإلبر
و ال  العشري وال عشراً من العشر
خائٌب ��ُل  ف��امل��ؤمِّ وإاّل  وم��ن��ك! 
كاذٌب ُث  ��دِّ ف��احمُلَ وإاّل  وعنك! 
ورضى النفوس بغري حبك باطل
إليك! وإاّل ال تسيُل السواكُب
األلَيل البهيم  الليل  ظلمة  يف 
ل النحَّ العظام  تلك  يف  وامل��خ 
الّزمان األّول ما كان منه يف 

 ....  ....  ....
فأسلو اخل��ايف  لطفه  وأذك��ر 
وأم��س��ح ع��ربت��ي ب��رج��اء رب��ي 

ل��ع��ل األم���ر ب��ال��ب��ش��رى قريب
ف���ظ���ي ب����ه ح���ت���م���ًا ال ي��غ��ي��ب

وأش��هد أن حمم��دا عبده ورس��وله وصفي��ه من خلقه صل��ى الل عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما  أما بعد :

فأشرف الرتب وأفضل القرب إذا عظمت موالك
أحلى اللحظات وأجل الساعات إذا ذكرته
أرفع املقامات وأعظم الدرجات إذا شكرته

أحلى حياة يف طاعة الل
فيا من يبحث عن باب السعادة األعظم
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و يا من يبحث عن الطمأنينة.
ويامن أغلقت دونه أبواب امللوك واألغنياء.

يامن داهمته اخلطوب واألحزان.
يامن كان املرض له رفيقا فأعياه.

العاج بن يديك..
وما أجله من عاج..

حن يكون قرب من الل وأنس بالل ورضا لل ورضا بقضاء الل وقدر الل .
قال ابن القيم : فبالل تزول اهلموم والغموم واألحزان

فا هم مع الل ،
وال غم مع الل ،

وال حزن مع الل...!!
ما أجل احلياة مع الل.

يقول ابن تيمة : ليس يف الدنيا نعيم يشبه نعيم اآلخرة إال نعيم اإلميان.
الل ما أجلها من كلمة !!! الل ما أعظمها من كلمة !!!

ما أحسنها من كلمة .. ما أعذبها من حروف ..
الل كم من السكينة نشعر بها عند نطقها.

الل المنل من ذكره
اذكره يف نفسك أخي املسلم ليذكرك يف نفسه

أذكره يف مأل ليذكرك  يف مأل خري منه
يف احلديث القدس��ي : )من ذكرني يف نفسه ذكرته يف نفسي، ومن 

ذكرني يف مأل ذكرته يف مأل خري منهم( البخاري7405
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اذكره وأكثر من ذكره ليمأل قلبك طمأنينة وراحة
الل  كريم االسم عليُّ الوصف..

سبحت له السموات واألرض ومن فيهن..
هل تعلم

أن يف القلب شعث ال يلمه، إال اإلقبال على الل؟!..
وفيه وحشة ال تزيلها، إال األنس به؟!..

وفيه حزن ال يذهبه، إال االجتماع عليه، والفرار منه إليه؟!..
وفيه آهات وحسرات ال يطفئها، إال الرضا بأمره ونهيه؟!..

وفيه فاقة ال يسدها، إال حمبته، واإلنابة إليه  وتعظيمه ومراقبته
واحلياء منه، واملداومة على ذكره، واإلخاص له؟!..

ولو أعطي الدنيا وما فيها، مل تسد تلك الفاقة منه أبدًا؟!..
القل��ب ال يصل��ح وال يفلح وال ينعم وال يس��ر وال يلت��ذ وال يطيب وال 
يس��كن وال يطمئن ؛ إال بعبادة ربه وحده، وحبه واإلنابة إليه، ولو حصل 
ل��ه كل م��ا يلت��ذ ب��ه م��ن املخلوق��ات، مل يطمئ��ن، ومل يس��كن إذ فيه فقر 
ذاتي إل ربه من حيث هو معبوده وحمبوبه ومطلوبه  وبذلك حيصل له 
الفرح وهذا ال حيصل إال بإعانة الل له فهو دائما مفتقر إل }إياك نعبد 

وإياك نستعن { الفاحتة 4
األمة لن تقوم إال إذا عظمت الل.  إال إذا وقرت ربها.  إال إذا عبدت رب 

السماوات واألرض كما ينبغي.
ق��ال ش��يخ اإلس��ام: ف��إن عظم��ة الل���ه تع��ال وجال��ه يف قل��ب العبد 
يقتض��ي تعظي��م حرمات��ه وتعظي��م حرمات��ه حي��ول بين��ه وب��ن الذنوب 
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واملتجرئون على معاصيه ما قدروه حق قدره.
ق��ال اب��ن القيم: ومن عقوب��ات املعاصي أنها تضع��ف يف القلب تعظيم 

الرب جل جاله.
وقال بشر احلايف : لو تفكر الناس يف عظمة الل�ه تعال ملا عصوه.
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وهناك سؤال مهم لماذا يعصي اإلنسان ربه؟
سؤال بسيط يف شكله وصياغته؛ ولكنه عظيم يف مضمونه؛ الشك أن 
هن��اك الكثري م��ن اإلجابات، ولك��ن وجدت إجابة يف كتاب الل تش��خص 

الداء بدقة متناهية أال وهي قول الل ] َوَما َقَدُروا اللََّ َحقَّ َقْدِرِه [.
فضع��ف عظم��ة الل يف قل��ب العبد ه��ي اليت تدفعه الرت��كاب معصية 
��َماَواِت  العظي��م س��بحانه؛  كي��ف يعص��ى الل:} َوَل��ُه َأْس��َلَم َم��ْن يِف السَّ
َواأْلَْرِض َطْوًعا َوَكْرًها َوِإَلْيِه ُيْرَجُعوَن{ آل عمران 83 كيف يعصى الل 
ا  ا َوَخرَّ ُموَس��ى َصِعًقا َفَلمَّ لَّى َربُُّه ِلْلَجَبِل َجَعَلُه َدكًّ ا َتَ وه��و يق��ول: } َفَلمَّ
ُل امْلُْؤِمِنَن{  االعراف 143 هذا اجلبل  َأَفاَق َقاَل ُس��ْبَحاَنَك ُتْبُت ِإَلْيَك َوَأَنا َأوَّ

يندك من عظمة الل!
تعظيم الل هو احلياة احلقة للقلوب.

وها نن نتساءل ] أين نن من تعظيم الل عز وجل ؟ [.
لذا جرى تسطري هذه الرسالة ؟.

وم��ا عملن��ا هذا إال لبي��ان جانب من  جوانب عظمته  س��بحانه وتعال 
وه��ل ن��ن معظمون لل حقا  وليس هناك أحس��ن من هذا و ال  أجل و ال 
أعظ��م م��ن ذلك  فإني أرى أن من أعظم أس��باب هداية احليارى  و رجوع 
العاصن هو الوقوف على عظمة اإلله تبارك وتعال  واستش��عار القلوب 

هليبة الرب  عز وجل.
من أي�ن أبدأ واحملام�د كله�ا لك
احرُت يف أبهى املعاني أن تفي

يا عظيم و يا مصُور و يا صْمد
جب��ال قدِرك فاعتذرُت ومل أزْد
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اهلل جل جالله
كلم��ة تزل��زل القلوب، وته��ز األركان، تقش��عر جل��ود املؤمنن عند 

ذكرها إنه العظيم
لعل سائا  يسأل  ما معنى  اسم الل ؟

اجل��واب  : معنى اس��م الل: مبعنى مألوه أي ه��و الذي تأهله القلوب أي 
حتب��ه و ت��ذل له. هو الذي يأهله العباد حبا وتذلا خوفا  وخضوعا و رجاء 

وتعظيما وطاعة له
وه��و اإلل��ه اجلام��ع جلميع صف��ات الكم��ال واجل��ال واجلم��ال؛ فله 

األمساء احلسنى والصفات العلى:
فمعنى اسم )الل( يشتمل على معنين عظيمن متازمن: 

املعن��ى األول: ه��و اإلل��ه اجلام��ع جلمي��ع صف��ات الكم��ال واجل��ال 
واجلمال.

املعنى الثاني: هو املألوه أي املعبود الذي ال يستحق العبادة أحد سواه.
والعبادة ال تسمى عبادة حتى تتمع فيها ثاثة أمور:

األم��ر األول : احملب��ة العظيم��ة، فالعب��ادة ه��ي أعظم درج��ات احملبة، 
ولذل��ك ال جي��وز صرفه��ا لغري الل عز وج��ل، ومن صرفها لغ��ري الل فقد 
أش��رك كم��ا ق��ال تع��ال: )َوِم��َن النَّ��اِس َم��ْن َيتَِّخ��ُذ ِم��ْن ُدوِن اللَِّ َأْن��َداًدا 

بُّوَنُهْم َكُحبِّ اللَِّ َوالَِّذيَن َآَمُنوا َأَشدُّ ُحبًّا لِلَِّ( البقرة 165 حُيِ
م حمبته عل��ى حمبة النفس  ��بٌّ ملعبوده أش��د احملبة؛ يقدِّ فالعاب��د حُمِ
واأله��ل والول��د وامل��ال، ال يهنأ إال بذكر حمبوب��ه، وال يأنس إال بفعل ما 
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حيب��ه، فذك��ره يف قلب��ه ولس��انه ال ي��كل وال ميل م��ن ذكره، ب��ل يأنس 
بذكره يف كل أحيانه، وجيتهد يف كس��ب رضاه وحمبته، حتى لو بلغ 

األمر به أن يضحي بنفسه يف سبيله.
وهذه املرتبة من احملبة ال يستحقها أحد غري الل عز وجل.

ٌم ملعبوده أش��د  األم��ر الثان��ي : التعظي��م واإلج��ال، ف��إن العاب��د معظِّ
لٌّ له غايَة اإلجاِل، فالتعظيم من لوازم معنى العبادة. التعظيم، وجُمِ

م��ًا لربه جل وعا، ومعظم��ًا حلرماته  ولذل��ك تد املؤم��ن بالل معظِّ
وشعائره، كما قال تعال: )ذلك ومن يعظم حرمات الل فهو خري له عند 
ربه( احلج 30 وقال: )ذلك ومن يعظم شعائر الل فإنها من تقوى القلوب( 
احل��ج 23 فتعظيم الش��عائر واحلرم��ات من آثار تعظي��م املؤمن لربه جل 

وعا، وإجاله له.
األمر الثالث : الذل واخلضوع واالنقياد، يقال طريق معبَّد أي مذلَّل، 
فالعاب��د منق��اد ملعبوده خاضع له. وهذا الذل واخلضوع واالنقياد ال جيوز 
صرف��ه لغ��ري الل ع��ز وج��ل. وذل العبد لل ع��ز وجل وانقي��اده لطاعته هو 
ع��ن س��عادته، وس��بيل عزت��ه ورفعته وم��ن ذل لل رفع��ه الل وأعزه، ومن 
اس��تكرب واس��تنكف أذله الل وأخزاه، وسلط عليه من يسومه سوء العذاب، 

ويذله ويهينه.
وه��ذه األمور الثاث��ة )احملبة والتعظيم واالنقياد( هي معاني العبادة 
ولوازمه��ا ال��يت جي��ب إخاصه��ا لل ع��ز وج��ل، فم��ن ج��ع ه��ذه املعان��ي 
وأخلصه��ا لل فه��و م��ن أه��ل التوحيد واإلخ��اص، ويبقى علي��ه أمر آخر 
وه��و االتب��اع فيعب��د الل عز وجل مبا ش��رعه الل وبينه لنا رس��وله الكريم 
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صل��ى الل علي��ه وس��لم، كم��ا ق��ال تع��ال: )وأنزلن��ا إليك الذك��ر لتبن 
للناس ما نزل إليهم(.النحل 44

وبتحقيق هذين الشرطن : إخاص العبادة لل عز وجل، واتباع النيب 
صلى الل عليه وسلم، يكون العبد من املسلمن املوعودين بدخول اجلنة، 

ومن نقض شرطًا منهما فليس من أهل اإلسام والعياذ بالل.
فالشرط األول هو معنى شهادة أن ال إله إال الل.

والشرط الثاني هو معنى شهادة أن حممداً رسول الل.
وال يصح إسام عبد حتى يشهد هاتن الشهادتن 

فإذا شهدت أن ال إله إال الل فاعلم أنك قد عاهدت الل أن حتبه أعظم 
حمبة، وأن تعظمه أعظم تعظيم، وأن ختضع له وتنقاد ألمره .

هل حققنا هذا فنكون قد صدقنا يف حمبتنا لل وتعظيمه وعبادته ؟!!!!
أخي : فكر معي يف هذا الس��ؤال :  ملاذا خلقت ؟ ما الغاية من وجودك؟ 
اإلجاب��ة واضح��ة بدهية خلقن��ا لعبادة الل، ولكن الس��ؤال املهم بل األهم:  
ه��ل حياتن��ا أفعالن��ا أقوالن��ا أوقاتن��ا  أخاقنا س��لوكنا مش��اعرنا  أفراحنا 

أتراحنا آالمنا آمالنا هل هي لل ويف مرضاة الل و فيما يريد الل  ؟
األم������ر ج�����د إن    :  ق�����د م����ض����ى زم�������ن امل�������زاحي��ا حم��ب 

  ولك��ي نتص��ور أخ��ي الكري��م حقيق��ة وكن��ه التعظيم ف��إن علينا أن 
نتفك��ر يف ه��ذا املث��ال: انظر إل ح��ال رفقاء امللوك واألمراء والرؤس��اء إال 
م��ن رحم الل تد أحدهم ال يس��تطيع أن يرد هل��ذا امللك أو هلذا الرئيس 
أم��راً وال أن يرتك��ب نهيًا حتى وإن كان هذا األمر والنهي يضره يف بدنه 
أو مال��ه أو أهل��ه، وعندم��ا نس��أله عن س��ر ه��ذه الطاع��ة العمي��اء جند أن 
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تعظيمه هلذا الرئيس هو السبب احلقيقي هلذه الطاعة.
م إذاً فالتعظيم يولِّد يف النفس اخلوف من املعظَّ

أخ��ي املس��لم: كيف بف��ؤادك وقلب��ك إذا تذك��رت عظم��ة الل تعال 
وعظيم كربيائه ورقابته وقربه  ومشاهدته لك ؟

يا غافًا عن إلِه الكون يا الهي
كرمًا   بابه  واقصْد  الِل  عظم 

تعيش عمرك كاحلرياِن كالساهي
تلق�ى س�وى الل الِل ال  و  والِل 

م��ن أعظ��م اجله��ل: ق��ال اب��ن القي��م : م��ن أعظ��م الظل��م واجله��ل أن 
تطلب التعظيم والتوقري من الناس وقلبك خال من تعظيم الل�ه العظيم 
وتوق��ريه فإن��ك توق��ر املخل��وق وتل��ه أن يراك يف ح��ال ال توقر الل���ه أن 

يراك عليها ] الفوائد [ -
ج��اء رج��ل إل الن��يب @ فق��ال : يا رس��ول الل عوراتنا م��ا نأتي منها 
وم��ا ن��ذر  قال  : احفظ عورتك إال من زوجتك  أو ما ملكت ميينك . فقال 
الرج��ل يك��ون م��ع الرجل  ق��ال : إن اس��تطعت أال يراها أح��د فافعل قال : 

والرجل يكون خاليا  قال )فالل أحق أن يستحيا منه(.رواه أمحد وغريه.
وجاء رجل  إل النيب @ فقال: أوصي، قال: » أوصيك أن تستحيي 
م��ن الل عز وجل كما تس��تحيي م��ن الرجل الصاحل من قومك « صحيح 

اجلامع 2541 .
أراد أحد العلماء أن خيترب تاميذه يف مراقبة الل عز وجل فقال هلم: 
ليذب��ح كل منك��م دجاج��ة حبيث ال ي��راه أحد فذب��ح كل منهم دجاجة 
وأتى بها إال تلميذاً واحداً جاء بالدجاجة حية فقال له العامل  مِلَ مَلْ تذبح 
الدجاج��ة فق��ال: إن��ك طلبت من��ا أال يرانا أح��د عند ذب��ح الدجاجة وإني 
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أينم��ا اتهت لذب��ح الدجاجة وجدت أن أحداً يراني فقال له العامل: ومن 
ال��ذي ي��راك عل��ى أي حال كنت فأجاب��ه : الل، فعانقه الع��امل  وقال: أنت 
ابي حقًا(. فينبغي على كل مربي سواء كان والداً أو معلمًا أو شيخًا أو 
غ��ري ذل��ك أن يربي يف نف��وس تاميذه مراقبة الل أواًل فإنها األس��اس يف 

التزام املسلم بدينه وعدم انتهاكه حلرمات الل . 
وإلي��ك منوذج آخ��ر: - رن هاتفه احملمول...فأج��اب.. فإذا بفتاة جيلة 
الصوت على اهلاتف..تس��أله عن أحواله لكنه مل يعرفها..فس��أهلا معتذراً : 
من تكونن !.. فأجابت : أنا فتاة جيلة وبنت حس��ب ونس��ب وأود التعرف 
عليك...فسك���������ت قليا...ث��م ق��ال:... لك��ن اهلات��ف مراق��ب !! ... فس��ألته 
مس��تغربة ،،، مراق��ب م��ن قبل من ؟ هل من قبل املؤسس��ة ال��يت تعمل بها 
 ؟ فأجابه��ا :ال . ه��ل اهلات��ف مراق��ب م��ن قب��ل املخاب��رات...؟ فأجابه��ا : ال.

 إذاً اهلات��ف مراق��ب م��ن قب��ل أم��ن الدول��ة قالته��ا ضاحك��ة!...!!  فأجابها : 
اهلات��ف مراق��ب م��ن قب��ل الل العظي��م الواح��د الدي��ان ..!!!  فم��ن س��اعتها 

أغلقت اهلاتف... ومل تعد هلذا الفعل أبدا.!
أال يستحي اإلنسان أن ينضبط مع إنسان من بي جلدته لكونه أقوى 

منه وال ينضبط مع خالق السموات واألرض؟
ك��م يراقب اإلنس��ان اآلخري��ن،  وينس��ى مراقب��ة رب العاملن، وكم 
يراق��ب العب��ُد العبيد … وينس��ى اإلل��ه املعبود،  فيخج��ل البعض،  ويكف 
اآلخ��ر،  وين��دم ثال��ث، ويعتذر راب��ع، ويبكي خامس … ه��ذا كله عندما 
يعل��م وحي��س بأنه مراق��ب  من قبل خملوق مثله، فكي��ف إذا علم وتيقن  
ب��أن العلي��م اخلبري - س��بحانه وتع��ال - مطلع علي��ه ويراه، ق��ال تعال : 
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ِحيِم * الَِّذي َيَراَك ِحَن َتُقوُم( 217-218 س��ورة  ْل َعَل��ى اْلَعِزيِز الرَّ )َوَت��َوكَّ
الش��عراء، ي��راك يف فراش��ك، يراك يف بيت��ك، يراك مع إخوان��ك، يراك يف 
بيعك وش��رائك، يراك يف عاقاتك، يراك يف س��فرك ويف حضرك، يراك 

يف كل شؤونك .
ماذا ينبغي أن تكون حالك معه؟ !!!!!!!!

كيف أخي حال جوارحك إذا تذكرت ملكه احمليط وجربوته وعزته 
اليت ال توصف؟

فهل نن معظمون لل أم ال ؟
لإلجاب��ة عن هذا التس��اؤل ال بد أن ننظ��ر إل حالنا عند اإلقدام على 
فع��ل طاع��ة من الطاعات: ه��ل نؤديها رغبة ورهبة، خوف��ًا وطمعًا ؟ أم أن 
الطاعة أصبحت عادة من العادات نعملها كل يوم دون استش��عار اهلدف 
من أدائها ؟ وهل املرأة حن تلبس احلجاب الشرعي تلبسه ألنه شرٌع من 
الل أم أنه تراث وتقاليد ؟ كذلك ننظر إل حالنا عند فعل املعصية: هل 
ن��س كأنن��ا حتت جبل يكاد أن يس��قط علين��ا أم كذباب��ة وقعت على 
أن��ف أحدن��ا فق��ال بها هكذا ؟ كذل��ك لننظر إل حالنا أثن��اء أداء الصاة 
والقيام لرب العاملن هل نستش��عر عظمة من نقابله فنخش��ع يف صاتنا 
أم تشغلنا األفكار واهلواجس ؟ وهل إذا قابلنا ملكًا من ملوك الدنيا صنعنا 
عنده مثل ما نصنع يف صاتنا ؟ إذا أجبنا عن هذه التس��اؤالت بكل ترد 

فسنعرف يقينًا هل نن معظمون لل أم ال ؟
وإليك هذه الغرائب واليت سببها الوحيد ضعف عظمة الل يف القلوب
•  غريب��ة  : كي��ف أنن��ا ن��رى 10 ري��ال كب��رية عندم��ا نعطيه��ا ملس��كن، 
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وصغرية جداً عندما نأخذها إل السوق !!
• غريبة : كيف أننا نرى س��اعة يف طاعة الل طويلة، ولكن ما أس��رع 90 

دقيقة يف مشاهدة كرة القدم .
• غريبة : كيف يفرح الناس عندما تعطى املباراة وقتًا إضافيًا.

ولكن يشتكي الناس عندما تطول خطبة اجلمعة عن وقتها املعتاد !!
• غريب��ة : كيف أن��ه من اجملهد قراءة جزء من الق��رآن الكريم، وكيف 
أنه من السهل قراءة رواية خمتارة من 200 صفحة أو قراءة اجلرائد 

يوميا !!
• غريب��ة : رغب��ة الن��اس يف احلص��ول على املقعد األمام��ي يف أية لعبة أو 

حفلة، ولكنهم يتزامحون للجلوس يف مؤخرة املسجد.. !!
• غريبة : متتلئ املس��اجد بعد صعود اإلمام للخطبة بثوان . بينما متتلئ 

املاعب قبل نزول الفريق للملعب بساعات .. !!
• مل��اذا يصع��ب علين��ا ال��كام عن الل تع��ال وأم��ور الدين، و يس��هل علينا 

الكام عن باقي األشياء.
• مل��اذا ن��س بامللل عن��د قراءة مقال ديي، ونش��عر بالفض��ول عند قراءة 

مقال عن أي شيء آخر.
•مل��اذا منس��ح الرس��ائل اليت تتح��دث عن األم��ور الديني��ة، ونق��وم بإعادة 

إرسال الرسائل  العادية.
• ملاذا نشعر أن املساجد أصبحت مهجورة، وأن األسواق أصبحت عامرة.

.. أكث��روا  اللع��ب  والضح��ك.. حض��رت  • ش��باب خرج��وا للنزه��ة 
الص��اة.. قدم��وا صاحبهم: نرجوك خفف الص��اة  ال نتحمل اإلطالة !!! 
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حقا )وإنها لكبرية إال على اخلاشعن( .
و هك��ذا مل��ا ضعف��ت عظمة العظي��م العزيز اجلبار  يف قلوب املس��لمن 
عص��وه وأش��ركوا ب��ه و ظهر يف زماننا م��ا خيالف تعظي��م الل تعال من 
االس��تخفاف واالس��تهزاء بش��عائر الل، والتط��اول عل��ى  دي��ن الل، م��ع ما 

أصاب األمة من وهن وخور وهزمية نفسية .
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وإليك يا محب نماذج
تدل على  عظمة اهلل

-  أخ��ي عل��ى درب احل��ق : م��ا  س��نذكره  يف هذه الرس��الة بعضا من 
بع��ض عظمته س��بحانه وتع��ال وإال فعظمة الل جل جال��ه أجل من أن 
حيي��ط به��ا عل��م أو قل��م أو عقل أو خي��ال أو تص��ور أو إدراك - .  قال  عز  
ُه ِمْن َبْعدِه  من  قائل }ولْو أنَّ ما يف اأَلرِض ِمْن َش��جَرٍة أْقاٌم والَبْحُر مَيُدُّ
ٍر ما َنِفَدْت َكِلَماُت الل إنَّ الل َعزيٌز َحكيٌم{ سورة لقمان آية27.   َسْبَعُة أحْبُ
والل لو كان البحر حمابر والس��موات السبع واألرضون  دفاتر فلن تفي 
يف تدوي��ن فضل��ه وأفضال��ه ولن تبل��غ يف  بيان عظمته وك��م لل من آية 
مم��ا يبصره العباد وما ال يبصرون��ه، تفنى األعمار دون اإلحاطة جبميع 
تفاصيله��ا، ولك��ن أكث��ر الن��اس ال يفقه��ون . يقول رس��ول الل صلى الل 
عليه وس��لم )ما الس��ماوات السبع يف الكرسي إال كحلقة ملقاة يف أرض 
ف��اة، وفض��ل العرش على الكرس��ي كفض��ل الفاة على تل��ك احللقة(  
صححه األلباني بطرقه.   صلى الل عليه وسلم : )ما الكرسي يف العرش 

إال كحلقة من حديد ُألقيت بن ظهري فاة من األرض( .
َع��ْن ِاْب��ن َعبَّ��اس َقاَل : ُس��ِئَل النَّيِبّ - َصلَّ��ى اللَّ َعَلْيِه َوآِلِه َوَس��لََّم -   َعْن 
��َمَوات َواأْلَْرض«   َقاَل ُكْرِس��ّيه  َق��ْول اللَّ َع��زَّ َوَج��لَّ » َوِس��َع ُكْرِس��ّيه السَّ
(( فإنه ال أحد  ر َق��ْدره ِإالَّ اللَّ   َعزَّ َوَج��لَّ َمْوِض��ع َقَدَمْي��ِه َواْلَع��ْرش اَل ُيَق��دِّ
يق��در أن يص��ف الع��رش ويص��ف عظمت��ه إال الل ع��ز وج��ل  ألن مقداره 
عظيم..وه��ذا ي��دل عل��ى كم��ال عظمت��ه وس��عة س��لطانه، إذا كان هذه 
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حالة الكرس��ي أنه يس��ع الس��موات واألرض على عظمتهم��ا وعظمة من 
فيهم��ا، والكرس��ي ليس أكرب خملوق��ات الل تعال، بل هن��ا ما هو أعظم 
من��ه وه��و العرش، وم��ا ال يعلمه إال هو، ويف عظمة ه��ذه املخلوقات حتار 
األف��كار وت��كل األبصار، وتقلقل اجلبال وتكع عنها فحول الرجال، فكيف 
بعظمة خالقها ومبدعها، والذي أودع فيها من احلكم واألسرار ما أودع  ..                                                                                                                    
عنت الوجوه لنور وجهه وعجزت العقول عن إدراك كنهه.. أشرقت لنور 
وجه��ه الظلمات واس��تنارت له األرض والس��ماوات وصلحت عليه جيع 
املخلوق��ات ضاع��ت األفكار وطاش��ت العقول وكلت األلس��نة عن العبارة 

عن بعض املخلوقات فالل أعلى وأعظم آمنا بالل واشهد  بأنا مسلمون.
إن فيم��ا أودع الل يف خملوقاته ما يس��تنطق األفواه بالتس��بيح، وميأل 
القل��وب إج��ااًل م��ن معرفة حكمت��ه وقدرته، وم��ا به يعل��م العاقل أنه مل 
خيل��ق عبث��ًا ومل ي��رك ُس��دى، فلله يف كل خمل��وق حكمة باه��رة، وآية 
ظاه��رة وبره��ان قاطع ي��دل على أنه املنفرد بكل كم��ال، وأنه على كل 

شيء قدير وبكل شيء عليم، قد خلق اخللق ليعبدوه .
الل ه��و ال��رب الذي تأهله القل��وب، وحتن إليه النف��وس، وتتطلع إليه 
األش��واق، وحت��ب وتأن��س بذك��ره وقرب��ه، وتش��تاق إلي��ه، وتفتق��ر إليه 
املخلوق��ات كله��ا، يف كل حلظ��ة وومض��ة، وخط��رة وفك��رة يف أمورها 
اخلاص��ة والعام��ة، والصغ��رية والكب��رية، واحلاض��رة واملس��تقبلة، فه��و 
مبديها ومعيدها،  ومنشؤها وباريها، وهي تدين له سبحانه، وتفتقر إليه 

يف كل شئونها وأمورها .
إذا اضطرب البحر، وهاج املوج، وهبت الرياح العواصف، نادى أصحاب 
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السفينة يا الل!
وإذا ض��ل احل��ادي يف الصحراء، وم��ال الركب ع��ن الطريق، وحارت 

القافلة يف السري نادوا يا الل !
وإذا وقعت املصيبة ، وحلت النكبة، وجثمت الكارثة، نادى املصاب يا الل! 
وإذا أوصدت األبواب، وأسدلت الستور يف وجوه السائلن، صاحوا يا الل !                                                                                                    
وإذا بارت احليل، وضاقت الس��بل، وانته��ت اآلمال، وانقطعت احلبال، 

نادوا يا الل ! .
إنه الل جل جاله إذا حلَّ اهلمَّ وخيَّم الغمَّ واشتد الكرب وعظم اخلطب 

بل وبارت احليل نادى املنادي فقال: يا الل ...  وضاقت السُّ
ف��ا إل��ه إال الل العظيم احلليم...  ال إله إال الل رب العرش العظيم  ال 
إله إال الل رب السموات ورب األرض ورب العرش الكريم ...  فيزول اهلمَّ 

ويتنفس الكرب وُتذلل املصاعب ...
إن��ه الل جل جاله إليه متد األك��ف يف الثناء، واأليادي يف احلاجات، 
واألع��ن يف امللم��ات، واألس��ئلة يف احل��وادث! بامس��ه وح��ده ال ش��ريك له 
تش��دو األلس��ن وتس��تغيث وتله��ج وتنادي، وبذك��ره وحده ال ش��ريك له 

تطمئن القلوب وتسكن األرواح وتنادي يا الل .
سأل رجٌل جعفر الصادق رمحه الل، فقال له : يا إمام من هو الل ؟ !

فقال له : أمل تركب البحر ؟ قال : بلى، قال : هل حدث مرة أن هاجت 
الري��ح عاصف��ة ؟ ق��ال : نع��م. ق��ال : وانقط��ع أملك من املاحن ووس��ائل 
النج��اة ؟ق��ال : نعم. قال: فه��ل خطر يف بالك وانقدح يف نفس��ك أن هناك 

من يستطيع أن ينجيك إن شاء ؟ قال : نعم . قال : ذلك هو الل !.
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��رُّ يِف اْلَبْحِر  ��ُكُم الضُّ ومص��داق ذل��ك يف كام الل ع��ز وج��ل )َوِإَذا َمسَّ
اُكْم ِإَل اْلرَبِّ َأْعَرْضُتْم َوَكاَن اإلنس��ان  ا جَنَّ َض��لَّ َم��ْن َتْدُعوَن ِإالَّ ِإيَّاُه َفَلمَّ

َكُفورًا( ]اإلسراء : 67[.
إنَّ اإلنس��ان يف ذل��ك املوق��ف ينس��ى كل أحٍد، ويغفل عن كل ش��يء، 
وال جيد يف قرارة نفس��ه إالَّ أن هناك إهلًا عظيمًا قادراً على أْن ينجيه إذا 

شاء أال هو الل.
الواس��ع  العظي��م  الفض��ل  الرحي��م ذو  الت��واب  إن��ه الل ج��ل جال��ه  
العلي��م العزي��ز احلكي��م ابتل��ى إبراهيم، ومس��ع نداء يون��س وهو يف بطن 
أي��وب،  الك��رب ع��ن  احل��وت، واس��تجاب لزكري��ا فأعط��اه حيي��ى، أزال 
وأالن احلديد لداود، وس��خر الريح لس��ليمان، وفلق البحر ملوس��ى، ورفع 
عيس��ى، وش��ق القم��ر حملم��د عليه��م جيع��ًا صل��وات م��ن رب��ي وس��ام.                                                                                             
ى صاحلًا م��ن الظاملن  ��ى هوداً وأهل��ك قوم��ه، جنَّ إن��ه الل ج��ل جال��ه جنَّ
فأصبح��وا يف دياره��م جامث��ن، وجع��ل النار برداً وس��امًا عل��ى إبراهيم، 
ى إمساعي��ل بذب��ح عظي��م، ونصر موس��ى وأغ��رق فرع��ون وجنوده  وف��دَّ
اه ببدنه ليكون ملن خلفه آية، وخس��ف بقارون وبداره األرض وجعل  وجنَّ

عيسى وأمه آية للعاملن.
* عندما حيار العقل أمام معجزة ربانية يصرخ صرخة داخلية يا الل.

* عندم��ا تعج��ب النف��س جبمال كون��ي ومنظر جي��ل رائع تصرخ 
من أعماقها يا الل.

* عندما  تضيق النفس وتداهمنا  األحزان واهلموم  واألوهام  نرددها  
بانشراح  صدر  يا الل.
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* عندم��ا يضي��ق الطري��ق وتظلم الدنيا أم��ام حلم أو أمني��ة أو رغبة 
نرى أن حتقيقها سعادة لنا نقول يا الل.

* عند ما نسري يف دروب احلياة املليئة بالشهوات والشبهات واملشكات 
نبحث عن عون من الل.

* عندم��ا نقرف املعاصي ونتخبط يف اآلثام ويضيق الصدر ويصبح 
العيش ضنكًا والدنيا نكداً نلهج بطلب العفو من الل.

* عندم��ا تداهمن��ا األمراض ويعتل اجلس��م وتضع��ف القوى ونبحث 
عن العاج نطلب الشفاء من الل.

* عندم��ا يداهمن��ا خري��ف العمر وتتس��اقط أوراق العم��ر وحيدودب 
الظهر ويضعف العقل نردد يا الل.

* عندم��ا يقرب من��ا املوت ونرى ملك املوت وه��و ينزع الروح ونطلب 
الثبات نقول يا الل.

وإلي��ك  قصيدة رائعة للش��اعر إبراهيم علي بديوي )س��وداني( عميد 
معهد اإلسكندرية الديي يف مصر.

ل��ع��ل آي����������ات  اآلف������������اق  يف  لل 
ول��ع��ل م���ا يف ال��ن��ف��س م���ن آي��ات��ه
ب����أس����رار إذا وال����ك����ون م��ش��ح��ون 
ال��ردى يد  فته  ختطَّ للطبيب  قل 
بعدما وُع���ويَف  جنا  للمريض  قل 
علة م��ن  ال  مي��وت  للصحيح  ق��ل 
حفرة حي��ذر  وك��ان  للبصري  قل 

أق���ل���ه���ا ه�����و م�����ا إل����ي����ه ه���داك���ا
ت���رى عيناكا ل��و  ع��ج��اب  ع��ج��ب 
ح����اوْل����َت ت���ف���س���رًيا هل���ا أع��ي��اك��ا
م��ن ي��ا ط��ب��ي��ب ب��ط��بِّ��ه أرَداك������ا ؟
عجزت فنون الطب من عافاكا ؟
؟ ده��اك��ا  صحيح  ي��ا  باملنايا  م��ن 
؟ أهواكا  ال��ذي  ذا  من  بها  فَهَوى 
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بل سائل األعمى َخَطا بن الزحام 
با م��ع��زوال  يعيش  للجنن  ق��ل 
بالبكاء وأجهش  بكى  للوليد  قل 
��ُه ي��ن��ف��ث مسَّ ال��ث��ع��ب��ان  ت���رى  وإذا 
ثعبان ي��ا  تعيش  كيف  واس��أل��ه 
واسأل بطون النَّحل كيف تقاطرت
��ى ك��ان ب��ل س��ائ��ل ال��ل��ن املُ��َص��فَّ
وإذا ترى ابن السوِد أبيَض ناصعًا
البيِض أسوَد فامحًا وإذا ترى ابن 
م��ن خي�����رج  احل�����ي  رأي������ت  وإذا 
وخيفى األي��دي  حتثُّه  للهواء  قل 
��ٍد ق���ل ل��ل��ن��ب��ات جي����فُّ ب��ع��د ت��ع��هُّ
ال��ص��ح��راء يف  ال��نَّ��ب��ت  رأي���ت  وإذا 
ن��اش��ًرا ي��س��ري  ال��ب��در  رأي���ت  وإذا 
وهي يدنو  الشمس  شعاع  واس��أل 
الذي من  الثمار  من  للمرير  قل 
النوى مشقوق  النخل  رأي��ت  وإذا 
هليبها ش����بَّ  ال���ن���ار  رأي�����ت  وإذا 

مناطًحا  األَش��مَّ  اجلبل  ت��رى  وإذا 
باملياه  تفجر  ص��خ��ًرا  ت���رى  وإذا 
الل  ال��زُّ بالعذب  النهر  رأي��ت  وإذا 

؟ خطاكا  يقود  من  اصطدام  با 
؟ يرعاكا  ال��ذي  ما  ومرعى  راٍع 
ال���ذي أبكاكا ؟ ال���والدة م��ا  ل��دى 
فاسأله من ذا بالسموم َحَشاَكا ؟
أو حتيى وهذا السمُّ ميأل َفاَكا ؟
؟ حاَّكا  من  للشهد  وق��ل  شهًدا 
اكا ؟ بن دم وفرث ما الذي صفَّ
أتاكا البياُض  أي��ن  ِم��ْن  فاسأله 
ب��ال��س��واد طاكا ذا  م��ْن  ف��اس��أل��ه 
؟ أحياكا  فاسأله من  َحَنايا ميٍت 
؟ أخفاكا  من  الناس  عيون  عن 
َرَم��اك��ا ؟ ورع��اي��ة م��ن باجلفاف 
؟ َأْرَباَكا  من  فاسأله  وحده  يربو 
أن�����واره ف��اس��أل��ه م��ن أْس���َراك���ا ؟
أبعد كل شيء ما الذي أدناكا ؟
ب��امل��رِّ م��ن دون ال��ث��م��ار غ��ذاك��ا ؟
؟ نواكا  شقَّ  خنل  يا  من  فاسأله 
؟ أوراك���ا  من  النار  هليب  فاسأل 
حاب فَسْله من أرساكا ؟ ِقَمَم السَّ
فسله م��ن ب��امل��اء ش��قَّ َص��َف��اك��ا ؟
؟ أجراكا  ال��ذي  من  فَسْله  جرى 
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اأُلج���اج بامللح  البحر  رأي���ت  وإذا 
داج��ًي��ا  ي��غ��ش��ى  ال��ل��ي��ل  رأي����ت  وإذا 
ضاحًيا  يسفر  بح  الصُّ رأي��ت  وإذا 
آياته  م��ن  ال��ك��ون  يف  م��ا  ستجيب 
ه���ذي ع��ج��ائ��ب ط��امل��ا أخ����ذت بها 
ي��ا أي��ه��ا اإلن��س��ان م��ه��ًا م��ا ال��ذي 
لذاتك  العظيم  احل��م��د  ل��ك  رب��ي 
ي���ا م�����درك األب����ص����ار واألب���ص���ار 
ف��إن��ي  ت����راك  ع��ي��ي  ت��ك��ن  إن مل 
الذي سوَّاك  املهن من  املاء  أيها  يا 
وم���ن ال���ذي غ���ذاك م��ن َن��ْع��َم��اِئ��ه  
فأبصرت   العيون  شقَّ  ال��ذي  ومن 
دائًما ويغفر  تعصي  ال��ذي  وم��ن 

؟  أطغاكا  ال��ذي  من  فَسْله  طغى 
فاسأله من يا ليل حاك ُدجاكا ؟
فاسأله من يا صبح صاغ ُضَحاكا ؟
ت���رى عيناكا ل��و  ع��ج��اب  ع��ج��ب 
! أذن��اك��ا  بها  وانفتحت  عيناك 
ب�����الل ج����ل ج���ال���ه أغ�����راك�����ا ؟
مح������ًدا ول���ي���س ل����واح����د إالَّك�����ا
ال ت����دري ل���ه وِل���ُك���ْن���ِه���ِه إدراًك�����ا
يف ك���ل ش���يء أس��ت��ب��ن ُع��اك��ا
ومن الذي يف ظلمة األحشاء قد واالكا
؟ اكا  جنَّ جيعها  ال��ك��روب  وم��ن 
؟ حاَّكا  قد  بالعقل  ال��ذي  وم��ن 
ينساكا وال  تنسى  ال���ذي  وم���ن 

من��ذ كن��ت يف بط��ن أم��ك والل حيرك نب��ض قلبك فك��م لل من نعم 
علي��ك فق��ل احلم��د لل ع��دد خلق��ه،  ق��ال  تع��ال: ))الل ال��ذي خلقكم ثم 
رزقك��م ث��م مييتك��م ثم حيييكم هل من ش��ركائكم من يفع��ل من ذلكم 

من شيء سبحانه وتعال عما يشركون.(( الروم : 40 .
يق��ول بع��ض الش��باب كن��ت أعاني م��ن طلب ثن��اء الن��اس كثريا يف 
عبادت��ي، حت��ى ق��رأت ق��ول الل تع��ال: }الل ال��ذي خلقك��م ث��م رزقكم ثم 
حيييكم ثم مييتكم هل من ش��ركائكم من يفعل من ذلكم من ش��يء{؟ 

]الروم:40[ فكررت: }هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء{؟
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ال و الل! في��ا ل��ه م��ن حرم��ان أن ي��رك املرء طل��ب ثناء م��واله - الذي 
خلقه ثم رزقه ثم مييته ثم حيييه - إل طلب ثناء خملوق مثله!

ص��رح أح��د املهتدي��ن إل الس��نة ب��أن س��بب هدايت��ه هو تدب��ره لقوله 
تع��ال: } ذلك��م الل ربكم له امللك والذي��ن تدعون من دونه ما ميلكون من 
قطم��ري * إن تدعوه��م ال يس��معوا دعاءكم ولو مسعوا ما اس��تجابوا لكم 
ويوم القيامة يكفرون بشرككم وال ينبئك مثل خبري  يا أيها الناس أنتم 

الفقراء إل الل { فاطر: 14-15  لكن كيف تأثر بها ؟
يق��ول هذا األخ املهت��دي: فلما تأملت قوله تعال: }ي��ا أيها الناس أنتم 
الفقراء إل الل{  15 فاطر قلت: يا ناس اإلمام علي فقري! واألئمة فقراء! 
و ن��ن فق��راء إل الل، فلم��اذا ندعوه��م م��ن دون الل؟  وم��ن هن��ا ابتدأت 
قصة اهلداية للس��نة، فلما ذاق طعمها، دعا إليها، فاهتدى على يده قرى 

شيعية بأكملها، فما أعظم بركات التدبر؟ ] ليدبروا آياته [ .
والعج��ب كل العج��ب ترى القارئ يقرأ: )وأن املس��اجد لل فا تدعوا 
م��ع الل أح��دا . وأن��ه ملا قام عب��د الل يدعوه كادوا يكونون علي��ه لبدا . قل 
إمنا أدعو ربي و ال أشرك به أحدا(  اجلن 18- والناس حول ضريح الولي 
املدفون يف ناحية املسجد يدعون بأعلى أصواتهم: يا سيدي مدد!  أنسيت  
الل موالك الذي ال تعبد إال إياه وال تس��تعن إال به، وال تتوكل إال عليه 

و ال تذبح وال تنذر و ال تطوف إال له .
خَفَتْت عظمُة الل يف نفوس بعِض املسلمن اليوَم، وعُظم يف نفوسهم 
ق��دُر قوى األرض البش��رّية، حن رأوا ُمنجزاِت احلض��ارة املاّدية ونتاِجها 
العلم��ي، م��ن هندس��ِة الصف��ات الوراثي��ة إل االستنس��اخ إل الصواري��ِخ 
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العاِبرة للقاّرات إل حرب الّنجوم وُضروب املدافع والقنابل.
، جَعل فئاًما  هذا التطّوُر الس��ريع، والنموُّ الكبرُي يف آلّيات التقّدم املاّديِّ
ِم��ن اخلل��ق يصاب��ون باالنبه��ار، وتتس��ّرب إل دواِخله��م الّرهب��ة واهلَل��ع 

وتضطِرب نفوُسهم وُت�هَزم عزائُمهم.
إذا كان��ت ه��ذه املواه��ب والق��درات و الفه��وم والعق��ول ه��ي خلق من 
خلق��ه، ورزق م��ن رزق��ه فكيف بق��درة مانها؟ وعل��م معطيها؟ وعظمة 

واهبها سبحانه وتعال . ؟!!
وجيب على املسلمن أن يعلموا أن ما وصلوا إليه من تقدم يف جماالت 
احلي��اة ال ميك��ن أن حيص��ل ل��وال تعلي��م الل ع��ز وجل، فلو ش��اء لس��لبهم 
العل��م، وكان��وا جاهل��ن مبصاحله��م، ولكن��ه تع��ال م��نَّ عليه��م بالعلم 
والقدرة، ومهما ُأوتي العباد من علم وقدرة فإنه يس��رٌي جداً بالنس��بة إل 

علم الل وقدرته.
فعلينا أن نعترب بهذه الوسائل احلديثة، على كمال الل علمًا  وعظمة 
وقدرًة ورمحة، وأنه وحده اخلالق هلذه األمور كلها: } َواللَُّ َخَلَقُكْم َوَما 
َتْعَمُل��وَن { ]الصاف��ات:96[ فه��و الذي أبدع هذه الصناع��ات، وهو الذي خلق 
مهم، ومنَّ عليهم باإلدراك والعلم والعقل،  م وفهَّ صانعيها، وهو الذي دهلَّ

} َوَلْو َشاَء اللَُّ َما َفَعُلوُه { ]األنعام:137[ .
كم��ا ينبغ��ي أن تزي��د ه��ذه املبَتك��رات اجلدي��دة يف إمي��ان املؤمن��ن، 
ومتس��كهم بكتاب ربهم وس��نة نبيهم صلى الل عليه وس��لم، فا ميكن أن 
حيدث ش��يء من احملس��وس، أو ُيعَلم ش��يء من املعقول خيالف ما جاء به 

ل . الكتاب والسنة أبداً، بدون تأوُّل أو متحُّ
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وقد أعمى الل بصائر الكفار واملنافقن، فلم يعتربوا بهذه اآليات على 
عَظم��ة اخلال��ق عز وج��ل، وكمال��ه وقدرته وعلم��ه، فيف��ردوه بالعبادة، 
ب��ل نظ��روا إليها نظ��رة التمتع العاج��ل بها، وكفروا خبالقه��ا، وجحدوا 
نعمته، ونس��بوا ذل��ك إل علمهم وحوهلم وقوتهم وعقوهل��م؛ فاغروا بها 

وطغوا ومل يعتربوا مبن قبلهم .
واإلنس��ان العاق��ل أم��ام بدي��ع صن��ع الل يرى فيه��ا أدلة اإلمي��ان على 
عظمة اخلالق يف ملكوته امللك فما ميلك إال أن ختشع جوارحه وختضع 
وت��ذل وتس��تجيب فتف��رد الل بالعب��ادة وحده ال ش��ريك له يق��ول تبارك 
ّق   َ هَلُْم َأنَُّه احْلَ وتعال  } َسُنِريِهْم  آَياِتَنا يِف اآْلَفاِق َويِف َأنُفِسِهْم َحتَّى َيَتَبنَّ

َأَومَلْ َيْكِف ِبَربَِّك َأنَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َشِهيٌد { فصلت 53 .
<وه��ا ه��ي أم��م الغ��رب الي��وم تتفاخر مب��ا وصل��ت إليه جيوش��ها من 
خ��ربات عالية، وتدريب��ات قتالية داهية على كافة األس��لحة املصنوعة، 
والتقني��ات املش��روعة وغ��ري املش��روعة، ب��ل وتعال��ت عل��ى أم��م األرض 
جيعه��ا - وخباص��ة أم��ة اإلس��ام - مغ��رورة بتكنولوجياته��ا الفتاكة، 
وقذائفها الدكاكة؛ اليت بلغت مدًى مل تبلغه أي أمة من األمم قبلها يف 
تصوراتها املادية البحتة، مما كان مدعاة هلا إل الغطرسة والعنجهية ، 
وإماء شروطها على دول العامل اإلسامي بقوة احلديد والنار، وعظمت 
يف قلوب بعض املس��لمن حتى أصبح خيش��اها أكثر من اجلبار املنتقم ، 

وخضع هلا من خضع، وركع لشروطها من ركع والل املستعان .
ونسى هؤالء أو تناسوا أن هناك قوة أعظم من قوى أمم  الكفر جمتمعة 
ل��و اس��تندوا إليه��ا، أو اس��تمدوا منه��ا؛ مللكوا الش��رق والغ��رب : ف�}اْلُق��وََّة لِلِّ 
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يعًا{ سورة البقرة )165(. }ِإنَّ اللََّ َلَقِويٌّ َعِزيٌز{، سورة الفتح )7( . َجِ
��َماَواِت َواأْلَْرِض{، ومع هذا ف�}َم��ا َيْعَلُم  إنه��ا قوة جنوده��ا }ُجُن��وُد السَّ

ُجُنوَد َربَِّك ِإالَّ ُهَو{سورة املدثر )31( .
فم��اذا عس��ى الغ��رب أن تنفع��ه تكنولوجيات��ه املتحض��رة، وأس��لحته 
الفتاك��ة، وجيوش��ه اجل��رارة؛ أم��ام جن��د الل ال��يت لي��س هلا حص��ر، وال 

يعرف هلا عد .
ماذا تدي قنابله النووية، وقذائفه العنقودية اليت أرهبوا بها العامل، 

وأخافوا بها األمم؛ أمام جند الل اليت مألت السموات واألرض؟.
م��اذا تصن��ع طائرات��ه النفاث��ة، ومراكب��ه القذاف��ة؟ إذا وق��ف أمامها 

جنود ربك: } َوَما َيْعَلُم ُجُنوَد َربَِّك ِإالَّ ُهَو{ سورة املدثر )31( .
مس��ع بعضن��ا  خرب حتط��م الطائرة الفرنس��ية فوق األطلس��ي يردد 
يف نش��رات األخبار. تصور جس��ما حبج��م الطائرة خيتف��ي فجأة، ويبقى 

البحث عنه أياما !
ويف ه��ذه األي��ام  : الطائ��رة املاليزية تبح��ث عنها أكثر من40س��فينة 
وأكث��ر من40طائ��رة م��ن 15دولة والل س��بحانه يقول : )وما تس��قط من 

ورقة إال يعلمها( سبحانك ربي ما أعظمك .
فأي��ن األقمار الصناعية؟ وأين الرادارات؟ إنهم البش��ر مهما بلغوا من 
اإلتق��ان واحل��ذق  يريه��م الل ضعفه��م وقصوره��م. ويريه��م -أيضا- آية 
م��ن آي��ات عظمت��ه يف مثل قوله: }وم��ا يعزب عن ربك م��ن مثقال ذرة يف 
األرض وال يف السماء، وال أصغر من ذلك وال أكرب إال يف كتاب مبن{ 

)يونس:61(. ] رسائل تدبر [

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





30

إن الل سبحانه قادر يف حملة بصر، وخطفة برق؛ أن يساوي عالي هذه 
األرض ببطحائها، ويوازي جباهلا الشاخمة برمضائها، بأمره فأمره بعد 
��ا َأْم��ُرُه ِإَذا َأَراَد َش��ْيئًا َأْن َيُقوَل َلُه ُكْن َفَيُكوُن{ س��ورة  َ ال��كاف والن��ون }ِإمنَّ

يس )82( .
أو يس��لط جندي من جنوده على من يشاء }َوَما َكاَن اللَُّ ِلُيْعِجَزُه ِمن 
َماَواِت َواَل يِف اأْلَْرِض ِإنَُّه َكاَن َعِليمًا َقِديرًا{ سورة فاطر )44(،  َشْيٍء يِف السَّ

فه��ذه جن��وده عرب األزمان قد س��لطها على كثري م��ن األمم، مل متلك يف 
دفعه��ا ش��يئًا، ومل تس��تطع هلا ممانعة، فاجلن��د جند الل، والقضي��ة }َوَلْو 

َيَشاء اللَُّ اَلنَتَصَر ِمْنُهْم { سورة حممد )4( .
-   ثم هناك الزلزلة لألرض، فإن الل - س��بحانه وتعال - قد يس��لط 
الزلزل��ة عل��ى عدون��ا، فيزل��زل األرض م��ن حت��ت أقدامه��م، فتتس��اقط 
بيوته��م، وتدم��ر مصاحلهم، ومتيد بهم األرض مينة ويس��رة، وقد يأذن 
س��بحانه ل��ألرض فتخس��ف به��م، فتفت��ح فاها لتبتل��ع أعداءه��ا، وهذا ما 
ملسناه جليًا يف بعض دول الغرب يقول سبحانه: }َواَل َيَزاُل الَِّذيَن َكَفُروْا 
ن َداِرِه��ْم َحتَّى َيْأِتَي َوْعُد الّلِ  لُّ َقِريبًا مِّ ��ا َصَنُعوْا َقاِرَعٌة َأْو حَتُ ُتِصيُبُه��م مِبَ

ِلُف امْلِيَعاَد{سورة الرعد )31( . ِإنَّ الّلَ اَل خُيْ
وه��م على الرغ��م من كل احتياطاتهم ملثل ه��ذه الزالزل إال أنهم مل 
َماَواِت َواأْلَْرِض{ يستطيعوا تفاديها، فهي من جند الل الذي له}ُجُنوُد السَّ

} وم��ا يعل��م جن��ود ربك إال هو{  املدثر 31  } َوَما َكاَن اللَُّ ِلُيْعِجَزُه ِمن 
َماَواِت َواَل يِف اأْلَْرِض ِإنَُّه َكاَن َعِليًما َقِديًرا { فاطر 44 َشْيٍء   يِف السَّ

إخواني  وما ترون أو ما تس��معون من حبا ر ومشوس وأقمار  وجبال 
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ون��ار وفيضانات  وأوبئة وزالزل وس��يول وري��اح  وأعاصري وأمطار وهواء 
وغب��ار وظلم��ة فالل ه��و املدبر هلا املتصرف فيها ب��ل يف الكون كله  والل 
م��ا نزل��ت قطرة من الس��ماء و ال ط��ارت ذرة  و ال حترك غبار  و ال س��كن 
يف الك��ون ما س��كن إال بعل��م الل وقدرته ومش��يئته  وإرادت��ه }58{  َوِعنَدُه 
َمَفاِت��ُح اْلَغْي��ِب اَل َيْعَلُمَه��ا ِإالَّ ُهَو َوَيْعَلُم َما يِف اْلرَبِّ َواْلَبْحِر َوَما َتْس��ُقُط ِمن 
َوَرَق��ٍة ِإالَّ َيْعَلُمَه��ا َواَل َحبَّ��ٍة  يِف ُظُلَم��اِت اأَلْرِض َواَل َرْط��ٍب َواَل َياِب��ٍس ِإالَّ 
ِب��ٍن }59 والل نتحدى خملوقا مهم��ا كان أن مينع قطرة أو  يِف ِكَت��اٍب مُّ
ينزل قطرة  أو حيجب الش��مس أو القمر أو الرياح أو الس��حاب  أو يقدم 
فيها أو يؤخر  والل إنه لعاجز لعاجز  لعاجز ويعجز بل عجز وعاجز )أال 
ل��ه اخللق واألمر تبارك الل رب العاملن( األعراف 54ومهما ارتقى البش��ر 
يف علومهم ودرجاتهم؛ من رس��ل وأنبياء وعلماء وغريهم؛ فلن تكون تلك 
العلوم إال كمثقال ذرَّة من علوم الل،  )وما أوتيتم من العلم إال قليا( .

ومم��ا ي��دل  أيض��ا عل��ى عظم��ة الل  ما أّي��َد الل ب��ه  أنبياءُه م��ن اآليات 
البين��ات، واملعج��زات الباه��رات ال��يت أظهرها الل ع��ز وجل لعب��اده لتدهلم 
عل��ى عظم��ة الل س��بحانه ، وقدرت��ه عل��ى كل ش��يء، وقهره لكل ش��يء . 
وأسوق  إليكم  بعضا فمنها : *  إحياؤه سبحانه للموتى : كقصة األلوف 
من بي إسرائيل الذين خرجوا من أوطانهم فراًرا من املوت فأماتهم اللهم 
ع��ز وج��ل ثم أحياهم : * وقصة إحياء الل تب��ارك وتعال للطيور األربعة 
اليت قطعها إبراهيم عليه السام  وفرق أوصاهلا . * ومنها  : إخراج املوتى 
وإحياء اجلمادات وش��فاء األمراض املس��تعصية  وإبص��ار األعمى على يد 
رْيِ  ِن َكَهْيَئِة الطَّ ُلُق ِمَن الطِّ عيسى عليه السام  بإذن الل تعال  )َوِإْذ خَتْ
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ِبِإْذِني َفَتْنُفُخ ِفيَها َفَتُكوُن َطرْياً ِبِإْذِني َوُترْبُِئ اأْلَْكَمَه َواأْلَْبَرَص ِبِإْذِني َوِإْذ 
ِرُج امْلَْوَتى ِبِإْذِني( املائدة : 10 * وتكلمه بلسان فصيح وهو رضيع يف املهد:  خُتْ
* ومنها : عصا موسى عليه السام  وما أودع الل عز وجل فيها من اآليات 
واملعجزات اخلارقة  . كتحول العصا اجلامدة بإذن الل تعال إل ثعبان): 
َفَأْلَق��ى َعَصاُه َف��ِإَذا ِهَي ُثْعَباٌن ُمِبٌن َوَن��َزَع َيَدُه َفِإَذا ِهَي َبْيَض��اُء ِللنَّاِظِريَن( 
األعراف: 107 - 108 .  انقاب عصاه حية تس��عى، ثم ابتاعها حبال س��حرة 
فرع��ون وعصيه��م * و انفاق البحر ملوس��ى عليه الس��ام ومن معه بإذن 
الل تع��ال مل��ا ض��رب بعصاه البحر صار يبس��ا  فعرب موس��ى وأصحابه إل 
ال��رب ومل��ا تبعه��م فرعون ع��اد البحر كم��ا كان فغرق فرع��ون وجنده. * 
و جع��ل الن��ار احملرق��ة ب��رًدا وس��اًما عل��ى إبراهي��م علي��ه الس��ام  ومكث 
إبراهيم يف النار أربعن يومًا أو مخسن يومًا كانت أطيب عيشًا وأكثر 
برداً وسعادة.: *  وتسخري الطري واجلبال لداود عليه السام يسبحن معه 
وذل��ك أن الل تعال قد وهبه م��ن الصوت العظيم ما مل يعطه أحدا حبيث 
أن��ه كان إذا ت��رمن بق��راءة كتاب��ه يقف الط��ري يف اهلواء يرج��ع برجيعه 
ويس��بح بتس��بيحه وكذلك اجلبال تيبه وتس��بح معه كلما سبح بكرة 
وعش��يا صل��وات الل وس��امه عليه * وإالنة احلديد ل��ه: ذكر أن احلديد 
كان يف يده كالطن املبلول يصرفه يف يده كيف يشاء بغري إدخال نار 
وال ضرب حبديد . *  و تسخري الل عز وجل الريح واجلن لسليمان  عليه 
الس��ام وأن الل س��خر له الريح تري بأمره، وحتمله، وحتمل جيع ما 
معه، وتقطع املسافات البعيدة جًدا، يف مدة يسرية، فتسري يف اليوم مسرية 
شهرين. *  و تعليم الل سبحانه سليمان عليه السام منطق الطري: فكان 
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عليه السام يفقه ما تقول الطري وتتكلم به؛ كما راجع اهلدهد وراجعه، 
وكم��ا فه��م ق��ول النمل��ة للنم��ل وهذا مل يك��ن ألحد غ��ري س��ليمان عليه 
الس��ام وإنه أليس��ر ش��يء وأهون ش��يء عل��ى الل أن يعلم عب��ًدا من عباده 
لغ��ات الط��ري واحليوان واحلش��رات . وإحضار عرش ملكة س��بأ من اليمن 
إل فلسطن يف طرفة العن  * نومة أهل الكهف  ثامثائة وتسع سنوات 
ناموا وأيقظهم الل  * إهاك أصحاب الفيل حبجارة من س��جيل : أرس��ل 
عليهم طيورا أشباه  اليعاسيب، يف مناقريها حصى كأنها حصى اخلذف 
وكان احلج��ر كاحلمص��ة وفوق العدس��ة  قد أقبل��ت فأهلكتهم مكتوب 
على كل حجر اس��م صاحبه ثم رجعت من حيث جاءت ... وغري ذلك من 

املعجزات الباهرات اليت قّصها علينا القرآن الكريم.
أم��ا عظم��ة ع��امل املائك��ة، في��ا الل أي عظم��ة تلك يف مائكت��ه، وأي 
خلق��ة تل��ك خلقتهم، جاء يف احلدي��ث الصحيح أن الن��يب صلى الل عليه 
وسلم قال: » أذن لي أن أحدث عن ملك من مائكة الل من محلة العرش  
م��ا بن ش��حمة أذنه إل عاتقه مس��رية س��بعمائة عام( أب��و داود )صحيح 
اجلام��ع 854(  ي��ا الل هذا ملك من مائكته عبد م��ن عبيده فكيف مبالك 
املائك��ة؟ وجربي��ل علي��ه الس��ام له س��تمائة جناح  تس��د ما بن املش��رق 
واملغ��رب س��لطه الل عل��ى قوم ل��وط عليه الس��ام  فأدخل ط��رف جناحه 
حت��ت قراه��م ورفعه��ا  يف اهل��واء إل عنان الس��ماء  حتى مسع��ت املائكة 
نباح الكاب وصياح الديكة  ونهيق احلمري  وصراخهم وأناتهم   ثم قلب 
س��افلها عاليه��ا ليخس��ف بها األرض ث��م تبعها حجارة  معلمة موس��ومة  
م��ن س��جيل  الس��ماء  وم��ا ه��ي م��ن الظامل��ن ببعيد  أخ��ي املوح��د . من أنا 
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وأن��ت عن��د عظمة الل جل جاله. ال إله إال الل،أعيد وأكرر وأقول : هذا 
جربيل عليه الس��ام الذي يقول النيب صلى الل عليه وسلم عنه: ))رأيت 
جربي��ل م��اداً جناحه قد س��د األف��ق إل الس��ماء((، ويق��ول: ))إن جلربيل 

ستمائة جناح(( البخاري .
و منه��ا : م��ا أج��راه الل ع��ز وج��ل من معج��زات للنيب صل��ى الل عليه 

وسلم.
فمن املعجزات  : اإلس��راء واملعراج  حيث أس��رى الل بنبيه من مكة إل 
املس��جد األقص��ى ومن��ه ع��رج به إل الس��ماوات الس��بع حتى بلغ ملس��توى 
يس��مع في��ه صري��ف األق��ام  ثم ُرِف��ع إل س��درة ال���منتهى و رأى بعض 
األنبي��اء  وبع��ض املائك��ة و دخل اجلنة و رأى الن��ار كل ذلك يف أقل من 

ليلة حقيقة ال مناما  و ال خياال .
ومنه��ا  :  أن��ه ش��ق القم��ر أله��ل مك��ة نصفن ع��ن مس��عود رضي الل 
عن��ه ق��ال : انفل��ق القمر ونن مع الرس��ول صلى الل عليه وس��لم فصار 
فلقت��ن: فلق��ه م��ن وراء اجلب��ل وفلقه دون��ه : فقال رس��ول الل صلى الل 

عليه وسلم : )اشهدوا( .
عن ابن عباس - رضي الل تعال عنهما - قال جاء أعرابي إل رس��ول 
الل صلى الل عليه وس��لم قال : مبا أعرف أنك رس��ول الل ؟ قال : ))أرأيت 
إن دعوت هذا العذق من هذه النخلة أتش��هد أني رس��ول الل ؟(( قال : نعم 
قال : فدعا العذق فجعل العذق ينزل من النخلة حتى سقط يف األرض، 
فجع��ل ينق��ز حت��ى أت��ى رس��ول الل صل��ى الل علي��ه وس��لم، ث��م ق��ال له : 
))ارجع((، فرجع حتى عاد إل مكانه. فقال : أشهد أنك رسول الل وآم��ن.[
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وعن علي بن طالب - رضي الل عنه - قال: كنا مع النيب - صلى الل 
عليه وس��لم - مبكة، فخرجنا معه يف بعض نواحيها، فمررنا بن اجلبال 
والشجر، فلم منر بشجرة وال جبل، إال قال: السام عليك يا رسول الل.

وع��ن جاب��ر بن مسرة - رضي الل عنه – قال : قال رس��ول الل - صلى 
الل علي��ه وس��لم -: )إن��ي ألع��رف حج��راً مبكة كان يس��لم عل��يَّ قبل أن 

أبعث، إني ألعرفه اآلن( رواه مسلم .
عن عبد الل بن مس��عود رضي الل عنه قال كنا مع رس��ول الل )صلى 
ا لل عليه وسلم(  يف سفر. فقل املاء  فقال : اطلبوا فضله من ماء » فجاءوا 
بإن��اء في��ه م��اء قلي��ل  فأدخ��ل ي��ده يف  اإلن��اء  ثم ق��ال : حي  عل��ى الطهور 
املب��ارك  والربك��ة م��ن الل « فلقد رأي��ت املاء ينبع من بن أصابع رس��ول 
الل )صلى الل عليه وس��لم( ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. 

رواه البخاري .
وكان  صل��ى الل عليه وس��لم خيطب إل جذع خنلة فاخُتذ له منرب 
��ا ف��ارق اجل��ذع وغ��دا إل املن��رب ال��ذي ُصنع له ج��زع اجل��ذُع فحنَّ له  فلمَّ
كم��ا حت��ن الناق��ة ويف لفظ فخ��ار كُخوار الث��ور  ويف لف��ظ : فصاحت 
النخل��ة  صي��اح الصيب حتى تصدع وانش��ق  فنزل الن��يبُّ - صلى الل عليه 
وس��لم- فاحتضن��ه، فجعل��ت تئ��ن أن��َن الصيب الذي ُيس��كَّن فس��كن، قال 

النيب - صلى الل عليه وسلم - : )لو مل أحتضنه حلنَّ إل يوم القيامة( .
يتب��ن لن��ا مم��ا تق��دم م��ن معج��زات أن النيب )صل��ى الل عليه س��لم( 
ل��ه مواق��ف م��ع اجلم��ادات وأح��داث كث��رية  فاجل��ذع حي��ن عل��ى فراقه  
واحلصى ُيس��بِّح يف كفه  والش��جر ختط األرض اس��تجابة لطلبه واملاء 
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م عليه واجلبل يثبت من االضطراب  ينبع من بن أصابعه  واحلجر ُيس��لِّ
ب��ه وبصاحبي��ه  فه��ي معج��زات  لصاحب الرس��الة صلى الل عليه وس��لم  
وأدلة واضحة على صدق نبوته صلى الل عليه وسلم  واملعجزات كثرية  

وكلها تدل على عظمة الل وما تقدم فإمنا هو نزر يسري.
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نماذج من تعظيم اهلل
عند السلف

وم��ن أروع األمثل��ة اليت دّونها التاريخ عن س��لفنا الصاحل وتعظيمهم 
لل ع��زّ وج��ّل م��ا وقع لإلم��ام مالك رمح��ه الل تعال ملا س��أله أحدهم عن 
��ُن َعَل��ى الَع��ْرِش اْس��َتَوى (( ]ط��ه:5[ فق��ال: كي��ف  مْحَ قول��ه تع��ال:  ))الرَّ
اس��توى ؟ فم��ا كان موق��ف اإلم��ام مال��ك إزاء ه��ذا الس��ؤال إال أن غض��ب 
غضب��ا ش��ديدا مل يغض��ب مثله قط، وع��اه العرق، وأط��رق القوم إل أن 
ذه��ب عن اإلمام مالك ما جيد، فقال: »الكيف غري معلوم، واالس��تواء غري 
جمه��ول، واإلميان به واجب، والس��ؤال عنه بدعة، وإن��ي ألخاف أن تكون 
ض��ااًل«، ث��م ُأمر ب��ه فُأخرج.  رواه الالكائي يف » ش��رح أص��ول اعتقاد أهل 
الس��نة واجلماع��ة « )441/3( والبيهق��ي يف »األمس��اء والصفات « )ص 408( 
وصحح��ه الذه��يب وش��يخ اإلس��ام واحلافظ اب��ن حجر.فتأّم��ل � رمحك 
الل � م��ا أص��اب اإلم��ام مالك رمحه الل من ش��دة الغض��ب وتصّبب العرق 
إجااًل وتعظيًما لل تعال وإنكاًرا هلذا الس��ؤال عن كيفية اس��تواء الرّب 
تع��ال 0ومن األمثل��ة يف هذا الباب ما جرى لإلمام أمحد رمحه الل تعال 
ملا مر مع ابنه عبد الل على رجل حيدث الناس بغري علم ويذكر حديث 
الن��زول فيقول: إذا كان ليلة النصف من ش��عبان ينزل الل عّز وجّل إل 
مس��اء الدني��ا ب��ا زوال وال انتق��ال وال تغ��ري ح��ال، وهذا ك��ذب على الل، 
يق��ول عب��د الل: فارتع��د أب��ي، واصفر لون��ه، ولزم ي��دي، وأمس��كته حتى 
س��كن، ثم قال: »قف بنا على هذا الكذاب«، فلما حاذاه قال: »يا هذا، رس��ول 
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الل أغرَي على رّبه عّز وجّل منك، قل كما قال رسول الل »أه�
ويف صحيح البخاري يف كتاب الوكالة: } أن رجًا من بي إسرائيل 
أت��ى إل رجل آخ��ر يقرض منه مائة دينار، فأقرضه وس��لفه، فقال: هل 
ل��ك من ش��اهد؟ قال: م��ا لي ش��اهد إال الل.  قال: كفى بالل ش��اهداً. قال: 
فه��ل ل��ك من كفيل يكفلك؟ قال: م��ا لي من كفيل إال الل.  قال: كفى 
ب��الل كفي��ًا.  فأخذ هذا املال، وس��افر ب��ه وركب البحر، فلم��ا أتت املدة 
أتى مبائة دينار، يريد أن يعيدها إل صاحبها، فوقف على ساحل البحر، 
وانتظ��ر الس��فينة فل��م تأِت س��فينة، وانتظ��ر ثاثة أيام، فلم��ا يئس رفع 
طرف��ه إل الس��ماء، ث��م قال: اللهم إن��ي اقرضت منه، فق��ال: هل لك من 
ش��اهد؟ فرضي��ت ب��ك ش��اهداً، وق��ال: ه��ل لك م��ن كفي��ل؟ فرضيت بك 
كفي��ًا، الله��م فبلَّغ هذه الدنان��ري إليه. ثم أخذ خش��بة، فنقرها، ووضع 
فيه��ا الدنان��ري، ووضعها على ظهر ماء البحر، فس��لط الل الريح؛ فأخذت 
هذه اخلش��بة، وس��اقتها إل الس��احل اآلخ��ر، وخ��رج ذاك الرجل صاحب 
الدي��ن يف ذل��ك الي��وم، يق��ول ألهل��ه: علي أتع��رض للس��فن، أركب إل 
صاح��ب امل��ال الذي جع��ل بيي وبينه الل ش��هيداً وكفيًا. فانتظر س��فنًا 
فلم تأِت س��فينة، فقال: لقد يئس��ت، وحس��يب الل ونعم الوكيل. ثم نظر 
إل اخلش��بة، فق��ال: آخ��ذ هذه إل أهل��ي لتكون حطبًا هل��م.  فلما أتى بها 
إل البيت كس��رها؛ فإذا الدنانري فيها، وإذا الرسالة، واملبايعة، فقال: من 

استكفى بالل كفاه، ومن توقى بالل وقاه.
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ومن تعظيم اهلل 
تعظيم النبي @

وإليكم مناذج من تعظيم السلف الصاحل للنيب صلى الل عليه وسلم .
س��ئل عليٌّ  رضي الل عنه : كيف كان حبكم لرس��وِل الل صلى الل 
علي��ه وس��لم ؟ ق��ال : كان والل أح��بَّ إلينا م��ن أموالنا وأوالدن��ا وأمهاتنا 

مأ. ومن املاء البارد على الظَّ
وق��ال عم��رُو ب��ُن العاِص  رض��ي الل عنه : ما كان أح��د أحبُّ إليَّ من 
رس��وِل الل صلى الل عليه وس��لم وال أجلَّ يف عيَيَّ منه، وما كنت أطيُق 
أن أم��أَل عي��َيَّ منه إجااًل ،ولو س��ئلُت أن أصَفه م��ا أَطْقُت ألني ما كنت 

أمأًل عيي منه.
ولقد كان الصحابة رضي الل عنهم عندما يسمعون حديث الرسوِل 
صلى الل عليه وس��لم كأن على رؤوس��هم الطرَي من اخلش��وِع والعظمِة 
ألمِر النيب  للنيب  صلى الل عليه وسلم. وانظروا إل هذه اآلثاِر العظيمِة 
اليت تدلُّنا ِدالالٍت واضحة قويَّة على مدى تعظيِم واحراِم  وتأدب هؤالِء 

الصحابِة والتابعَن لنيب الل صلى الل عليه واتباعه وسلم.
عن أنس رضي الل أن رس��ول  الل صلى الل عليه وس��لم  كان خيرج 
عل��ى أصحابه من املهاجري��ن واألنصار وهم جلوس، فيهم أبو بكر وعمر 
رضي الل عنهما فا يرفع أحد منهم إليه بصره إال أبو بكر وعمر فإنهما 

كانا ينظران إليه وينظر اليهما ويبتسمان إليه ويبتسم اليهما(.
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ويص��ف أحده��م تعامل الصحاب��ة الكرام مع الرس��ول صلى الل عليه 
س��لم فيقول عروة بن مس��عود:: » إني وفدت إل امللوك كس��رى وقيصر 
والنجاش��ي، وإن��ي والل م��ا رأي��ت مل��كًا يعظم��ه أصحاب��ه كم��ا يعظ��م 
أصح��اب حمم��د حمم��داً، وليس مبل��ك وإذا أمره��م بأمر ابت��دروا أمره، 
وإذا تكل��م خفض��وا أصواته��م عن��ده وما حي��دون النظر إلي��ه تعظيما له، 
وال يتكل��م رجل منهم حتى يس��تأذن فإن ه��و أذن له تكلم وإن مل يأذن له 
سكت. ومما يدل على توقريهم للرسول صلى الل عليه سلم أنهم كانوا 
يقتتلون على وضوئه وخنامته ويظهر ذلك يف احلديث وكانوا هيبة لو 
توق��ريا  وتعظيم��ا يقرع��ون أبوابه صل��ى الل عليه وس��لم باألظافري. فَعْن 
َأَن��ٍس َرِض��َي اللَُّ َعْن��ُه َقاَل: َكاَنت أبواب َرُس��وِل الِل َصلَّى الل َعَليه وَس��لَّم 

ُتْقَرُع ِباأَلَظاِفرِي. رواه البخاري يف األدب املفرد وصححه األلباني. 
و م��ن اآلثاِر عن الس��لِف يف تعظيِمِهم  حلدي��ِث نبيِِّهم صلى الل عليه 

وسلم .
جنُد يف ذلك آثاراً كثريًة أيضًا منها :

ُأِث��َر ع��ن اإلم��اِم مال��ٍك رمح��ه الل - وكان م��ن أش��دِّ الن��اِس تعظيمًا 
حلدي��ِث رس��وِل الل للن��يب  صل��ى الل علي��ه وس��لم -أن��ه إذا جل��س للفقِه 
جل��َس كي��َف كان، وإذا أراد اجلل��وَس للحدي��ِث اغتس��َل وتَطيََّب ولبس 
ِتِه خبش��وٍع وخضوٍع ووقاٍر، وجيلُس  ثيابًا ُجُدداً وتعمَم وجلس على ِمَنصَّ
َلِه إل آخ��ِره تعظيمًا  يف ذل��ك اجملل��ِس، وكان يبخُر ذلك اجملل��َس من أوَّ

حلديِث املصطفى عليه الصاة والسام .
وكان اإلم��اُم الش��هري اب��ُن مهدي إذا قرأ حديَث رس��وِل الل صلى الل 
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ُث أحدٌّ وال ُيرْبى قلٌم وال  كوِت فا يتحدَّ عليه وس��لم أمَر احلاضريَن بالسُّ
��ُم أحٌد وال يقوم أحد قائمًا كأن على رؤوس��هم الطرَي أو كأنهم يف  يتبسَّ

َث لبس نعله وخرِج. َم أو حتدَّ صاٍة، فإذا رأى أحداً منهم تبسَّ
وهذا احلس��ن البصري رمحه الل تعال كان يبكي إذا حدث حبديث 
اجلذع الذي بكى ملا فارقه النيب صلى الل عليه وسلم ويقول: )يا عباد الل، 
اخلش��بة حتن إل رس��ول الل صلى الل عليه وس��لم ؛ شوقا إليه ملكانه من 

الل، فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه( .
وكان م��ن املس��تقر عنده��م رمح��ة الل تع��ال عليه��م : توق��ري الن��يب 
صلى الل عليه وسلم بعد موته كتوقري الصحابة رضي الل عنهم له يف 
حياته، فا يرفعون أصواتهم يف مسجده إجاال وتوقريا له عليه الصاة 
والس��ام ؛ ولذل��ك مل��ا رف��ع رجان أصواتهما يف مس��جده صل��ى الل عليه 
وس��لم يف عهد عمر رضي الل عنه اس��تنكر عمر ذلك ؛ كما روى السائب 
ب��ن يزيد رمحه الل تعال فقال: )كنت قائما يف املس��جد فحصبي رجل 
فنظ��رت ف��إذا عمر بن اخلطاب فق��ال: اذهب فأتي بهذي��ن، فجئته بهما، 
ق��ال: م��ن أنتما أو من أي��ن أنتما ؟ قاال: من أهل الطائ��ف، قال: لو كنتما 
من أهل البلد ألوجعتكما، ترفعان أصواتكما يف مس��جد رس��ول الل صلى 

الل عليه وسلم !!( .
ب��ل كان بع��ض التابع��ن يرى أن رف��ع الصوت يف جمال��س احلديث 
كرف��ع الص��وت عن��د النيب صلى الل علي��ه وس��لم ؛ ألن احلديث حديثه، 
ق��ال مح��اد بن زي��د رمحه الل تع��ال كنا عند أيوب الس��ختياني فس��مع 
لغط��ا فق��ال: م��ا هذا اللغط ؟ أما بلغهم أن رف��ع الصوت عند احلديث عن 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





42

رسول الل صلى الل عليه وسلم كرفع الصوت عليه يف حياته( .
وسئل ابن املبارك رمحه الل تعال عن حديث وهو ميشى فقال: ليس 

هذا من توقري العلم .
وأخباره��م يف ذل��ك غزيرة، وأحواهلم فيه عجيبة ؛ توقريا للنيب صلى 

الل عليه وسلم، وتعظيما حلديثه .
كان��وا يكره��ون  أن يق��ول الرج��ل  ق��ال الرس��ول و لك��ن يق��ول : قال 

رسول الل صلى الل عليه و سلم تعظيما له .
كان م��ن توق��ري الس��لف الص��احل رمحه��م الل تعال للن��يب صلى الل 
علي��ه وس��لم : تعظيمه��م لس��نته، والعناي��ة به��ا، وتقدميه��ا عل��ى أق��وال 
الرجال وآرائهم مهما بلغت علومهم، وعلت منازهلم، وما من إمام متبوع 
من أصحاب املذاهب املشهورة إال ويعلن يف أتباعه وتامذته أن سنة النيب 
صلى الل عليه وسلم مذهبه، وأن أي قول له خيالف السنة فهو يربأ إل 

الل تعال منه.
فانظ��روا إل ه��ذه اآلث��اِر العظيمِة ال��يت تدلُّن��ا ِدالالٍت واضحة قويَّة 
عل��ى مدى تعظيِم واح��راِم هؤالِء الصحابِة والتابعَن لنيب الل صلى الل 

عليه وسلم واتباعه .
فهل وقر النيب صلى الل عليه وس��لم من يس��خرون بس��نته، ويس��عون 
سعيا حثيثا يف صرف الناس عنه إل مناهج ماحدة الشرق والغرب، وما 
أكثرهم يف أهل الصحافة واإلعام، الذين حيتفون بالزنادقة وامللحدين 
واملنافق��ن واملرتدي��ن أكثر م��ن احتفائهم بالنيب صلى الل عليه وس��لم، 
ويقضون بأقواهلم الكفرية على النصوص املعصومة من الكتاب والس��نة، 
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ويّدعون أنهم يدعون إل إسام حضاري ليربالي متسامح ؟!!!!!!!!.
وهل وقّر النيب صلى الل عليه وسلم من سخر بشيء من هديه يف اهليئة 
واللباس كتقصري الثياب وإكرام اللحى وإعفائها، وكثري ممن يسخرون 
به��ذا اهل��دي النب��وي يزعم��ون أنه��م إمن��ا يس��خرون باألش��خاص ال باهلدي 
النب��وي، ث��م نراهم حيتف��ون مبن انتكس بعد االس��تقامة، وزاغ بع��د اهلداية، 
ون��زع مظاهر الس��نة من مست��ه وهيئته، ويعظمون��ه ويقدمونه، وخيتصونه 
بالرعاي��ة اإلعامي��ة، ويفتح��ون ل��ه اجمل��االت الصحفي��ة، وإذ ذاك مل تك��ن 

سخريتهم باألشخاص وإمنا بسنة املصطفى صلى الل عليه وسلم ؟!!!!! .
وهل وقر النيب صلى الل عليه وسلم من حاد عن طريقته، واستدرك 
علي��ه يف ش��ريعته، وابت��دع يف دين��ه ما ليس من��ه، وترك من الس��نة بقدر 
بدعت��ه، كمن حيي��ون املوالد، وخيتصون بعض الليال��ي بفضل وعبادات 

مل ترد يف الكتاب وال يف السنة ، ؟!!!!! .
إن الربه��ان احلقيقي للتعظي��م الصادق هو تعظيم ما جاء به - صلى 
الل عليه وس��لم - من الش��ريعة القائمة على الكتاب والسنة كما فهمها 

سلف هذه األمة، إذ العربة باحلقائق ال باملظاهر واألشكال اجلوفاء.
هل عّظمه من حلف به وهو القائل: )من حلف بغري الل فقد أش��رك( 

أبو داود ؟!!!!! .
ه��ل عّظمه من توس��ل بذات��ه خمالفًا بذلك ه��دي الصحابة - رضوان 

الل عليهم - ؟!!!!! .
هل عظمه من استغاث به من دون الل ؟!!!!! .

ألي��س ذل��ك كله تنك��راً حملبته وتعديًا لش��رعه وعصيان��ًا ألمره وهو 
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القائ��ل: )ال تطرون��ي كم��ا أط��رت النص��ارى اب��ن مري��م، فإمنا أن��ا عبد، 
فقولوا: عبد الل ورسوله(البخاري.

ه��ل من تعظيم��ه االبتداع يف دينه والزيادة يف ش��ريعته، من التمس��ح 
حبجرته  أو االحتفال مبولده ؟!!!!! .

أي حسن يف االحتفال ساعات وأيام ثم التقصري واإلهمال سائر العام ؟!!!!! .
وأي حس��ن يف االحتف��ال بزم��ن ت��ويف فيه املصطفى - صل��ى الل عليه 

وسلم - ؟!!!!! .
وأي حسن يف مشابهة دين النصارى املفتونن باالحتفاالت ؟!!!!! .

وأي حس��ن يف عمل مل يش��رعه احلبيب - صلى الل عليه وس��لم - ومل 
يفعله أنصاره ومحاة دينه ومحلة رسالته- رضي الل عنهم- ؟!!!!! .

أليسوا أصدق الناس حبًا له ؟!!!!! .
لو كان خرياً حمضًا أو راجحًا لكان الس��لف - رضي الل عنهم - أحق 
به منا، فإنهم أش��د حمبة لرس��ول الل - صلى الل عليه وس��لم - وتعظيمًا 

له منا، وهم على اخلري أحرص وعن التكلف أبعد .
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من تعظيم اهلل عز وجل
تعظيم كالمه

من أحب القرآن أحب الل فمن أحب شيئًا أكثر من ذكره  وال شيء 
عند احملبن أحلى من كام حمبوبهم فهو لذة قلوبهم وغاية مطلوبهم 
كم��ا ق��ال بعض الس��لف: )إذا أردت أن تعرف قدرك عن��د الل فانظر إل 

قدر القرآن عندك( .
عبد الل : إذا وجدت األيام متر عليك، و ليس لكتاب الل حظ من أيامك 
و س��اعات ليلك و نهارك، فابك على نفس��ك، و اس��أل الل العافية، و انطرح 
بن يدي الل منيبا مس��تغفرا، فما ذلك إال لذنب بينك و بن الل، فو الل ما 
حرم عبد الطاعة إال دل ذلك على بعده من الل عز وجل0  يقول ابن مسعود   
) إذا كنت يف خلوتك ال تبكي على خطيئتك و ال تتأثر بتاوة كتاب ربك  
فاعل��م أنك مس��كن  ق��د كبلتك خطيئتك( أخي : اغتنم س��اعات العمر يف 
اإلقبال على تاوة  كتاب الل وجاهد نفس��ك ولو جزءا كل يوم فس��تجد 
نفس��ك  ال تش��بع م��ن تاوت��ه وأتب��ع ذلك بالعم��ل وواظب عل��ى ذلك حتى 

املمات وستحظى بالفوز العظيم يف الدار األخرى .
كان أب��و عب��د الرمح��ن الس��لمي رمح��ه الل )إذا خت��م علي��ه اخل��امت 
القرآن أجلسه بن يديه  و وضع يده على رأسه  وقال : يا هذا اتق الل فما 

أعرف أحدا خريا منك إن عملت بالذي علمت( .
فكم من مسلم إذا تكالبت عليه اهلموم توضأ وتطهر ثم انتحى زاوية 
يف بيت��ه وأخ��ذ املصح��ف يتل��وه ويتلو فتزاح عن��ه اهلم��وم وتنجلي فيقوم 
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وكأمنا نشط من عقال .
وك��م م��ن مس��لم اضطجع على جنب��ه األمين عن��د نومه وق��رأ على 
نفس��ه بض��ع آيات كأمن��ا ميد بها طريقا إل ربه ويبتغ��ي بها رضاه فنام 

قرير العن آمنًا حبفظ الل ورعايته.
وكم من مس��لم أصابته الوحشة واستول عليه اخلوف فآنس نفسه 

بآيات فوجدها نعم األنيس، أزالت وحشته، وأذهبت خوفه .
وكم من مس��لم اضطرب وارتعد فتا آيات فأنزل الل عليه س��كينته 

وآمن روعته .
وك��م م��ن مس��لم التم��س الش��يطان إل قلب��ه س��بيًا وألق��ى إلي��ه 
بالش��بهات والش��كوك فما تكاد تنقدح ش��رارتها حتى يدعوه داعي اإلميان 
إل ترتي��ل آي��ات من القرآن فتقضي على كل ش��بهة وتقطع كل ش��ك 

فيعود قلبه مطمئنًا .
وكم من مس��لم ناله الفقر و مس��ه اجلوع فوجد يف القرآن غناه و يف 

تاوته غذاءه .
وك��م من مس��لم كاد أن يطغيه غناه و تذه��ب به بهجته فأنقذه الل 
بالقرآن يتلوه، فانكشف له الستار، و تذكر نعمة ربه فابتغى ما عند الل 

مبا عنده .
ف��إن فعل أحد ش��يئًا من ه��ذا فوجده فليحم��د الل فإنها نعمة عظمى 
أنعمه��ا الل علي��ه، و إن فع��ل أح��د مث��ل ه��ذا فاس��تعصى علي��ه أو مل جيد 

فلينظر يف حاله و ليفتش عن العلة يف نفسه فإنه من ِقَبِله هو ُأتي .
ألي��س م��ن الغ��ن العظيم أن يقرأ اإلنس��ان القرآن س��را و جهارا، ليا 
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ونه��ارا، أزمن��ة مدي��دة، وأيام��ا عدي��دة، ث��م ال تفي��ض عين��اه م��ن الدمع 
؟ والل تع��ال يق��ول :} ِإنَّ الَِّذي��َن ُأوُت��وْا اْلِعْل��َم ِم��ن َقْبِل��ِه ِإَذا ُيْتَل��ى َعَلْيِه��ْم 
داً *َوَيُقوُلوَن ُسْبَحاَن َربَِّنا ِإن َكاَن َوْعُد َربَِّنا ملََْفُعواًل  وَن ِلأَلْذَقاِن ُسجَّ رُّ خَيِ

وَن ِلأَلْذَقاِن َيْبُكوَن َوَيِزيُدُهْم ُخُشوعًا { اإلسراء / 107 . رُّ *َوخَيِ
وقال بعض السلف : » تفقد قلبك عند ثاث : عند تاوة القرآن وعند 
الذكر وعند الصاة، فإن مل ختشع فاسأل الل أن مينَّ عليك بقلب فإنه 
ال قل��ب ل��ك « يق��ول الفضيل ب��ن عياض : )م��ن مل يس��تأنس بالقرآن فا 
آنس الل وحش��ته( ما أعظمها من جلس��ة حن يكون جليس��ك مصحفك 
وأنيسك الل من تفرد بالعلم مل توحشه خلوة ومن تسلى بالكتب مل تفته 

سلوة ومن آنسته قراءة القرآن مل توحشه مفارقة اإلخوان .
إذا عظم يف صدرك تعظيم املتكلم بالقرآن، مل يكن عندك شيء أرفع، 
وال أش��رف، وال أنفع،  وال ألذ، وال أحلى من اس��تماع كام الل جل وعز، 
وفهم معاني قوله تعظيمًا وحبًا له، وإجااًل،  إذ كان تعال قائله، فحب 
القول على قدر حب قائله » يقول عثمان رضي الل عنه )لو طهرت قلوبنا 
ما ش��بعنا من كام ربنا ( لو س��ألت أي مس��لم : أتؤمن بأن القرآن هدى، 
 ون��ور، ورمح��ة، وموعظة وش��فاء، وحي��اة للقل��ب ؟ألجابك � وب��ا تردد  :

نعم ! و لكنك تأسف إذا علمت أن الكثري من املسلمن ال يعرف القرآن إال 
يف » رمضان »! فهو كمن يعلن اس��تغناءه عن هدى الل، ونوره، ورمحته، 

وشفائه، وحياة قلبه أحد عشر شهرا !
فم��ا أحوجن��ا إل الع��ودة إل الق��رآن اجملي��د ت��اوة وتوي��دا حفظ��ا 
و وعي��ا تدب��را وفهم��ا تعظيم��ا وتقدي��را عم��ا وتطبيقا حكم��ا وحاكما 
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ومش��رعا  وتعلما وتعليما قال رس��ول الل صلى الل عليه وسلم » من علم 
آية من كتاب الل كان له ثوابها ما تليت « ]السلسلة الصحيحة[  ونشرا 

وغياب أحد هذه األمور عن واقعنا هجر للقرآن فكيف بهجرها جعاء
م��ا أروع الق��رآن ح��ن يك��ون مؤث��را يف حياتن��ا كله��ا، ومفزع��ا حلل 
مش��اكلنا!  ش��كا مس��ئول للش��يخ اب��ن ب��از -رمح��ه الل- عقب��ات جيده��ا 
يف عمل��ه، فأخ��ذ الش��يخ بي��ده وعقد أصابع��ه واحدا واحدا عن��د كل أمر 
م��ن ه��ذه األوام��ر ال��يت ختمت بها الس��ورة: } يا أيه��ا الذين آمن��وا اصربوا 

وصابروا، ورابطوا ،واتقوا الل لعلكم تفلحون { آل عمران 200 .
أح��د الش��باب كان يعان��ي من تعلق��ه ببعض الفواح��ش، وكان جيد 
ش��دة يف تركه��ا، حت��ى أذن الل بذه��اب حبه��ا م��ن قلب��ه بس��بب تدب��ره 
��وَء  لقوله تعال – عن يوس��ف عليه الس��ام - : )َكَذِلَك ِلَنْصِرَف َعْنُه السُّ
َواْلَفْحَش��اء ِإنَُّه ِمْن ِعَباِدَنا امْلُْخَلِصَن(  يوس��ف 24 فرجع لنفس��ه وقال : لو 
كنت خملصًا ألجناني ربي كما أجنى يوسف عليه السام، ومل ميض 

وقت طويل حتى صار هذا الشاب أحد الدعاة إل الل .
يق��ول أحد الش��باب  كنت واقف عند إش��ارة مروري��ة جبوار برج من 
أش��هر األبراج الش��اهقة يف منطق��ة اخلليج فحدثتي نفس��ي : لو أن هذا 
ال��ربج مب��ا فيه لك ماذا أنت صانع؟؟! فما ه��ي إال ثواني معدودة وقبل أن 
ينبع��ث الض��وء األخضر عرضت لي آي��ة يف كتاب الل، هي والل أحب إل 
قليب  من ملء األرض ذهبًا و أبراجًا : } تبارك الذي إن شاء جعل لك خريا 
من ذلك جنات تري من حتتها األنهار وجيعل لك قصورا{ )الفرقان:10(

يق��ول أه��ل العل��م: »إن م��ن تعظيم كت��اب الل أن ال يوَض��ع يف أرض 
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ليَست حمَرَمة، وأن ال متدَّ إليه الِرجل، وأن ال توّلَيه ظهَرك«.
ومن تعظيم كتاب الل احملافظة على الُكتِب العاّمة والكتب املدرسّية 
والّصُحف اليت تشتِمل على آياٍت من القرآِن الكريِم يف ِغافها أو داِخلها، 
ف��ا متته��ن أوراق فيه��ا ذكر الل، ق��ال القاضي عياض رمح��ه الل: » من 
استخفَّ بالقرآن أو باملصَحف أو ِبشيٍء منه فهو كاِفٌر بإجاِع املسِلمن«، 
ويق��ول اإلم��ام الن��ووي يف كتاب��ه التبي��ان يف آداب محلة الق��رآن: »أجع 
املس��لمون على وج��وب تعظيم الق��رآن على اإلطاق وتنزيه��ه وصيانته، 
وأجع��وا عل��ى أن م��ن جح��د حرًفا جممًعا علي��ه أو زاد حرًف��ا مل يقرأ به 
أح��د وهو ع��امل بذلك فهو كافر، وأجعوا على أن من اس��تخف بالقرآن 
ب بش��يء مما جاء  أو ش��يء من��ه أو باملصحف أو ألق��اه يف القاذورة أو كذَّ
ب��ه م��ن حك��م أو خرب أو نفى ما أثبته أو أثبت ما نفاه وهو عامل أو ش��ك يف 
ش��يء من ذلك فهو كافر، وكذلك إن جحد ش��يًئا من كتب الل تعال 

كالتوراة واإلجنيل وأنكر أصله فهو كافر « . 
��م بعَظِم قائله،  كل ه��ذا م��ن تعظيم كام الل تع��ال، فالكام يعظَّ
فكيف إذا كان املتكلم هو الل جل يف عاه؟! وهكذا الس��لف جعلوا القرآن 

حياة قلوبهم .
قال أحد الصاحلن : اقرأ ماشئت واحفظ ما شئت ولكن بغري القرآن 

لن تنجو ولن تسعد ولن تفلح .. القرآن حياة القلوب .
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ومن تعظيم  اهلل عز وجل
تعظيم الصالة وشأنها

وصي��ة الل لرس��له عليه��م الصاة والس��ام إنها الص��اة : أوصى الل 
عيس��ى # بالص��اة وه��و يف املهد صبًيا. لكم أن تتخيل��وا وليًدا يف مهده 

يقول: )وأوصاني بالصاة( !
إنه��ا الص��اة  :  مل��ا نه��ى ش��عيٌب # قوم��ه عن الش��رك وعن الفس��اد 
ُيع��رف  مَب  أرأي��ت  تأم��رك....«  أصات��ك  ش��عيب  ي��ا  »قال��وا  االقتص��ادي 

مون؟! املصلحون؟   وماذا يعظِّ
إنها الصاة  :  يرك إبراهيُم # أهله يف صحراء قاحلة،  ثم يقول: 
»ربن��ا إن��ي أس��كنت م��ن ذرييت ب��واد غ��ري ذي زرع عن��د بيتك احمل��رم ربنا 

ليقيموا الصاة«!
إنه��ا الص��اة  : يأت��ي موس��ى # ملوع��ٍد ال تتخي��ل العق��وُل عظمت��ه، 

فيتلقى أعظَم أمرين:
» إني أنا الل ال إله إال أنا ف�)اعبدني.. وأقم الصاة( لذكري « !

انها الصاة  :  ما أجلَّ هذا الوحي!  »وأوحينا إل موسى وأخيه أن تبوَّءا 
لقومكما مبصر بيوًتا واجعلوا بيوتكم قبلًة وأقيموا الصاة«!

انها الصاة  :  سليمان # يضرُب أعناَق خيله وسوَقها؛ ألنها أشغلته 
عن صاة العصر »حتى توارت باحلجاب«!    بالل عليك! ما حالي وحالك 

عند فوات الصاة ؟!
إنها الصاة  :   أين جاءت بش��رى الولد لزكريا بعد أن بلغ من الكرب 
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عتّيا؟!  »فنادته املائكة وهو قائٌم )يصلي( يف احملراب«  قائٌم يصلي!
إنها الصاة  :  ُيشغل الكفاُر رسول الل @ عن صاة العصر؛ فيدعو 
عليه��م دع��اًء مرعًب��ا! » م��أل الل قبوره��م وبيوته��م ن��اًرا كما ش��غلونا عن 

الصاة « !
إنه��ا الص��اة  :  ما ُقِرنت عبادٌة يف القرآن بعبادات متنوعة كالصاة، 

فإنها قرينة الزكاة، والصرب، والنسك، واجلهاد، وغري ذلك !
إنها الصاة  يا أمة اإلس��ام  يقول صلى الل عليه وس��لم  :)وال ترك 

صاة مكتوبة متعمدا فمن تركها  متعمدا فقد برئت منه  الذمة  (  .
إخوان��ي : أحي��ب أحدك��م أن يس��مع من��ادي الص��اة فيدب��ر فيك��ون 
موصوف��ا به��ذه اآلي��ة  )فا صدق وال صلى ولكن ك��ذب وتول ثم ذهب 
إل أهله يتمطى(  )ومن كفر فإن الل غي عن العاملن( ومن ختلف عن 

صاة الفجر فقد ضيع صاته ومن ضيع صاته فا خري يف حياته .
أخ��ي الكري��م !  ولنتأم��ل حال أولئك املعظمن لل تع��ال عند قيامهم 
للص��اة ؛ فق��د قال جماهد رمحه الل: كان إذا ق��ام أحدهم يصلي يهاب 
الرمحن أن يشد بصره إل شيء، أو أن يلتفت أو يقلب احلصى، أو يعبث 
بش��يء أو حيدث نفس��ه من ش��أن الدنيا إال ناسيًا ما دام يف صاته، وكان 
ابن الزبري إذا قام يف الصاة كأنه عود من اخلشوع، وكان يسجد فأتى 
املنجني��ق فأخ��ذ طائفة م��ن ثوبه وه��و يف الصاة ال يرفع رأس��ه، وكان 
مس��لمة بن بش��ار يصلي يف املس��جد فانهدم طائفة منه فقام الناس وهو 

يف الصاة مل يشعر .
وكان عل��ي ب��ن أبي طالب رضي الل عنه إذا حضرت الصاة يتزلزل 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





52

ويتل��ون وجه��ه، فقي��ل له: م��ا لك ؟ فق��ال: ج��اء والل وقت أمان��ة عرضها 
الل عل��ى الس��ماوات واألرض واجلب��ال فأبن أن حيملنها وأش��فقن منها 

ومحلتها .
وه��ذا غيض من في��ض من أخبار وأحوال أولئ��ك املعظمن لل، اللهم 

كما رزقتهم تعظيمك فارزقنا إياه يا مسيع الدعاء .
ولننظ��ر حل��ال الس��لف الذي��ن كانت قلوبه��م عند حضور الص��اة تتوله 
وتشتاق و حتن وعند فواتها تتأسف وحتزن وتغتم وتهتم وتبكي وتندم وتئن.

كان بعض الس��لف يعد الذهاب إل املس��جد بعد األذان تقصريا  وأن 
الفضل  هو يف الذهاب  قبل النداء. قال سفيان بن عيينة : ال تكن مثل عبد 

سوء. ال يأتي حتى يدعى... ائت الصاة قبل النداء.
ق��ال إبراهي��م التيم��ي: إذا رأي��ت الرج��ل يته��اون يف التكب��رية األول 
فاغس��ل ي��دك من��ه. كان أبي عبدالرمحن الس��لمي حيم��ل وهو مريض 

إل املسجد .
َعْب��ُدالِل ْب��ُن ُعَم��َر َفَقْد َفاَتْتُه َصَاُة الِعَش��اِء َم��َع اجَلَماَع��ِة َفَأْحَيا ُكلَّ 

ًرا َعَلى َفَواِت َأْجِرِه . سُّ َاِة حَتَ َلْيِلِه ِبالصَّ
قال ربيعة بن يزيد : ما أذن املؤذن لصاة الظهر منذ أربعن سنة إال 

وأنا يف املسجد إال أن أكون مريضًا أو مسافراً .
وقال س��عيد بن املس��يب: ما فاتتي التكبرية األول منذ مخس��ن سنة 

وما نظرت يف قفا رجل يف الصاة منذ مخسن سنة .
وق��ال وكي��ع ب��ن اجل��راح: كان األعمش قريًبا من س��بعن س��نة مل 

تفته التكبرية األول .
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وق��ال ح��امت األص��م ق��ال: فاتت��ي الص��اة يف اجلماع��ة فعزان��ي أب��و 
إسحاق البخاري وحده، ولو مات لي ولد لعزاني أكثر من عشرة آالف، 

ألن مصيبة الدين أهون عند الناس من مصيبة الدنيا .
وروي أن السلف كانوا يعزون أنفسهم ثاثة أيام إذا فاتتهم التكبرية 
األول ويعزون سبعا إذا فاتتهم اجلماعة  فيامن فاتته صاة الفجر هذا 

اليوم أعظم الل أجرك وأحسن عزاءك .
وق��ال اب��ن عمر رضى الل عنهما: خرج عمر يومًا إل حائط له فرجع 
و ق��د صل��ى الن��اس العصر فق��ال عمر : إن��ا لل و إنا إليه راجع��ون فاتتي 
صاة العصر يف اجلماعة أش��هدكم أن حائطي على املس��اكن صدقة 
ليكون كفارة ملا صنع عمر رضي الل عنه و احلائط البستان فيه النخل.
��ُر ُنُفوُس��ُهْم َوَتَتَلوَُّع َأْفِئَدُتُهْم ِإَذا َفاَتْتُهْم َصَاُة اجَلَماَعِة،  َكاَنْت َتَتَحسَّ
ًة؛ أِلَنَُّه َم��ا َأْدَرَك اجَلَماَعَة، َكاَن  ا َأيَّاًما ِعدَّ َكاَن الَواِح��ُد ِمْنُه��ْم َيِعيُش َغمًّ
وَن َت��ْرَك  ْف��ِل ِإَذا َفاَتْت��ُه اجَلَماَع��ُة، َب��ْل َكاُن��وا َيُع��دُّ َأَحُدُه��ْم َيْبِك��ي َكالطَّ

اجَلَماَعِة ِمْن ِإْحَدى الُكرَبِ .
قال حممد الصوري: كان سعيد إذا فاتته صاة اجلماعة بكى .

ُد ْبُن مَساَعَة التَِّميِميُّ َيُقوُل َعْن َنْفِسِه: َمَكْثُت َأْرَبِعَن َسَنًة  مَّ َوَهَذا حُمَ
ًس��ا َوِعْش��ِريَن  ي َفَصلَّْيُت مَخْ َم َماَت��تْ ُأمِّ ُة اأُلوَل ِإالَّ َي��وْ مَلْ َتُفْت��يِ التَّْكِب��ريَ

َصاًة ُأِريُد التَّْضِعيَف .
��اِم يِف َعْص��ِرِه َكاَن ِإَذا  َوَه��َذا َس��ِعيُد ْب��ُن َعْبِدالَعِزيِز التَُّنوِخيُّ ِإَماُم الشَّ
��ُه الُل 0وه��ذا عام��ر ب��ن عب��د الل مسع  َفاَتْت��ُه َص��اُة اجَلَماَع��ِة َبَك��ى َرمِحَ
امل��ؤذن وه��و يف ف��راش امل��وت  فق��ال خ��ذوا بي��دي  فقي��ل له إن��ك مريض 
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ق��ال أمس��ع داع��ي الل  فا أجيب��ه  فأخذوه بي��ده فدخل يف ص��اة املغرب 
فرك��ع م��ع اإلمام ثم مات وه��ذا ثابت بن عامر  مس��ع أذان املغرب فقال 
ألبنائه امحلوني إل املس��جد  فقالوا  أنت مريض  وقد عذرك الل  فقال 
ال إل��ه إال الل أمس��ع حي عل��ى الصاة  حي على الفاح  ثم ال أجيب والل 
لتحملوني إل املسجد  فلما كان يف السجدة األخرية  من صاة املغرب 
قب��ض الل روح��ه  لعم��ر الل والل إنه��ا اخلامت��ة احلس��نة   هنيئ��ا ملن بكاه 
موض��ع س��جوده يف األرض  وموض��ع عمل��ه الص��احل يف الس��ماء  ويق��ول 
بع��ض الس��لف وق��د تاوز عمره التس��عن س��نة مل أص��ل الفريضة قط 
منف��ردا إال مرت��ن  وكأن��ي مل أصلهم��ا   ويقول ابن مع��ن  عن إبراهيم 
ب��ن ميم��ون كان إذا رف��ع املطرقة  فس��مع الن��داء مل يرده��ا وبعضهم إذا 
غرز اإلبرة مل خيرجها  وقال الش��عيب ما دخل وقت الصاة منذ أس��لمت  
إال و أن��ا عل��ى وض��وء   هذه هي الرجولة ومن يري��د اجلنة  هذه هي حال 
الس��لف م��ع الص��اة فم��ا حالنا ي��ا ترى معها  س��ؤال يطرح نفس��ه  وكل 
واح��د يعرف نفس��ه   يق��ول أحدهم  إذا ذكرت مناقب الس��لف افتضحنا  
هك��ذا  إخوان��ي ملا عرف الس��لف الصاحل ه��ذا الربح العظي��م  ضربوا أروع 
األمثلة يف املنافس��ة واملس��ابقة إل احملافظة كل احملافظة على  تكبرية 

اإلحرام .
ه��ؤالء هم الرجال هم الرجال حقا وصدقا وحاش��ا ثم حاش��ا أن يقال 
لغريه��م رج��ال  وصدق الل : )رجال ال تلهيهم ت��ارة و ال بيع عن ذكر 

الل وإقام الصاة( .
ِل  َهَذا َخرَبُ َس��َلِفَنا َمَع َصَاِتِهْم َفَما َخرَبَُنا َمَع َصَاِتَنا؟ َما َحاُلَنا َمَع َأوَّ
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َفِريَضٍة َسُنْسَأُل َعْنَها؟
��َاِة َواجَلَماَع��اِت َأْصَبَح  ��ا ُيْؤَس��ُف َل��ُه َأنَّ التَّْفِريَط يِف َش��ْأِن الصَّ ِإنَّ مِمَّ
ِمَن ِإالَّ َما َرِحَم َربِّي، َوَقلِّْب َنَظَرَك َأِخي  َظاِهَرًة يِف ُبْلَداِن َكِثرٍي ِمَن امُلْس��لِ
امُلَب��اَرَك َوَق��اِرْن َبْنَ َأْعَداِد امُلَصلَِّن يِف َصَاِة الَفْج��رِ ُثمَّ يِف َمَواِكِب النَّاِس 
ْرُف َخاِس��ًئا َوُهَو َحِس��رٌي.   َفآٍه ِمْن ُنُفوٍس  َخاِرَج��ًة ِلَعَمِلَه��ا! َيْرَتدُّ ِإَلْيَك الطَّ
ِن ُيَناِديَها  مْحَ ُك ِلِنَداِء الرَّ اُتَها الَعاِجَلُة َواَل َتَتَح��رَّ َها َوَلذَّ ُكَه��ا َمَصاحِلُ رِّ حُتَ
ِتِه َوُرْضَواِنِه.. أيها النائم عن الصاة.. كيف تفوت على نفسك هذا  ِلَرمْحَ
اخل��ري العظي��م؟ كي��ف تهنأ بالنوم، والناس يف املس��اجد يصل��ون، وقرآن 
الفج��ر يش��هدون.كيف يطي��ب ل��ك الفراش، وأن��ت ال تعل��م، إذا وضعت 
رأس��ك عل��ى وس��ادتك، أترف��ع رأس��ك بنفس��ك، أم ُيرف��ع فا تق��وم إال يف 

قربك ؟
س��ي��ب��ل��غ��ُه  ي���وم���ًا  أج�����ٍل  ِذي  وك�����ُل 

س��ي��ل��ق��اُه ي���وم���ًا  ع��م��ٍل  ِذي  وُك�����لُّ   
ٍر يِف َصَاِتِه اأْلَْمُر َخِطرٌي، َواْلَوِعْيُد َشِدْيٌد، َوَتْرُك اْلَصَاِة  َفَيا ُكلَّ ُمَقصِّ

َبِرْيٌد ُمْوِصٌل للنَِّفاِق َواْلُكْفِر، ِواَل َحظَّ يِف اإْلِْسَاِم ملَِْن َتَرَك اْلَصَاَة.
س��ل��ي��م��ة ال����ق����ل����وب  أن  ل�����و  والل 

ل��ت��ق��ط��ع��ت أس���ف���ا م����ن احل���رم���ان
ل���ك���ن���ه���ا س����ك����رى حب�����ب ح��ب��ي��ب��ه��ا 

ال���ف���ان���ي واحل�����ط�����ام  ب����امل����ل����ذة  أو 
فالس��عُيد مِن اعترب بأمِسه، ونظر لنفس��ه، وحافظ على مخسه وأعدَّ 

لرمِسه وراقَب الل يف جهِره وهمِسه
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ح���اف���ظ ع���ل���ى ص���ل���وات���ك اخل��م��س
ت������راه ال مي��س��ي ك�����������������م م��ص��ب��ح 

واس��ت��ق��ب��ل ال���ي���وم اجل���دي���د ب��ت��وب��ة
ع���ل أن مت��ح��و م���ا ك����ان ب��األم��س

قال العامة ابن باز  رمحه الل : أي عمل بعد األذان ال بركة فيه .
طف��ل يف الرابع��ة من عمره رفض األكل والش��رب مع والده يومًا ما 
عندما عاد من الروضة لعلمه أن أباه كافر ألنه ال يصلي تعلم ذلك من 
معلمت��ه يف الروض��ة. فما كان م��ن األب إال أن بدأ يف الصاة متأثراً مبا 
ح��دث من ابنه حن رفض مؤاكلته فكان هذا الربعم الصغري ال يتجاوز 

الرابعة سياقة هداية لوالده. فهل نكون نن كذلك دعاة يف البيوت .
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تعظيم السلف هلل
في الفتيا

مل��ا يف الفت��وى م��ن اخلط��ر العظي��م والتبعة اجلس��يمة كان الس��لف 
الفتي��ا  يأب��ون  املش��هورين  واألئم��ة  والتابع��ن  الصحاب��ة  م��ن  الص��احل 
ويش��ددون فيه��ا ويتحاش��ونها و يتدافعونها  تعظيم��ا لل وال يرون بذلك 
بأسًا وال غضاضة وال يقدمون عليها إال عند احلاجة الشديدة إليهم فيها 
أو عند الضرورة إذا تعينت على أحدهم خمافة جماوزة احلق فيهلكون.

كل ذل��ك استش��عار منه��م هلول املوق��ف بن يدي الل حن يس��أل املكلف 
م��ا نس��به إل رب��ه وقال عنه م��ن حتليل وحتريم أكان ع��ن علم أم بغري 
عل��م وه��ل كان خالصًا لوجه الل مقصوداً به نصح املس��لمن أم به دخن. 
لقد كان النيب @ يسأل عما مل ينزل عليه فيه الوحي، فيتوقف حتى 
ين��زل الوح��ي فيجيب الل عما س��ئل في��ه نبيه ومنثل مبث��ال واحد فقط 
وُح ِمْن َأْمِر َربِّي{االسراء 85 حديث جربيل  وِح ُقِل الرُّ }َوَيْس��َأُلوَنَك َعِن الرُّ
» قال متى الس��اعة قال : ما املس��ئول عنها بأعلم من الس��ائل « متفق عليه  
ويف حديث مصري من ميوت صغرياً ملا سئل عنه @  قال : » الل أعلم مبا 

كانوا فاعلن « البخاري .
وكلم��ة الصدي��ق > أي مساء تضل��ي وأي أرض تقلي إذا أنا قلت 
يف كت��اب الل بغ��ري علم وه��ا هو عمر بن اخلطاب > تن��زل به احلادثة 
فيجمع هلا الصحابة ويستش��ريهم فيها. وقد تدافع الصحابة } ومن 
أت��ى بعده��م من علم��اء الس��لف الفتوى طلبًا للس��امة فق��د روى اإلمام 
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أمح��د وغ��ريه ع��ن عب��د الرمحن ب��ن أب��ي ليلى ق��ال : » أدركت عش��رين 
ومائة من األنصار من أصحاب رسول الل @ يسأله أحدهم عن املسألة 
 فريده��ا ه��ذا إل هذا وه��ذا إل هذا حت��ى ترجع إل األول« وق��ال الرباء :
» لق��د رأي��ت ثامثائة من أصحاب بدر ما فيهم من أحد إال وهو حيب أن 
يكفي��ه صاحب��ه الفتيا. وما منهم من حيدث حبديث إال ود أن أخاه كفاه 
إياه، وال يس��تفتى عن ش��يء. إال ود أن أخاه كفاه الفتيا « وكان عمر بن 
اخلطاب وعلي وعامة خيار الصحابة رضي الل عنهم كانت ترُد عليهم 
املس��ائل وه��م خ��ري القرون ال��ذي بعث في��ه النيب @ وكان��وا جيمعون 
أصحاب النيب @ ويسألون ثم يفتون فيها. قال ابن مسعود وابن عباس 
رض��ي الل عنهم��ا :)م��ن أفت��ى عن كل ما يس��أل فيه فهو جمن��ون( وقال 
بع��ض الس��لف الص��احل : » ليتق أحدك��م أن يقول أح��ل الل كذا، وحرم 
ك��ذا، فيق��ول الل، ل��ه : كذبت مل أحل كذا ومل أح��رم كذا، فا ينبغي 
أن يق��ول مل��ا ال يعل��م وال ورد الوح��ي املبن بتحليله وحترمي��ه : أحله الل 
وحرمه الل جملرد التقليد أو بالتأويل «.وقال أبو حنيفة :» لوال الَفَرق من 
الل تع��ال أن يضي��ع العامل م��ا أفتيت، هلم يكون املهنأ وعل��ي الوزر« وقال 
مالك بن أنس » إني ألفكر يف املسألة منذ بضع عشر سنة ، فما اتفق فيها 
 ل��ي رأي إل اآلن. وق��ال : رمب��ا وردت عل��ي املس��ألة فأفك��ر فيه��ا ليالي « .
وكان يق��ول : » م��ن أحب أن جييب عن مس��ألة فليعرض نفس��ه قبل أن 
جييب على اجلنة والنار، وكيف يكون خاصه يف اآلخرة، ثم جييب « . 
وقال بعضهم : » لكأمنا مالك إذا س��ئل عن مس��ألة والل واقف بن اجلنة 
والن��ار. وق��ال :ما ش��يء أش��د عل��ي من أن أس��أل عن مس��ألة م��ن احلال 
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واحلرام ألن هذا هو القطع يف حكم الل، ولقد أدركت أهل العلم والفقه 
ببلدنا  وأن أحدهم إذا س��ئل عن مس��ألة كأن املوت أشرف عليه «.ويروى 
أنه س���أله رجل عن مسألة استودعه إياها أهل املغرب فقال : »ما أدري ما 
ابتلينا بهذه املس��ألة ببلدنا، وال مسعنا أحداً من أش��يخنا تكلم فيها ولكن 
تع��ود، فلم��ا كان م��ن الغد  ج��اء  وقد حتمل ثقله على بغل��ه يقوده فقال 
: مس��أليت، فق��ال : م��ا أدري م��ا ه��ي، فقال الرج��ل : يا أبا عب��دالل تركت 
خلف��ي م��ن يقول : ليس على وجه األرض أعلم منك ! فقال مالك – غري 
مس��توحش- : إذا رجعت فأخربهم أني ال أحس��ن «. وسأله آخر فلم جيبه، 
فق��ال ل��ه : ي��ا أبا عب��دالل، أجبي فق��ال : » وحيك تري��د أن تعلي حجة 
بين��ك وب��ن الل، فأحت��اج أن��ا أواًل أن أنظ��ر كي��ف خاصي ث��م أخلصك 
«. وع��ن اهليثم��ي ب��ن جي��ل قال : ش��هدت مالكًا س��ئل عن مث��ان وأربعن 
مس��ألة، فق��ال يف اثنت��ن وثاث��ن منها ال أدري، وس��ئل م��ن العراق عن 
أربعن مس��ألة فما أجاب إال يف مخس وس��ئل مرة عن مس��ألة فقال : ال 
أدري، فقال الس��ائل : إنها خفيفة س��هلة، وإمنا أردت أن أعلم بها األمري. 
وكان الس��ائل ذا قدر. فغضب مالك وقال : مس��ألة خفيفة س��هلة ! ليس 
يف العلم شيء خفيف ! أما مسعت قول الل تعال : }إنا سنلقي عليك قواًل 
ثقيًا{ . وقال عبيد الل بن أبي جعفر : » أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم 

على النار « .
وه��ذا أيض��ًا مم��ا يؤث��ر ع��ن بع��ض العلم��اء املعاصري��ن ؛ فق��د ذك��ر 
عبدالرمحن بن يوسف الرمحة يف »اإلجناز يف ترجة اإلمام عبدالعزيز 
ب��ن ب��از «.»والش��يخ – رع��اه الل - ال يت��ورع ع��ن ق��ول ال أدري، والل أعلم، 
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بل هي س��احه يف كثري من األحاين، وهذا نهج علمي دقيق س��ار عليه 
مساحته، بل عددت له يف جملس أكثر من عش��ر مرات وهو يقول : الل 
أعلم «. أه�. هكذا كان أسافنا يهربون من الفتوى ال لقصور يف تفكريهم 
وال لضع��ف يف علمه��م ب��ل ألنهم يهاب��ون الل وجيلون دين��ه وكان كل 
واحد منهم يتمنى أن يكفيه غريه ش��أن الفتوى 0فانظر رعاك الل كيف 
انعك��س احل��ال اليوم ص��ار املرهوب من��ه مطلوبًا واملطل��وب مرهوبًا يقول 
بش��ر بن احلارث »من أحب أن ُيس��أل فليس بأهل أن ُيس��أل«. ال س��يما يف 
ه��ذا الزمن الذي ظهرت فيه موجات الفنت والش��هوات والش��بهات وكثر 
في��ه الط��رق الضالة واألح��زاب املنحرفة كل حزب مب��ا لديهم فرحون. 
نس��أل الل العافي��ة فليتأم��ل املتس��رعون إل الفتي��ا بغ��ري علم م��ا ذكر . 

اللهم أرنا احلق حقًا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطًا وارزقنا اجتنابه .
–  خمتصرا من رس��الة  بعنوان : منزلة الفتوى لكاتب هذه األس��طر 
تقدي��م مساح��ة املفيت الع��ام للمملك��ة الش��يخ عبدالعزيز ب��ن عبدالل آل 

الشيخ حفظه الل  وهي مطبوعة ولل احلمد .
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الوسائل التي تعين على
تحقيق تعظيم اهلل :

يا مس��لم عظ��م موالك حق تعظيمه وإليك الوس��ائل ال��يت تعن على 
حتقيق تعظيم الل :

وقب��ل ذكره��ا أقول ل��ك : عليك باإلخاص و احذر الرياء والس��معة 
والتمس وجه الل .

فاإلخاص : استواء أفعال العبد يف الظاهر والباطن   وقال آخر : نظر 
األكي��اس يف تفس��ري اإلخاص  فل��م جيدوا غري ه��ذا أن تكون حركته 
وس��كونه يف س��ره و عانيته  لل وحده ال ميازجه ش��يء ال نفس و ال هوى 

و ال دنيا .
وحتقي��ق اإلخ��اص حيت��اج إل جماه��دة  و مصابرة  يقول س��فيان 
بن عيينة : )اثنتان أنا أعاجلهما منذ ثاثن سنة ترك الطمع فيما بيي 

وبن الناس وإخاص العمل لل( .
اعم��ل لوج��ه واحد ليكف��ك الوجوه كله��ا. والزم بابا واح��دا تفتح لك 
األب��واب. واخض��ع لس��يد واح��د ختض��ع ل��ك الرق��اب. وإذا أردت أن تدف��ع 

الرياء عن نفسك فانظر إل جيع ما يف الدنيا على أنها جادات .
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تعظيم  تحقيق  على  تعين  التي  الوسائل  وإليك 

اهلل فمنها :
أوال : االستس��ام لل واالنقياد لش��رعه والطاعة له هي مناط القبول 

عند الل والرضا .
ومل��ا كان يف نص��وص الش��ريعة وأحكامه��ا ما خيالف ش��هوات بعض 
الناس وش��بهاتهم كان تلقيهم لتلك النصوص واألحكام مصحوبًا بنوع 

من الردد والتقاعس مع التثاقل واحلرج يف صدورهم .
فمن عامات تعظيم النصوص الش��رعية عدم االختيار أو املشورة يف 
قب��ول حك��م الل تعال بل التس��ليم الكام��ل املطلق دون تردد أو ش��ك) وما 
كان ملؤم��ن وال مؤمن��ة إذا قضى الل ورس��وله أم��راً أن يكون هلم اخلرية 
من أمرهم ومن يعص الل ورسوله فقد ضل ضااًل مبينا( األحزاب: 68 .

» ف��إذا حك��م الل ورس��وله صل��ى الل علي��ه وس��لم بش��يء فلي��س ألحٍد 
خمالفته. وال اختيار ألحد  هاهنا وال رأي وال قول « اه� .

وم��ن عام��ات تعظي��م النص��وص الش��رعية ع��دم وجود احل��رج عند 
مساع النص الش��رعي ويتأكد هذا عند تطبيقه قال تعال: )) فا وربك 
ال يؤمن��ون حت��ى حيكم��وك فيم��ا ش��جر بينهم ث��م ال جيدوا يف أنفس��هم 

حرجًا مما قضيت ويسلموا تسليمًا (( النساء : 65 .
ومن عامات تعظيم النصوص الشرعية الغضب لل تعال إذا انتهكت 

حمارم الل وحماولة التغيري ما استطاع املرء إل ذلك سبيًا .
  عن عائشة  رضي الل عنها قالت : ) ما خري رسول الل صلى الل عليه 
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وسلم بن أمرين إال اختار أيسرهما ما مل يكن إمثًا، فإن كان إمثًا كان 
أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الل صلى الل عليه وسلم لنفسه إال أن 

تنتهك حرمة الل فينتقم لل بها ( أخرجه البخاري .
ومن عامات تعظيم النصوص الش��رعية أن ميس��ك عما ليس له به 
عل��م وأن حي��ذر من اخلوض يف ذلك وأن جيعل نصب عينيه قوله تعال: 
)وال تق��ف م��ا لي��س لك ب��ه علم إن الس��مع والبص��ر والف��ؤاد كل أولئك 

كان عنه مسئواًل ( اإلسراء : 36 .
فاخلوض يف معاني كام الل وكام رس��وله صلى الل عليه وس��لم 
دون دراية أو س��ؤال، من القول على الل با علم وهذا من الذنب العظيم 

فضًا عما جيره من املفاسد، من ضال اآلخرين وإضاهلم .
ثانيًا : - االعتناء بتاوة القرآن الكريم و تدبر آياته والعمل مبقتضاه. 
) ولعلنا نقف  مع آية من كتاب الل.. وأي آية ؟! إنها أعظم آية يف كتاب 

الل... إنها آية جعت مظاهر العظمة كلها.. إنها آية الكرسي ( . .
ملاذا آية الكرسي ؟

• كلم��ا تكاتفت علّي س��حب اهلم��وم وأحاطت بي األح��زان والغموم 
وغلبت��ي الوس��اوس والظنون.. تأملت يف آية الكرس��ي فوقع بصري على  
��يُّ اْلَقيُّ��وُم( فأحسس��ت به��ا تهز قل��يب وتزل��زل كياني  قول��ه تعال��ي )احْلَ
وحتط��م أحزان��ي وكأنه��ا ختاطب��ي : رب��ك ع��ز وج��ل يت��ول إم��دادك 
ورعايتك ويتول حفظك ونصرتك ويذهب آالمك ومتاعبك.. فإذا هزتك 
األح��وال، وطوقت��ك احلوادث، وحلت بك الكربات، فقل لقلبك : أتدري يف 
كن��ف من أن��ت ؟.. أنت يف كنف ومحى  الركن ال��ذي ال يضام، والقوة 
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يُّ اْلَقيُّوُم( . اليت ال ُترام، والعزة اليت ال ُتغلب.. حسبك )احْلَ
•  كلم��ا همم��ت مبعصي��ة أو غلبتي ش��هوة أوغرتي نفس��ي األمارة 
بالس��وء فأوقعت��ي يف ش��باك اهل��وى.. طالع��ت ق��ول رب��ي يف آية الكرس��ي 
)اَل َتْأُخ��ُذُه ِس��َنٌة َواَل َنْوٌم( فاضطرب فؤادي وارتف��ت أوصالي وتزلزلت 
جوارحي.. وحيك يا نفس.. أتدرين من يراقبك ؟ من يّطلع على ظاهرك 
ُدوُر(  ِف��ي الصُّ وباطن��ك ؟ إن��ه الل ع��ز وجل )َيْعَل��ُم َخاِئَنَة اأْلَْع��ُنِ و ما خُتْ
)غاف��ر19( ي��ا الل ! حت��ى خائن��ة األع��ن ! اخلائنة ال��يت يظن اإلنس��ان أنه 
وح��ده الذي حيس��ها ويعرفها، وأال أحد يف الوج��ود كله يراها أو يفهمها 
؟ إنه لش��عور رهيب أن حتس فجأة بأن��ك موضوع حتت املراقبة.. املراقبة 
الدقيق��ة ال��يت ال ت��رك صغ��رية م��ن عمل��ك وال كب��رية إال أحصته��ا 

وسجلتها عليك .
• كلم��ا ضعف��ت يف مواجه��ة الش��دائد واألزم��ات وكدت أنه��ار أمام 
اخلطوب وامللمات.. فضاقت علّي السبل، وبارت احليل، وتقطعت احلبال، 
وض��اق احل��ال.. إذ بآي��ة الكرس��ي توقظي م��ن غفليت وكأنه��ا تعاتبي : 
��َماَواِت َوَما يِف اأَلْرِض( ؟ أما  هل نس��يت امللك عز وجل الذي )له َما يِف السَّ
َماَواِت َواأْلَْرِض ُكلَّ َيْوٍم ُهَو يِف  علمت أن امللك سبحانه )يْسَأُلُه َمن يِف السَّ
َشْأٍن(( )الرمحن 29(.. فها رفعت إليه شكواك ؟! ها قصدت باب موالك 
؟!.. وحيك.. أنس��يت ما خولك وأعطاك ؟ أما خلقك فس��واك ؟.. أما أهلمك 
اإلس��ام وه��داك ؟.. أم��ا قربك بفضل��ه وأدناك ؟.. أما ِب��ره يف طرفة عن 

يغشاك ؟
• كلم��ا ردد لس��اني قول��ه تع��ال )َوُه��َو اْلَعِل��يُّ اْلَعِظيُم(.. س��ارع قليب 
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وجوارح��ي بالس��جود لل ع��ز وج��ل.. أال م��ا أروع الس��جود لل.. فهو أقصى 
درج��ات العبودي��ة، وأجل مظاه��ر التذلل، وأصدق دالئ��ل اإلذعان، أجل 
رسائل احلب وأعذب مناظر اخلشوع وأفضل أثواب االفتقار وهو انطراح 
للجبار، وتذلل للقهار.. إهلي.. س��جد لك قليب وخش��عت جوارحي وهتف 
لس��اني معلن��ا أن العظم��ة لل، والكربي��اء لل، واالس��تعاء لل، والق��وة لل، 

واجلربوت لل، وامللك لل، والعبودية لل .
فحقي��ق بآية احتوت على هذه األمساء والصفات واملعاني اجلليلة أن 
تك��ون أعظ��م آية يف كتاب الل وحي��ق ملن قرأها بتدب��ر وتفهم أن ميتلئ 

من اليقن والعرفان واإلميان .
فس��بحان م��ن ل��ه العظم��ة العظيم��ة والكربي��اء اجلس��يمة والقه��ر 
والغلبة لكل ش��يء، فقد اش��تملت هذه اآلية على توحيد اإلهلية وتوحيد 
الربوبي��ة وتوحيد األمساء والصفات، وعل��ى إحاطة ملكه وإحاطة علمه 
وس��عة س��لطانه وجاله وجمده، وعظمته وكربيائه وعلوه على جيع 
خملوقات��ه، فه��ذه اآلية مبفردها عقيدة يف أمساء الل وصفاته، متضمنة 
جلميع األمساء احلسنى والصفات العا((. خمتصرا وبتصرف يسري من 

كتاب بعنوان  : )وربك فكرب(.. تقديم أ.د. عبد احلي الفرماوي.
ثالثا :  التفكر يف خملوقات الل – عز و جل - ؛ فيدرك من خال ذلك 

عظمة خالقها � عز وجل وسيأتي بيان شيء من ذلك.
رابع��ا : االعتن��اء بتحقي��ق توحي��د األمس��اء والصفات ومعرف��ة الل – 
ع��ز وج��ل وس��يأتي بيان ش��يء من ذل��ك   وانظ��ر »آثار التعب��د بأمساء الل 

وصفاته«  حملمد بن عبد الل الزغييب .
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خامسا :  ترك تعظيم املخلوقن ورفعهم فوق منزلتهم، سواء أكانوا 
من أهل السلطان يف الدنيا، أم كانوا من األولياء والصاحلن .

سادس��ا :  النظر يف حال  األمم الكافرة اليت قبلنا  وكيف دمرهم الل.؟  
وتقدم شيء من ذلك .

س��ابعا :  الدع��اء وه��و أنف��ع األدوي��ة وأق��وى األس��باب مت��ى م��ا حضر 
القل��ب وصدق��ت الني��ة ؛ ف��إن الل   ال خيي��ب م��ن رجاه ق��ال تع��ال : }َوِإَذا 
اِع ِإَذا َدَعاِن َفْلَيْسَتِجيُبوا ِلي  َسَأَلَك ِعَباِدي َعيِّ َفِإنِّي َقِريٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّ

َوْلُيْؤِمُنوا ِبي َلَعلَُّهم َيْرُشُدوَن { 186 ]البقرة[ .
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       • سؤال مهم للغاية  :

كيف أختبر نفسي في قضية 
تعظيم اهلل تعالى ؟

وإذا ما أراد أحدنا اختبار نفس��ه يف قضية تعظيم الل  تعال فعليه أن 
يسأل نفسه األسئلة األربعة التالية :

1 - ه��ل يرتع��د كيان��ك وخي��اف قلب��ك ويوج��ل إذا م��ا ط��رق مسعك 
لف��ظ اجلال��ة » الل »  إذا كن��ت كذلك فأنت تعظم رب��ك وإال فا  قال 
��ا امْلُْؤِمُنوَن الَِّذي��نَ ِإَذا ُذِك��َر اللَُّ َوِجَلْت ُقُلوُبُه��مْ َوِإَذا ُتِلَيْت  َ الل تع��ال:} ِإمنَّ
ُلوَن )2({ س��ورة األنفال.                                                                                       َعَلْيِه��ْم َآَياُت��ُه َزاَدْتُه��ْم ِإمَياًن��ا َوَعَل��ى َربِِّه��ْم َيَتَوكَّ

والذكر نوعان :
- ق��ال القاض��ي عي��اض :وذك��ر الل���ه تع��ال ضرب��ان: ذك��ر بالقلب 

وذكر باللسان وذكر القلب نوعان:
- أحدهم��ا: وه��و أرف��ع األذكار وأجله��ا: الفكر يف عظمة الل���ه تعال 

وجاله وجربوته وملكوته وآياته يف مسواته وأرضه .
- والثاني :ذكره بالقلب عند األمر والنهي فيتمثل ما أمر به ويرك 

ما نهى عنه ويقف عما أشكل عليه .
- وأم��ا ذك��ر اللس��ان جمرداً فه��و أضع��ف األذكار ولك��ن فيه فضل 

عظيم كما جاءت به األحاديث .
• ث�م���رة ذكر الل���ه تعال: إن ذكر الل�ه عز وجل، حييي يف نفوسهم 
استشعار عظمة الل�ه، وأنه على كل شيء قدير، وأنه احلي القيوم الذي 
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ميس��ك الس��موات واألرض أن ت��زوال وال ي��ؤوده حفظهما فحينها يش��عر 
الذاك��ر بالس��عادة وبالطمأنين��ة يغم��ران قلب��ه وجوارح��ه )الذي��ن آمنوا 

وتطمئن قلوبهم بذكر الل�ه أال بذكر الل�ه تطمئن القلوب( .
ولل در القائ��ل حينم��ا ق��ال : »ال يغف��ول ي��ا جه��ول ل��و مسع��ت صرير 

األقام وهي تكتب امسك عند ذكرك ملوالك ملت شوقًا إل ربك «.
حاج��ة القل��وب إل ذك��ر الل تع��ال أعظ��م م��ن حاج��ة األب��دان إل 
اهل��واء وامل��اء ، ال حياة لقلبك إال بذكر ربك ) واذكروا الل كثرياً لعلكم 
تفلحون ( الذكر للقلب مثل املاء للس��مك فكيف يكون حال الس��مك إذا 

فارق املاء .
2- ه��ل يتغري س��لوكك بعد أن تس��مع آي��ات القرآن الكري��م ؟ إذا قلت 
نع��م فأن��ت تعظ��م رب��ك وإال ف��ا. ق��ال الل تع��ال:}َوِإَذا َم��ا ُأْنِزَلْت ُس��وَرٌة 
ا الَِّذي��َن َآَمُنوا َفَزاَدْتُهْم ِإمَياًنا  َفِمْنُه��ْم َمْن َيُق��وُل َأيُُّكْم َزاَدْتُه َهِذِه ِإمَياًنا َفَأمَّ
ا الَِّذيَن يِف ُقُلوِبِهْم َمَرٌض َفَزاَدْتُهْم ِرْجًس��ا ِإَل  َوُهْم َيْسَتْبِش��ُروَن )124( َوَأمَّ

ِرْجِسِهْم َوَماُتوا َوُهْم َكاِفُروَن )125({ ]التوبة[ .
3-  كيف تشعر بعد أن تقرف ذنبا أو ترتكب إمثا؟ هل تشعر بأنك يف واد 
سحيق وجبل يوشك أن يقع عليك؟ فأنت حينها تعظم ربك أم تشعر وكأنك 

قد حطت على أنفك ذبابة فقلت بها بيدك هكذا فأنت حينها ال تعظم ربك.
4-  كي��ف حال��ك وأنت بعيد عن أعن الن��اس هل ترفع عن املعصية 

كما  لو كنت أمامهم ظاهرا للعيان .
أخ��رج اب��ن ماجه عن ثوبان ع��ن النيب صلى  الل عليه وس��لم أنه قال: 
) ألعلم��ن أقوام��ا م��ن أم��يت يأت��ون ي��وم القيام��ة حبس��نات أمث��ال جب��ال 
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تهام��ة بيض��ا. فيجعلها الل عز وج��ل هباء منثورا ( . قال ثوبان: يا رس��ول 
الل صفه��م لن��ا جلهم لنا أن ال نكون منهم ون��ن ال نعلم. قال: )أما إنهم 
إخوانك��م ومن جلدتكم. ويأخذون م��ن الليل كما تأخذون ولكنهم أقوام 

إذا خلوا مبحارم الل انتهكوها( .
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كيف نعظم اهلل تعالى ؟

)1( أال تذكر اسمه مع المحقرات :

قال بعض السلف :  » ليعظم وقار الل  يف قلب أحدكم أن يذكره عند ما 
موا الل تعال،  يستحي من ذكره« وقال مطرف بن عبد الل بن الشخري : عظِّ

ال يقل أحدكم ملواله: أخزاك الل، أو قبحك الل، فتقرنون الل بهذا الكام.
أم��ا ه��ذا الوق��ت فاجلرائد واجملات ال��يت امتألت به��ا القمامات و من 
بن س��طورها اس��م الرمحن ميتهن بل أصبحت اجلرائد واجملات س��فراً 
للطع��ام والش��راب، وتلزق على اجلدران ميس��ح بها الزجاج��ات... بل آيات 

القرآن تداس ومتتهن باألقدام.
يف القمام��ات و يف املزاب��ل. و يس��تعملون يف ال��ورش ويف املطاعم بل يف 

بيوتنا اجلرائد وفيها اسم الل ميتهن يف كل مكان.
جعل��ت احلاوي��ات عن��د املس��اجد .. جعل��ت الصنادي��ق يف كل م��كان.. 

لنضع فيها اجلرائد واجملات .. والكتب املدرسية اليت حتمل اآليات ..
لي��س عيبًا اننا ننبش القمامات وخنرج اس��م الرمح��ن منها . . هذا عز 

وشرف وكرامة لنا .
إن فعلنا وقدرنا الل حق قدره هناك سيتغري الواقع ويتبدل احلال..

- فتوى يف  حكم استعمال اجلرائد سفرة لألكل:  هل جيوز استخدام 
اجلرائد كسفرة لألكل عليها؟ وإذا كان ال جيوز فما العمل فيها بعد 
قراءته��ا؟ ال جي��وز اس��تعمال اجلرائ��د س��فرة ل��ألكل عليه��ا، وال جعلها 
ملفا للحوائج، وال امتهانها بس��ائر أنواع االمتهان إذا كان فيها ش��يء من 
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اآلي��ات القرآني��ة أو م��ن ذكر الل عز وج��ل، والواج��ب إذا كان احلال ما 
ذكرنا حفظها يف حمل مناسب أو إحراقها أو دفنها يف أرض طيبة.

وانظر ما فعل » عبد امللك بن مروان « من تعظيم اس��م الل - تعال -، 
حيث وقع منه )ِفْل���ٌس( يف بئٍر َق���ِذَرة، فاْكَرَى عليه بثاثة عشر ديناراً 
حتى أخرجه منه���ا، فقيل ل���ه يف ذلك ؟!، فقال : إنه كان عليه اسم الل - 
عزَّ وجل - . امسع - بارك الل فيك -.  يقال لبش��ر احلايف : يا بش��ر إن لك 
امس��ًا ل��ه هيبة كأمساء األنبياء، فما س��ر هذا؟!. ما س��ر هذا االس��م الذي 

حيمل كل هذه اهليبة ؟!
األمر بس��يط..قال : كنت أس��ري بطريق يف مرة من املرات فإذا بورقة 
ملق��اة عل��ى جان��ب الطري��ق.. رفعتها ف��إذا مكت��وب فيها الرمح��ن.. قلت : 
اس��م الرمح��ن ميتهن.. فرفعت الورقة وطويته��ا وطيبتها ثم وضعتها يف 
جييب..فجاءن��ي آت يف منامي قال : رفعت امسنا فرفعناك، وطّيبت امسنا 

فطيبناك .. ورقة .. ورقة رفعها .
وإمنا حصل ل� » ِبْشِر بِن احلارث « ما حصل ألنه قام بقلبه من تعظيم 
رب��ه وُحبِّ��ِه ما كان س��بب فْض��ِل الل عليه، ف��إن اجلزاَء م��ن جنس العمل 

}َواللَُّ ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيِم {105 البقرة .
أقول و ِم�َن االس�ت�ه�ان�ِة ب�ِذك�ر الِل ت�ع�ال�ى..

م��ا حَيص��ل يف الُدش��وش والتلف��از والرادي��و واجل��وَّاالت ونوه��ا من 
اإلهان��ة البليغ��ة ل��كاِم الل وِذْك��ِره - تعال - حيث خُيل��ط مع الضال 
واهلَذَي��ان ومزام��ري الش��يطان، وبعضه��م جيع��ل بع��ض اآلي��ات القرآنية 

نغمة جلوَّاله !، وكّل هذا إهانة لكام الل - عزَّ وجل - .
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م  رَّ ويف بع��ض املراك��ب والبي��وت ُيش��رب الدخ��اُن اخلبيث املن��نت احمْلُ
ونوه من اخلبائث واملصحُف بقرب الشارب ! .

وم��ن أمثل��ِة م��ا حيص��ل يف وقتنا من االس��تهانة بذك��ر الل تعال ما 
يفعل��ه كث��رِيٌ من الصبي��ان حيث ُيعلِّق��ون حقائبهم خْل��َف ظهورهم مع 
ْك��ر، م��ع خْل��ط ذل��ك بالص��ور والعلوم  أن فيه��ا اآلي��ات واألحادي��ث والذِّ

الدِخيلة، وهذه إهانات بليغة .
ب��ل يق��ول أحد الش��باب بأن��ه ش��اهد بعينه ووق��ف بنْفس��ه على بعض 
اداٍت ُدروَسهم وفيها آيات وأحاديث وغري  ون بَسجَّ طاب املدارس وهم َيُلفُّ
ذل��ك م��ن ذك��ر الل تع��ال، وإذا أراد الواحد منهم اجلل��وَس على األرض 
َجَلس على تلك الس��جادة وهي ملفوفة مبا حيتوي على ذكر الل - جل 

جاله -، وهذا - والِل - أمٌر خطري ويف غاية اإلهانة لذكر الل ! .
وكل ما تقدم ِذكُره إمنا هو جمرد أمثلة إلهانة ذكر الل يف وقتنا 
��ا مَلْ حَيص��ل ل��ه َمِثي��ٌل من َقب�ْ��ل !، وبعض الن��اس قد ال يبال��ي بذلك..  مِمَّ

َسُبوَنُه َهيِّنًا َوُهَو ِعْنَد اللَِّ َعِظيٌم{ 15 النور؟!. }َوحَتْ
وم��ا االس��تهانة بذكر الل - َجلَّ وَع���َا - إالَّ مث��رة لضعف اإلميان به 
ا ُيورث عدم توقريه وَقْدره حقَّ قدره،  وعدم معرفته واجلهل بعظمته مِمَّ

واللَُّ - سبحانه وحبمده - يقول : } َما َلُكْم ال َتْرُجوَن لِلَِّ َوَقاراً {13 نوح

)2( أال تنسب الشر إليه :

إن من عقيدتنا أن اخلري والش��ر من الل، لكننا ال ننس��ب الش��ر إل الل 
تأدب��ًا. ق��ال صلى الل عليه وآله وس��لم: »لبيك وس��عديك، واخلري كله يف 

يديك.. والشر ليس إليك« ]مسلم[.
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وق��ال إبراهي��م علي��ه الس��ام : } وال��ذي ُه��َو ُيْطِعُم��ِي َوَيْس��ِقِن * َوِإَذا 
َمِرْضُت َفُهَو َيْشِفِن { ]الشعراء : 79، 80[ فلم يقل : وإذا أمرضي.. وإمنا نسب 
الش��ر إل نفس��ه تأدبًا مع الل.وقال مؤمنو اجلن : } َوَأنَّا اَل َنْدِري َأَش��رٌّ أِريَد 
��ْن يِف اأْلَْرِض َأْم َأَراَد ِبِه��ْم َربُُّه��ْم َرَش��ًدا{ ] اجلن : 10[. فعند الرش��د ذكروا  مِبَ
ربه��م.. وعن��د الش��ر بن��وا الفعل للمجهول.لك��ن تد من يق��ول: »احلمد لل 
ال��ذي ال حُيم��د على مكروه س��واه«! س��بحان الل ! ملاذا تذك��ر باملكروه؟ إننا 
ال نناقش هنا حرمة هذه الكلمة من حلها، ولكننا نناقش الس��بب الذي من 
أجل��ه نس��بت الش��ر إل الل.. و كي��ف أن الس��لف كانوا جيلون��ه ويبجلونه 
لدرجة أنهم ال يذكرون جبوار اسم اجلالة أي لفظ يرون أنه ال يناسب 

عظمته  عز وجل.. هذا وإن كان اخلري والشر منه سبحانه جل وعا .

)3( أال تعدل به شيئًا من خلقه ال في اللفظ وال في الفعل :

ف��ا تقل : »ما ش��اء الل وش��ئت«، وهذا ألن��ه عندما قاهلا رجل لرس��ول 
الل صلى الل عليه وس��لم قال صلى الل عليه وس��لم : »أجعلتي لل ندا؟« 
]البخاري يف »األدب املفرد«، وابن ماجة، وصححه األلباني يف »السلسلة«[

)4( أال تشرك معه شيئًا في الحب والتعظيم واإلجالل :

بُّوَنُهْم َكُحبِّ  قال تعال : }َوِمَن النَّاِس َمْن َيتَِّخُذ ِمْن ُدوِن اللَِّ َأْنَداًدا حُيِ
اللَِّ { ] البقرة : 165[. مساهم مشركن،كما يف الطاعة ؛ فتطيع املخلوق 
يف أم��ره ونهي��ه كم��ا تطيع الل! وإمن��ا طاعة الل مطلقة يف كل ش��يء. 
وطاعة املخلوق مقيدة باملعروف، فاألب واألم والزوج والزوجة ومديرك 
يف العم��ل.. الع��رف والتقالي��د واجملتمع.. طاعة كل ه��ؤالء مقيدة بقول 
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الن��يب صلى الل عليه وس��لم :« إمنا الطاع��ة يف املعروف » ]البخاري[، و« ال 
طاع��ة ملخل��وق يف معصي��ة اخلالق » ]أمحد وقوى إس��ناده ابن حجر[. فا 

تعل طاعتك لشيء كطاعة الل مهما كلفك ذلك .

)5( أال تجعل له الفضلة :

إن آف��ة أه��ل عصرنا – حتى  بع��ض امللتزمن منهم – أنهم يعطون الل 
الفضلة : إذا بقي لدى الواحد منهم وقت ليقوم الليل فيه قام، وإال تركه؛ 
جيع��ل لل الفضل��ة.. إذا بق��ي عن��ده وقت ل��ألذكار قاهلا، وإال غف��ل عنها.. 

ِبيَث ِمْنُه ُتْنِفُقوَن { ]البقرة : 267[ ُموا اخْلَ وهكذا..وقد قال تعال : }َواَل َتَيمَّ
ه��ذا لي��س م��ن توق��ري الل، ب��ل م��ن توق��ري الل أن تقتط��ع ل��ه م��ن أعز  
األوق��ات وقت��ًا، وم��ن أعز  األم��وال م��ااًل، فينبغي أال تع��ل لل الفضلة يف 
الوق��ت، وال يف اجله��د، وال يف الصحة، وال يف املال،وال يف الكام والذكر.. 
نَّ  فم��ا ال��ذي يش��غلك  أهي الدني��ا؟ و الل ما خلق�ْ��ت هل��ا : }َوَما َخَلْق��ُت اجْلِ
َواإْلِْنَس ِإالَّ ِلَيْعُبُدوِن{ ] الذاريات :56[..وقال الل تعال:} َلْن َتَناُلوا اْلرِبَّ َحتَّى 
بُّوَن َوَما ُتْنِفُقوا ِمْن َشْيٍء َفِإنَّ اللََّ ِبِه َعِليٌم )92({]آل عمران[ ا حُتِ ُتْنِفُقوا مِمَّ
وق��د ينده��ش بعض الناس حن نقول : » ينبغ��ي أن تكثر من الذكر 
والصاة على النيب صلى الل عليه وسلم والتنفل..«. فيقول : »أين الوقت 

الذي يسع كل هذا ؟ «.
سبحان الل  وهل خلقت لغري هذا؟  ثم إن الربكة من الل .

الله��م ب��ارك لنا يف أوقاتنا  واإلعان��ة  والتوفيق من الل. إنك إذا ظننت 
أن��ك تق��وم  حبول��ك وقوت��ك، فأنت فاش��ل خمدوع.. أم��ا إذا اعتق��دت أنك 
تستعن بالقوي املتن، فإنه يعنيك ويقيمك ويبارك لك..اللهم أعنا على 
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ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.

)6( أال تقدم حق المخلوق على حق اهلل :

ُموا َب��ْنَ َيَدِي اللَِّ َوَرُس��وِلِه{  ق��ال تع��ال : }َي��ا َأيَُّها الَِّذي��َن َآَمُن��وا اَل ُتَقدِّ
]احلج��رات : 1[. أي ال تقدم��وا أم��راً ب��ن ي��دي أمر الل ورس��وله صلى الل 
علي��ه وس��لم، وال حب��ًا بن ي��دي حب الل و رس��وله … ال تع��ل أمام الل 

أحدًا، بل األول هو الل ..
أجرى بعضهم اس��تطاعًا للرأي -عل��ى طلبة إحدى اجلامعات - عن 

املثل األعلى والقدوة وأهم احملبوبات، فوجدوا أن الرتيب كما يلي :
الفنانن - ال عيب الكرة - املشاهري من اإلعامين - الل و رسوله. فإذا 
كان   الل يف التفضي��ل ه��و الرابع ترتيبًا، فأين يكون التوقري؟  أين يكون 

احلب واإلجال؟
أين يقع األمر بأن تعل الل ورس��وله قبل كل ش��يء .. يف الطاعة .. 

احلب .. اخلوف .. الرجاء .. التوكل عليه .. و اإلنابة إليه .. ؟

)7( بذل البدن والقلب والروح في طاعته تعالى :

كان س��لفنا رض��وان الل عليه��م ينتصب��ون يف الس��مع والطاع��ة لل، 
فا يرعون الس��مع إال لكام الل، وال يس��لمون القلب إال ألوامر الل، فإذا 
كانوا يف الصاة فا تسل عن اخلشوع واخلضوع، وإذا كانوا يف الصيام 
ف��ا تقل ع��ن اإلخ��اص والورع،وكذل��ك يف الذكر والصدق��ة. وتقدم 

شيء من ذلك .
أم��ا حالن��ا فيندى له اجلبن خجًا ؛ فإذا كلم��ك أحد الناس، انتبهت 
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إلي��ه ب��كل جوارح��ك، وإذا وقف��ت ب��ن ي��دي الل  وقف��ت جبس��دك فقط. 
فعقل��ك وقلبك يف ش��غل عنه. وتأمل ذلك يف صات��ك وصيامك . وغريها 
اِتي  َي��اَي َومَمَ م��ن العبادات.ق��ال الل تع��ال:} ُقْل ِإنَّ َصَاِتي َوُنُس��ِكي َوحَمْ
ِمَن )163( ُل امْلُْس��لِ يَك َلُه َوِبَذِلَك ُأِمْرُت َوَأَنا َأوَّ لِلَِّ َربِّ اْلَعاملََِن )162( اَل َش��رِ

األنعام .

)8( أال تقدم مراد نفسك على مراد ربك.

)9( الحياء من أن يطلع على قلبك :

 فريى منك ما يكره فإذا اطلع الل على ما يف قلبك، ال جيد إال الغرور 
والعجب، وحب الدنيا وحب املعاصي، واس��تثقال الطاعات.. أفا تس��تحي 

من الل؟.. أخرج هذا من قلبك حتى ال يراه الل فيه.
املصيبة أن يستحي العبد من الناس، وال يستحي من الل.قال تعال : 
َشاُه { ] األحزاب :37[،وقال عز من قائل:  َشى النَّاَس َواللَُّ َأَحقُّ َأْن خَتْ } َوخَتْ

}َيْسَتْخُفوَن ِمَن النَّاِس َواَل َيْسَتْخُفوَن ِمَن اللَِّ { ]النساء : 108[
ت��د أحدهم ي��رى من يوقره، فيلقي الس��يجارة من يده، وينس��ى أن 
الل ي��راه، يرى من يوقره فيتوارى وهو على الذنب، ويواجه الل باملعصية 

با حياء. وتقدم شيء من ذلك.

)10( أن تستحي منه في الخلوة أعظم مما تستحي 

من أكابر الناس. - وتقدم أيضا. يعي املراقبة .

بتص��رف  وإضاف��ات واختص��ار م��ن ) مظاه��ر التوق��ري والتعظي��م لل 
العلي الكريم ( ألبي يونس العباسي.
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تقوية مراقبة اهلل في النفس
عبر أمور منها:

1 – تدبر القرآن . 
 2 – طلب العلم. ولعلي أوصي برس��الة قيمة جامعة ش��املة  فريدة 
مفيدة خمتصرة ال يس��تغي عنها مس��لم بعنوان : ) تفسري العشر األخري  

ويليه أحكام تهم املسلم( فاحرص على اتقانها .
3  – االستمرار على فعل الطاعات وعمل اليوم والليلة ، ومنها :

أ – احملافظة على الرواتب والنوافل.
ب – قيام الليل.

ج� - ركعيت الضحى
4 – ذكر الل جبميع أنواعه املطلق واملقيد .

5 – الصيام .
6  – لزوم بيوت الل واجللوس فيها وانتظار الصاة إل الصاة.

7 – حماس��بة النف��س واخلل��وة به��ا ومعاتبتها بن الفين��ة واألخرى: 
فذلك أكمل لتزكيتها والس��مو بها يف مع��ارج اخلري والفضيلة والنور، 
وكما قال ميمون بن مهران: س��اعة ال ينبغي أن يغفل العبد عنها س��اعة 
حماسبة ومعاتبة، حاسبوا أنفسكم قبل أن حتاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا 
وتزين��وا للع��رض األك��رب عل��ى الل. قال اب��ن القيم: وه��اك النفس من 

إهمال حماسبتها ومن موافقتها واتباع هواها .
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8 – جمالسة العلماء وأهل الصاح والتقى والبعد عن الكسال والبطالن:
ص����ح����ب����ة ال�����ص�����احل�����ن ب����ل����س����م ق��ل��يب 

إن�������ه�������ا ل�����ل�����ن�����ف�����وس أع�������ظ�������م راق��������ي
•   •   •

خيارهم ف��اص��ح��ب  ال��ق��وم  صحبت  م��ا  إذا 
ال���ردي م���ع  ف����ردى  األردى  ت��ص��ح��ب  وال 

9– حمب��ة الل ورج��اؤه : املنزل��ة ال��يت تناف��س فيها املتنافس��ون وإليها 
ش��خص العاملون وعليه��ا تفانى احملبون وبروح نس��يمها تروح العابدون 
فه��ي قوت القلوب وغ��ذاء األرواح وقرة العيون، فه��ي احلياة ومن ُحرمها 
ُع��دَّ من األموات وهي النور ومن فقدها فهو حبار الظلمات، والش��فاء من 
جيع األسقام، اللذة اليت من مل يظفر بها فعيشه هموم وآالم. تالل لقد 

ذهب أهلها بشرف الدنيا واآلخرة0
10 – تأم��ل عظم��ة الل���ه يف أمسائ��ه وصفاته : والنصوص م��ن الكتاب 
والس��نة يف عظم��ة الل���ه كثرية إذا تأملها املس��لم ارت��ف قلبه وارتعدت 
فرائصه وتواضعت نفس��ه وعنى وجه��ه للعلي العظيم وخضعت أركانه 
للس��ميع العلي��م وازداد خش��وعًا ل��رب األول��ن واآلخري��ن وخ��ر لألذقان 
س��اجدا يف حم��راب العبودي��ة. فالوق��وف م��ع امسن من أمس��اء الل وهما 
الس��ميع البصري الس��ميع الذي يس��مع املناجاة وهو الس��ميع القريب وهو 
الس��ميع العلي��م ف��ا يفوت��ه وال خيفى عليه ش��يء من أفع��ال العباد، فهو 
املطل��ع عل��ى الس��رائر وه��و العلي��م ب��ذات الصدور  ي��رى خيان��ات العيون 
بلحظه��ا وي��رى كذل��ك تقل��ب األجف��ان وم��ن عل��م أن ربه مطل��ع عليه 
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استحى أن يراه على معصية أو فيما ال حيب.
11- قراءة س��ري الس��لف الصاحل أهل العلم واإلميان والصاح والتقى: 
والنظ��ر يف أحواهل��م وخوفهم ووجله��م من الل، أصح��اب العزائم القوية 
ٌة أِلُوِلي اأْلَْلَباِب« )يوسف:  واإلرادات الصادقة »َلَقْد َكاَن يِف َقَصِصِهْم ِعرْبَ

من اآلية111(.
ام��������رئ خ�������ص�������ال  أع�����ج�����ب�����ت�����ك  إذا 

ف����ك����ن����ه ي�����ك�����ن م�����ن�����ك م��������ا ي���ع���ج���ب���ك
ف����ل����ي����س ع����ل����ى اجل����������ود وامل�����ك�����رم�����ات

حي���ج���ب���ك ح�������اج�������ب  ج�����ئ�����ت�����ه�����ا  إذا 
ُس��وَل َفُأوَلِئ��َك َم��َع الَِّذي��َن َأْنَع��َم اللَُّ َعَلْيِه��ْم ِمَن  »َوَم��ْن ُيِط��ِع اللََّ َوالرَّ
��نَ َوَحُس��نَ ُأوَلِئَك َرِفيق��ًا َذِلَك  احِلِ َداِء َوالصَّ ��هَ يِق��نَ َوالشُّ دِّ النَِّبيِّ��نَ َوالصِّ

اْلَفْضُل ِمَن اللَِّ َوَكَفى ِباللَِّ َعِليمًا« )النساء:69، 70(.   15 – الدعاء.
12– زي��ارة القبور لتهذيب النفوس وحتصي��ل األجور. » زوروا القبور 

فإنها تذكركم اآلخرة« .
13– حضور اجلنائز . وإليك سؤاال مهما  ملاذا شرعت زيارة القبور ؟

اجل��واب :  أخ��ي املس��لم احلبي��ب  رع��اك م��والك وحبفظ��ه ت��والك يف 
دني��اك وأخ��راك اعلم  وفق��ي الل وإياك ملا حيبه الل ويرض��اه : إن زيارة 
القب��ور ش��رعت ألمري��ن  فقط : هم��ا: انتف��اع الزائر  بذكر امل��وت والدار 
اآلخ��رة فيتع��ظ ويعترب  ث��م نفع امليت املزور  بالس��ام علي��ه  والدعاء له  

باملغفرة والرمحة فقط .
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وزيارة القبور ثاثة أنواع :
الن��وع األول : مش��روع  وه��و أن يزوره��ا للس��ام  والدع��اء ألهله��ا  أو 

لتذكر اآلخرة كما ذكرنا.
الن��وع الثان��ي : أن تزار للقراءة عنده��ا  أو للصاة عندها أو للذبح  لل 

عندها  فهذه بدعة ومن وسائل الشرك.
الن��وع الثالث : أن يزورها للذبح للمي��ت والتقرب إليه بذلك أو لدعاء 
امليت من دون الل أو لطلب املدد منه أو الغوث أو النصر فهذا شرك أكرب 
نس��أل الل العافية فيجب احلذر من هذه الزيارات املبتدعة  وال فرق بن 
ك��ون املدع��و نبي��ا أو صاحلا أو غريهم��ا ويدخل يف ذلك م��ا يفعله بعض  
الناس عند قرب النيب صلى الل عليه وس��لم  من دعائه واالس��تغاثة به أو 
عن��د قرب احلس��ن أو البدوي أو الش��يخ عبد القادر اجليان��ي[  أو غريهم 

والل املستعان.
فزيارة القبور مل تشرع  لقراءة قرآن ودعاء العبد لربه عندها  وصاة 
فيه��ا و إليه��ا وعنده��ا  وتوزي��ع م��ال وطع��ام و ب��ذل للصدق��ات  وص��اة 
وطواف وذبح ونر ونذر  واستغاثة وسؤال  وطلب شفاعة  ومدد وعون 
ونص��رة وتفري��ج ه��م  وكش��ف كرب��ة ودفع ملم��ة وقض��اء حاجة  من 
املقبورين وس��فر إليهم وغلو  واستش��فاء برابهم وتوسل وتقبيل وتلقن  
وت��ربك ومتس��ح ومت��رغ عنده��ا  وعك��وف وإقام��ة  وبن��اء قباب ومس��اجد  
ووضع ستور.  أقول غري حانث :  والل وبالل وتالل أميان مؤكدة معقدة 
مغلظ��ة مل تش��رع زيارة القبور ألي غرض من ه��ذه األغراض املتقدمة : 
وال��يت  منه��ا  ما هو ش��رك أكرب خمرج من املل��ة  حمبط للعمل ال يغفر 
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لصاحبه  إن مات من غري توبة بل خالد خملد يف نار جهنم 0 ومنها ما هو 
وسيلة للشرك األكرب نسأل الل السامة والعافية منهما.

ومن الضال املبن أن  يس��مي  بعض الناس يف هذه األزمنة الش��رك 
األك��رب تش��فعًا وتوس��ًا  وبع��ض الضال يس��ميه جمازاً يع��ي بذلك أن 
باملقبوري��ن والغائب��ن وس��ؤاهلم قض��اء احلاج��ات وتفري��ج  اس��تغاثتهم 
الكرب��ات  على س��بيل اجمل��از وأن الل هو املقص��ود يف احلقيقة وهذا معنى 
ُبوَن��ا ِإَل اللَّ  ُزْلَف��ى( اآلية س��ورة  ق��ول املش��ركن )َم��ا َنْعُبُدُه��ْم ِإالَّ ِلُيَقرِّ
الزمر )3(. و)َه�ُؤالء ُشَفَعاُؤَنا ِعنَد الل( اآلية  سورة يونس )18(. ألنهم  مل 
يكونوا يعتقدون أن آهلتهم تدبر ش��يئًا من دون الل إمنا يستجلبون النفع 
و يس��تدفعون الض��ر جبعله��ا وس��ائط بينهم وب��ن الل الذي بي��ده الضر 
والنف��ع  ملكانته��م ومنزلته��م وقربهم من الل فيدعونهم ليكونوا واس��طة 
بينهم وبن الل  وغالب ترك العبادة هلم كان بذريعة  اختاذهم  وسائط 

بينهم وبن الل  ومل يعذرهم  الل بذلك  بل مساهم مشركن.
ق��د يق��ول ل��ك قائ��ل : إنن��ا مل نعبد أه��ل القب��ور  ومل نس��جد هلم  ومل 
نطلب منهم مباش��رة أن يش��فوا مرضانا أو يعافوا مبتانا أو يردوا غائبنا 
أو يفرج��وا كرباتن��ا  إنن��ا نعلم أن هذا بيد الل وحده ه��و املالك املتصرف 
س��بحانه وه��و اخلالق ال��رازق احمليي املميت الذي بيده وحده كل ش��يء  
وإمنا طلبنا من أصحاب اجلاه هؤالء األولياء والصاحلن أن يش��فعوا لنا 
عن��د الل ويكون��وا وس��طاء بيننا وبينه س��بحانه ألن عندنا م��ن الذنوب ما 
جيعلنا خنجل ونس��تحي  أن نطلب من الل مباشرة مقصودنا .  واجلواب 
ع��ن ذل��ك يتلخ��ص يف أمور : أوال : أن الل س��بحانه وتع��ال ليس كمثله 
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ش��يء فهو ليس كاملخلوقن حيتاج إل من يعرفه حباجة  أحد أو يبن 
ل��ه ض��رورة فان أو يتوس��ط لذلك املقص��ر أو حيتاج لصاح��ب اجلاه أن 
يشفع عنده فهو سبحانه  ال خيفى عليه شيء من حال عباده قال تعال: 

َماء { آل عمران : 5 . َفَى َعَلْيِه َشْيٌء يِف اأَلْرِض َواَل يِف السَّ } ِإنَّ الّلَ اَل خَيْ
ثاني��ا : أن الل تع��ال ع��اب عل��ى املش��ركن جعلهم الش��فعاء بينهم وبينه  
ومساه��م بس��بب ذلك مش��ركن. قال تع��ال: } َوَيْعُب��ُدوَن ِم��ن ُدوِن الّلِ َما اَل 
ا اَل  الء ُشَفَعاُؤَنا ِعنَد الّلِ ُقْل َأُتَنبُِّئوَن الّلَ مِبَ ُهْم َواَل َينَفُعُهْم َوَيُقوُلوَن َه���ؤُ َيُضرُّ
ا ُيْشِرُكوَن{ يونس: 18 . َماَواِت َواَل يِف اأَلْرِض ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَل َعمَّ َيْعَلُم يِف السَّ

ثالثا : أن هؤالء املدعوين األموات ال ميلكون الضر و ال النفع ألنفسهم 
وال لغريهم  فهم أموات قد جيفوا واندرست عظامهم وبلوا  فا يبقى من 
ابن آدم إال عجب الذنب – كما قال  النيب صلى الل عليه وس��لم )ويبلى 
كل ش��يء م��ن اإلنس��ان إال عج��ب الذنب( متف��ق علي��ه . إال األنبياء فإن 
الل حرم على األرض أن تأكل أجس��ادهم ومع هذا كله فهم كغريهم 
يف أن دعاءهم واالس��تغاثة بهم ش��رك بالل تبارك وتعال. وعجب الذنب 
عظ��م لطي��ف يف أس��فل الصلب – وه��م حباج��ة إذا كانوا مس��لمن إل 
الدعاء واالس��تغفار. قال تعال: } َوَما َيْس��َتِوي اأْلَْحَياء َواَل اأْلَْمَواُت ِإنَّ اللََّ 
��ن يِف اْلُقُبوِر { 22فاط��ر وقال تعال:  ْس��ِمٍع مَّ ُيْس��ِمُع َم��ن َيَش��اء َوَما َأنَت مِبُ
َعاء ِإَذا َولَّْوا ُمْدِبِريَن { الروم:52.   مَّ الدُّ }ِإنََّك اَل ُتْسِمُع امْلَْوَتى َواَل ُتْسِمُع الصُّ
أموات��ًا س��كنوا األضرح��ة، وه��م عنه��م غافل��ون  !! يدع��ون  الل  س��بحان 
ولندائه��م ال يس��معون، ق��ال تعال : } ومن أضل مم��ن يدعو من دون الل 
من ال يس��تجيب له إل يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حش��ر 
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الناس كانوا هلم أعداًء وكانوا بعبادتهم كافرين { األحقاف : 6 .
رِّ َعنُكْم  ِلُكوَن َكْش��َف الضُّ ن ُدوِن��ِه َفَا مَيْ } ُق��ِل اْدُع��وْا الَِّذيَن َزَعْمُتم مِّ
ِوي��اً )56( ُأوَل���ِئَك الَِّذي��َن َيْدُعوَن َيْبَتُغ��وَن ِإَل َربِِّهُم اْلَوِس��يَلَة َأيُُّهْم  َواَل حَتْ
ُذوًرا {  اُف��وَن َعَذاَبه ِإّن َعَذاَب َربِّ��ك َكاَن حَمْ َتُه َوخَيَ َأْق��َرُب َوَيْرُج��وَن َرمْحَ

االسراء : 56 - 57 .
أقول :  هذا كام من ؟ وحكم من ؟ واملعنى : ال أحد أضل ممن يدعو 

من دون الل مع أنهم ال يستجيبون له وغافلون عنهم وعن دعائهم .
-   وانظر : كتاب : كيف  نفهم التوحيد حملمد أمحد با مشيل .

-  فالل وحده القريب السميع لدعائنا القادر على االستجابة .
سبحان الل !! أي ذلة ومهانة أحط من أن ينصرف اإلنسان بقلبه عن 
خالقه ورازقه، عن ربه الذي هو معه يسمع ويرى، ثم يتوجه يف ضراعة 
وخش��وع إل عظ��اٍم خنرة عجزت عن صد غارات ال��دود الذي اقتتل على 
م على األرض  التهام اللحم احمليط بها يف القرب !! إال األنبياء فإن الل حرَّ
م على األرض  أجس��ادهم وه��و قوله صل��ى الل عليه وس��لم : » إن الل ح��رَّ
أجساد األنبياء «. : أخرجه النسائي وغريه.  ومع هذا كله فهم كغريهم 

يف أن دعاءهم واالستغاثة بهم شرك بالل تبارك وتعال.
ه إليها فيطلب منها العون واملدد، داعيًا إياها، مستغيثًا بها  َفراُه َيتوجَّ
إلنق��اذه من الغرق !!، فإّنَا لِل وإنَّ��ا إليِه راجعوَن.إنها و الل محاقات يتأذى 
منه��ا نظ��ر املؤمن و ينكوي قلب��ه من تلك املهازل الش��ركية والتصرفات 
اجلاهلي��ة. وص��دق الل: } و ال ت��دع م��ن دون الل ماال ينفع��ك وال يضرك 
فإن فعلت فإنك إذاً من الظاملن { س��ورة يونس آية )106(.  أي املش��ركن 
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ألن الش��رك ظل��م عظي��م. وق��ال تع��ال : } ومن ي��دع مع الل إل���هًا آخر ال 
برهان له به فإمنا حسابه عند ربه إنه ال يفلح الكافرون { سورة املؤمنون 
آية )117(. فسمى من دعا غري الل كافراً. وقال تعال : } قل إمنا أدعو ربي 
وال أشرك به أحداً قل إني ال أملك لكم ضراً وال رشدا قل إني لن جيريني 
من الل أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إال باغًا من الل ورساالته{ سورة 
اجل��ن آي��ة )20 - 23(.(. وقال تعال : } وقال ربكم ادعوني أس��تجب لكم إن 
الذين يس��تكربون عن عبادتي سيدخلون  جهنم داخرين( غافر 60 فسمى 
الدعاء عبادة و توعد من اس��تكرب عن دعاء الل جبهنم. وقال تعال: )و إذا 
س��ألك عبادي عي فإني قريب أجيب دعوة الداع  إذا دعان(  اآلية البقرة 
186 وق��ال تع��ال : } ق��ل ال أمل��ك لنفس��ي نفع��ًا وال ض��راً إال ما ش��اء الل { 
اآلية األعراف )188(. وهذا مقتضى قولنا يف صاتنا : } إياك نعبد وإياك 
نستعن { الفاحتة )5( . وقال تعال : } إن الذين تدعون من دون الل عباٌد 

أمثالكم { اآلية األعراف : 194.
رابع��ا :أن الل ال يرضى أن يش��فع عن��ده أحد ألحد إال بإذنه  وال بد أن 

يكون سبحانه راضيا عن املشفوع له  قال تعال :
)َم��ن َذا الَّ��ِذي َيْش��َفُع ِعْن��َدُه ِإالَّ ِبِإْذِن��ِه( اآلية  البق��رة 255و  قال تعال:  

}َواَل َيْشَفُعوَن ِإالَّ ملَِِن اْرَتَضى { اآلية األنبياء 28.
ث��م أين الش��افع امليت  الذي  ق��د كان ترابا وأكلته اهلوام  وما يدريه 
َعاء  ُذوا ِمن ُدوِن اللَِّ ُش��فَ َ ع��ن رضى الل عن املش��فوع له. ق��ال تعال )أم اختَّ

ِلُكوَن َشْيًئا َواَل َيْعِقُلوَن( }43{ الزمر انتهى. ُقْل َأَوَلو َكاُنوا اَل مَيْ
14 – التفك��ر يف خل��ق الل واستش��عار عظم��ة الل: وأن��ه ال يغي��ب عن��ه 
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مثق��ال ذرة يف األرض وال يف الس��ماء، ب��ل يعل��م م��ا يس��رون وم��ا يعلنون 
وه��و العليم مبكنونات الصدور س��بحانه وحبمده  فإذا استش��عر العبد أن 
الل مطلع عليه  يراه حيثما كان بل يعلم ما يدور وخياجل صدره )عليم 

بذات الصدور( حينها يستحي من الل فيخافه وجيله.

مسألة خطيرة

هل جيوز التفكر يف ذات الل عز و جل؟
اجل��واب : ق��د أم��ر الل س��بحانه بالتفك��ر والتدب��ر يف كتاب��ه العزي��ز، 
��َماَواِت َواأَلْرِض  ُروَن يِف َخْل��ِق السَّ وأثن��ى عل��ى املتفكري��ن بقول��ه: )َوَيَتَفكَّ
َربََّن��ا َم��ا َخَلْقَت َهذا َباِطًا( ]آل عمرآن:191[ وق��ال: )ِإنَّ يِف َذِلَك آَلَياٍت لَِّقْوٍم 
��ُروَن( ]الرع��د:3 وع��ن عم��ر بن اخلط��اب قال: قال رس��ول الل صلى  َيَتَفكَّ
الل عليه وس��لم: } تفكروا يف آالء الل وال تفكروا يف الل عز وجل { حس��نه 
األلبان��ي يف  الصحيح��ة 4/ 1788 لش��واهده  وعن اب��ن عباس : )تفكروا يف 
كل ش��يء وال تفك��روا يف ذات الل( فتح الب��اري البن حجر - الصفحة أو 
الرق��م: 394/13موقوف وس��نده جيد ) تفكروا يف خل��ق الل، وال تفكروا يف 
الل( كش��ف اخلف��اء - الصفح��ة أو الرق��م: 371/1 أس��انيده ضعيفة لكن 

اجتماعها يكسبه قوة و معناه صحيح .
فالتفكر يف ذاته سبحانه ممنوع منه، وذلك أن العقول تتحري يف ذلك، 
فإن��ه أعظم من أن متثله العقول بالتفكري، أو تتوهمه القلوب بالتصوير: 
��ِميُع الَبِص��رُي( ]الش��ورى:11[  هن��اك تفك��ر  )َلْي��َس َكِمْثِل��ِه َش��ْيٌء َوُه��َو السَّ
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مذم��وم يس��خطه الل وينهى عنه وه��و التفكري يف اجمل��االت اليت مل يعط 
اإلنس��ان القدرة على التفكري فيها وإدراكها كالتفكري يف ذات الل كما 
ق��ال صل��ى الل عليه وس��لم »تفكروا يف آالء الل وال تفكروا يف الل »حس��نه 
األلباني وقال »يأتي الشيطان أحدكم فيقول : من خلق كذا ومن خلق 
كذا؟ حتى يقول : من خلق ربك؟  فإذا بلغه فليستعذ بالل ولينته« متفق 
علي��ه. وليق��ل: الل أح��د الل الصم��د مل يل��د ومل يول��د ومل يك��ن له كفوا 
أح��د... وق��د منع اإلنس��ان من التفك��ر يف ذات الل تعال ألن ذاته س��بحانه 
أعظ��م وأج��ل م��ن أن يدخ��ل فيه��ا التفك��ري، ألن التفك��ري والتقدير يكون 
يف األمث��ال واملقايي��س ويف األمور املتش��ابهة وهي املخلوق��ات. أما اخلالق 
جل جاله فليس له ش��بيه وال نظري قال تعال }ليس كمثله ش��يء وهو 
السميع البصري( فهو سبحانه }ال تدركه األبصار وهو يدرك األبصار{.                                                      
مس��ألة حكم من وس��وس له الشيطان بقوله : من خلق الل ؟ وما العاج ؟                                                                                         
ق��ال رس��ول الل صل��ى الل علي��ه وس��لم: )ال ي��زال الناس يتس��اءلون حتى 
يقولون : هذا الل خلق كل شيء، فمن خلق الل ؟ قال : فإذا وجد أحدكم 
ذل��ك، فليق��ل : آمنا بالل. رواه مس��لم قال احلافظ رمح��ه الل : ))فإذا بلغه 
فليستعذ بالل ولينته(( أي: عن االسرسال معه يف ذلك، بل يلجأ إل الل 
يف دفع��ه، ويعلم أنه يريد إفس��اد دينه وعقله بهذه الوسوس��ة، فينبغي أن 
جيته��د يف دفعه��ا باالش��تغال بغريها0 ويق��ول  صلى الل عليه وس��لم  )ِإنَّ 
��ْيَطاُن َفَيُقوُل َمْن َخَلَقَك َفَيُقوُل اللَُّ َفَيُقوُل َفَمْن َخَلَق  َأَحَدُكْم َيْأِتيِه الشَّ
َذا َوَج��َد َذِل��َك َأَحُدُك��ْم َفْلَيْقَرْأ آَمْنُت ِباللَِّ َوُرُس��ِلِه َف��ِإنَّ َذِلَك ُيْذِهُب  اللََّ َف��إِ
َعْنُه( رواه أمحد ويقول صلى الل عليه وس��لم : )يوش��ك الناس يتساءلون 



87

بينه��م، حتى يق��ول قائلهم: هذا الل خلق اخللق، فم��ن خلق الل عز وجل 
؟ ف��إذا قال��وا ذل��ك، فقول��وا: ]الل أح��د، الل الصم��د، مل يل��د ومل يول��د، ومل 
يك��ن ل��ه كفوا أحد[، ثم ليتفل أحدكم عن يس��اره ثاثا، وليس��تعذ من 
الش��يطان(. لق��د دلت هذه األحادي��ث الصحيحة على أن��ه جيب على من 
وس��وس إليه الش��يطان بقوله : م��ن خلق الل ؟ أن ينص��رف عن جمادلته 
إل إجابت��ه مبا ج��اء يف األحاديث املذكورة، وخاصتها أن يقول : )آَمْنُت 
ِب��اللَِّ َوُرُس��ِلِه، الل أح��د، الل الصم��د، مل يلد ومل يول��د، ومل يكن له كفوا 
أحد، ثم يتفل عن يس��اره ثاثا، ويس��تعيذ بالل من الش��يطان، ثم ينتهي 

عن االنسياق مع الوسوسة(.أه�
ويتلخص العاج فيما يأتي:

1 - االس��تعاذة ب��الل واالنته��اء بالكلية ع��ن هذه التقدي��رات كما أمر 
بذلك النيب @ .

2 -  ذكر الل تعال وضبط النفس عن االستمرار يف هذه الوساوس. 
3 - االنهم��اك اجل��دي يف العب��ادة والعم��ل امتث��ااًل ألم��ر الل، وابتغ��اء 
ملرضات��ه، فمت��ى التف��ت إل العب��ادة التفات��ًا كلي��ًا جب��دٍّ وواقعية نس��يت 

االشتغال بهذه الوساوس إن شاء الل .
4 -   كثرة اللجوء إل الل والدعاء مبعافاتك من هذا األمر . 

وأسال الل تعال لك العافية والسامة من كل سوء ومكروه .
جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمن ج/1 ص 57 
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من تعظيم اهلل دعوة
الناس إلى دين اهلل

عب��د الل : امح��د الل  أن ش��رفك وأعل��ى ق��درك ب��أن جعل��ك عب��دا  له 
س��بحانه فهذه  والل  و بالل وتالل هي الس��عادة بل عن السعادة  وأساسها  
وفصه��ا ونصها وقمتها  كي��ف ال تكون حظيت بذلك وأنت الذي محلك 
إميان��ك فطه��رت أطراف��ك  بالوض��وء  دخل��ت بي��ت الل عظم��ت إهل��ك 
بالرك��وع  خضع��ت ل��ه بالس��جود  أن��ت صاحب الف��م املعط��ر بذكر الل 
ودعائ��ه والقل��ب املنور بتعظيم الل وإجاله  فهنيئا لك ثم هنيئا بإميانك  
و طوبى لك ثم طوبى  بتوحيدك الذي هو س��بب وجودك و س��ره يف هذه 
احلياة وقدومك إل هذا الكون ، وأهم وأعظم وأوجب وأول ما يدعو إليه 

املسلم العقيدة الصحيحة .
وإليك فائدة : عقيدة كل مسلم )سؤال وجواب مع الدليل من القرآن 

والسنة الصحيحة( :
1 - مل��اذا خلقن��ا الل تع��ال ؟ خلقنا لنعبده وال نش��رك به ش��يئا قال عز 
وج��ل :  )وم��ا خلقت اجلن واإلنس إال ليعب��دون( الذاريات 56  وقال @: 

)حق الل على العباد أن يعبدوه و ال يشركوا به  شيئا( متفق عليه.
2 -  كي��ف نعب��د الل تع��ال ؟  كم��ا أمرن��ا الل  ورس��وله  @ م��ع 
اإلخ��اص ق��ال ع��ز وج��ل : )و م��ا أم��روا إال ليعب��دوا الل خملص��ن ل��ه 
 الدي��ن( البين��ة 5، وق��ال@:  )م��ن عمل عم��ا ليس عليه أمرن��ا فهو رد(
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)أي : مردود( رواه مسلم .
 3  -  هل نعبد الل خوفا وطمعا ؟  نعم نعبده خوفا وطمعا  قال عز وجل:
)وادعوه خوفا وطمعا( األعراف: 56    )أي : خوفا من ناره وطمعا يف جنته( 

وقال @ : )أسأل الل اجلنة وأعوذ به من النار( رواه أبو داود .
4 -  م��ا ه��و اإلحس��ان يف العب��ادة ؟  مراقب��ة الل وح��ده ال��ذي يرانا قال 
ع��ز وج��ل :  )إن الل كان عليك��م رقيبا( )الذي يراك حن تقوم( النس��اء 1  
الش��عراء  218وقال @ :  )اإلحس��ان أن تعبد الل كأنك تراه فإن مل تكن 

تراه فإنه يراك( رواه مسلم .
5 -  مل��اذا أرس��ل الل الرس��ل ؟  للدع��وة إل عبادت��ه ونف��ي الش��رك عنه 
ق��ال ع��ز وج��ل :  )ولقد بعثنا يف كل أمة رس��وال أن  اعب��دوا الل واجتنبوا 
الطاغ��وت( النح��ل 36 وق��ال @  :  )األنبي��اء إخ��وة م��ن ع��ات وأمهاتهم 

شتى ودينهم واحد( )أي كل الرسل دعوا إل التوحيد(  رواه مسلم.
6 -  م��ا ه��و توحيد اإلل��ه ؟ إفراده بالعب��ادة  كالدع��اء والنذر واحلكم  
ق��ال ع��ز وج��ل :  )فاعل��م أن��ه ال إل��ه إال الل( )أي ال معب��ود حب��ق إال الل( 
حمم��د 19  وق��ال @ : )فليك��ن أول م��ا تدعوهم إليه ش��هادة أن ال إله إال 

الل( متفق عليه .
7 - ما معنى  ال إله إال الل ؟  ال معبود حبق إال الل قال عز وجل : )ذلك 
 ب��أن الل هو احل��ق وأن ما يدعون من دونه  الباطل( لقمان 30، وقال @:

)م��ن ق��ال ال إل��ه إال الل وكف��ر مبا يعبد م��ن دون الل  ح��رم ماله ودمه( 
رواه مسلم .

8 - م��ا معن��ى التوحي��د يف صف��ات الل ؟ إثبات ما وصف  الل به نفس��ه 
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أو رس��وله @  قال عز وجل :)ليس كمثله ش��يء وهو السميع البصري(
الش��ورى 11 وق��ال @ : )ين��زل ربنا تبارك وتعال  كل ليلة إل الس��ماء 

الدنيا( )نزوال يليق جباله( رواه مسلم .
9 - م��ا ه����ي فائ��دة التوحي��د للمس��لم ؟  اهلداي��ة يف الدني��ا واألم��ن يف 
اآلخرة  قال عز وجل :)الذين آمنوا ومل يلبس��وا إميانهم بظلم أولئك هلم 
األم��ن وه��م مهتدون(األنع��ام 82   وق��ال @: )حق العباد عل��ى الل أن ال 

يعذب من ال يشرك به شيئا(  متفق عليه .
10 -  أي��ن الل ؟ الل عل��ى الس��ماء فوق العرش  ق��ال عز وجل :)الرمحن 
عل��ى الع��رش اس��توى( )أي : ع��ا وارتفع، كم��ا جاء يف البخ��اري(   طه 5   
وق��ال@ :  )إن الل كت��ب كتابا إن رمحيت س��بقت غضيب  فهو مكتوب 

عنده فوق العرش( رواه البخاري .
11 -  ه��ل الل معن��ا بذات��ه أم بعلم��ه ؟  الل معن��ا بعلم��ه يس��معنا ويرانا 
ق��ال ع��ز وج��ل :   )قال  ال ختاف��ا إني معكما أمس��ع وأرى( )أي:  حبفظي 
ونص��ري وتأيي��دي( ط��ه  46 وق��ال @ : )إنكم تدعون مسيع��ا قريبا وهو 

معكم( )أي : بعلمه يسمعكم ويراكم( متفق عليه .
12 -  ما هو أعظم الذنوب ؟  أعظم الذنوب الشرك بالل قال عز وجل:  
)ي��ا ب��ي ال تش��رك بالل إن الش��رك لظل��م عظيم(لقمان 13  و )س��ئل   أي 

الذنب أعظم عند الل ؟ قال : أن تعل لل ندا وهو خلقك( رواه مسلم.
13 - م��ا ه��و الش��رك األكرب ؟   ه��و صرف العبادة لغ��ري الل كالدعاء  
قال عز وجل : )قل  إمنا أدعو ربي و ال أشرك  به أحدا(اجلن 20 وقال@: 

)أكرب الكبائر اإلشراك بالل (  رواه البخاري .



91

14 - ما هو ضرر الشرك األكرب ؟ الشرك األكرب يسبب اخللود يف النار 
قال عز وجل : )إنه من يشرك بالل فقد حرم الل عليه اجلنة  ومأواه النار( 

املائدة 72  وقال @ :  )من مات يشرك بالل شيئا دخل النار(رواه مسلم .
15 -  ه��ل ينف��ع العمل مع الش��رك ؟ ال ينفع العمل مع الش��رك قال عز 
وجل : )ولو أشركوا حلبط عنهم ما كانوا يعملون( األنعام 88  )من عمل 
عما أشرك فيه معي غريي تركته وشركه( حديث قدسي رواه مسلم .

16 - هل الشرك موجود يف املسلمن ؟  نعم : موجود بكثرة مع األسف   
ق��ال ع��ز وج��ل : )وما يؤمن أكثرهم  بالل  إال وهم مش��ركون(  يوس��ف 
106 وقال @ : )ال تقوم الس��اعة حتى تلحق قبائل من أميت  باملش��ركن  

وحتى يعبدوا األوثان( صحيح رواه الرمذي .
17 -  م��ا حك��م دعاء غري الل كاألولياء  ؟   دعاؤهم ش��رك يدخل النار 
ق��ال ع��ز وج��ل : )فا ت��دع مع الل إهلا آخر  فتكون م��ن  املعذبن( )أي :  يف 
النار(  الشعراء 213  وقال @ : )من مات وهو يدعو من دون الل ندا دخل 

النار ( رواه البخاري .
18 - هل الدعاء عبادة لل تعال ؟  نعم : الدعاء عبادة لل تعال قال عز 
وجل : )وقال ربكم أدعوني اس��تجب لكم(غافر 60  وقال @ : )الدعاء هو 

العبادة( رواه الرمذي .
19 -  هل يسمع األموات الدعاء ؟  األموات ال يسمعون الدعاء   قال عز 
وج��ل :)إن��ك ال تس��مع املوت��ى( )وما أنت مبس��مع من يف القب��ور( النمل 80   
فاط��ر 22   وق��ال @ :  )إن لل مائك��ة س��ياحن يف األرض يبلغوني من 

أميت السام(  رواه النسائي .
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20 -  هل نس��تغيث باألموات أ والغائبن ؟ ال نس��تغيث بهم بل نستغيث 
بالل  قال عز وجل : )إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم( األنفال: 9  )كان 

إذا أصابه هم أو غم قال : يا حي يا قيوم برمحتك أستغيث( .
21 - هل جيوز االس��تعانة بغري الل ؟  ال توز االس��تعانة إال بالل  قال 
ع��ز وج��ل :)إياك نعبد وإياك نس��تعن(الفاحتة 5  وقال @ : )إذا س��ألت 

فاسأل الل وإذا استعنت فاستعن بالل( رواه الرمذي.
22 -  هل نستعن باألحياء احلاضرين ؟ نعم : فيما يقدرون عليه قال 
عز وجل :  )وتعاونوا على الرب والتقوى و ال تعاونوا على اإلثم والعدوان( 
املائ��دة 2   وق��ال @  :  )والل يف ع��ون العب��د ما كان العبد يف عون أخيه(   

رواه مسلم .
23 -  ه��ل جي��وز الن��ذر لغري الل ؟ ال جيوز الن��ذر إال لل  قال عز وجل: 
)رب إن��ي ن��ذرت ل��ك م��ا يف بط��ي حم��ررا فتقب��ل م��ي(  آل عم��ران 35   
وق��ال@ : )م��ن ن��ذر أن يطي��ع الل فليطعه ومن ن��ذر أن يعصي الل فا 

يعصه(رواه البخاري .
24 - هل جيوز الذبح لغري الل ؟ ال جيوز ألنه من الشرك األكرب  قال 
ع��ز وج��ل : )فص��ل لربك وان��ر( )أي  : الذب��ح لل فق��ط(  الكوثر2  وقال 

@ : )لعن الل من ذبح لغري الل(رواه مسلم .
25 -  ه��ل جي��وز الطواف بالقب��ور ؟  ال جيوز الط��واف إال بالكعبة قال 
ع��ز وج��ل : )وليطوفوا بالبيت العتيق( )أي : الكعبة( احلج  29 وقال @ : 
)من طاف بالبيت العتيق سبعا وصلى ركعتن كان كعتق رقبة( رواه 

ابن ماجه.
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26 - هل توز الصاة والقرب أمامك ؟  ال توز الصاة إل القرب  قال 
عز وجل : )فول وجهك شطر املسجد احلرام( )أي : استقبل الكعبة(  البقرة 

144   وقال @ : )ال تلسوا على القبور وال تصلوا إليها( رواه مسلم .
27 - ما حكم العمل بالس��حر ؟  العمل بالس��حر كفر قال عز وجل :  
)ولكن الش��ياطن كفروا يعلمون الناس السحر( البقرة 102  وقال @ : 

)اجتنبوا السبع املوبقات : الشرك بالل والسحر( رواه مسلم .
28 - ه��ل نص��دق الع��راف والكاه��ن ؟ ال نصدقهم��ا يف إخباره��م ع��ن 
الغي��ب ق��ال عز وجل : )ق��ال ال يعلم من يف الس��ماوات واألرض الغيب إال 
الل(النم��ل 65  وق��ال @ : )م��ن أت��ى عراف��ا أو كاهنا فصدق��ه مبا يقول 

فقد كفر مبا أنزل على حممد ( رواه أمحد .
29 - ه��ل يعل��م الغي��ب أح��د ؟  ال يعلم الغي��ب أحد إال الل  ق��ال تعال: 
)وعن��ده مفات��ح الغي��ب ال يعلمه��ا إال هو(األنعام 59 وق��ال @ : )ال يعلم 

الغيب إال الل( رواه الطرباني .
30 -  مب��ا ذا جي��ب أن حيك��م املس��لمون ؟  جي��ب أن حيكم��وا بالق��رآن 
والس��نة ق��ال عز وج��ل :  )وأن احكم بينه��م مبا أنزل الل( املائ��دة 49 وقال 

@ :  )الل هو احلكم وإليه احلكم( رواه أبو داود .
31 -  ما حكم القوانن املخالفة لإلسام ؟   العمل بها كفر أكرب إذا 
أجازها قال عز وجل :) ومن مل حيكم مبا أنزل الل فأولئك هم الكافرون( 
املائ��دة 44 وق��ال @ : )وم��ا مل حتك��م أئمتهم  بكت��اب  الل  ويتخريوا مما 

أنزل الل  إال جعل الل بأسهم بينهم (رواه ابن ما جه .
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32-   ه��ل جي��وز احلل��ف بغري الل ؟  ال جيوز احلل��ف إال بالل   قال عز 
وج��ل :  )ق��ل  بل��ى وربي لتبعثن ( التغابن 7   وق��ال @ : )من حلف بغري 

الل فقد أشرك( رواه أمحد .
33-  ه��ل جي��وز تعليق اخل��رز والتمائم ؟   ال جيوز تعليقهما ألنه من 
الش��رك ق��ال ع��ز وجل : )وإن ميسس��ك الل بضر فا كاش��ف ل��ه إال هو(
األنعام 17  وقال @ : )من علق متيمة فقد أشرك(  )التميمة : ما يعلق 

من العن واآلفة ( رواه أمحد .
34 -  مب��ا ذا نتوس��ل إل الل تعال ؟نتوس��ل بأمسائ��ه وصفاته والعمل 
الص��احل قال عز وجل :  )ولل األمساء احلس��نى فادع��وه بها( األعراف  180 

وقال @ : )أسألك بكل اسم هو لك مسيت به نفسك(  رواه أمحد .
35-  هل حيتاج الدعاء لواس��طة خملوق ؟  ال حيتاج الدعاء لواس��طة 
خمل��وق قال عز وجل : )وإذا س��ألك عبادي عي فإن��ي قريب أجيب دعوة 
الداع��ي إذا دع��ان( البقرة 186 وقال @ : )إنكم تدعون مسيعا قريبا وهو 

معكم(  )أي: بعلمه يسمعكم ويراكم( متفق عليه .
36 -  ما هي واسطة الرسول @ ؟ واسطة الرسول @  هي التبليغ 
ق��ال ع��ز وج��ل : )ي��ا أيها الرس��ول بلغ م��ا أنزل إلي��ك م��ن ربك(املائدة 67   
وقال @ : )اللهم اشهد(  )جوابا لقول الصحابة : أي نشهد أنك قد بلغت 

وأديت ونصحت(  رواه مسلم .
37 -  مم��ن نطل��ب ش��فاعة الرس��ول @  ؟   نطلب ش��فاعة الرس��ول 
@  م��ن الل ق��ال ع��ز وج��ل :  )ق��ل لل الش��فاعة جيعا(الزم��ر 44)اللهم 

شفعه يف(  )أي : شفع الرسول @  يف(  رواه الرمذي .
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38  -  كي��ف نب الل ورس��وله @  ؟  احملب��ة تكون بالطاعة واتباع 
األوامر  قال عز وجل : )قل  إن كنتم حتبون الل فاتبعوني حيببكم الل(  
آل عم��ران 31  وق��ال @ : )ال يؤمن أحدك��م حتى أكون أحب إليه من 

والده وولده والناس أجعن( رواه البخاري .
39 - هل نبالغ يف مدح الرس��ول @ ؟  ال نبالغ يف مدح الرس��ول @  
ق��ال ع��ز وجل : )قل  إمنا أنا بش��ر مثلكم يوحى إل��ي أمنا إهلكم إله واحد( 
الكه��ف 110  وق��ال @ :  )ال تطرون��ي كم��ا أط��رت النص��ارى اب��ن مريم 

فإمنا أنا عبد فقولوا عبد الل ورسوله( رواه البخاري .
40-  م��ن ه��و أول املخلوق��ات ؟ م��ن البش��ر آدم ومن األش��ياء القلم  بعد 
الع��رش وامل��اء قال  عز وج��ل :)إذ قال ربك للمائكة إني خالق بش��را من 

طن(ص 71    وقال @ : )إن أول ما خلق الل القلم( رواه أبو داود .
41 -   م��ن أي ش��يء خل��ق حمم��د @   ؟ خل��ق الل حمم��دا @ م��ن 
نطفة قال عز وجل :  )هو الذي خلقكم من تراب  ثم من نطفة( غافر: 67  
وق��ال @ : )إن أحدك��م جيمع خلقه يف بطن أم��ه  أربعن يوما نطفة( 

متفق عليه .
42- ما حكم اجلهاد يف سبيل الل ؟ اجلهاد واجب باملال والنفس واللسان   
قال عز وجل :)انفروا خفافا وثقاال  وجاهدوا بأموالكم وأنفس��كم(التوبة 
41 وقال @ : )جاهدوا املش��ركن  بأموالكم وأنفس��كم  وألس��نتكم( رواه 

أبو داود .
43-  ما هو الوالء للمؤمنن ؟   هو احلب والنصرة  للمؤمنن املوحدين 
ق��ال ع��ز وج��ل :  )واملؤمن��ون واملؤمن��ات  بعضه��م أولياء بع��ض( التوبة 71  
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وقال @ : )املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا( رواه مسلم .
44-  ه��ل ت��وز م��واالة الكف��ار  ونصرته��م  ؟  ال ت��وز م��واالة الكف��ار  
ونصرته��م  ق��ال ع��ز وج��ل :  )وم��ن يتوهل��م منك��م فإن��ه منه��م( ) أي : 
الكاف��رون( املائ��دة 51   وق��ال @ : )إن آل  ب��ي فان   ليس��وا ل��ي بأولياء( 

ألنهم من الكفار  متفق عليه.
45-   م��ن ه��و الول��ي ؟ الول��ي ه��و املؤمن التق��ي  قال عز وج��ل : )أال إن 
أولي��اء الل ال خ��وف عليهم وال ه��م حيزنون الذين آمن��وا وكانوا يتقون( 
يونس 62-63    وقال @ : )إمنا وليي الل وصاحل املؤمنن( متفق عليه.

46-   ملاذا أنزل الل القرآن ؟  أنزل الل القرآن  للعمل به  قال عز وجل: 
)اتبع��وا م��ا أنزل إليكم من ربك��م  و ال تتبعوا من دون��ه أولياء( األعراف 3 
وقال @ : )اقرؤوا القرآن  واعملوا به وال تفوا عنه و ال تغلوا  فيه  وال 

تأكلوا به  و ال تستكثروا به( رواه أمحد .
47-  ه��ل نس��تغي بالق��رآن ع��ن احلدي��ث ؟  ال نس��تغي بالق��رآن ع��ن 
احلدي��ث   ق��ال ع��ز وج��ل : )وأنزلن��ا إلي��ك الذك��ر لتبن للن��اس ما نزل 
إليه��م( النح��ل 44  وق��ال @ :   )أال أن��ي أوتيت القرآن ومثل��ه معه( رواه 

أمحد .
48-   هل نقدم قوال على قول  الل ورس��وله @  ؟  ال نقدم قوال على 
ق��ول الل ورس��وله @  قال عز وجل : )يا أيه��ا الذين آمنوا ال تقدموا بن 
ي��دي الل ورس��وله(   احلج��رات 1   وق��ال @ :  )ال طاع��ة يف معصية الل 

إمنا الطاعة  يف املعروف( رواه أبو داود .
49-  م��ا ذا نفع��ل إذا اختلفن��ا؟  نع��ود إل الكت��اب والس��نة الصحيح��ة    
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قال عز وجل : )فإن تنازعتم يف ش��يء فردوه إل الل والرس��ول( النساء 59  
وق��ال @ : )ترك��ت فيك��م أمرين  لن تضلوا ما متس��كتم بهما  : كتاب 

الل وسنة رسوله( .
50-   ما هي البدعة ؟ كل ما مل يقم عليه دليل شرعي قال عز وجل: 
)أم هلم شركاء شرعوا هلم من الدين ما مل يأذن به الل(الشورى 21  وقال 
@ : )م��ن أح��دث يف أمرنا هذا  ما ليس من��ه فهو رد(  )أي : غري مقبول(   

متفق عليه .
51- ه��ل يف الدي��ن بدع��ة حس��نة ؟  لي��س يف الدين بدعة حس��نة   قال 
عز وجل : )اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت ورضيت لكم 
اإلس��ام دين��ا( املائ��دة 3 وقال @ : )إياكم وحمدث��ات األمور فإن كل 

حمدثة بدعة وكل بدعة ضالة(  رواه أبو داود .
52-  هل يف اإلس��ام س��نة حسنة ؟  نعم  كالبادئ بفعل خري ليقتدى 
 ب��ه  ق��ال ع��ز وج��ل: ) واجعلنا للمتق��ن إمام��ا ( الفرق��ان: 74  وقال @ : 
 ) من سن يف اإلسام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها  من بعده (

رواه مسلم .
53- ه��ل يكتف��ي اإلنس��ان بإص��اح نفس��ه ؟   ال ب��د من إصاح نفس��ه 
وأهل��ه ق��ال ع��ز وج��ل :  )يا أيه��ا الذين آمن��وا قوا أنفس��كم و أهليك��م نارا( 
التحري��م 6   وق��ال @   :  )إن الل تع��ال س��ائل كل راع عم��ا اس��رعاه(  

رواه الرمذي .
54- متى ينتصر املسلمون ؟  إذا عملوا  بكتاب الل وسنة  نبيه @  قال 
عز وجل : )يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الل ينصركم ويثبت أقدامكم( 
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حممد 7  وقال@ : )ال تزال طائفة من أميت  منصورين( رواه ابن ماجه.
وخلطورة هذا  األمر وللمناسبة أحببت أن أختمه  مبا ذكره صاحب 
الفضيلة الش��يخ صاحل بن عبد العزيز آل الش��يخ  حفظه الل   يف  رس��الته 

املوسومة : ب�  )املنظار يف بيان كثري من األخطاء الشائعة( )19-9(

أخطاء في العقيدة والتوحيد تنافي تعظيم اهلل :

أوال : الشركيات املخرجة من امللة وبعض أنواع الشرك األكرب:                                                             
1-  االس��تغاثة باألم��وات ودعاؤه��م وطل��ب امل��دد منه��م والتق��رب هلم 
ب��أي ن��وع من العب��ادات وذلك ش��رك أكرب وناق��ل عن املل��ة: لقوله تعال 
: )إي��اك نعب��د وإي��اك نس��تعن(  الفاحت��ة 0 فتقديم املفع��ول )إياك(مفيد 
االختصاص وذلك ما دلت عليه كلمة التوحيد ال إله إال الل  ومن أنواع 
العبادة الدعاء  بل هو العبادة كما ثبت يف السنن  عن النيب @ )الدعاء 
ه��و العب��ادة( وص��رف العب��ادة لغ��ري الل ش��رك وكف��ر  قال تع��ال )َوَمن 
ا ِحَس��اُبُه ِعنَد َربِِّه ِإنَّ��ُه اَل ُيْفِلُح  َ َي��ْدُع َم��َع اللَِّ ِإهَلً��ا آَخَر اَل ُبْرَه��اَن َلُه ِبِه َفِإمنَّ
اْلَكاِف��ُروَن( 117 املؤمن��ون0 و م��ن من صيغ العموم تع��م كل مال كان يف 
حي��ز صلته��ا  فظه��ر أن من دعا م��ع الل أحدا أيا كان فه��و من الكافرين  
وقال تعال )}َوَأنَّ امْلََساِجَد لِلَِّ َفَا َتْدُعوا َمَع اللَِّ َأَحًدا( 18اجلن وقال تعال 
} َلَق��ْد َكَف��َر الَِّذيَن َقاُلوْا ِإنَّ الّلَ ُهَو امْلَِس��يُح اْبُن َمْرَيَم َوَقاَل امْلَِس��يُح َيا َبِي 
َم الّلُ َعَليِه  ِإْس��َراِئيَل اْعُب��ُدوْا الّلَ َربِّي َوَربَُّكْم ِإنَُّه َمن ُيْش��ِرْك ِبالّلِ َفَق��ْد َحرَّ
املَِِن ِم��نْ َأنَصاٍر(72 املائدة 0 ومن أنواع الدعاء  نَّ��ةَ َوَم��ْأَواُه النَّاُر َوَما ِللظَّ اجْلَ

الطلب : كالغوث وهو االستغاثة  وطلب املدد وطلب العون وغريذلك .
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2 - وكذلك س��ؤال املوتى الش��فاعة  شرك أكرب : وذلك لقوله تعال  
ِلُكوَن َشْيًئا َواَل َيْعِقُلوَن  ُذوا ِمن ُدوِن اللَِّ ُشَفَعاء ُقْل َأَوَلْو َكاُنوا اَل مَيْ َ }َأِم اختَّ
َماَواِت َواأْلَْرِض ُثمَّ ِإَلْيِه ُتْرَجُعوَن  يًعا لَُّه ُمْلُك السَّ َفاَعُة َجِ }43{ُقل للَِِّّ الشَّ
وْا  َش��رُ اُفوَن َأن حُيْ }44{الزمر وقوله تقدس��ت أمساؤه } َوَأنِذْر ِبِه الَِّذيَن خَيَ
��ن ُدوِنِه َوِليٌّ َواَل َش��ِفيٌع لََّعلَُّهْم َيتَُّق��وَن}51{ األنعام  ِإَل َربِِّه��مْ َلْي��َس هَلُم مِّ
وغ��ري ذل��ك م��ن اآلي��ات 0  فلم��ا كان��ت الش��فاعة لل وح��ده  وليس ألحد 
ش��فيع م��ن دون الل مم��ن م��ات وانقط��ع عمله  تق��رر أن طلب الش��فاعة 
وسؤاهلا من غري الل من امليتن شرك  وأسعد الناس يوم القيامة بشفاعة 
املصطف��ى @ أه��ل التوحي��د  املتنزهون عن أنواع الش��رك املخلصون  يف 

قوهلم: ال إله إال الل .
3-  والذب��ح والن��ذر للقب��ور  أو املش��اهد  أو املوت��ى ش��رك أك��رب:   أم��ا 
اِتي لِلِّ َربِّ  َياَي َومَمَ ي َوحَمْ الذبح : فلقوله تعال : } ُقْل ِإنَّ َصَاِتي َوُنُس��كِ
ِمَن }  163األنعام  ُل امْلُْس��لِ يَك َلُه َوِبَذِلَك ُأِمْرُت َوَأَنْا َأوَّ اْلَعاملََِن }162{ اَل َش��رِ
فكم��ا أن الص��اة لل وحده فالنس��ك – وهو الذبح _ لل وحده ال ش��ريك 
ل��ه بن��ص اآلي��ة  وقول��ه تع��ال } َفَصلِّ ِلَربِّ��َك َواْن��ر( 2 الكوث��ر  والنحر 
م��ن أفض��ل العبادات  ملا فيه من إس��الة الدماء إخاص��ا لل وفيه ذل العبد  
وخضوع��ه وطلبه ما عن��د الل بتقربه بالد لل جل وعا.  ويف حديث علي 
: )لع��ن الل م��ن ذب��ح لغري الل(  رواه مس��لم يف صحيح��ه مرفوعا 1978/3  
ن نَّْذٍر  ن نََّفَق��ٍة َأْو َنَذْرمُت مِّ وأم��ا الن��ذر : فلقوله تعال : }269َوَما َأنَفْقُتم مِّ
املَِِن ِمْن َأنَص��اٍر }270  البقرة وقوله تبارك امسه  َف��ِإنَّ الّلَ  َيْعَلُم��ُه َوَما ِللظَّ
ُه ُمْس��َتِطرًيا }7  اإلنس��ان فدل  اُفوَن َيْوًما َكاَن َش��رُّ }6{ ُيوُفوَن ِبالنَّْذِر َوخَيَ
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ذل��ك عل��ى أن الوفاء بالذر حمبوبا له ويؤج��ر صاحبه عليه  فيكون عبادة  
وصرف العبادة لغري الل شرك   كما تقدم تفصيل أدلته يف املسألة )1َ(.

4- الط��واف عل��ى القب��ور والتمس��ح به��ا والت��ربك به��ا فعل ه��ذا كله 
شرك فالطواف من أجل العبادات ومل يشرع الطواف حول مكانا غري بيت 
الل احل��رام فعب��ادة الطواف خاص��ة بالكعبة املش��رفة  وكذلك التطوف 
بن الصفا واملروة  وما كان لغري الل فهو وضع للعبادة يف غري موضعها 
وتعظي��م للقبور  وتش��بيهها بالبيت احلرام وصرف لعب��ادة الطواف لغري 
الل  0 وأم��ا التمس��ح  والت��ربك به��ا رجاء لانتف��اع  بالتمس��ح والتربك يف 
الدني��ا واآلخ��رة  : فه��ذا تألي��ه للقب��ور  وتعظي��م هلا نو م��ا كان يفعله  
املش��ركون اجلاهلي��ون  م��ع آهلته��م   ف��كل من رج��ى بالتربك والتمس��ح  
االنتفاع فقد عظم ما مل يشرع الل تعظيمه  والدليل على كونه شركا  
حديث أبي واقد الليثي  قال : خرجنا مع رسول الل @ إل حنن ونن 
حدث��اء عه��د بكفر وللمش��ركن  س��درة يعكف��ون عنده��ا  وينوطون بها 
أسلحتهم  يقال هلا : ذات أنواط  فمررنا بسدرة  فقلنا يا رسول الل اجعل 
لن��ا ذات أن��واط  كم��ا هلم ذات أن��واط فقال رس��ول الل @ : )الل أكرب! 
إنها السنن قلتم _- والذي نفسي بيده – كما قالت بنو إسرائيل ملوسى: 
اجع��ل لن��ا إهلا كما هلم آهلة  قال : إنكم ق��وم تهلون( رواه أمحد 218/5 
والرمذي  2180وهو صحيح 0 وهؤالء إمنا أرادوا العكوف والتربك  فسمى 
رسول الل @ طلبهم ذلك طلبا إلله مع الل وهذا هو عن الشرك  فلما 
ب��ن هلم رس��ول الل @ األمر رجعوا وأناب��وا  والتربك بالقبور والطواف 

حوهلا والتمسح بها أعظم مما طلبوا فعله .
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5- ومناداة الغائبن  من األحياء واالس��تغاثة بهم  مع اعتقاد قدرتهم 
ن  عل��ى النف��ع أو الغ��وث  ح��ال البعد ش��رك أك��رب :  ق��ال تع��ال : }61{ َأمَّ
َع  َعُلُكْم ُخَلَفاء اأْلَْرِض َأِإَلٌه مَّ ��وَء َوجَيْ يُب امْلُْضَطرَّ ِإَذا َدَعاه َوَيْكِش��فُ السُّ جُيِ

اللَِّ َقِليًا ما تذكرون(  62النمل وتقدمت أدلة أخرى يف املسألة )1(.
6- والغل��و يف الصاحل��ن  أو األنبي��اء- حبي��ث جيع��ل فيه��م  نوع��ا من 
خصائ��ص األلوهي��ة  أو هلم ش��يئا من التأله والتعبد – ش��رك خمرج من  
املل��ة : ق��ال تعال  }115{َوِإْذ َقاَل الّلُ َيا ِعيَس��ى اْبَن َمْرَي��َم َأَأنَت ُقلَت ِللنَّاِس 
َي ِإَل�َهْنِ ِمن ُدوِن الّلِ َقاَل ُسْبَحاَنَك000( 116 املائدة اآلية. وقال  ُذوِنَي ُأمِّ ِ اختَّ
قِّ  تع��ال: }ي��ا َأْه��َل اْلِكَت��اِب اَل َتْغُل��وْا يِف ِديِنُكْم َواَل َتُقوُل��وْا َعَل��ى الّلِ ِإالَّ احْلَ
ا امْلَِس��يُح ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم َرُس��وُل الّلِ َوَكِلَمُتُه َأْلَقاَها ِإَل َمْرَيَم َوُروٌح  َ ِإمنَّ
ْن��ُه000(  171 النس��اء اآلي��ة  وقال املصطف��ى @ )التطروني كما أطرت  مِّ
النص��ارى اب��ن مريم  إمنا أنا عبد فقولوا عبد الل ورس��وله( رواه البخاري  

يف صحيحه 3445 .
7- اخل��وف م��ن األولي��اء أو م��ن  اجلن )خ��وف الس��ر(كأن خياف أن 
يصيبه الولي س��را أو اجلي بس��وء  إن مل يفعل كذا  وكذا فهذا ش��رك 
ٍء  أك��رب : وي��دل عليه قوله تعال : }ِإن نَُّقوُل ِإالَّ اْعَرَاَك َبْعُض آهِلَِتَنا ِبُس��وَ
ا ُتْش��ِرُكوَن }54{ ِمن ُدوِنه000(   َّ َقاَل ِإنِّي ُأْش��ِهُد الّلِ َواْش��َهُدوْا َأنِّ��ي َبِريٌء ممِّ
55ه��ود    واخلوف من العب��ادات القلبية العظيمة اليت جيب إخاصها لل 
فمتى خاف من أحد كخوفه من الل فهو مش��رك وأما اخلوف الطبيعي  
ف��ا ح��رج منه  واخلوف الذي جيعل املرء مقص��را يف الواجبات أو مرتكبا 
حمل��رم ال جي��وز  كأن ي��رك األم��ر باملع��روف والنهي عن املنك��ر  املتعن 
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عليه خشية كام اخللق  أو إيذائهم .
8 - وضع احلروز اليت فيها ش��رك وش��عوذة  أو تعليق التمائم والرقى 
خوفا من الضرر أو دفعا للعن و احلس��د ش��رك :   ملا ثبت أن ابن مس��عود  
ق��ال مسع��ت رس��ول الل @ يق��ول )إن الرق��ى والتمائم والتولة ش��رك( 
رواه أمح��د 381/1وأب��و داود 3883وغريهما  وروى أمح��د 156/4عن عقبة 
بن عامر مرفوعا )من تعلق متيمة فقد أشرك (احلاكم 219/4ويف الرقى 
خاص��ة ق��ال@ : )ال ب��أس بالرق��ى م��ا مل تكن ش��ركا( رواه مس��لم2200 
والرقى الش��ركية هي اليت يس��تعان فيها بغري الل ويش��رك فيها مع الل 
وتعليق التمائم خوفا من الضرر  أو دفعا للعن شرك أصغر  ال أكرب  إال 
إن اش��تملت على اس��تعانة بغري الل  أو خماطبة للجن واس��تغاثة بهم  أو 
اعتقد من علقها أنها تنفع  بنفسها وليست سببا للنفع أو نو ذلك  فهي 

شرك أكرب  فيجب تقييد كونها شركا أكرب  مبا ذكر.
9 - س��ؤال العرافن والكهنة  والس��حرة  مع تصديقهم كفر :  وذلك 
لق��ول ن��يب اهل��دى والرمحة  @ )م��ن أتى عرافا  أو كاهن��ا فصدقه مبا 
يقول فقد كفر مبا أنزل على حممد @ ( رواه أمحد 429/2 واحلاكم 
8/1وقال : صحيح على شرطهما  ويف خرب ابن مسعود موقوفا : )من أتى 
كاهنا أو ساحرا فصدقه مبا يقول فقد كفر مبا أنزل على حممد @(
رواه الب��زار 2067 وأبو يعلى موقوفا وجود إس��ناده املنذري 36/4 واحلافظ 
ابن حجر  يف الفتح 217/10 واحلديث صحيح لش��واهده 0     وهل الكفر يف 
ه��ذه األحادي��ث كف��ر دون كف��ر فا ينقل ع��ن امللة أم يتوق��ف فيه فا 
يق��ال : خي��رج م��ن املل��ة  وإال : ال خي��رج ؟ األول قوي والثاني هو املش��هور 
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عن اإلمام أمحد .
10 - تعلي��ق قط��ع م��ن جلد الذئب على الص��دور أو يف البيوت  العتقاد 
أنه��ا تدف��ع اجلن ش��رك :    تق��دم دليله وتفصيل الكام عل��ى التمائم  يف 

املسألة )8( .
11 - الذبح  عند عتبة الباب خوفا من اجلن شرك  :   وتقدم االستدالل 

يف املسألة )3( و)7( .
12 - ادع��اء عل��م الغي��ب  أو االط��اع عل��ى اللوح احملف��وظ كفر لقوله 
َماَواِت َواأْلَْرِض اْلَغْيَب ِإالَّ اللَُّ 000(النمل  تعال : }64{ُقل الَّ َيْعَلُم َمن يِف السَّ
65 وق��ال تع��ال }58{َوِعن��َدُه َمَفاِت��ُح اْلَغْي��ِب اَل َيْعَلُمَه��ا ِإال00َّ( األنع��ام 59  . 

ويدخل يف ذلك  ادعاء بعض الصوفية  انكشاف حجب الغيب هلم
13 -  مس��اع القصائ��د الش��ركية  راضي��ا مب��ا فيه��ا من الش��رك  عامل 
ب��ه: وذلك كقصي��دة الربدة للبوص��ريي ونوها م��ن القصائد اليت غا 
أصحابها يف نبينا حممد @  أو يف  غريه من آل بيته أو الصاحلن واليت 
فيه��ا وص��ف املخلوق مبا يوص��ف به  الل العظيم. و بع��ض هذه القصائد 
الش��ركية  املغالية تنش��د يف املوالد فيجب تنبها وإنكارها  حفاظا على 

إسام املرء – وقى الل املسلمن الشرك ومظاهره - .
14 - ادع��اء أن الل حي��ل يف األماك��ن أو يف بع��ض األش��خاص  وه��ذا 

كفر أكرب ..
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ثانيا : الشرك األصغر وبعض مظاهره ووسائل الشرك :
1 - القس��م  واحلل��ف بغ��ري الل م��ن غ��ري قص��د تعظي��م احملل��وف ب��ه  
كتعظيم الل  وهذا شرك أصغر:   ودليله قوله @ )من حلف بغري الل 
فق��د كف��ر أو أش��رك(الرمذي 1535 واحلاك��م297/18،4/1 أبوداود3251  
وقول��ه  : )م��ن كان حالف��ا فليحلف بالل أو ليصم��ت( البخاري 3836/7 
مس��لم 1646/4/3    0 وأم��ا إذا عظ��م احمللوف ب��ه كتعظيم الل وذلك نو 
حلف القبورين باألولياء واملقبورين فهذا – مع قصد التعظيم – ش��رك 
أكرب 00 وأما إذا جرى على اللس��ان دون قصد للحلف فهذا ش��رك لفظي  
داخل يف أنواع الشرك األصغر  وكفارته أن يقال : ال إله إال الل  ثم يعزم 

على عدم العود إل احللف بغري الل .
2 - احللف باألمانة  أو الذمة أو الشرف وذلك شرك أصغر : لقول النيب 
@ )م��ن حل��ف باألمانة  فليس منا  ( رواه أبو داود3253/03  واحللف بهذه 
األمور داخل يف عموم قوله @ : )من حلف بغري الل فقد كفر أو أشرك(   
واحلل��ف يك��ون باس��تخدام  أحد  أحرف القس��م الثاثة : الب��اء والواو والتاء  

وأما إذا استخدم غريها من احلروف ك�   يف  ونوها فا يكون قسما.
3 - اختاذ القبور مس��اجد بدعة وخيمة  وحمرم ووسيلة إل الشرك 
بأصحابه��ا : وذل��ك لقول��ه @ )لع��ن الل اليهود والنص��ارى اختذوا قبور 
أنبيائه��م مس��اجد أال ال تتخذوا القبور مس��اجد فإن��ي أنهاكم عن ذلك( 
رواه البخاري435 ومس��لم 531 بنحوه   وكل موضع قصدت فيه الصاة 

صار مسجدا .
4 - الص��اة عن��د القب��ور والدع��اء عنده��ا : بدعة ووس��يلة إل الش��رك : 
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وذل��ك  إذا دع��ي الل وح��ده أم��ا إذا دعي صاح��ب القرب مع الل فذلك ش��رك 
حمق��ق وج��اء النهي عن الص��اة عند القبور عن الن��يب @ قال: )ال تصلوا 
إل القبور(  رواه مس��لم0972 ورأى عمر بن اخلطاب   أنس��ا يصلي عند قرب 

ال يعلمه  فقال عمر : القرب  القرب  وقال @ )ال تتخذوا القبور مساجد(
واملس��اجد يدع��ى  الل فيه��ا أبل��غ دع��اء فعلم من��ه النهي ع��ن الدعاء عند 
القبور  إال إذا كان الدعاء لصاحب القرب  باملغفرة والرمحة والتثبيت  فهذا 

مما جاءت  السنة به  واملقبور يف حاجة إل أن يدعى له .
ثالثا : البدع وبعض املنهيات املتعلقة بأمور التوحيد :

1 - البن��اء عل��ى القبور  وتصيصها والكتابة عليها وغرس الش��جر عند 
ها: بدع ومنكرات  ودليل ذلك  ما روى مسلم يف صحيحه 970 عن جابر قال 
)نه��ى رس��ول الل @ أن جيص��ص الق��رب وأن يقعد علي��ه  وأن يبنى عليه(  
ورواه الرم��ذي1052  وغ��ريه أب��و داود3225 بزي��ادة )وأن يكت��ب علي��ه(  وهي 
زيادة صحيحة 0 وروي أيضا عن فضالة بن عبيد @ قال : مسعت رسول 
الل @ يأمر بتس��ويتها  يعي القبور0 ويف حديث أبي اهلياج األس��دي قال : 
ق��ال ل��ي: علي بن أبي طالب أال أبعثك على ما بعثي عليه رس��ول الل @: 
)أن ال تدع متثاال  إال طمس��ته  وال قربا مش��رفا إال س��ويته( ويف رواية : )وال 

صورة إال طمستها(  رواه مسلم.  968،96 .
2 - إقامة االحتفاالت املختلفة بقصد التقرب بذلك إل الل : وذلك من 
مثل االحتفال باملولد النبوي  وباهلجرة  ورأس السنة اهلجرية  واالحتفال 
باإلسراء واملعراج ونوها. فهذه االحتفاالت بدعة  ألنها اجتماع على أعمال 
يقصد بها  التقرب إل الل  والل ال يتقرب إليه إال مبا ش��رع  فكل  حمدثة 
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يف الدين بدعة  والبدع منهي عنها 0 قال تعال : }20{ َأْم هَلُْم ُشَرَكاء َشَرُعوا 
يِن َما مَلْ َيْأَذن ِبِه الل21َُّ الشوى) وقال الرسول @: )من أحدث يف  َن الدِّ هَلُم مِّ
أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد(أخرجاه  البخاري 2697/5 مسلم 1718/3عن 
عائش��ة  ويف لفظ ملس��لم1718/3 : )من عمل عما ليس عليه أمرنا فهو رد(  
وق��ال @  : )وكل حمدث��ة بدع��ة وكل بدعة ضالة(أمح��د 127-126/4 
أبوداود4607 الرمذي 2676 ابن ماجه 44 ابن حبان 5  رواه مسلم  ويف حديث 
العرباض بن سارية  قال: قال رسول الل @ )عليكم بسنيت وسنة اخللفاء 
الراش��دين املهدين من بعدي متس��كوا بها و عضوا عليها بالنواجذ وإياكم 
وحمدث��ات األمور فإن كل حمدثة بدعة( وغري ذلك من األحاديث الدالة 
عل��ى النه��ي عن االبتداع يف دين الل  وعن تش��ريع الناس ألنفس��هم عبادات 

وأعماال يتقربون بها إل الل وهي مل يشرعها الل وال رسوله @.
3 - إقام��ة األعياد املختلفة البدعية : كعيد املياد ورأس الس��نة وعيد 
األم  ون��و ذل��ك : وه��ذا منه��ي عنه  من ثاث��ة أوج��ه : األول : أنه بدعة مل 
تش��رع إمن��ا ش��رعها الن��اس بأهوائه��م  واألعي��اد وم��ا حيصل فيه��ا من فرح 
وابتهاج  من باب العبادات  فا جيوز إحداث شيء منها وال إقراره و الرضى  
ب��ه. الثان��ي : أن أله��ل اإلس��ام عيدي��ن يف الس��نة ال غري : عي��د الفطر حن 
يف��رح الن��اس بإمتام الصيام  وعيد األضح��ى  والنحر وأيام منى بعده  وقد 
روى أمحد17379 وأبو داود2439 والرمذي773 والنسائي 2829،4181  وجع 
غريهم بإسناد صحيح  عن عقبة بن عامر عن النيب @  قال : )يوم عرفة 
ويوم النحر وأيام التش��ريق عيدنا أهل اإلس��ام( وروى الشيخان  البخاري 
440/2 مس��لم 892 عن��ه @ أن��ه ق��ال: )إن لكل ق��وم عيدا  وه��ذا عيدنا(يعي 
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أه��ل اإلس��ام  ففي اإلضافة دليل اختص��اص األعياد باألدي��ان الثالث : أنه 
مش��ابهة للكف��ار  م��ن أه��ل الكتاب  وغريه��م يف إحداث أعياد  مل تش��رع  وال 

شك أننا مأمورون  برك مشابهتهم  وقطع عائق التشبه  بهم يف ذلك.
4 - إحياء ليلة النصف من ش��عبان : وهذا اإلحياء بتخصيص لليلة من 
غ��ري دلي��ل فكان من جل��ة البدع  واألحادي��ث الواردة يف ذل��ك ال تصح عند 

أهل العلم  واألدلة الناهية عن البدع تشمله.
5 - ختصي��ص رج��ب بصي��ام : وه��و من احملدث��ات فلم يص��ح حديث يف 
فضيلة صيام رجب  بل ما ورد ضعيف جدا  ال يسوغ اعتماده وال االستئناس 

به على أنه روي عن عمر النهي عنه  ويف إسناده شيء.
6 - ختصي��ص أي��ام أو أس��ابيع أو أش��هر بعب��ادات غري مش��روعة : وذلك 
التخصيص من البدع إذ أن ختصيص مواس��م للعبادات إمنا يكون من قبل 
الش��رع  فما أتت األدلة مبش��روعيته عمل به  ومامل تأت األدلة  بتخصيص 
وقت بعبادة  مل خيصص ويكون العمل فيه  وختصيصه بالعبادة  من جلة 

احملدثات.
7- عم��ل أي عب��ادة  يتق��رب به��ا إل الل عل��ى غ��ري أصل ش��رعي :  فكل 
هذا من البدع  والبدع مذمومة يف الش��ريعة  لقول النيب @ )وكل بدعة 

ضالة(.
وه��ذا عم��وم ل��كل حمدثة  يتق��رب به��ا إل الل فهي ضال��ة  فليس يف 
الدين بدعة حسبة بل كلها بدع قبيحة  ال جيوز إتيانها  وال العمل بالبدع 
وكل خري يف عبادة أصحاب النيب @ اليت ورثوها و أتس��وا فيها برس��ول 
اهل��دى @  قال ابن مس��عود : )كل عب��ادة مل يتعبدها أصحاب حممد فا 
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تعبدوها  فإن األول مل يرك لآلخر مقاال( وأحسن من قال: 
س���ل���ف م�������ن  ات�������ب�������اع  يف  خ�������ري  وك���������ل 

اب�����ت�����داع م�����ن خ���ل���ف.أه���� وك������ل ش�����ر يف 
والداع��ي للتط��رق هلذه القضية ألن العناي��ة بالتوحيد من أهم املهمات 
وأش��د الض��رورات ألنه مهما بل��غ العبد من الصاح والتق��وى وحافظ على 
الس��نن والفرائ��ض وأكثر م��ن اخلريات ولكنه على غ��ري عقيدة صحيحة 
يعب��د غ��ري الل  يس��أل غري الل يذب��ح لغري الل  ينذر لغ��ري الل عز وجل، فإنه 
بهذا يكون قد صرف نوعًا من العبادة لغري الل فحينئذ ال تنفعه صاته وال 
صومه وال حجه وال تقواه وال حمبته للخري ألنه هدم األس��اس الذي تقوم 
علي��ه العب��ادة وهو التوجه إل الل وحده دون من س��واه ق��ال تعال:  }أال لل 

الدين اخلالص { .
أعود فأقول : من تعظيم الل دعوة الناس إل دين الل

إن دين اإلسام هو احلق الذى ارتضاه الل عز وجل لعباده والذى أمرنا 
بتبليغه إل العامل أجع ألنه دين عاملي،يقول الل تعال » وما أرس��لناك إال 
كافة للناس بشريا ونذيرا » ويقول أيضا » وما أرسلناك إال رمحة للعاملن 
»وكان من مقتضيات تبليغ رس��الة اإلس��ام إل الع��امل أجع الدعوة إل 

الل تعال .
فهناك ماين من البش��ر ال يعرفون ش��يئا عن الل الذي خلقهم أو عن 
دينه��م األصل��ي الذى ول��دوا به وهو اإلس��ام وإذا عرفوا فإنه��م ال يعرفون 
إال أش��ياء مغلوطة ليس��ت يف اإلس��ام.  وال عاج ملا تعانيه األمم من ضياع 
وح��رية وش��قاء وضن��ك وتعاس��ة وخ��وف وغريها مم��ا يئن ويض��ج ويصيح 
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ويص��رخ الع��امل منه ال ع��اج وال حل وال خم��رج.. من ذلك كل��ه إال بدين 
اإلس��ام ب��ل ال بدي��ل س��وى دي��ن الل نع��م دي��ن الل ض��رورة ملح��ة فط��رة 

)فطرة الل اليت فطر الناس عليها ال تبديل لكلمات الل(.
فَمن حيمل هذا النور ؟؟   َمن حَيمُل هذا اإلسام ألولئك الذين يعيشون 

يف الظام ؟؟
من الذي سيس��قي الدنيا كأس الفط��رة وكأس التوحيد، لروى بعد 
ظم��أ ولتهت��دي بعد ضال ؟؟  َم����ن ؟؟  أنِت يا ُأّم����ة اإلس��ام !! أنِت يا ُأّم����ة 

التوحيد !! )وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون (.
ي�����ا م���س���ل���م���ًا ت����دع����ي اإلس����������ام جم����ان����ًا

ه������ا أق�����م�����ت ع����ل����ى دع�����������واك ب����ره����ان����ًا
وال���������دي���������ن م����ن����ص�������������������ور ومم����ت����ح����ن

ف������ا ت���ع���ج���ب ف�����ه�����ذي س����ن����ة ال����رمح����ن
قل: أنا مسلم أسعى إلنقاذ الورى للنور لإلميان لإلسع��اد .

ولق��د كان م��ن فض��ل الل عل��ى أم��ة اإلس��ام أن جعله��ا أم��ة اخلريية 
»كنت��م خ��ري أم��ة أخرج��ت للن��اس تأم��رون باملع��روف وتنهون ع��ن املنكر 
وتؤمنون بالل«  واخلري يف هذه األمة إل أن تقوم الساعة   فرسالة اإلسام 
قائمة وس��تظل قائمة بفضل الل أوال ثم جبهود املخلصن الداعن إل الل 

من أبناء اإلسام .
والل ي��ا إخ��وان.. الغ��رب يتخب��ط يف ه��ذا الوق��ت بال��ذات... يعيش��ون يف 
ظلم��ات بعضه��ا ف��وق بع��ض.. والكث��ري منهم ب��دأ يبحث ع��ن البدي��ل..... يف 
بادنا عدد كثري من غري املسلمن الذين وفدوا للعمل، كثرياً ما يعودون 
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إل باده��م بالدره��م والدين��ار دون أن ُيدع��وا إل اإلس��ام،  وه��ذه فرصة 
كل داعية وكل مسلم حيمل هم االسام وهم الدعوة.... )ولئن يهدي الل 
بك رجا واحدا خري لك من محر النعم( ذكر يف احلديث رجا واحدا فما 
بال��ك ل��و كانوا أكث��ر من ذلك. )ذلك فضل الل يؤتيه من يش��اء( خصوصا 
وأن أعداد الداخلن يف االسام تزداد يوما بعد يوم  ولكن  مازلنا مقصرين. 
وق��ال صل��ى الل علي��ه وس��لم: من دل عل��ى خري فله مث��ل أجر فاعل��ه. رواه 
مس��لم، وق��ال صلى الل عليه وس��لم: َمْن َدَع��ا ِإَل ُهًدى َكاَن َل��ُه ِمْن اأَلْجِر 

ِمْثُل َأُجوِر َمْن تبعه، اَل َيْنُقُص َذِلَك ِمْن ُأُجوِرِهْم َشْيئًا، رواه مسلم.
فأبش��ر أخي الكريم، فإن الل س��يكتب لك أجر كل خري سيعمله هؤالء، 
واس��تمر أخ��ي الكريم يف دعوة الناس إل دي��ن الل، ختيل معي أخي كيف 
متسك بيد شخص و تنقذه من النار فعندما يسلم ذلك الشخص تكون قد 
حصلت على أجر عظيم و كل صاة و صدقة و طاعة يقوم بها لك مبثل 
أجره بدون أن ينقص من أجر ذلك الش��خص شيء و تكمل الفرحة عندما 
يقوم ذلك الش��خص بالدعوة إل اإلس��ام لبي جنسه فتسلم عائلته و أمه 
و أخوات��ه بل املئ��ات وااللوف إل ان تقوم الس��اعة ... فتخيلوا األجر العظيم 
من الل لك بسبب دعوة أو رسالة أو موقع أو مقطع فيديو... جيعل الل فيها 

الربكة و تكتب من الدعاة ...
كل إنس��ان يتمن��ى أن يعي��ش حي��اة طويل��ة ولك��ن اآلن بإم��كان كل 
ش��خص أن يعي��ش قرون��ا طويلة ب��ل وأكثر م��ن ذلك بكثري يس��تطيع أن 
يظل على قيد احلياة إل قيام الساعة كل ما علينا أن ندعوا غري املسلمن 
واألمر أصبح س��ها ميس��را يف هذا العصر الكتب الدعوية متوفرة يف كل 
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م��كان ب��كل اللغ��ات واإلنرن��ت في��ه ع��دد ال حيصى م��ن مواق��ع الدعوة إل 
اإلس��ام اآلن املفاج��أة :  إذا دعم��ت داعي��ة أو مرك��زا دعوي��ا بصدقة مهما 
كانت..... على قدر اس��تطاعتك..... فبإذن الل تعال يكون لك أجر كل من 

يسلم عن طريق ذلك الداعية أو ذلك املركز . 
وم��ن ط��رق الدعوة املطوية  ش��خص غري مس��لم أس��لم بس��بب مطوية 
وجدها يف غرفة الفندق الذي كان فيه وأسلم بإسامه كل أهله والعديد 

من أصدقائه... والبداية من مطوية بسيطة تتكلم عن اإلسام . 
وآخ��ر كان س��بب إس��امه مطوي��ة  فرج��ع إل ب��اده وافتت��ح مركزا 

فأسلم على يديه أكثر من ثامثائة .
واملعاملة احلس��نة  فكم مسعنا ورأينا والل من اهتدى بل وأس��لم ودخل 
ه��ذا الدين العظيم بس��بب كلمة ومنهم بس��بب ش��ريط أو كتيب ومنهم 

بسبب ابتسامة أو حسن معاملة ...
ال�م�ع�ام�ل���ة ال�ح�س�ن���ة ك���انت س�ل�وك���ا م�ت�أص���ا وخلق��ا راس��خا يف 
اإلس��ام ذك الصحابي ملا أس��لم أتى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن حممدا 
يعطي عطاء ما خياف الفقر.... املعاملة الراقية واآلداب الرفيعة واالبتسامة 
الرقيقة اليت خترج من نفس... ارتفعت من قلوب املس��لمن بس��بب بشاش��ة 

الوجه وحرارة اللقاء وعذب الكام... ف�ما املانع من أننا ندعوهم لإلسام !
دينن��ا دي��ن رمح��ة وه��و الدي��ن احل��ق، فم��ن الصع��ب أن تع��ود  العمالة  
واخلادمات إل بلدها غري مسلمة وهي قد عاشت السنتن أو أكثر يف باد 
املسلمن.. واالسام معروف انه يدخل القلوب سريعا فما املانع من دعوتهم 

لإلسام بتعامل حسن وبألفاظ جيلة !
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العمالة واخلادمات يف البيوت عاملوهم حبسن تكلموا هلم عن االسام، 
واذا مل تك��ن لديه��ا اجل��رأة او املعرفة الكافي��ة، فكتاب مرج��م للغتها، يويف 
بالغ��رض ق��م بالذه��اب ملكتب دعوة وتوعي��ة جاليات واطلب ع��دة مطويات 
بلغ��ات اخل��دم الذي��ن يف البي��وت... واذا كان��ت مس��لمة، فأهدوه��ا كت��اب 
)العش��ر األخ��ري( مفيد جدا هلا ويعلمها امور دينه��ا اليت قد تهلها.. فلو أن 
كل منا حبق عامل تلك العمالة و العاملة يف املنزل فأحسن هلا وتودد إليها 
باهلدايا وأظهر هلا حقيقة هذه الدين خاصة بعد احلقبة اليت مرت باألمة 
فيها تشويه لصورة اإلسام فيأتون من بادهم وهم حيملون صورة سيئة 
ل��و قوبل��ت بالنقي��ض لتصحح��ت املفاهي��م ولدخ��ل الن��اس أفواج��ًا يف دين 
رب العاملن فاإلس��ام س��بحان الل جمرد االبتس��امة لو طبقت على الوجه 

األكمل لرأيتم العجب العجاب .
بالوج��ه  التحي��ة،  بإلق��اء  باالبتس��امة،  احلس��نة،  باملعامل��ة  طبع��ا 
البش��وش،باهلدايا... اخل توزي��ع املي��اه عل��ى العمال يف الش��وارع، مث��ا عندما 
تك��ون يف املطعم ويبقى بع��ض الطعام فا ختجل من ان تأخذه معك خارج 
املطعم  واعطائه احد العمال يف اخلارج، علينا أن ال نس��تهن وال نس��تصغر 
أي أمر دعوي فا تدري قد تكون هداية ش��خص وس��ببا يف إنقاذه من النار 
بس��بب ابتس��امة أو مس��اعدة بس��يطة تس��ديها إليه وأنت ال تلقي هلا باال أو 

كلمة طيبة حتيه بها... اخل.
من املخجل حبق، ان يعودوا ال بلدانهم وهم غري مس��لمن وقد عاش��وا 
يف بلد االس��ام ايام وش��هور.. ف� اإلس��ام أس��رع األديان انتش��ارا.. فا تردد 
بنش��ره..  فنش��ر الدين والدعوة ال االس��ام ليس��ت مقصورة على املش��ايخ 



113

وامللتزم��ن،، ب��ل ل��كل منا حق يف نش��ر هذا الدي��ن العظيم..فب��ادر من اآلن، 
نعم، اآلن ! نسأل الل أن نكون هداة مهدين ال ضالن وال مضلن.

ن��ن ق��وم أعزنا الل وش��رفنا باإلس��ام خلقنا واس��تخلفنا هذه األرض 
لنعمره��ا بعب��ادة الل ودعوة الناس لدين الل واس��تنقاذهم من عبادة اخللق 
والقب��ور واألصنام واحليوانات لعب��ادة الل رب الربيات فأمرنا بذلك جل يف 
ع��اه فق��ال : ))أدع إل س��بيل رب��ك باحلكم��ة واملوعظة احلس��نة وجادهلم 
بال��يت أحس��ن(( دل ذل��ك داللة واضح��ة أن الكلمة الطيبة والقول احلس��ن 
من أجنح أس��اليب دع��وة الناس لتوحيد رب الناس والبعد عن الش��رك ورد 
اخلل��ق حلي��اض الدي��ن وتوحي��د رب العامل��ن. ) وإن تتول��وا يس��تبدل قوم��ا 

غريكم ثم ال يكونوا أمثالكم ( .
ومن مقال بعنوان  : كيف تدعو ش��خصًا للدخول يف اإلس��ام ؟ لنايف 
بن محود الرضيمان )حائل(  :  بن يديك أخي املسلم طرق وخطوات مثلى 
للدعوة نرجو أن حتقق الدعوة مثارها بأسرع وقت وأيسر طريق دون وقوع 

أي سلبيات.
أواّل: استشعر - أخي املسلم - األجر الذي تناله بدعوتك هذه سواء أسلم 

املدعو أو مل يسلم .
ثانيًا: اخلص يف دعوتك لل ! وال تستعجل النتائج !.

ثالثًا: ادع الل أن يهدي هذا املدعو لإلسام، ويشرح صدره للحق. 
رابعًا: استقبله ببشاشة وجه، وطاقة حميا فإذا َقِبلك فسيقبل دعوتك.

خامس��ًا: حاول أن تقدم له خدمة ولو بس��يطة قبل أن تدعوه، فالنفوس 
جمبولة على حب وقبول من حيسن إليها.
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سادس��ًا: س��له عن ديانته واطلب منه أن يبّن لك ولو ش��يئًا من عقيدته 
وعبادت��ه فح��اول من خال ما يذكر إثارة الش��كوك حول م��ا هو عليه من 

باطل .
س��ابعًا: ابتعد كل البعد عن الس��ب واللجاجة، فا تسبه، وال تسب آهلته 

وال تسب رموز دعوته وأهل ديانته... إخل.
ثامن��ًا: أه��ده بع��ض الكتب واألش��رطة، إن كان معك ش��يء، وإال فعده 

بذلك واصدق معه .
تاس��عًا: تاب��ع مع��ه الدعوة إذا مل يس��تجب م��ن أول م��رة وال متل فقد ال 
يس��تجيب يف أي��ام، وال أش��هر، وال أع��وام، وق��د ال يس��تجيب أب��داً، فحس��بك 

الباغ والل أعلم وأحكم، وهو أعلم مبن اهتدى.
العاش��ر: ق��د يتع��ّذر عليك معرف��ة لغته ويصع��ب التفاهم فيم��ا بينكما 
وه��ذا حيص��ل كث��رياً، ف��ا ت��رّدد يف االتص��ال عل��ى أح��د مكات��ب توعي��ة 

اجلاليات، فستجد ما سرّيك بإذن الل.
وال تن��س االنرن��ت ه��و م��ن أك��رب وس��ائل الدع��وة إل الل والتعري��ف 
بتعاليم ديننا اإلسامي سواء بدعوة املسلمن غري امللتزمن إل االلتزام أو 
بدعوة غري املس��لمن إل اإلس��ام كم من مئات اآلالف من غري املس��لمن 
اهت��دوا وأس��لموا عل��ى ش��بكة االنرن��ت بفض��ل الل وحده ثم بفض��ل جهود 
أش��خاص آن األوان اآلن  لتصبح من أكرب وأقوى الدعاة إل دين الل 0أه�0  
تنبي��ه : أوص��ي باقتن��اء رس��الة قيمة يف موضوعه��ا بعن��وان: ))كيف أخدم 

اإلسام((لعبد امللك القاسم نفع الل به .
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موعظة

فك��ر ملي��ًا يف هذه الدني��ا وتقلبها بأهلها واس��تعرض يف خميلتك من 
ذهب وتركها ماذا وجد؟

تركها األغنياء والفقراء، واألمراء والوزراء، والرجال والنس��اء، وأنت 
يا عبدالل سائر على هذا الطريق ! فهل أخذت العدة ؟

تذكر عندما تفاجأ بنزع الروح وسكرات املوت ؟ عندما تنظر إل هذه 
الدنيا نظرة الفراق والوداع وعيون أهلك ترمقك حبسرة وال يستطيعون 
رد القضاء عنك وقلبك يتقطع حسرة وندامة على خطيئات أسرفت بها 

على نفسك وعلى أعمال طاعة أضعتها وفرطت فيها.
ل، ثم رفعت على النعش  ثم بادر أهلك بش��راء كفنك، ثم قلَّبك املغسِّ
ف��وق أكت��اف الرجال لتودع يف قربك، ثم وضع��ت يف القرب وحيداً فريداً 
غريب��ًا، وتق��دم أحد أقاربك ليجعلك يف الق��رب على اجلنب األمين موجهًا 

إل القبلة .
وبعده��ا ينقط��ع  تعلق األحياء بك مباش��رة مع آخ��ر عقدة حيلها من 
كفن��ك مم��ن تول دفنك وإنزالك يف القرب، ث��م يتقدم أبوك أو أخوك أو 
قريبك ليصف اللبنات على اللحد وجيتهد يف سد الثغرات بينها بالطن 
رمح��ة ب��ك وبع��د أن ينه��ال عليك ال��راب ويتم دفن��ك فإذا بك تب��دأ أول 
مراح��ل احلياة الربزخية حيث تس��مع صوت نعل ذوي��ك وهم ينصرفون 
م��ن عن��د ق��ربك، ثم تواج��ه مصريك ال��ذي أعددت ل��ه بأعمال��ك يف هذه 

الدنيا فتتوال عليك الكربات بدءاً بفتنة القرب وسؤال امللكن .
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وق��د أجع��ت األمة على أن املوت ليس له س��ن معلوم وال زمن معلوم 
قِّ َذِلَك َما  وال م��رض معل��وم وال مكان معلوم } َوَجاءْت َس��ْكَرُة امْلَ��ْوِت ِباحْلَ

يُد {  19ق ُكنَت ِمْنُه حَتِ
فارتقبه��ا س��كرة  للم��وت  إن 
وللمرء يوم ينقضي فيه عمره

طبي��ب أتت��ك  إذا  يداوي��ك  ال 
وم��وت وق��رب ضي��ق في��ه يوجل 

* * *
َمْرق��������دي م��وض��ع  ف��ارق��ُت 
ل�ي�ل�������������ٍة أوَل  ال��������ق�����ب�����ُر 

ي����وم����ًا ف���ف���ارق���ي ال���س���ك���ون
ب�������الِل ق�����ل ل�����ي م�������ا ي��ك�����ون

ق بن ش��يخ وش��اب.. وال غي وال فقري..  أال يعلم أنَّ َمَلَك املوت ال يفرِّ
وال مريض وال صحيح؟!.

انظر إل املستشفيات كم فيها من شباب يتأمل.. فا تغر بصحتك!.
وانظ��ر إل القبور كم فيها من صفوة الش��باب مم��ن مات يف حوادث 

السيارات، أو من داهمته املنية وهو غري مستعدٍّ لذلك اللقاء!!.
كم نسمع عن حوادث السيارات اليت حتصد أرواح شباب خرجوا وهم 
يغّن��ون ويرقصون.. بطونهم مليئة بنع��م الل.. وجيوبهم مألى باألموال.. 
ع��ادوا إل بيوته��م جثث��ًا يف توابي��ت!.. ما أوت��ي أحدهم حلظ��ة ليتوب.. أو 
ْكُم  قِّ َأاَل َلُه احْلُ يرج��ع إل الل.. قال تع��ال: ))ُثمَّ ُردُّوْا ِإَل اللَِّ َمْواَلُهُم احْلَ

اِسِبَن(( األنعام : 62. َوُهَو َأْسَرُع احْلَ
خرج��وا بالس��يارات الفارهة.. وبالعط��ور اجلميلة.. واألزي��اء العابثة.. 

وعادوا إل حفرة صغرية.. وهالوا عليهم بالراب!..
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م��اذا بع��د القبور م��ن األه��وال واألح��وال واألم��ور والبعث واحلس��اب 
واحلشر والنشور.

ت��رك��ن��ا م��ت��ن��ا  إذا  أن�����ا  ول�����و 
ب��ع��ث��ن�����ا م���ت���ن���ا  إذا  ول���ك���ن���ا 

ل��ك��ان امل����وت راح����ة ك��ل حي
ذا ع��ن ك��ل شي ون��س��أل بعد 

تذكر أيها العبد املس��كن يوم خترج من قربك وحيداً فريداً حس��رياً 
كس��رياً أس��رياً خرجت متحرياً مبهوتًا مكش��وفًا حقرياً ذليًا حافيًا عاريًا 
ال ثوب يواريك خرجت إل جبار الس��موات واألرض ليس��ألك وحياس��بك 
ع��ن األي��ام اليت مض��ت واألعوام اليت انقض��ت. اثنان ال تنس��اهما أبداً: الل 

العظيم جل جاله  والدار اآلخرة
تذك��ر قدوم��ك عل��ى الل، تذك��ر يوم لق��اء الل، تذك��ر وقوفك بن 
ي��دي الل تذك��ر ي��وم العرض عل��ى الل يف يوم تدافع��ت وتزامحت األمم 

وجثت على الركب.
تص��ور نفس��ك وأن��ت واقف م��ع اخلائق الذي��ن ال يعلمه��م إال الل إذ 
ن��ادى املن��اد عل��ى رؤوس األش��هاد إذ ن��ودي بامسك عل��ى رؤوس اخلائق 
مع األولن واآلخرين. أين فان بن فان يا فان بن فان هلم للعرض 

على الل يف يوم كان مقداره مخسن ألف سنة.
إن لي��وم القيامة يوم العرض األكرب ذلك��م اليوم العظيم املهول يوم 
يق��وم الن��اس لرب العامل��ن لذلك اليوم أهوال عظيمة وش��دائد جس��يمة 
وعجائ��ب ودواه��ي وط��وام عظ��ام حي��ار فيه��ا اللبي��ب وينده��ش احلليم 
وحيتار. فيه تنخلع القلوب وتذوب الكبود وتنسى األوالد وتشيب الولدان 

ويتقطع الفؤاد وتطيش العقول وتبلغ القلوب احلناجر.
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األجس��اد عاري��ة واألق��دام حافي��ة والقل��وب وجل��ة واجف��ة خاش��ية 
والعقول ذاهلة واألبصار خاشعة.

ويكف��ي من أهوال القيام��ة وكرباتها وش��دائدها وأحواهلا أن الطفل 
الصغ��ري ال��ذي مل جي��ر علي��ه القلم ومل يعمل أي عمل يش��يب رأس��ه من 
َع��ُل  ه��ول ذل��ك الي��وم وص��دق الل } َفَكْي��َف َتتَُّق��وَن ِإن َكَف��ْرمُتْ َيْوًم��ا جَيْ

اْلِوْلَداَن ِشيًبا { 17 املزمل.

بهوله علمت  لو  القيامة  يوم 
ذنب بغري  الصغري  ش��اب  وق��د 
كأني بنفسي يف القيامة واقف

أوطان ومن  أهل  من  لفررت 
اجملرمينا ح��ال  ت��ك��ون  فكيف 
وقد فاض دمعي والفرائص ترعد

   يقف العبد أمام ربه ويبدأ احلساب ثم تبدأ اجلوارح لتكشف األسرار 
ولتخرب بالفضائح واجلرائم اليت فعلتها يف أيامك الس��ابقة )اليوم خنتم 
عل��ى أفواهه��م( وبعد ذلك ماذا جيري)وتكلمنا أيديهم(   وهل يقف احلد 
عند ذلك ؟ ال بل     )وتش��هد أرجلهم مبا كانوا يكس��بون(  فيا حس��رتاه... 
عندما تنطق اليدان وخترب عنك أيها اإلنسان وتقول يا رب : بيده اشرى 
اجمل��ات املاجنة  بيده حرك »مفت��اح« القنوات الفضائية  يا رب بيده ملس 
امل��رأة األجنبي��ة ورف��ع الس��ماعة ملعاكس��ات الفتي��ات ي��ا رب بيده ش��رب 
الدخ��ان والشيش��ة واملخ��درات بي��ده تعاط��ى اخلم��ر واملس��كرات، وتتكلم 
القدمان: أنا للحرام ذهبت وعن الصاة قعدت وإل باد احل���رام مشيت 
)يومئ��ذ تعرضون ال ختفى منكم خافية( احلاقة 0وإن األمر يزداد حرجًا 
وش��دة عندما تنطق  س��ائر اجللود ) وكأني بذلك الش��اب يقف متعجبًا 
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وه��و ي��رى الع��ن تش��هد عليه ب��كل نظرة س��يئة إنه متعجب وهو يس��مع 
شهادة األذنان بكل أغنية وفاحشة استمع إليها... وبعد ذلك حيصل األمر 
الغري��ب خياط��ب املرء جوارحه )وقالوا جللودهم مل ش��هدمت علينا(  مل يا 
عن تشهدين؟ !! مل يا مسع تشهد؟ !! مل يا قدم تتكلمن ؟ !! ولكن اجلواب 
َش��ُر َأْع��َداء اللَِّ ِإَل النَّاِر َفُهْم ُيوَزُع��وَن }19{ َحتَّى ِإَذا  أعظ��م )18{ َوَي��ْوَم حُيْ
ا َكاُنوا َيْعَمُلوَن  ُعُهْم َوَأْبَصاُرُهْم َوُجُلوُدُهْم مِبَ َما َجاُؤوَها َش��ِهَد َعَلْيِهْم مَسْ
ْ َعَلْيَنا َقاُلوا َأنَطَقَنا اللَُّ الَِّذي َأنَطَق ُكلَّ  ُلوِدِهْم مِلَ َش��ِهدمتُّ }20{ َوَقاُل��وا جِلُ
ٍة َوِإَلْيِه ُتْرَجُع��وَن( فصل��ت }21{وينتهي ذلك  َل َم��رَّ َش��ْيٍء َوُه��َو َخَلَقُك��ْم َأوَّ
املش��هد العجي��ب... ولك��ن ي��ا ترى !! م��ا حالك هن��اك ؟ وهل س��تكون ممن 
ش��هدت له اجلوارح بالطاعات أم س��تكون ممن تفضحه جوارحه أمام الل 
خالق الكائنات؟ وأخرياً يا ترى هل بقي أحد يشهد علينا؟  نعم إنه الواحد 

األحد رب الشهود .
سيبلغُه يومًا  أج��ٍل  ِذي  سيلقاُهوك��ُل  يومًا  عمٍل  ِذي  وُك��لُّ 

ْجعى(... واعَمل ما ش��ئَت فهناك      اهرب حيث ش��ئت : )إّن إل َربَِّك الرُّ
كتاٌب : )ال ُيغادرُ صغريًة وال َكِبرَيةً إال َأحَصاَها(..- اليوم : )ُيقبل( منك 

)ِمثقَال َذرة(.. وغداً : )لن ُيقبل( منك )ملَء األرِض َذهبًا(..
وبعد القيامة  فريق يف اجلنة وفريق يف السعري.

تنبي��ه مه��م للغاي��ة  : كل م��ا س��يأتي من  وص��ف للجنة ي��دل داللة 
واضح��ة جلي��ة  عل��ى عظم��ة الل ع��ز وج��ل مم��ا يدع��و لتعظي��م خالقها 
تبارك وتعال و به خنتم رس��التنا – ختامه مس��ك -  نسأل الل أن جيعلنا 

ممن عظم املول ومن أهل جنته و والدينا واملسلمن.
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وإليكم مناذج خمتصرة يسرية من نعيم أهل اجلنة وليس من مسع 
كمن عاين .

اجلن��ة دار النعي��م األب��دي والف��وز العظي��م الس��رمدي اجلن��ة ش��يء 
عظي��م.. ومغن��م كبري.. وس��لعة غالية.. وهي روح ورحي��ان .. ورب راض 
غ��ري غضبان .. هي جنة طابت وط��اب نعيمها ... فنعيمها باق وليس بفان 
حدثوني عن اجلنة فقالوا : يف  اجلّنة أهٌل ال يفقدون، وأحبة ال يرحلون، 
وأصدق��اء ال يغيب��ون.يف اجلنة: نعيم ال يدركه خيال، وس��عادة ال تعرف 

زوال، وأحام ال تعرف حمال.
ة عق��ارب للس��اعة ؛ فالزمن قد توقف، وس��يكون  يف اجلن��ة ؛ لي��س مثَّ
اخللود ملا ال نهاية.. بقاء س��رمدي يف نعيم مقيم،0 يف اجلنة ؛ ُحزٌن راِحل، 
ه��م زاِئ��ل، ف��َرح غامر َوعمر طوي��ل املدى .  يف اجلن��ة ال تعب ال مرض ال 

شقاء ال أنن ال حنن ال انتظار للسنن .
يف اجلنَّ��ة : ف��وق م��ا نل��م، فوق م��ا نأمل، ف��وق ما نتخي��ل، يف اجلنَّة 
فق��ط: ع��ن ال تدم��ع، قلب ال يأمل، جس��د ال يفنى، فرح��ة ال تبلى.  يقول 
ابن عباس : ] يرسل الل رحيًا يف اجلّنة فتهز أوتار أشجار اجلّنة فتتعازف 
أوراق األشجار مع العيدان عند الغواني فيسمع أهل اجلّنة غناء ما مسعوا 
مبثله..[ .. سنفرُح يف اجلنة أضعاَف فرِح الدنيا، فرٌح من نوع خاص، أبدّي 
ال نهاية له ! اجلّنة دار ال ميوت سكانها وال خيرب بنيانها وال يهرم شبابها 
وال يتغري حسنها وإحسانها، هواؤها النسيم وماؤها التسنيم يتقلب أهلها 

يف رمحة أرحم الرامحن.
أه��ل اجلن��ة وم��ا أدراك م��ا أهل اجلنة أه��ل اجلنة مل��وك  آمنون  ويف 
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أنواع الس��رور ميتعون وهلم فيها كل ما يش��تهون وإل وجه الل ناظرون 
فيه��ا ف��وق ما خيطر بالبال  أو ي��دور يف اخليال.  )َوَيُط��وُف َعَلْيِهْم ِوْلَداٌن 
نُث��ورًا( اإلنس��ان: 19 . تأم��ل ه��ذا  وَن ِإَذا َرَأْيَتُه��ْم َحِس��ْبَتُهْم ُلْؤُل��ؤاً مَّ لَّ��دُ َ خمُّ
وص��ف اخل��دم، فم��ا ظن��ك باملخدوم��ن ؟! ]س��ندخلهم جن��ات تري من 
حتته��ا األنه��ار[ فيه��ا من أنواع امل��آكل واملش��ارب اللذيذة واملناظ��ر العجيبة 
واألزواج احلسنة والقصور والغرف املزخرفة واألشجار املتدلية. والفواكه 
املس��تغربة واألصوات الش��جية. والنعم السابغة. وتزاور اإلخوان وتذكرهم 
م��ا كان منه��م يف ري��اض اجلن��ان وأعلى من ذل��ك كله وأج��ل رضوان الل 
عليه��م. ومتت��ع األرواح بقرب��ه. والعي��ون برؤيت��ه واألمس��اع خبطاب��ه ال��ذي 
ينس��يهم كل نعيم وس��رور ول��وال الثبات م��ن الل لطاروا ومات��وا من الفرح 
واحلب��ور وجع��ل الل  فيها ماال ع��ن رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب 
بشر،فس��بحان الل إذا كانت اجلنة مل  ختطر على قلب بش��ر فكيف برؤية 
رب ه��ذه اجلن��ة  إهل��ي ال حترمنا ل��ذة النظر لوجه��ك الكريم ل��ن ترتوي يا 
قل��ب إال باإلمي��ان و لن تكتحلي يا ع��ن إال برؤية الرمحن  يف  الصحيحن  
-أن الن��يب- صل��ى الل عليه وس��لم- نظر إل القمر ليل��ة البدر فقال : ) إنكم 
س��رون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر ال تضامون يف رؤيته (ويف 
رواي��ة للبخ��اري ) إنكم  س��رون ربكم يوم القيامة عيان��ًا ( . يا الل يا الل هذا  
ل��ذة اخل��رب فكي��ف  ل��ذة النظ��ر؟  إخواني  إن أمت ل��ذة وأنس  وس��عادة  رؤية  
وجه الل  تعال ذي اجلال  واإلكرام  واجلمال والكمال  والعظمة املتعال. 
هل هناك نعيم أعظم من ذلك ال والل الذي ال إله إال هو ال نعيم بعد ذلك .
الل أكرب ختيل ملك امللوك اجلبار رب األرض والس��ماء خالق األكوان 
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واألف��اك يأت��ي إلين��ا ويرين��ا وجهه ويس��ألنا يا أه��ل اجلنة ه��ل رضيتم ؟؟                                                                                                                                     
)وجوه يومئذ ناضرة  إل ربها ناظرة ( القيامة: 24-23  .

هناك تقر العيون وتهنأ األرواح برؤية الل .
وأم��ا زوجتك احلورية فما أحلى وأش��هى وأجل و أبهى تلك اخلدود 
والق��دود والنه��ود والثغ��ور واألث��داء  واخلصور والعي��ون واجلفون فمتى 
تض��م وتعان��ق وتقبل وتضاجع تلك احل��ور ذوات التغنج والتثي وامليوعة 
وال��دالل والثنايا الضح��وك على الفرش يف تلك الغ��رف والقصور يقول 
َلَعْت ِإَل  نَّ��ِة اطَّ صل��ى الل علي��ه وس��لم : ) َوَل��ْو َأنَّ اْمَرَأًة ِمْن نس��اء َأْهِل اجْلَ
اأَلْرِض، أَلَض��اَءْت َم��ا َبْيَنُهَم��ا، َوملََأَلْت��ُه َم��ا َبْيَنُهَم��ا ِرحًي��ا، َوَلَنِصيُفَه��ا َعَلى 

ْنَيا َوَما ِفيَها( رواه البخاري . َرْأِسَها َخرْيٌ ِمَن الدُّ
أم��ا س��وق اجلنة فيق��ول صلى الل عليه وس��لم : )إن يف اجلنة لس��وقا 
يأتونه��ا كل جع��ة ؛ فته��ب ري��ح الش��مال فتحثوا يف وجوهه��م وثيابهم 
فيزدادون حسنًا وجااًل، فريجعون إل أهليهم وقدا ازدادوا حسنًا وجااًل، 
فيقول هلم أهلوهم والل لقد ازددمت حسنًا و جااًل، فيقولون وأنتم والل 
لقد ازددمت بعدنا حسنًا و جااًل( رواه مسلم .  فلله ما أحلى ذلك النعيم .

م��ن ذا ال��ذي يق��وى على وص��ف نعيمهم وس��رورهم، أم م��ن ذا الذي 
حيس��ن  التعب��ري ع��ن عيش��هم وس��عادتهم والل تب��ارك وتع��ال مكرمه��م 

يقول } َوِإَذا َرَأْيَت َثمَّ َرَأْيَت َنِعيًما َوُمْلًكا َكِبرًيا {اإلنسان: 20 .
ي��ا ش��باب : ه��ل تري��د أن حتي��ا فا مت��وت أب��داً ؟ وهل تري��د أن تعيش 
س��ليمًا ُمعاف��ًا ال مت��رض أب��داً ؟. وهل تريد أن تظل ش��بابًا وال تهرم أبداً ؟ 
وهل تريد أن تعيش ُمنعمًا فا تيأس أبداً ؟ أبش��ر بذلك كله يف اجلنة . 
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متى  موعدنا معكم  يف اجلنة ؟!! بعد طول عمر و حسن عمل .

فاعمل لدار غٍد رضوان خازنها
قصورها ذهب واملس��ك طينتها
أنهارها لن مصفى ومن عسل
والطري ترى عل��ى األغصان

واجلار أمحد والرمحن ناشيها
والزعفران حشيش نابت فيها
واخلمر جي��رى رحيقا يف جماريها
عاكفًة تسبح الل جهراً يف مغانيها

 أخي يف الل : اجلنة درجة عالية، والصعود إل العلياء حيتاج إل جهد 
كب��ري، وطري��ق اجلنة حمفوف بامل��كاره كما أن طري��ق النار حمفوف 
بالش��هوات، يق��ول صل��ى الل عليه وس��لم : »حف��ت اجلنة بامل��كاره، وحفت 
النار بالش��هوات« ]رواه مس��لم[.وبرغم حفوف اجلنة باملكاره إال أن املؤمن 
إذا عل��م م��ا فيها م��ن النعم الدائم��ة والل��ذات الباقية، هانت علي��ه املكاره، 
وس��هلت عليه الطاعات، وتيس��ر له اجتناب الش��هوات واحملرمات، ومل يبع 
اجلنة العالية الغالية بالدنيا الدنية الفانية، املنقطعة الشهوات، املنغصة 
اللذات، بل صرب يف األيام القليلة، واملدة القصرية، ليفوز باخللود األبدي 
والنعيم السرمدي. وطريق اجلنة حيتاج إل جماهدة النفس وجماهدة 
ش��ياطن اإلنس واجلن، والبد فيه من التضحيات املالية والبدنية للفوز 
نََّة َوملَّا َيْعَلِم اللَُّ الَِّذيَن َجاَهُدوا ِمْنُكْم َوَيْعَلَم  بها( َأْم َحِسْبُتْم َأْن َتْدُخُلوا اجْلَ
اِبِريَن(  آل عمران 142 . فاجلنة أمنية كل مؤمن، وُحلم كل مسلم،  الصَّ
ومطل��ب كل ح��ي، وف��وز كل عام��ل، من أجله��ا عمل العاملون، وس��هر 
العابدون، وصام الصائمون، وتنافس املتنافس��ون. )ونودوا أن تلكم اجلنة 

أورثتموها مبا كنتم تعملون( األعراف 43.
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فاجتهد – أخي احلبيب – يف نيل مطلوبك، وابذل وسعك يف الوصول 
إل رضا حمبوبك، وكن مشتاًقا إل جنة معبودك.

شجاني حّبها حتى بكيُت، ويف قليب هلا شوًقا بنيُت، فقالت: هل سعيَت 
لكي تراني؟ فقلت: أنا لغريِك ما سعيُت.

جعن��ا الل وإياك��م فيه��ا عل��ى س��رر متقابل��ن ووالدين��ا وأهلين��ا 
واملسلمن أجعن

أدعو الل لكم من عمق الفؤاد  عسى ربي يظلكم بعرش عظيم الشأن 
يف يوم التناد. وجيمع مشلنا يف دار سعد مع األحباب يف كنف اجلواد .

وبه��ذا انتهى ما رمناه ومت م��ا أردناه  يف 1435/10/23ه� وآخر دعوانا أن 
احلم��د لل رب العامل��ن وصلى الل وس��لم على نبينا حمم��د وآله وصحبه 

أجعن .

وأن���ا زم���ان���ًا  خ����طي  ي��������دوم 
فاعجب لرسم بقي قد مات رامسه
فرمحة الل تهدى نو كاتبه

حتت الراب ويبقى وجه بارينا
فينا جرت  الباري  سن�ة  وهذه 
ي���ا ن��������اظ��راً ف��ي��ه ق��������ل آم��ن

قال بفمه وكتبه قلمه
أمحد بن عبدالل السلمي

عفا الل عنه
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صدر للمؤلف عفا اهلل عنه
1 : )ِبَدٌع وَأخطاٌء شاِئعٌة يف اجَلناِئِز والُقبوِر والتَّعاِزي( تقريظ الشيخ : عبد الل 
ب��ن جربي��ن 1414 ه��� )رس��الة َصغرية( )ط :  مطاب��ع الكفاح.( 2 : )أخطاٌء ش��ائعة 
واعتق��ادات باطل��ة تتعلَّ��ق ِبش��هِر رمض��ان وزكاة الِفطِر والعيدي��ن( بتقريظ 
الشيخ : عبد الل بن جربين. وتقديم : الدكتور صاحل بن حممد احلسن. 1416ه� 
)ط – 1- : مكتبة املعارف(.  كما اختصر هذا الكتاب الشيخ أبو اسحاق : إبراهيم 
ب��ن أمح��د اجلنوب��ي 0  1425 ه���  دار ابن خزمية.  وللكتاب طبع��ة أخرى بعنوان : 
)أخطاٌء شائعة واعتقادات باطلة تتعلَّق ِبشهِر رمضان وزكاة الِفطِر والعيدين 
واالعتكاف وصيام الس��ت من ش��وال  والقرقيعان  مع  فوائد وفرائد  ومواعظ 
 ورقائ��ق( الطبع��ة الثاني��ة مزيدة منقحة مصحح��ة 0 1431 ه�  مكتب��ة املعارف. 
رب، ُخطورة  3 : )اإِلحداد- أقسامه – أحكامه  بدعه – فتاواه( و)رسائل ُأخرى : الصَّ
الَفتوى، موعظة، كلمة ال ُبد منها يف أخطر الَقضايا وأهمها( تقريظ الشيخ: 
عبد الل بن جربين، تقديم الش��يخ : س��ليمان املاجد 1418 ه� )ط : مكتبة املعارف 
بالري��اض(. 4 : )َأفراحن��ا ما هَلا وم��ا عليها وُمعاجلة َبع��ض الّظواهر( ِبتقريظ 
الّشيخ عبد احملسن البنيان. 1418 ه� )ط : دار الذخائر بالدمام( كما اختصر هذا 
 الكتاب الشيخ خالد الرجاء حتت عنوان : أخطاؤنا يف أفراحنا 0 ط دار ابن خزمية .
جة اأَلحاديث واآلثار مع احلكم  حة وخُمرَّ وللكتاب طبعة ُأخرى : َمزيدة وُمَنقَّ
عليها َتصحيحًا وَتضعيفًا   1428ه� ) ط : دار ابن خزمية( . 5 : )َوفاُة َسيِِّد الَبَشِر 
 @  : وم��ا فيه��ا م��َن ال��دروس والِعظاِت والِع��رَبِ( 1420 ه� )ط : مكتب��ة املعارف(. 
د للذي ال ُبدَّ منُه( �1423. ه�  )ط :   دار القاسم( 7 : )مخسمائة حديث مل تثبت  6 : )َتَزوَّ
يام واالعِتكاِف وزكاة الِفطِر والعيَدين واأَلضاحي( 1423ه� ط:  دار ابن  يف الصِّ
اجلوزي 8 : )ِبَدٌع وَأخطاٌء وخمالفات شاِئعٌة تتعلق باجَلناِئِز والُقبوِر والتَّعاِزي( 
 تقريظ الشيخ: عبد الل بن جربين وهو كتاٌب َمبسوط 1423ه�  )ط: مكتبة املعارف(.
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 9 : )أخ��اٌق عل��ى طري��ِق الّضي��اِع(  1424ه��� )ط :  دار ابن اجل��وزي.( 10 :  إحتاف 
املاح فيما حيتاجه عاقد النكاح  .تقديم الش��يخ عبد الل احمليس��ن 1425ه�   )ط: 
دار اب��ن اجل��وزي(. 11: قصص وع��رب ووقفات  ووصايا وعظات 1427ه�   )ط : دار 
اب��ن خزمي��ة( . 12: ب��دع وأخط��اء تتعل��ق باأليام والش��هور تقريظ الش��يخ : عبد 
الل ب��ن جربي��ن    1427ه��� )ط :  دار القاس��م  ( . 13 :أحادي��ث منتش��رة  مل تثب��ت 
يف العقي��دة والعب��ادات والس��لوك  1427ه���  )ط  :  مكتب��ة الرش��د( . 14:  إحت��اف 
األن��ام مب��ا يتعل��ق بالص��اة والس��ام على خ��ري األن��ام  @   مس��ائل وفضائل 
وصي��غ ب��دع  ومواطن وفت��اوى وأحكام  ويليه ملحق ب� )بي��ان أحاديث مل تثبت 
يف الص��اة عل��ى الن��يب صلى الل عليه وس��لم (  1428 ه�   )ط :  دار القاس��م(. 15: 
ثاث رس��ائل يف الدفاع عن العقيدة : )1( الرس��الة األول : القوادح العقدية يف 
قصي��دة البوص��ريي الربدي��ة. )2( الرس��الة الثاني��ة : تنبيهات عل��ى ما يف دالئل 
اخلريات من ش��طحات. )3( الرس��الة الثالثة : إحتاف األحياء خباصة الكام 
عل��ى أب��ي حام��د  وكتاب��ه اإلحي��اء  0 تقدي��م العام��ة الش��يخ  د : عب��د الل ب��ن 
جربين عضو اللجنة الدائمة سابقا  والشيخ  د :  سعد بن ناصر الشثري عضو 
هيئ��ة كب��ار العلم��اء  والش��يخ عبد احملس��ن بن حمم��د البني��ان  مدير مركز 
الدعوة واإلرش��اد بالدمام س��ابقا 1428 ه�  ط  : مكتبة الرش��د . 16 :  تنبيه املش��يع 
للموت��ى والزائ��ر للمقاب��ر إل بدع وخمالفات  وتنبيه��ات  وماحظات وعظات  
ومس��ائل تتعل��ق باملقاب��ر  1431ه��� دار اب��ن خزمي��ة . 17 : منزلة الفت��وى  وعظم 
اإلق��دام عليه��ا  وأن الس��لف كان��وا يتوقونها  وترؤ كثري م��ن الناس يف هذا  
الزمان  من  القول  على الل بغري علم   تقديم:   صاحب السماحة  :  مفيت عام 
اململك��ة  .  1432ه���  ط  مكتب��ة املع��ارف بالري��اض. 18 :  الق��رآن الكريم   فضائل 
0 آداب0 قواعد 0 بدع 0 مس��ائل فوائد 0 فتاوى 0 صفحات ناصعة ومناذج س��اطعة 
لس��لفنا   الص��احل  م��ع الق��رآن الكريم   ويلي��ه : ملحق أحادي��ث مل تثبت تتعلق 
بالق��رآن الكري��م 0 1432ه��� دار ابن خزمي��ة. 19 : رس��التان : األول: أخبار  واهية  
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و أس��اطري  و غرائ��ب  وإرهاص��ات  قرن��ت   مبول��ده  صل��ى الل علي��ه وس��لم. 
 الثاني��ة : دح��ض ش��به واهي��ة متهافتة   1432 ه����  ط مكتبة املع��ارف بالرياض. 
20 :   وأده��ى م��ن امل��وت  م��ا وراء ه   فماذا ي��ا ترى  أعددنا  ل��ه؟1432 ه� دار كنوز 
اش��بيليا بالري��اض.  21 : رس��الة موج��زة  بب�ي���ان  أخط��اء وخمالف��ات ال أص��ل 
هل��ا  منتش��رة عن��د القب��ور  تقدي��م : صاح��ب الس��ماحة  :  مف��يت ع��ام اململك��ة 
.  1432 ه��� مكتب��ة املع��ارف بالري��اض. 22 : رقي��ة الزنى وظواهر أخ��رى  1432 ه� 
مطابع احلس��يي باألحس��اء. 23: رس��التان موجزتان : الرسالة األول: تنبيهات 
خمتصرة  وماحظات مهمة  تتعلق بتشييع األموات  الرسالة الثانية : الرسالة 
املختصرة يف بيان ما يتعلق  باأليام والشهور من بدع مشتهرة [ تقديم: صاحب 
السماحة:  مفيت عام اململكة  1432 ه� دار كنوز اشبيليا بالرياض. 24 – رسالة 
بعنوان :  الل جل جاله يراني و وقفات0 مع  مناذج  س��اطعة  و قصص رائعة. 
25- أم��ا  آن  األوان ؟ كف��ى ي��ا نف��س ما كان��ا. 26 - )أخطاٌء ش��ائعة واعتقادات 
باطلة تتعلَّق ِبشهِر رمضان وزكاة الِفطِر والعيدين واالعتكاف وصيام الست 
م��ن ش��وال  والقرقيعان  مع  فوائ��د وفرائد  ومواعظ ورقائ��ق( الطبعة الثانية 
مزي��دة منقح��ة مصحح��ة 0 1431 مكتب��ة املع��ارف. 27-  ] ب��دع و أخطاء ش��ائعة 
واعتق��ادات باطل��ة تتعل��ق باألضاح��ي [ يليه��ا ]أحاديث مل تثب��ت يف األضاحي [ 
يليه��ا موعظة 0 مكتب��ة املعارف بالرياض. 28-  ] أحكام  املرضى و أهل املصائب 
والتعازي  واألموات بن السنة  والبدع واخلرافات[ ويليه ملحق : مرض رسول 
الل  @   ووفات��ه وأحادي��ث مل تثب��ت [ مكتب��ة املع��ارف بالري��اض. 29- ] يا ابنة 

اإلسام األبية[ 30  - ] أين نن من تعظيم الل عز وجل [ .
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] أنظر في هذه الرسالة  [
إذا مل يتغ��ري حال��ك بع��د علم��ك بعظم��ة العظي��م جل جال��ه  فاتهم  
نفس��ك 0 هل تعلم ؟ 0كلمة تزلزل القلوب، وتهز األركان، تقشعر جلود 
املؤمن��ن عن��د ذكره��ا إن��ه العظيم 0م��ا أجل احلي��اة مع الل0ما أش��رف 
الرت��ب وأفض��ل الق��رب وأحلى اللحظ��ات وأجل الس��اعات أرف��ع املقامات 
وأعظ��م الدرج��ات ؟ 0 الل ال من��ل م��ن ذك��ره 0 هناك س��ؤال مه��م هو ملاذا 
يعصي اإلنس��ان ربه؟ س��ؤال بس��يط يف ش��كله وصياغته؛ ولكنه عظيم يف 
مضمون��ه 0كي��ف بفؤادك وقلبك إذا تذكرت عظم��ة الل تعال وعظيم 
كربيائ��ه ؟ مت��ى تق��وم األم��ة ؟  ه��ل ن��ن معظم��ون لل أم ال ؟ تعظي��م 
الل ه��و احلي��اة احلق��ة للقل��وب  فج��اءت الرس��الة لتخدم ه��ذا الغرض . 
مل��اذا س��طرت ه��ذه الرس��الة  ؟  غريب��ة . غريب��ة . غريب��ة ..... أخل . موق��ف 
اإلسام من التطورات العصرية 0 0مسألة خطرية 0باب السعادة األعظم 0 
س��بب وجودك و س��ره يف هذه احلياة  وقدومك إل هذا الكون  00 ما معنى 
الل؟  هل عرفت الل حق معرفته ؟0الذكر احلقيقي 0)َوَما َقَدُروا اللََّ َحقَّ 
َقْدِرِه ( عظمة الل   وقوته  وقدرته 0 املائكة  0املعجزات 0 الكون السماوات 
الزالزل الرباكن الصواعق الربق الرعد  اخلسوف الكسوف الفيضانات 
الطوف��ان والعواص��ف  الري��اح األعاصري 0إه��اك األمم الكاف��رة وكيف 
دمره��م الل وهم يف قمة قوته��م وجربوتهم. خَفَتْت عظمُة الل يف نفوس 
بعِض املس��لمن، وعُظم يف نفوسهم قدُر قوى األرض البشرّية، حن رأوا 
ُمنج��زاِت احلض��ارة املاّدية ونتاِجها العلمي وهذا التطّوُر الس��ريع، والنموُّ 
، جَع��ل فئاما ِمن اخللق يصابون باالنبهار، .  الكب��رُي يف آلّيات التقّدم املاّديِّ
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إذا كان��ت ه��ذه املواهب والقدرات والفهوم والعق��ول هي خلق من خلقه، 
فكيف بقدرة مانها؟ وعلم معطيها؟ وعظمة واهبها. فحريٌّ باملسلمن 
ح��َن تهّزه��م عظم��ة البش��ر؛ اس��تحضاُر عظم��ة خالِق البش��ِر س��بحانه . 
0من��اذج  م��ن عظم��ة الل خرب حتط��م الطائرة الفرنس��ية فوق األطلس��ي 
ي��ردد يف نش��رات األخب��ار. تصور جس��ما حبج��م الطائرة خيتف��ي فجأة، 
ويبق��ى البح��ث عنه أياما  ويف هذه األيام  : الطائ��رة املاليزية تبحث عنها 
أكثر من40س��فينة وأكثر من40طائرة من 15دولة والل س��بحانه يقول : 
)وما تسقط من ورقة إال يعلمها( سبحانك ربي ما أعظمك 0 فأين األقمار 
الصناعية؟ وأين الرادارات؟ إنهم البش��ر مهم��ا بلغوا من اإلتقان واحلذق  
يريه��م الل ضعفه��م وقصورهم. ويريه��م -أيضا- آية من آي��ات عظمته 0 
جربيل عليه السام له ستمائة جناح  تسد ما بن املشرق واملغرب سلطه 
الل عل��ى ق��وم ل��وط عليه الس��ام  فأدخل ط��رف جناح��ه 0 فاجلذع حين 
على فراقه  واحلصى ُيس��بِّح يف كفه  والش��جر ختط األرض اس��تجابة 
لطلب��ه امل��اء ينبع من بن أصابعه  واحلجر ُيس��لِّم عليه واجلبل يثبت من 
االضطراب قصيدة أروع من  رائعة 0 َأِإَلٌه مَع الل ؟ َأِإَلٌه مَع الل ؟ التفكر يف 
خملوقات الل  0هل جيوز التفكر يف ذات الل ؟ حكم من وسوس له الشيطان 
بقوله : من خلق الل ؟ ما العاج ؟ الوسائل اليت تعن على حتقيق تعظيم 
الل منه��ا   وقف��ات م��ع أعظم آية يف كت��اب الل0  قصص عجائب غرائب 0 
كيف عّظم ا الل  الس��لف 00هل أنت معظم لل ؟؟ كيف أخترب نفس��ي يف 
قضية تعظيم الل تعال ؟  قصة فريدة عجيبة 0 كيف نعظم كام الل 
ع��ز وج��ل 0 كي��ف نعظم الل تع��ال 0تعظيم أمساء الل ع��ز وجل  . مناذج 
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م��ن تعظي��م الل : تعظيم الس��لف للنيب  صلى الل عليه وس��لم ؟!: تعظيم 
 السلف لل يف الفتيا  !!  تعظيم الصاة 0  أي عمل بعد األذان ال بركة فيه.

أي��ن نن م����ن تعظي�����م الل عز و ج������ل.. !! .  مس��ألة خط��رية : هل جيوز 
التفكر يف ذات الل عز و جل؟ مسألة : حكم من وسوس له الشيطان بقوله: 
م��ن خل��ق الل0 عاج ذلك0 انتبه 0 فائدة مهم��ة للغاية  0أخطاء يف العقيدة 
والتوحيد  تنايف تعظيم الل 0  من تعظيم الل دعوة الناس إل دين الل.  ما 
أهم وأعظم وأوجب وأول ما يدعو إليه املسلم   فهناك ماين من البشر 
ال يعرف��ون ش��يئا عن الل الذي خلقهم أو ع��ن دينهم األصلي الذى ولدوا 
0 َم��ن حَيم��ُل ه��ذا اإلس��ام ألولئك الذين يعيش��ون يف الظ��ام ؟؟  الغرب 
يتخب��ط يف هذا الوقت بالذات... يعيش��ون يف ظلم��ات بعضها فوق بعض.. 
والكثري منهم بدأ يبحث عن البديل..... كتاب )العشر األخري( مفيد جدا 
 كيف تدعو شخصًا للدخول يف اإلسام ؟ طرق وخطوات مثلى للدعوة..
كي��ف أخ��دم اإلس��ام0  وقفة  موعظة حياة االنس��ان تب��دأ.... بورق���������ة. 

الورقة الوحيدة اليت ال ميكن لإلنسان أن يراها  . ما هي أهم ورقة  . 
وكُل ِذي أجٍل يومًا سيبلغ�����������ُه          وُكلُّ ِذي عمٍل يومًا سيلق��������اُه 

ْجع��ى(   اثنان ال تنس��اهما أبداً:   أه��رب حي��ث ش��ئت : )إّن إل َربِّ��َك الرُّ
الل العظي��م ج��ل جال��ه  وال��دار اآلخ��رة 0 انظ��ر إل املستش��فيات ك��م 
فيه��ا من ش��باب يت��أمل.. فا تغر بصحت��ك!. وانظر إل القب��ور كم فيها 
م��ن صفوة الش��باب ممن م��ات يف حوادث الس��يارات، أو م��ن داهمته املنية 
وه��و غري مس��تعدٍّ لذلك اللقاء!!. ش��باب خرج��وا وهم يغّن��ون ويرقصون.. 
بطونه��م مليئة بنع��م الل.. وجيوبهم م��آلى باألموال.. ع��ادوا إل بيوتهم 
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جثث��ًا يف توابي��ت!.. ما أوتي أحدهم حلظة ليتوب تنبيه مهم للغاية 0 كل 
م��ا س��يأتي من  وصف للجنة يدل داللة واضح��ة جلية  على عظمة الل 
ع��ز وجل مما يدعو لتعظي��م خالقها تبارك وتع��ال 0حدثوني عن اجلنة 
فقالوا :  اجلنة شيء عظيم.. ومغنم كبري.. ذكرها يريح القلب،.. يسلي 
احلزي��ن ، س��عادة ال تعرف الزوال ، وأحام ال تع��رف احملال  ُحزٌن راِحل، 
ه��م زاِئ��ل طوي��ل امَلدى. يف اجلنة ال تع��ب ال مرض ال ش��قاء ال أنن، فوق 
م��ا نل��م، فوق ما نأمل، ف��وق ما نتخيل.. يف اجلنة فق��ط: عن ال تدمع، 
قلب ال يأمل، جس��د ال يفنى، فرحة ال تبلى،.  س��نضحُك كثرًيا، وننس��ى 
شكل التعب .. َسنرُك الوجَع جانًبا.. سنفرُح أضعاَف فرِح الدنيا، فرٌح من 
نوع خاص، أبدّي ال نهاية له ! هذا وصف اخلدم، فما ظنك باملخدومن؟!  
ل��ن ترت��وي يا قل��ب إال باإلميان و لن تكتحلي يا ع��ن إال برؤية الرمحن 
»إنكم  سرون ربكم يوم القيامة عيانًا«. يا الل يا الل هذا  لذة اخلرب فكيف 
ل��ذة النظ��ر؟  الل أك��رب ختيل مل��ك امللوك اجلب��ار رب األرض والس��ماء 
خالق األكوان واألفاك ويأتي إلينا ويسألنا يا أهل اجلنة هل رضيتم؟؟ 
هن��اك  تهن��أ األرواح برؤي��ة الل . م��ع زوجت��ك احلوري��ة   فلل��ه م��ا أحل��ى 
وأش��هى وأج��ل و أبهى تلك اخلدود والنهود والثغ��ور واخلصور والعيون 
واجلف��ون فمت��ى تضم وتعان��ق وتقبل وتضاجع تلك احل��ور ذوات التغنج 
والتث��ي وامليوعة والدالل والثناي��ا الضحوك على الفرش يف تلك الغرف 
والقص��ور. إذا عل��م ما فيها من النعم الدائمة واللذات الباقية، هانت عليه 
املكاره، وس��هلت عليه الطاعات، وتيس��ر له اجتناب الش��هوات واحملرمات،. 
فاجته��د – أخ��ي احلبي��ب – يف ني��ل مطلوبك، وابذل وس��عك يف الوصول  
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إل رضا حمبوبك ، وكن مشتاًقا إل جنة معبودك 0. شجاني حّبها حتى 
بكي��ُت، ويف قل��يب هلا ش��وًقا بنيُت، فقالت: هل س��عيَت لك��ي تراني؟ فقلت: 
أن��ا لغ��ريِك ما س��عيُت.  مت��ى  موعدنا معكم  يف اجلن��ة ؟!!  بعد طول عمر 

وحسن عمل .
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