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القاعدة األولى  :مقدمات في فن التعامل
بسم اهلل الرمحن الرحيم  ,احلمد هلل رب العاملني وأصلي وأسلم على نبينا حممد عليه وعلى آله
أفضل صالة وأمت تسليم .
أيها األخوة ألن اللسان وقدرات اللسان هي قدرات واسعة  ,حتى إن أحد الناس من الناجحني
يف احلياة كان عنده أموال وزوجة وشركات إىل آخر ذلك  ,قيل له لو فقدت مجيع شركاتك
وعالقاتك وأموالك وكل شيء ومجيع قدراتك اليت عندك ,
ثم قيل لك سنعيد لك قدرة واحدة من ذلك ما هي القدرة اليت تطلب أن تعود إليك ؟
فقال أطلب أن تعود لي القدرة اإللقائية – يعين ما يتعلق بفنون الكالم ,
قيل له ملا ؟
قال ألني بها أستطيع استعادة كل ما فقدته يعين استعيد شركاتي بإقناع اآلخرين باملشاركة
معي ,
حنن سوف نذكر شيء من ذلك رمبا ال نُفصل فيه كثريا حتى ال يطغى على اجلانب الشرعي
الذي نطرحه فيما يتعلق بفن تعامل النيب صلى اهلل عليه وسلم مع الناس .
أيها األخوة الكرام  :الناس إذا أردت أن يقبلوك وأن حيبوك اعلم أنك لن تستطيع أن تصل
إىل قلوبهم بكثرة مالك وال جبمال وجهك وال بارتفاع نسبك وال بعلو وظيفتك  ,أنت تستطيع أن
تصل إىل قلوب الناس بفن تعاملك معهم ,
لذلك جتد أن بعض الناس أحياناً جيد يف قلبه على صاحبه  ...فإذا سألته  ...قلت له  :مثالً
ملاذا ال حتب فالناً ؟
قال  :يا أخي هذا قليل األدب يف التعامل وحنو ذلك من العبارات ألسنا نسمعها كثرياً !...
وجتد أن موقفاً واحداً بني زوج وزوجته يتقاطعان بسببه سنني ورمبا انهدم البيت بسبب تعامل
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معني ال بسبب خبل  ,الزوجة قد تصرب على زوجها إذا طلبت منه ماالً فلم يعطيها وقد تصرب
منه إذا كان نسبه ليس رفيعاً وقد تصرب عليه إذا كانت وظيفته ليست عالية ولكنها ال تصرب
معه إذا كان تعامله سيئاً معها  ...أليس كذلك ؟
كم من أبنائنا يأتي ويطلب منك ماالً  ..أعطين مخسني رياالً  ,فتعطيه مخس رياالت ورمبا
رياالً واحداً وال حيصل مشكلة كبرية وإن تكرر هذا الفعل منك  ,لكنه حيصل مشكلة كبرية
ورمبا فارق البيت وجلس مع بعض األصحاب املفسدين له أو رمبا وقع يف خمدرات أو حنو ذلك
بسبب سوء تعامل أبيه معه.

وكم من الناس جتد أنك تسأله تقول له  :يا أخي ملاذا حتب فالناً ؟
يقول  :واهلل يا أخي إني أحب فالن هذا جداً – سبحان اهلل –ما الذي أدراك .
تقول له  :أجبين ملاذا حتب فالن ؟
ال يقول لك ألنه كلما رآني وضع يف يدي مائة ريال أو ألن سيارته مجيلة ويعطيين دوره كلما
أردت  ,أو ألن نسبه رفيع أو ألنه مجيل أو ألنه كذا  ....ال ال يف غالب األحيان يقول  :يا
أخي تعامله رهيب معنا يا أخي كلما رآني ابتسم يف وجهي ,
يا أخي أحياناً أنا أقول نكته وهي ما تضحك  ,يضحك جزاه اهلل خري يوسع صدري  ,أحياناً
إلي إنصاتاً جيداً .
أتكلم ينصت َّ
إذاً هو يف احلقيقة استطاع فالناً ذاك أن جيذب قلب صاحبنا إليه  ...مباذا ؟
بفن تعامله احلسن مع اآلخرين .
لو دخلت إىل جملس هذا اجمللس فيه أربعون رجالً فلما دخلت قلت  :السالم عليكم  ,قاموا
يسلمون عليك  ,سلمت على األول مددت يدك إليه قال هال هال مرحبا وسلم بطرف يده  ,سلمت
على الثاني مد يده إليه أيضاً سلم سالماً بارداً صافح بربود  ,مددت يدك إىل الثالث كان منشغل
بهاتفه ويقرأ رسائل وكذا ثم أيضاً عني على اهلاتف وعني عليك وسلم بطرف يده  ,سلمت على
الرابع قلت السالم عليك فهش يف وجهك وبش وابتسم وأظهر الفرح برؤيتك وقال يا مرحبا وسلم
عليك بكلتا يديه وبدأ يهز يدك يا مرحبا كيف الصحة ؟ اهلل حييِّك ؟عسى ان تكون خبري؟, ,
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ثم سلمت على بقيت األربعني وجلست  ,افرض أن هؤالء األربعني أول مرة تراهم كلهم يف حياتك
أول مرة تقابلهم َ ,من ِمن هؤالء األربعني سيكون أحب إليك وأنت جالس  ..أجيبوا ؟ أليس
الرابع أليس كذلك !!...
مع أنك ال تعرف امسه وال نسبه وال وظيفته وال عدد ولده وال كثرة ماله  ,ما عندك أي معلومة
عنه  ,كيف استطاع ملا سلم عليك بيده كأنه أدخل يده األخرى إىل صدرك واجتذب قلبك
إليه كيف استطاع أن يصل إىل هذه املرحلة ال ألنه وضع يف يدك ماالً وال أعطاك كرته اخلاص
فاكتشفت أنه صاحب منصب ....
إمنا ألنه عاملك معاملة حسنة استطاع بها أن يأسر قلبك إليه .
إذا ملاذا أيها األخوة واألخوات ما نتعلم هذه القواعد ونبدأ نعامل الناس على أساسها ملاذاال
نتعلمها ونعامل الناس على أساسها ؟
قواعد التعامل مع الناس تنقسم إلى قسمين :
هناك قواعد فطرية :
بعض الناس مثالً إذا تكلم مع اآلخرين يف اجمللس بفطرته إلقائه مجيل جتد أن رجل كبري يف
السن فيذكر هلم مثالً  :أنهم مرة ذهبوا إىل الرب وتعطلت السيارة أو دخلت يف الرمال وبدأوا
خيرجونها فتجد أن هذا الكبري يف السن إذا تكلم يقول لكم مثالً  :مرة من املرات خرجنا للرب
وتعطلت علينا السيارة وكان اجلو حارا( جتده وضع يده على جبهته كأنه ميسح العرق) ثم
جتمعنا خلف السيارة ندفع السيارة نريدها تتحرك مل تتحرك تعبنا وحنن ندفع السيارة ( وأنت
تستمع إليه حتس إنك تدفع معه من قوة وصفه ودقته )
ثم ركبنا السيارة كل واحد منا يضع غرتته وكان الغبار شديدا صار علينا( جتد أنك تتفاعل معه
يف اجمللس من محاسك ) ثم انتهت القصة .
وجاءك واحد مثقف كده دارس كم كلمة وأراد أن يقول قصة مثلها  ,قال :نعم واهلل إحنايف مرة
طلعنا الرب وسبحان اهلل كان معنا الدبابات وكنت أنا يف دباب بانشي وبعدين سبحان اهلل....
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أي وصف ما عنده أي تعبريات لسان أي تعبريات وجه ما عنده أي قدرة على اإللقاء .
مهما ارتفع مستواك التعليمي ما دام إنك ما تعلمت كيف تلقي لن تستطيع أن يستمع إليك
اآلخرون...
ال يقول الناس  :ال واهلل هذا خترج من اجلامعة دعونا نستمع إيه بدل من الشيخ الذي قبله ,
ال....
الشيخ مل يأخذ دورة يف اإللقاء لكن بفطرته استطاع أن يكون عنده إلقاء جيد .
طيب ملاذا أنت ال تكون ذكي وتأخذ ورقة وقلم وتبدأ تسجل ملاذا استمعوا إىل هذا الرجل الكبري
يف السن الذي هو شخص عادي ومل يدرس ومل يستمعوا إل ّي ؟
دعونا نتأمل ... :
هو ملا قال  :ندفع السيارة أشار بيده  ...إذاً استعمال إشارات اليدين هذا واحد
اثنني  :ملا قال إن أصابنا عرق شديد جعل ميسح على وجهه  ..إذاً تعبريات الوجه والتمثيل
أحياناً باليدين
ملا قال ندفع السيارة تغريت نربة صوته وكأنه فعالً يقوم بدفع السيارة  ...إذاً العناية بنربات
الصوت
ملا كان يتكلم كان يدور ببصره علينا مجيعاً  .....إذاً العناية باملسح البصري للسامعني .
ثم أَكتب هذه القواعد لدي وأبدأ أطبقها سأكون ناجحاً كنجاحه ورمبا أكثر .
الذين يؤلفون اليوم كتباً تتعلق بفن اإللقاء  ,بفن اخلطابة  ,بفن التعامل مع الناس هم يف احلقيقة
مل يبتكروها من عند أنفسهم هم ثربوا أحوال الناس ونظروا فيها ثم بدأوا بعد ذلك جيعلونها
على قواعد يؤلفون فيها كتباً  ..إذاً أنت إن كنت بفطرتك لديك هذه الفنون فاهال ومرحبا واحلمد
هلل على ذلك  ,إذا كان عندك نوع نقص فيها فاحرص إذاً على تعلمها .
وهذا ما جعلناه اليوم بني أيدينا  ,الذي سيستمع إىل هذه القواعد اليت تزيد إن شاء اهلل عن
الستني قاعدة ويطبقها معنا بإذن اهلل سوف يشعر أنه ازداد فيها معرفة .
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النيب صلى اهلل عليه وسلم أوصى حبسن اخللق عموماً مع اآلخرين وحسن اخللق هو فن التعامل
احلسن مع الناس.
جلست إليه أم سلمة رضي اهلل عنها يوماً قالت  :يا رسول اهلل املرأة يكون هلا زوجان يف الدنيا
فإذا ماتت وماتا ودخلوا مجيعاً اجلنة فلمن تكون ؟
فلم يقل هلا تكون ألكثرهما صياماً أو أطوهلما قياماً أو أوسعهما علماً أو أعظمهما صدقة ال....
قال  :تكون ألحسنهما خلقاً  - .تكون يا أم سلمة للذي كان يبتسم يف وجهها للذي يتحمل
آذاها للذي ال يكثر الغضب عليها للذي يتأدب يف كالمها -قال تكون ألحسنهما خلقاً  ,فعجبت
فلما رأى عجبها قال هلا عليه الصالة والسالم  :يا أم سلمة ذهب حسن اخللق خبريي الدنيا
واآلخرة نعم أما خري الدنيا فهو ما يكون َ
حلسن اخللق من حمبة يف قلوب اخللق وأما خري
اآلخرة فهو ما يرتتب على حسن اخللق من األجر الكبري عند اهلل جل وعال وقال عليه الصالة
والسالم ما من شيء أثقل يف ميزان العبد يوم القيامة من حسن اخللق  ,ويف صحيح مسلم قال
عليه الصالة والسالم ملا سؤل على الرب و اإلثم قال  :الرب حسن اخللق  ,وعند الرتمذي قال
عليه الصالة والسالم ملا سؤل عن أكثر ما يدخل الناس اجلنة ؟ قال  :تقوى اهلل وحسن اخللق .
حسن اخللق أيضاً أيها األخوة واألخوات جيعل اإلنسان حمبوباً عند اآلخرين بل جيعل الناس
يشعرون أن فالناً حيبهم .
أنا ال أريدك أن حتب الناس فقط ليست هذه هي الغاية عندي إمنا الغاية األعلى اليت أنت
ٌ
أهل أن تصل إليها أن تصل إىل املرحلة اليت جتعل الناس حيبونك كما ذكرنا يف املثال الذي
قبل قليل أن الشخص ملا ابتسم إليك ملا دخلت إليه يف اجمللس استطاع أن يأسر قلبك بيده وأن
جيذبه إليه حبسن خلقه ملا تعامل معك .
كان النيب صلى اهلل عليه وسلم يتلطف مع مجيع الناس يتعامل مع مجيع الناس أحسن املعاملة
إىل درجة أن كل واحد من الناس كان يشعر أنه أحب الناس إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم
وهذه هي املرتبة العالية أن تصل إىل مرحلة جتعل كل واحد تتعامل معه يشعر بأنه أحب الناس
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إليك .
عمرو بن العاص رضي اهلل عنه كان النيب صلى اهلل عليه وسلم يتعامل معه وكان النيب صلى اهلل
عليه وسلم حيسن التعامل معه جداً مثالً يناديه بأحب األمساء إليه  ,إذا دخل عمرو بن العاص
إىل اجمللس أوسع النيب صلى اهلل عليه وسلم يف اجمللس لو تكلم عمرو بن العاص أنصت النيب
صلى اهلل عليه وسلم إليه  ,إذا تكلم معه التفت بوجهه إليه واستمع إليه هذا اخللق الرائع و
التعامل الكبري أشعر عمرو بن العاص أنه أحب الناس إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم فجاء عمرو
قال  :يا رسول اهلل .
قال  :نعم
قال  :من أحب الناس إليك ؟ ( أتوقع أن يقول أنت أال ترآني ابتسم يف وجهك هذا ألنك
أحب الناس إلي آال ترآني أوسع لك يف اجمللس متوقع عمرو شيء من ذلك )
يا رسول اهلل أي الناس أحب إليك ؟
قال  :عائشة .
قال  :ال يا رسول اهلل من الرجال يا رسول اهلل أي الرجال أحب إليك ؟
قال أبوها أبو بكر  (.أبو بكر يستحق أن حيب أبو بكر أول من أسلم من الرجال َ ,ز َّوج النيب
صلى اهلل عليه وسلم ابنته أبو بكر جاهد بنفسه وماله يستحق )
ثم من يا رسول اهلل ؟

قال  :عمر  ( .عمر أيضاً يستحق عمر قَ ِو َي به اإلسالم و أيضاً َز َّوج النيب ابنته وكان النيب صلى
اهلل عليه وسلم يستعني يف كثري من حاجات املسلمني يستحق )
ثم من يا رسول اهلل ؟
قال ثم عثمان ( .عثمان يستحق عثمان تاجر نفع املسلمني مباله واسلم مبكراً)
ثم من يا رسول اهلل ؟
قال علي ( .علي يستحق رضي اهلل عنه عن بقية الصحابة الكرام أول من أسلم من الصبيان و
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َز َّو َج ُه النيب صلى اهلل عليه وسلم الطاهرة بنته صلى اهلل عليه وسلم فاطمة الزهراء رضي اهلل
عنها )
قال ثم من يا رسول اهلل ؟

فجاءنا النيب صلى اهلل عليه وسلم يعدد رجاالً  ,يقول عمرو حتى خشيت أن جيعلين آخرهم .

السؤال يا مجاعة كيف وصل النيب صلى اهلل عليه وسلم مع عمرو إىل الدرجة اليت شعر بها
عمرو أنه أحب الناس إليه ؟
ألنه يتعامل مع كل الناس تعامالً راقياً  ,ال يتعامل معك ألنك تاجر ويتعامل مع الناس بسوء ال
ال  ,ال يتعامل معك ألن منصبك عالي  ,وغريك بسوء.
يتعامل مع كل الناس تعامالً راقياً لدرجة أن كل واحد يشعر أنه أحب الناس إليه .
تتعامل مع كل أخت من أخواتك اخلمس أو الست تعامالً راقياً حتى تشعر هي أنها أحب
واحدة إليك  ,تتعامل مع أمك لدرجة أن تشعر أنك حتبها أكثر من أبيك  ,تتعامل مع أبيك
ليشعر أيضاً أنك حتبه أكثر من أمك  ,تتعامل مع كل واحد من زمالئك مبثل ذلك  ,تتعامل مع
كل زوجة من زوجاتك إذا كنت معدداً تتعامل مع كل واحدة تعامالً راقياً جيعلها تشعر أنها
أحب من غريها إليك .
من يستطيع أن يصل إىل مثل هذه املرحلة عندما يتعامل مع الناس ؟
هذا هو الذي نريد أن نطبقه عندما نتعامل معهم حتى يكون حسن اخللق سجية من سجاياك ال
تعتمد على منصب الذي أمامك وال على مال وال نسب وال مصلحة ترجوها معه .
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القاعدة الثانية :

مارس التعامل الحسن
مع كل أحد
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القاعدة الثانية :مارس التعامل الحسن مع
كل أحد
مع الفقراء كان النبي (صلي اهلل عليه و سلم) يتعامل تعامال رائعا
مع الفقراء
كان أحد الصحابة امسه «زاهر األشجعي»  -رضي اهلل عنه – رجال فقريا و كان يقول عنه أنس
أنه دميم شديد الدمامة و ليس اه نسب رفيع بني الناس و كان النيب
( صلي اهلل عليه و سلم) حيبه حبا كثريا و كان زاهر إذا جاء للمدينة حيضر للنيب (صلي اهلل
عليه و سلم) اهلدايا من البادية (لبنا  /مسنا أو حنو ذلك) و كان النيب (صلي اهلل عليه و سلم)
يعطيه أشياء من املدينة ( مترا  /شعريا أو حنو ذلك) .
جاء زاهر ذات يوم للمدينة يبحث عن النيب ( صلي اهلل عليه و سلم) فطرق الباب
و سأل عن النيب(صلي اهلل عليه و سلم) و كان النيب غري موجود  ,ثم مضي زاهر إلي حال
سبيله .و ملا عاد النيب (صلي اهلل عليه و سلم) إلي بيته فأخربوه أن زاهر جاء إليه و مل جيده,
فخرج النيب (صلي اهلل عليه و سلم) من حلظته يبحث عن زاهر (حيث كان اجلميع مهمني
عند النيب؛ فلم يؤجلها النيب حيت يراه يف الصالة أو مل يقل أنه رجل فقري ليس مهما كأبي
بكر و عمر).
و فكر النيب (صلي اهلل عليه و سلم) أن زاهر دائما يأتي ببضاعة يبيعها ،فالبد أن يكون يف
السوق  .فإذا بزاهر واقفا ينادي علي بضاعته.فإذا باملختار من السماء ليكون خامت األنبياء و الذي
قيل فيه «و أحسن منك ما رأت قط عيين و أمجل منك مل تلد النساء ....خلقت مربأ من كل
عيب كأنك خلقت كما تشاء « فإذا به أقبل إلي زاهر من ورائه و ضمه إليه و أمسك به ,فظن
زاهر أنه شخص يريد أن يأخذ متاعه فقال زاهر»:أرسلين...أرسلين» – أي اتركين -فأخذ
النيب(صلي اهلل عليه و سلم) يقول مازحا  « :من يشرتي العبد؟ « فالحظ زاهر أن الناس حوله
يبتسمون و ينظرون ,فشعر أن يف األمر شئ فحاول أن يلتفت لريي من ميسكه,فإذا به هو أمجل و
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أطهر و أزكي و أحسن إنسان وطأت قدماه علي األرض؛ رسول اهلل (صلي اهلل عليه و سلم) الذي
يتمين اجلميع و لو نظرة من نظراته ,الذي يقول أنس عنه  « :ما ملست حريرا و ال ديباجا قط
ألني من كف النيب (صلي اهلل عليه و سلم) « فلما رأي زاهر هذا سكن فزعه و قل غضبه و اخذ
حياول أن يلصق كتفيه بصدر النيب (صلي اهلل عليه و سلم) رجاء بركتها .فأرسله النيب(صلي
اهلل عليه و سلم) و فك يديه عنه بعد هذه املالطفة فقال زاهر»:يا رسول اهلل تبيعين؟ إذا و اهلل
جتدي كاسدا يا رسول اهلل» .فرد عليه النيب(صلي اهلل عليه و سلم) »:لكنك عند اهلل لست
بكاسد,أنت عند اهلل غالي» .
أفرأيت كيف كان تعامله مع رجل رمبا ال يلتفت الناس إليه؟ رجل فقري ليس مبلك أو سيد
قبيلة أو رجل يرجي من ورائه منفعة دنيوية ,و كان ذلك ألن مقاييس الناس عنده (صلي اهلل
عليه و سلم) ختتلف عن معايري الناس مع بعضهم البعض الذين يبنون تعاملهم مع غريهم علي
مصاحل شخصية أو غري ذلك.
مع النساء الضعيفات كان (صلي اهلل عليه و سلم) يتعامل معهن
معاملة راقية
كان (صلي اهلل عليه و سلم) يسري ذات مرة مع سيد من سـادة العرب(عدي بن حامت الطائي)
فإذا بإمرأة تسري يف الطريق تشري للنيب (صلي اهلل عليه و سلم) و كانت إمرأة ضعيفة مسكينة
و أخذت تنادي علي النيب(صلي اهلل عليه و سلم) و تقول»:يا رسول اهلل؛ لي إليك حاجة»
فرتك النيب (صلي اهلل عليه و سلم) عديا واقفا يف الشمس و مشي إليها لينصت هلا بنفسه( و
مل يكلف مثال أبا بكر بهذا) فتكلمت املرأة معه و أطالت الكالم و أطال النيب (صلي اهلل عليه و
سلم) االستماع و مل يرتكها حيت فرغت من كالمها ثم رجع إلي عدي ,فلما رأي عدي ذلك (و
هو الذي رأي امللوك قيصر و كسري) قال يف نفسه »:و اهلل ما هذه بأخالق امللوك؛ إنها أخالق
األنبياء» (فلم يري سيدا يف قومه خيفض رأسه إلمرأة مسكينة يستمع إليها) فكان ذلك مدخال
له يف اإلسالم .
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موقف آخر له (صلي اهلل عليه و سلم) مع النساء:
أن «خولة بنت ثعلبة» و قع بينها و بني زوجها «أوس بن الصامت» (رضي اهلل عنهما) مشكلة,
فقال هلا»:انت عل ّي كظهر أمي» و كان ذلك غي اجلاهلية يعتربونه طالقا ,فأتبس عليها األمر؛
أهذا أيضا يف اإلسالم يعترب طالقا أم ال ,فلما رجع إليها زوجها أرادها فامتنعت و قالت « :و اهلل
ال تقربين حيت أسأل رسول اهلل(صلي اهلل عليه و سلم) «  .فذهبت إليه (صلي اهلل عليه و سلم)
و بدأت حتكي له قصتها مع زوجها كلها -و ليس املشكلة فقط – (كيف تزوجها و هي صغرية
و كيف قضوا معا هذه السنوات الطوال و عندها أطفال صغار و كيف عندما كربت ظاهر منها..و
هكذا) و أخذت تعيد و تعيد و هو (صلي اهلل عليه و سلم) يستمع و مل يقاطعها – فقد كان يشعر
أنها تشتكي من شئ يف قلبها -فكان (صلي اهلل عليه و سلم) يشعر بفقر الفقري و حاجة احملتاج
و مرض املريض و ضعف الضعيف كأنه هو و هم جسد واحد إذا حزن حزن معهم .و أخذت
تشتكي و النيب (صلي اهلل عليه و سلم) يفكر بعاطفتها حيت فرغت من حديثها كله  .فأنزل
اهلل (عز و جل)  »:قد مسع اهلل قول اليت جتادلك يف زوجها و تشتكي إلي اهلل و اهلل يسـمع
حتاوركما إن اهلل مسيع بصري» و تدل اآلية الكرمية علي أنه كان بينهما حوارا طويال و ليس
جمرد طلب فتوي  .فكان النيب (صلي اهلل عليه و سلم) يستمع إليها لريحم ضعفها و مسكنتها .
مع األطفال كان تعامله معهم تعامال حانيا رقيقا
يقول «حممود بن الربيع» – كما يف البخاري  »: -أذكر جمّة جمّها النيب(صلي اهلل عليه و
سلم) يف وجهي « حيث كان النيب (صلي اهلل عليه و سلم) يتوضأ فدخل عليه حممود بن الربيع
و هو صغري يف اخلامسة من عمره ,فالتفت النيب(صلي اهلل عليه و سلم) إليه و كان قد وضع ماء
يف فمه فألقاه من فمه الشريف علي وجهه فضحك الصغري هلذه املالطفة و املداعبة .
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موقف آخر له (صلي اهلل عليه و سلم) مع الصغار :
كان ألنس بن مالك (رضي اهلل عنه ) أخ صغري يكنيّ بـ « أبي عمري» و كان له عصفور(إمسه
النغري) يلعب به وكان النيب (صلي اهلل عليه و سلم) إذا م ّر عليه يسأله  »:يا أبا عمري؛ ما فعل
النغري؟» فيقول له  »:هو خبري يا رسول اهلل «  .ففي يوم مر النيب (صلي اهلل عليه و سلم) فوجد
أبا عمري يبكي  ,فسأله  « :ما يبكيك يا أبا عمري ؟ « فقال له  « :مات النغري يا رسول اهلل «
فظل النيب (صلي اهلل عليه و سلم) يالعبه و ميازحه حيت ضحك  .و كان ذلك رغم كرب سنه
(صلي اهلل عليه و سلم) و انشغاله بعظم هم األمة .
و كان (صلي اهلل عليه و سلم) عند رجوعه من الغزوات جيد األطفال يستقبلون اجليش ,
فيأخذهم النيب(صلي اهلل عليه و سلم) و يركبهم معه حيت ميتلئ البعري بالصبيان .
مع الكفار كان تعامله (صلي اهلل عليه و سلم) معهم تعامال راقيا
ففي يوم اجتمع جمموعة من كفار قريش و قالوا  « :إن حممد هذا الذي يدعي النبوة سبب لنا
الكثري من املشاكل  ,فرغم املغريات و التهديد و القطيعة مل يرجع عما هو فيه  ,فالبد من حل
فاصل « فقام «عتبة بن ربيعة و قال « :أنا أتفاهم معه « فأقبل و دخل علي النيب(صلي اهلل
عليه و سلم) و قال  « :يا حممد إنك ف ّرقت مجاعتنا و شتت مشلنا و إني عارض عليك
أمورا تنظر فيها لعلك تقبل بعضها  :إذا أنت جئت مبا جئت به تريد ماال مجعنا لك املال
حيت تكون أكثرنا ماال و إن كنت جئت به تريد ملكا ملكناك علينا فال نربم عقدا و ال حنل
عهدا إال بإذنك  ,و إن كان الذي يأتيك رئيا تراه ال تستطيع رده طلبنا لك الطب و بذلنا فيه
أموالنا حيت نربئك منه « و ظل النيب(صلي اهلل عليه و سلم) يسمع له حيت انتهي من كالمه
فرد عليه قائال  « :أقد فرغت يا أبا الوليد؟ « قال عتبة »:نعم « فقال(صلي اهلل عليه و سلم) :
« فامسع مين» فقرأ عليه (صلي اهلل عليه و سلم) أوائل سورة «فصلت « و كان عتبة ينتفض عند
مساع اآليات  ,حيت وصل النيب (صلي اهلل عليه و سلم) إلي قوله تعالي « :فإن أعرضوا فقل
أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد و مثود « فقال عتبة »:حسبك ..حسبك» فكان هلذا التصرف
أثر علي عتبةحيت أنه ملا رجع إلي قومه قالوا  »:و اهلل لقد جاءكم بغري الوجه الذي ذهب به».
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فلما جلس قالوا « :ما وراءك يا أبا الوليد؟» قال  »:يا معشر قريش أطيعوني و خلّوا بني الرجل
و ما هو فيه فاعتزلوه ,فواهلل ليكونن لقوله الذي مسعت منه نبأ عظيم ,فإن تصبه العرب فقد
كفيتموه بغريكم و إن يـظهر عـلي الـعرب فـملـكه ملكـكم و عـزه عـزكم و كـنـتم أسـعـد الناس
بـه « فـقالوا  »:سحرك و اهلل يا ابن الوليد بلسانه « فقال »:هذا رأيي فيه فاصنعوا ما بدا لكم»
 .فانظر كيف أثر تعامله برفق و لني مع الكفار فيهم رغم ما فعلوه معه!
مع الحيوانات كان (صلي اهلل عليه و سلم) يتعامل معهم أحسن
التعامل
كان (صلي اهلل عليه و سلم) جالسا يوما مع أصحابه و قد عادوا من أحد الغزوات  ,فإذا حب ّمرة
(نوع من الطيور) تدور فوقهم و تصيح ,فقال (صلي اهلل عليه و سلم) « :من فجع هذه بأفراخها؟»
فإذا بأحد الصحابة يقول  »:أنا يا رسول اهلل» فقال (صلي اهلل عليه و سلم)  »:رد عليها
أفراخها» .فأخذها الصحاب ّي و ردها إليها.
و نهي (صلي اهلل عليه و سلم) أن تتخذ الدواب كراسي – أي عندما يكون أحدا راكبا علي بعري
و قابل آخرا راكبا بعريه فيقفان يتحدثان و هما علي البعري -بل عليهما أن ينزال عنها حيت ال
تتعب البعري .و نهي أيضا (صلي اهلل عليه و سلم) عن وثم البعري يف وجهها( أي احداث عالمة
علي وجهها حبديدة حمماة يف النار و كانت توضع علي القطيع كله ليميزوه عن غريه)  .كما
نهي (صلي اهلل عليه و سلم) عن ضرب البعري علي وجهها احرتاما هلا.
فإذا كان ذلك تعامله مع احليوانات؛ فكيف كان تعامله (صلي اهلل عليه و سلم) مع زوجانه و
أبنائه و أصحابه و حيت مع الكفار؟ ...فصدق اهلل العظيم الذي قال»:و إنك لعلي خلق عظيم» .

مع األشجار كان (صلي اهلل عليه و سلم) له تعامل متميزا
يروي لنا انس أن مسجد النيب(صلي اهلل عليه و سلم) كان يقوم علي عدة أعمدة من جذوع
النخل  ,فكان (صلي اهلل عليه و سلم) يقف يف قبلة املسجد خيطب و كان إذا تعب من اخلطبة
إتكأ علي اجلذع الذي جبواره  .فذات مرة قالت له إمرأة  »:يا رسول اهلل إن لي غالما جنارا
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أنا آمره فيصنع لك منربا» ,فقال (صلي اهلل عليه و سلم)  »:مريه إن شئت» – و هذا يدل علي
حرصه (صلي اهلل عليه و سلم) علي التطوير ما مل يكون يف ذلك حرجا شرعيا  .فصنع الغالم
املنرب و ملا جاء النيب(صلي اهلل عليه و سلم) اجلمعة اليت بعدها فأقبل علي املنرب و صعد درجاته
و بدأ يف اخلطبة.
و بعد أن ألقي النيب(صلي اهلل عليه و سلم) السالم كبداية للخطبة و قام بالل يؤذن ؛ مسع
الصحابة بكاءا غي املسجد كبكاء الصيب ,حيت اشتد البكاء و صار خوارا كخوار الثور ,فالتفت
الصحابة يبحثون عن مصدر الصوت  .فنزل النيب(صلي اهلل عليه و سلم) – قبل أن خيطب
– و أخذ ميشي إلي اجلذع فضمه بذراعيه رمحة به .و يقول أنس  »:و صاح اجلذع حيت
كاد أن ينشق «  .فلما ضمه النيب(صلي اهلل عليه و سلم) أخذ اجلذع أن يهدأ كما يهدأ الصيب
الذي ي ّسكت من البكاء  .و ظل النيب(صلي اهلل عليه و سلم) يضمه حيت سكت اجلذع ,فأبعد
النيب(صلي اهلل عليه و سلم) ذراعيه عنه و التفت ألصحابه فقال »:بكي ملا فقد من الذكر و الذي
نفسي بيده لو مل أفعل ذلك لظل يبكي إلي يوم القيامة « .
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القاعدة الثالثة :

تعامل مع كل أحد
بما يصلح له
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القاعدة الثالثة تعامل مع كل أحد بما
يصلح له
مبعين أن تتعامل مع الغضوب مبا يصلح له و مع احلليم مبا يصلح له ,تتعامل مع الغيب مبا
يصلح له و مع الذكي مبا يصلح له .فإنك إن عرفت طبيعة كل أحد تتعامل معه ؛ جتد أنك
تتعامل معه تعامال حسنا.
فمثال إذا أراد أحد أن يتدخل للصلح بني متخاصمني ،جيب أن يسأل عن طبيعة من سيذهب
ليتكلم معه ،أهو سريع الغضب؟ أهو مثقف؟ خبيل؟ حيرتم الناس؟ و هكذا حيت يستطيع أن
يتعامل معه بأسلوب مناسب و هكذا يأتي احلديث جبدواه .
و هذا مثال علي ذلك يف حياة النيب(صلي اهلل عليه و سلم) .ففي عمرة احلديبية خرج النيب
(صلي اهلل عليه و سلم) مع أصحابه من املهاجرين و األنصار – ألف و ربعمائة صحابي -و قد
أحرم معتمرا ملكة و ساق معه اهلدي ليذحبه عند الكعبة  -و يسن يف العمرة ذبح اهلدي و لكن
لألسف أصبحت سنة مهجورة اليوم يف العمرة -و مل يأخذ معه (صلي اهلل عليه و سلم) و أصحابه
سالحا للحرب بل أخذ معه سالح الراكب فقط .فأقبل (صلي اهلل عليه و سلم) إلي مكة و قبل
أن يدخلها أناخت به ناقته – القصواء -فحاول هو و أصحابه أن جيعلوها تقوم فلم تقم فقال
الصحابة  »:خألت القصواء» -أي عصت النيب(صلي اهلل عليه و سلم) -فقال النيب(صلي اهلل
عليه و سلم) »:ما خألت القصواء و ما ذاك هلا خبلق ،و لكن حبسها حابس الفيل» -و يقصد
فيل أبرهه يف قصة أصحاب الفيل عندما برك الفيل و مل يقم» .و يف هذه األثناء علمت قريش
بذلك فخرجت متنعه (صلي اهلل عليه و سلم) من دخول مكة  ،و ملا علم النيب(صلي اهلل عليه و
سلم) ذلك أقسم قائال »:و الذي نفسي بيده ال يسألوني خطة يعظمون فيها البيت إال أعطيتهم
إيّاها» -أي أنه سيحل املوضوع بينه و بينهم .-فنزل النيب(صلي اهلل عليه و سلم) بأصحابه يف
مكان قريب من مكة و هم حمرمون.
ففي هذه األثناء أرسلت قريش إلي النيب(صلي اهلل عليه و سلم) رجال يتفاهم معه ،فأرسلت
– مكرز بن حفص -فلما رآه النيب(صلي اهلل عليه و سلم) قادما من بعيد قال »:هذا رجل
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غادر» -و يقصد أن أي عهد يقيمه بينه (صلي اهلل عليه و سلم) و بني هذا الرجل لن يلتزم به
ألنه غادر -فجلس بني يدي النيب(صلي اهلل عليه و سلم) و لكن مل يربم معه النيب(صلي اهلل
عليه و سلم) أي عقد ،فرجع إلي قريش بدون نتيجة .فاختارت قريش سيد ألحابيش ؛حليس
بن علقمة – و كان االحابيش قوما ليسوا من مكة لكنهم جاءوا إلي مكة و سكنوا هناك ألنهم
مس البيت احلرام أو منع أحدا أن يطوف به به أو
يعظمون البيت احلرام و يعتقدون أن من ّ
يسعي فيه أنه ارتكب جرما عظيما و صار بينهم و بني قريش حلفا .-فلما راء النيب(صلي اهلل
عليه و سلم) سيد احلابيش قادما من بعيد قال ألصحابه »:هذا رجل من قوم يتأهلون ،فابعثوا
يف وجهه اهلدي» – كي يعلم انهم جاءوا حمرمني معتمرين و قريش متنعهم-فلما رآها أمامه و
عليها عالمات تدل علي أنها ستذبح عند الكعبة ليوزعوا منها علي الفقراء ،فقال »:أكل هذا
سيذبح عند الكعبة؟ و قريش متنعهم من دخول مكة ؟» فرجع إلي قريش مباشرة و ما قابل
النيب(صلي اهلل عليه و سلم) و قال هلم »:يا معشر قريش؛ أيصد عن بيت اهلل من جاء معظما
له؟» فقالت قريش »:اجلس فأنت أعرابي ال علم عندك» فرد قائال »:يا معشر قريش؛ و اهلل ما
علي هذا حالفناكم ،أيصد عن بيت اهلل من جاء معظما له؟ و اهلل يا معشر قريش لتخلّو ّن بني
حممد و البيت أو ألصيح ّن باألحابيش صيحة فنخرجكم من مكة».
و أخذت قريش ختتار رجال آخريتفاوض مع النيب (صلي اهلل عليه و سلم) فاختاره عروة بن
مسعود الثقفي -و كان سيد ثقيف -و قبل أن يذهب إلي النيب (صلي اهلل عليه و سلم) قال
لقريش »:يا معشر قريش ،إني رأيت أنكم كلما أرسلتم رجال و عاد إليكم و مل يربم عقدا مع
حممد أهنتموه و عنفتموه فانضبتوا معي عند عودتي»– أي اشرتط عليهم إذا جاء بنتيجة أم ال
فال يبوخوه و ال يهينوه.
فذهب عروة و عندما رآه النيب (صلي اهلل عليه و سلم) قادما من بعيد وجده ملكا و سيد ثقيف،
فبسرعة جعل (صلي اهلل عليه و سلم) املغرية بن شعبة الثقفي (رضي اهلل عنه) واقفا وراءه البسا
الدرع و ماسكا سيفه ،و جاء بأبي بكر فأجلسه جبانبه – وكان النيب(صلي اهلل عليه و سلم)
يقصد بهذا أن يراه عروة فيعلم أنه ملك يف قومه . -فلما وقف عروة أمام النيب (صلي اهلل عليه
و سلم) قال  »:يا حممد ،مجعت أوباش الناس ثم جئت بهم إلي بيضتك اتفضها بهم؟ -أي
جئت بهم لتفسد بهم بلدك -يا حممد ،إنها قريش قد خرجت منها الرجال و املقاتلون و قد
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لبسوا جلود النمور يعاهدون اهلل أال تدخلها عليهم عنوة أبدا ،و أيم اهلل لكأني بأصحابك هؤالء
ينكشفون عنك كما ينكشف الذباب» ،فلم يرد عليه النيب (صلي اهلل عليه و سلم) و ترك أبا بكر
يرد عليه ،فرد أبو بكر قائال  »:حنن ننكشف عنه؟ امصص بظر الالت» -و كانت هذه سبة
عندهم -و مل يكن ملك مثله متعود علي مساع هذه الكلمات ،فقال  »:من هذا يا حممد؟» قال
(صلي اهلل عليه و سلم)  »:هذا ابن أبي قحافة؛ أبو بكر» فقال عروة  »:و اهلل لوال يد لك عندي
مل أكافئك بها لرددت عليك» -و يقصد أن لوال أن أبا بكر قد أحسن إليه مرة يف اجلاهلية لر ّد
عليه ،و كان عروة خائفا أن يرد عليه.-
و بدأ أسلوب عروة يتغري مع النيب (صلي اهلل عليه و سلم) فأخذ يكلمه بلطف و يلمس حليته،
فكلما ق ّرب يده من حلية النيب (صلي اهلل عليه و سلم) ضربه املغرية ابن شعبة بصفحة السيف
علي يده ،و تكرر هذا ثالث مرات و يف املرة الثالثة قال له املغرية  »:و اهلل لئن مددتها رابعة
لرتجع ّن إلي قومك بغري يد»،فقال له عروة  « :ما أغلظك؟» و قال للنيب (صلي اهلل عليه و سلم)
 »:من هذا يا حممد؟» فقال له النيب (صلي اهلل عليه و سلم) »:هذا ابن أخيك املغرية بن شعبة
الثقفي» فقال عروة للمغرية  »:يا لكع ،و هل غسلت سوءتك إال باألمس؟» -و يقصد بهذا موقف
للمغرية يف اجلاهلية؛ فقد كانت قريش هلا جتارة إلي اليمن و كانوا كلما م ّروا علي قبيلة أخذوا
منها ح ّراس يستعملونهم ما داموا يف محي هذه القبيلة حيت ينتهوا منه فيؤجروه علي ذلك و
يرجع إىل قومهو يستأجرون أخرين ،و عندما م ّروا بالطائف استأجروا املغرية فأعجبهم فأبقوه
معهم حيت وصلوا اليمن و رجعوا ،و كانوا قد جعلوا له أجرة بعريا مبا محل .و يف طريق عودتهم
إلي مكة م ّروا بالطائف فرأوا أن يعطوه أجرته و يدخل إلي قومه ،فطمع املغرية يف القتفلة كلها
و لكنه كيف سيحارب ثالثني رجال وحده؟ ففكر يف حيلة أن ينتهز فرصة أنه سيفارقهم فيعرض
عليهم أن يصنع هلم مخرا كخمر أهل الطائف يسهرون عليه ليلتهم قبل أن يرتكهم ،فوافقوا و
صنع هلم اخلمر و سقاهم منه حيت سكروا مجيعا ثم ناموا ،فأقبل عليهم بسكني و ذبح الثالثني
رجال ثم مجع األموال اليت معهم و اإلبل و دخل إلي قومه ،فتعجب القوم و سألوه ما كل ذلك
فلم يقل هلم ،و لكنهم ملا خرجوا وجدوا الثالثني رجال قتلي فعرفوا بأمره ،و كادت تقوم حرب
بني قريش و ثقيف لوال أن عروة بن مسعود دفع لقريش ديّات الثالثني رجال؛ لكل منهم مائة
من اإلبل.-
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فرجع عروة إلي قومه و مل يربم عقدا مع النيب (صلي اهلل عليه و سلم) .فأرسلت قريش إلي النيب
(صلي اهلل عليه و سلم) سهيل بن عمرو ،فلما رآه النيب (صلي اهلل عليه و سلم) قال ألصحابه
 »:سهل أمركم» ،و فعال مل يرجع سهيل إال و قد عقد مع النيب (صلي اهلل عليه و سلم) صلح
احلديبية و هو أن يغمد السيف بني النيب (صلي اهلل عليه و سلم) و قريش عشر سنوات و ال
يقع بينهم حرب .
و بعد صلح احلديبية نقضت قريش العهد بينهم و بني رسول اهلل (صلي اهلل عليه و سلم)
و عاونت من عاونت من الكفار علي املسلمني ،فجاء النيب (صلي اهلل عليه و سلم) بالكتائب
ليغزو مكة .نزل النيب (صلي اهلل عليه و سلم) قريبا من مكة و دعي اهلل قائال  »:اللهم ع ّمي
خربنا عليهم» -و ذلك حيت يباغتهم و ينتصر املسلمون و ال يستعد الكفار للقتال فتقع مقتلة
عظيمة ،فكان (صلي اهلل عليه و سلم) يريد أن يفتح مكة بكل هدوء و بأقل عدد من اخلسائر
بني الفريقني و ال يريد أن تقع حرب بينه و بني قريش .
خرج أبو سفيان مع أصحابه ينظرون األمر يف ظلمة الليل و مل يكن يعلم أن جيش املسلمني
قد وصل إلي مكة ،فرأي فإذا مبجموعة من النريان مشتعلة و حول كل منها قوم جمتمعون،
فقال ألصحابه  »:من هؤالء؟» فقالوا  »:لعلهم خزاعة» – و كانت خزاعة كفار و لكن هلم ميل
للمسلمني فأعانت قريش قبيلة بكر ضد خزاعة -فقال أبو سفيان  »:خزاعة أضعف و أقل من
ذلك» فظل أبو سفيان يقرتب حيت قبض عليه نفر من املسلمني و جاءوا به إلي النيب (صلي اهلل
عليه و سلم) .و يف الصباح أتي به العباس إلي النيب (صلي اهلل عليه و سلم) و أسلم أبو سفيان
بني يديه (صلي اهلل عليه و سلم) و لكن مل يتمكن اإلميان من قلبه فقد أسلم مضطرا ،و عندما أمر
النيب (صلي اهلل عليه و سلم) اجليش باهلجوم علي مكة شعر أن أبا سفيان ال يزال حيتاج إلي
تثبيت اإلميان -و يعلم (صلي اهلل عليه و سلم) أن أبا سفيان ليس رجال عاديا عند املشركني؛
فقد استنفر الكفار لقتال املسلمني يف بدر ،و قاد جيش الكفار يف أحد و اخلندق ،-فأراد النيب
(صلي اهلل عليه و سلم) أن يتعامل معه كقائد فهو يعرف القتال و تؤثر فيه القوة إذا رآها ،فرأي
النيب (صلي اهلل عليه و سلم) أن يظهر له قوة املسلمني ليعلم أنها ليست من فعل النيب (صلي
اهلل عليه و سلم) و لكنها من توفيق اهلل للمسلمني عندما أطاعوه و أوفوا بعده .فقال النيب (صلي
اهلل عليه و سلم) للعباس أن يقف مع أبي سفيان عند اجلبل الذي سيمر عليه جيش املسلمني
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لفتح مكة ،فقال العباس (رضي اهلل عنه) للنيب (صلي اهلل عليه و سلم) « :يا رسول اهلل إن
أبا سفيان رجل حيب الفخر فاجعل له شيئا» فقال (صلي اهلل عليه و سلم) »:نادوا يف الناس؛
من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ،و من أغلق عليه بابه فهو آمن و من دخل املسجد احلرام
فهو آمن» فلما مسعها أبو سفيان فرح بها.
أبو سفيان
فأخد العباس بأبي سفيان إلي حيث أمره النيب (صلي اهلل عليه و سلم) و أخذ
ينظر إلي الكتائب و هي مترعليه و املقاتلني علي خيوهلم و أبلهم عليهم دروعهم و أسلحتهم،
فسأل ابو سفيان العباس عن كتيبة م ّرت عليه ،فقال العباس  « :انها سليم» فقال أبو سفيان »:
ما لي و لسليم؟» -أي ليس بينه و بينها حرب و ال قتال -و جعلت الكتائب متر عليه الواحدة
تلو األخري و إذا بكتيبة خضراءمتر عليه و عليهم احلديد و ال يري منهم إال احلدق( أطراف
أعينهم) و يف وسطهم رسول اهلل (صلي اهلل عليه و سلم) و كانت هذه هي الكتيبة اخلاصة ،فسأل
أبو سفيان العباس « :من هؤالء؟» فر ّد عليه العباس »:هذه كتيبة رسول اهلل (صلي اهلل عليه و
سلم) من املهاجرين و األنصار» فقال أبو سفيان »:هذا و اهلل املوت األمحر ،انظر يا عباس؛ و
اهلل ما ألحد علي هؤالء من قبل و ال طاقة ،لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما» فقال العباس »:يا
أبا سفيان هذا ليس ملكا ،إنها النبوة» فسكت أبو سفيان و ظل ينظر إلي الكتائب و نسي أن
يدخل مكة ليحذر قومه و يبلغهم رسالة رسول اهلل (صلي اهلل عليه و سلم) هلم أن من دخل دار
أبي سفيان فهو آمن ،و من أغلق عليه بابه فهو آمن و من دخل املسجد احلرام فهو آمن ،فالتفت
إليه العباس و قال له  »:يا أبا سفيان أدرك قومك» .فمضي أبو سفيان مسرعا حيت دخل مكة و
جعل يصيح يف الناس  »:أيها الناس ،إن هذه الكتائب جاءت ،فمن دخل دار أبي سفيان فهو
آمن» فقال له الناس  »:و ما تغين عنا دارك؟» فقال أبو سفيا  »:و من أغلق عليه بابه فهو آمن
و من دخل املسجد احلرام فهو آمن» فعندها ذهب الناس إلي ديارهم و بعضهم دخل املسجد.
و من هذا كله نري أن النيب (صلي اهلل عليه و سلم) اختار لكل واحد ممن تعامل معهم يف هذه
املواقف مبا يصلح له ،فامللك تعامل معه بأسلوب يناسبه و خيتلف عن األسلوب الذي تعامل به
مع الذي يعظم الشعائر و خيتلف عن ذلك األسلوب الذي تعامل به مع القائد و هكذا.
حيت مع زوجاته (صلي اهلل عليه و سلم) كان يتعامل مع كل واحدة منهن باألسلوب
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الذي يناسبها ،فكان مثال ميازح السيدة عائشة (رضي اهلل عنها) أكثر من باقي زوجاته ألن
شيخصيتها كانت أكثرهن انفتاحية من غريها و كانت شخصيتها تصلح لذلك .فمثال عندما كان
يرجع من غروة أو غري ذلك و كانت مرافقة له فيها كان يقول للجيش  »:يقدّموا عنا» فإذا تقدموا
قال للسيدة عائشة  »:تسابقيين؟» و يسابقها (صلي اهلل عليه و سلم) .موقف آخر :يدخل عليها
يوما فيجد عندها عرائس من قطن تلعب بها و من بينها حصان له جناحان ،فقال هلا (صلي
اهلل عليه و سلم)  »:ما هذا يا عائشة؟» قالت »:هذا حصان» فقال هلا  »:حصان له جناحان؟»
فقالت له  »:سبحان اهلل ،أوما علمت أن نيب اهلل سليمان(عليه السالم) كانت عنده خيول له
أجنحة؟» فضحك النيب (صلي اهلل عليه و سلم) لذلك .و كذلك أم املؤمنني أم سلمة (رضي اهلل
عنها) كان هلا نوع خاص من التعامل ،و كذلك السيدة زينب بنت جحش و زينب بنت حيّي
(رصي اهلل عنهما) كان لكل واحدة منهن نوع خاص من التعامل كل مبا يصلح له.
و كذلك مع أصحابه (صلي اهلل عليه و سلم) كان يعرف من يصلح ملواجهة املواقف املختلفة،
فمثال  :هو يعرف متاما أن عمر بن اخلطاب (رضي اهلل عنه) كان صارما قويا عندما يتعامل
مع الذي أمامه ،فعندما وقف (صلي اهلل عليه و سلم) قبل معركة بدر بني أصحابه و قال هلم
 »:إن قوما من قريش من بين هاشم قد جاءوا إلي املعركة مكرهني فمن لقي منكم العباس بن
عبد املطلب فلن يقتله» و ع ّد رجاال أخرين ،فقام أبو حذيفة بن عتبة و قال  »:عجبا أنقتل
إخواننا و آباءنا و ندع العباس؟ أما و اهلل لئن رأيته ألحلم ّن السيف يف عنقه» .فبمن يستعني
النيب (صلي اهلل عليه و سلم) حلل هذا املوقف؟ أبو بكر رجل ب ّكاء خاشع ،أبو ذر رجل زاهد
يصلح لإلصالح بني الناس يف اخلصومات ،فالتفت (صلي اهلل عليه و سلم) إلي عمر (رضي اهلل
عنه) ألن شخصيته تصلح هلذه املواقف و قال له  »:يا أبا حفص -،و يذكر عمر(رضي اهلل
عنه) أنها أول مرة يكنيه فيها النيب (صلي اهلل عليه و سلم) -أيضرب وجه عم النيب (صلي
اهلل عليه و سلم) بالسيف؟» قام عمر(رضي اهلل عنه) و أخذ السيف و التفت ألبي حذيفة و
قال  »:يا رسول اهلل دعين أضرب عنقه» – فقد كان عمر (رضي اهلل عنه) يعلم أنهم يف ساحة
قتال و املوقف صعب؛ أول لقاء دموي بني جيش املسلمني و أعدائهم و ليس معهم غري سالح
الراكب فقط ،عدد املسلمني ثالثة مائة و أربعة عشر مقاتل و جيش املشركني ألف و ثالثة مائة
مقاتل ،فكان أي اختالف مع القائد مشكلة فلو مل يرد علي أبي حذيفة سيفتح اجملال ألخرين
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فيعرتضوا علي فكرة القتال ألنهم أقل عددا و عدة ،فكان األمر حيتاج إلي حزم من البداية،
فكان هذا التهديد كافيا ليسكت من له آراء أخري ، -فسكت النيب (صلي اهلل عليه و سلم) و
التفت إلي أبي حذيفة .فيقول أبو حذيفة بعدها  »:فواهلل ما زلت خائفا من الكلمة اليت قلتها
و ال أري أن تكفرها عين إال الشهادة» فقتل (رضي اهلل عنه) يف سبيل اهلل يف موقعة اليمامة.
و بهذا نعلم أن لكل واحد األسلوب الذي يصلح له ،فمن ال حيب املزح ال متزح معه ،و البخيل
ال حترجه مثال بأن تطلب منه أن يدفع شيئا و هكذا ألجل أن حيبك الناس  .و كما يقولون
 »:للقلوب دروب و القلوب أبواب و لكل باب له مفتاح» فواحد املفتاح لقلبه املزح و أخر املدح
و أخر اهلدية ،فإذا عرفت املفتاح املناسب للقلب املناسب استطعت أن تصل لقلوب الناس .
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االهتمام باآلخرين
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القاعدة الرابعة  :االهتمام باآلخرين
مما يثبت لك الود يف قلوب الناس أن تظهر االهتمام بهم .
مجع الرسول (صلى اهلل عليه وسلم) يوماً تربعات مضطراً فأقبل عمر (رضي اهلل عنه) بنصف
ماله فسأله النيب (صلى اهلل عليه وسلم) ماذا تركت ألهلك فقال تركت هلم نصفه  ,هنا يظهر
اهتمام الرسول (صلى اهلل عليه وسلم) بعائلة عمر.
ثم جاء أبو بكر (رضي اهلل عنه) ووضع املال فسأله (صلى اهلل عليه وسلم) ماذا تركت ألهلك ,قال
تركت هلم اهلل ورسوله  ,حيث كان قد أتى بكل األموال النقدية لديه لكنه ترك البيت واملزرعة
واالبل  ...أي أنه ترك ما يكفي أهله .
يف إحدى املرات خفف الرسول (صلى اهلل عليه وسلم) صالة ألنه مسع صوت بكاء صيب عند
النساء حتى خيفف على أمه  ,خيفف النيب (صلى اهلل عليه وسلم) الصالة علة مئات املسلمني
لرياعي نفسية امرأة.
أقبل قوم من قبل مضر (جند) بعد أن مشوا الطريق الطويل واحلر الشديد إىل املدينة  ,ختيل أن
تقطع املسافة من الرياض إىل املدينة وتقطع قرابة األلف كيلو مرت بدون سيارة فارهة وال عصري
وال ماء بارد  ,أقبلوا مشياً على األقدام وملا وصلوا املدينة نظر الرسول (صلى اهلل عليه وسلم) إليه
فرآهم قوم فقراء يلبسون قطع من القماش بدون خياط من شدة الفقر فلما رآهم (صلى اهلل عليه
وسلم) قد عراهم اجلوع وع ّراهم دخل إىل بيته األول فما وجد شيئاً  ,ذهب إىل الثاني مل جيد
شيئاً  ....الثالث  ...فصعد (صلى اهلل عليه وسلم) إىل املنرب وأخذ ينادي (الصالة جامعة) حتى
اجتمع الناس فصاح بهم  :تصدق رجل من ديناره  ,تصدق رجل من درهمه  ,تصدق رجل من
صاع متره  ,تصدق رجل من ثوبه  ,تصدق رجل من نعله  ,فجعل يردد حتى قال تصدق رجل
بشق مترة  ,هذا يعين أنه حتى من ال ميلك إال مترة واحدة فعليه أن يشقها ويتصدق بنصفها .
فجعل الناس جيمعون وقام رجل بص ّرة مليئة بالذهب والفضة وقد صعب عليه محلها من ثقلها
فلما رآها (صلى اهلل عليه وسلم) تهلل وجهه وس ّر وكان عليه الصالة والسالم اذا سر استنار
وجهه حتى كأنه فلقة من قمر  ,ثم جعل الناس ينطلقون إىل بيوتهم هذا حيضر ثياباً هذا حيضر
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طعاماً حتى أصبح بني يديه (صلى اهلل عليه وسلم) كومني  :كوماً من ثياب وكوماً من طعام فنزل
(صلى اهلل عليه وسلم) وقسمه بني الناس  ,هذا من اهتمامه (صلى اهلل عليه وسلم) باآلخرين.
كانت هنالك امرأة سوداء تقم املسجد (تنظفه) ففقدها (صلى اهلل عليه وسلم) فسأل عنها أصحابه
فأخربوه أنها ماتت فعاتبهم على عدم اخباره مبوتها وأنه مل يتمكن من الصالة عليها فقال هلم
دلوني على قربها  ,هذا اهتمام الرسول (صلى اهلل عليه وسلم) بامرأة كل ما فعلته هو احلفاظ
على نظافة املسجد  ,ولكن هذه كانت قدرتها واستطاعتها فلم تتوانى عن فعل شيء ولو بسيط ,
قام بتقديره (صلى اهلل عليه وسلم)
بنى أحد امللوك مسجداً وأثناء بناء املسجد أمر أن ال يتربع أح ٌد بشيء إىل املسجد وقد جعل
امسه كبرياً على بوابة املسجد وهو يُبنى  ,ويف أحد الليالي وهو نائم راى وكأن ملكاً من السماء
ينزل وميسح امسه ويضع اسم امرأة  ,ذهب وتأكد فرأى امسه ال يزال على البوابة  .ويف الليلة
التالية رأى نفس املشهد فقام ونظر فإذا امسه ال يزال موجود  ,وتكرر املشهد نفسه يف الليلة
الثالثة فحفظ اسم املرأة وأمر بالبحث والتنقيب عنها  ,وما هي إال ساعات قليلة حتى احضروها
بني يديه  .قال ما امسك؟ قالت :فالنة بنت فالن فإذا هو نفس االسم الذي يراه يكتب على
املسجد  ,قال هل تربعيت بشيء إىل املسجد فقالت ال أملك شيئاً حتى اتربع به وهي تنتفض
بني يديه  ,قال ماذا فعلت للمسجد قالت ما فعلت شيئاً فكرر ماذا فعلت ماذا قدمت ؟! قالت
مررت يوماً فرأيت أحد اخليول اليت حيمل عليها اللنب ( احلجارة) ورأيته وقد أرهقه العطش
فملت إىل بئر قريبة وعبأت دلواً من املاء وقدمت به إىل هذا اخليل فشرب ثم مضيت  ,فقال هلا
بهذا استحقيت أن يكون امسك على املسجد .
هو فعل األمر لغري اهلل أراد الشهرة بدليل أنه وضع امسه على املسجد قبل أن يكتمل بناءه ,
واملرأة فعلت األمر هلل وحده ال شريك له وفعلت ما بوسعها.
يف أيام االختبارات وكما جرت العادة إذا كان لدى العائلة أحد األبناء يف الثالث الثانوي حيصل
يف البيت استنفار ويشدد األب واألم على االبن بطلب الدراسة وحيتمل أن حيضروا مدرسني
للمنزل ويهتمون ويتابعون .
ويف هذه األيام أيام االختبارات أرسلت إىل عدد من اصدقائي الذين لديهم ابناء يف الثانوية وكتبت
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السالم عليكم أرجو أن تكون اختبارات االبن موفقة فإننا حنب له اخلري ومل ننسه من الدعاء.
فتخيل أنك مكان األب واألم الذين تلقوا هذا االهتمام بابنك !! .
اذكر يف مرة بعد أن انتهيت من العمرة وذهبت إىل الفندق ألنام أخرجت اجلوال وكتبت رسالة:
( اآلن انتهيت من العمرة وقد دعوت ألحبائي وأنتم منهم فاسأل اهلل أن يستجيب ما دعونا له
 ...حمبك حممد العريفي ) وأرسلتها إىل القائمة كلها ( أكثر من ألف اسم ) هل تتصور أن ادعو
لكل من األلف بامسه ؟ ال بل دعوت للمسلمني واملسلمات ويدخل فيهم كل من أرسلت إليهم ,
لكن ملّا تصلهم الرسالة لك أن تتخيل عظم األمر عندهم والردود املؤثرة اجلميلة اليت أرسلوها ,
فما الذي مينعك أن تظهر للناس أنك حتبهم وتهتم بهم  ,أن تظهر مشاعرك  ,أن تظهر للناس
أنهم مهمون عندك  ,إن مرض أرسلت إليه هدية أو دعوة  ,إن غاب أحد زمالئك عن العمل
اتصلت به وسألت عنه  ,اليست مثل هذه األمور تؤثر يف الناس .
منذ أكثر من عشرين سنة وأنا احبث يف أمور التعامل بني الناس فوجدت أن تأثر قلوب الناس
وتتحكم يف عواطفهم هو أسهل من شرب املاء البارد.
يف رمضان املاضي اعتكفت مع بعض األخوة يف الساعة األخرية من يوم اجلمعة  ,كتبت رسالة
وأنا معتكف ( يف هذه الساعة الفاضلة ذكرتك وأنا صائم ألني أحبك ) وارسلتها إىل اقاربي
وأصحابي واحبابي  ,أال تشعر بنوع من املرح عند تلقيك مثل هذه الرسالة وتشعر باالهتمام الكبري
كان (صلى اهلل عليه وسلم) جيلس مع معاذ ويقول واهلل أني أحبك .
كان ُيخرج مشاعره
ورضاك ) يعنى إن كنت غضبانة منى أو رضيانه
جيلس مع عائشة ويقول(:إني ألعرف غضبك
ِ
عليى  ،قالت  :وكيف تعرف ذلك يارسول اهلل  ،قال  :إنك إن كنت راضية قلتى  :بلى ورب
حممد  ، ،وإذا كانت ساخطة قليت  :ال ورب إبراهيم  ،فقالت  :واهلل يارسول اهلل الاهجر
إال امسك.
اخرج مشاعرك يا أخي.
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وال تكن حجارة قاسية صامتة مع الناس حتى يقع يف قلبك هلم من احملبة والشوق الكثري الكثري
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لماح ًا
القاعدة الخامسة:كن ّ
هناك نوعان من األفعال  :أفعال نفعلها ألجل أنفسنا وأفعال نفعلها ألجل الناس  ,فلنفرض أنك
تلقي درساً وجف ريقك فأخذت كأساً من املاء لتشرب  ,هذا الفعل هو لنفسك  ,انسان تصبب
من العرق فشغل التكييف  ,انسان رأى طعاماً فاسداً فامتنع عن أكله  ...يفعل االنسان مثل هذه
األفعال لنفسه.
أما اجلانب اآلخر  :فلنفرض أن شخصاً دعي إىل عرس سيحضره كبار القوم والوجهاء فذهب
إىل السوق وأخذ ثوباً جديداً واشرتى غرتة جديدة وعطراً جديداً ولبس أحسن ثيابه وملع حذاءه
وذهب إىل العرس  ,فهل يفعل ذلك ألجل نفسه أو ألجل نظر الناس إليه ؟!  .....بالتأكيد
ألجل نظر الناس إليه بدليل أنه لو بقي يف البيت لن يفعل ذلك  ,فهو جيعل نفسه مجيالً لينظر
الناس إليه .
إذاً ما دام أنه فعل ذلك ألجل الناس فمن املناسب أن تظهر له أنك الحظت اجلهد الذي بذله,
فلو قلت له :ما أمجل رائحة هذا الطيب وكأنك تقبل احلجر األسود ..ألن يفرح لدى مساع هذه
العبارة؟! بلى يفرح ويقول صحيح أني تطيبت بطيب غالي لكن الحظه الناس .
سلم على الثاني والثالث  ..فقال له ما شاء اهلل ما هذا اجلمال ( غطيت على العريس)  ,بهذا
يفرح االنسان ويكون يف قلبه حمبة ورصيد هلذا الذي اثنى عليه .
لو ركبت مع صديقك يف سيارة وقلت ما شاء اهلل ما هذه النظافة والرتتيب سيشعر صديقك بنوع
من البهجة والسرور هلذه املالحظة .
لو سافرت مثال ملدة أسبوع فغريت زوجتك ترتيب غرفة النوم ,غريت مكان السرير واخلزانة
وبدلت املفرش واألنوار إىل لون آخر وطيبت الغرفة فجئت أنت إىل غرفة نومك فهي ستكون
منتظرة منك أن تثين على ما فعلت وتبدي سروراً  ,لكن لو أقبلت وانت يغالبك النوم ومتشي
من غري أن تعرف ما جيري حولك إىل السرير فإذا اخلزانة تضرب بأنفك من غري أن تدري !!
فتنتبه وتقول  :أين السرير ؟ وتذهب لتنام دون أي كلمة  .ألن تنزعج زوجتك وتتمنى لو أنك
تبدي رأيك  ,لو أنك تتفاعل !!!
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فلو طبخت طعاماً جديداً وحاولت تقديم شيئاً مميزاً عن كل مرة كأن زينت الطعام واضافت
مكونات جديدة فهي بالتأكيد ستنتظر منك كلمة مجيلة على ما صنعت فبادر بقوهلا وكن ملاحاً .
كن لماح ًا عندما تتعامل مع الناس
كان النيب (صلى اهلل عليه وسلم) حيرص على مثل هذه األمور فلما هاجر الصحابة من مكة إىل
املدينة حيث كانوا جتاراً وأثرياء فأصبحوا فقراء معدمني فما كان من الرسول (صلى اهلل عليه
سريع ملدة أشهر
وسلم) إال أنه آخا بني األنصار واملهاجرين يسكنون ويأكلون ويشربون معاً ٍ
كحل ٍ
حتى بعد ذلك وسع اهلل على املهاجرين املسلمني .
آخا بني سعد بن الربيع وعبد الرمحن بن عوف فقال سعد إىل عبد الرمحن  :إني أكثر أهل
املدينة ماالً فتعاىل إىل مالي اقسمه نصفني :نصف لي ونصف لك ثم عرض عليه أن يزوجه  ,فقال
له عبد الرمحن بارك اهلل يف نفسك وأهلك ومالك  ,لكن دلين على السوق.
فذهب إىل السوق وبسبب خربته يف التجارة والتسويق وأنه رجل اوتي منطقاً ولساناً فجعل يأخذ
من التجار باآلجل ويبيع البضاعة ثم يسددهم ,مضى عليه أسبوعان أو ثالثة فجمع ماالً وصار
عنده بضاعة  ,وزاد املال فتزوج ثم ذهب إىل النيب (صلى اهلل عليه وسلم)  ,يقول ملّا أقبلت على
رسول اهلل (صلى اهلل عليه وسلم) فوجد على ثوبي أثر ودع زعفران (طيب نسائي) فلما ملح ذلك
وهو ملاحاً ويبحث عن االجنازت اليت يفعلها الناس حتى يدخل الفرح إىل نفوسهم  ,فقال  :عبد
الرمحن ما اخلرب؟ قال يا رسول اهلل تزوجت امرأة من األنصار  ,فقال الرسول (صلى اهلل عليه
وسلم) ما أصدقتها ؟ ( املهر) فقال وزن نواة من ذهب  ,فابتهج النيب (صلى اهلل عليه وسلم)
وفرح وقال أومل  ,اعمل وليمة نفرح معك أومل ولو بشاة  ,ففعل عبد الرمحن ذلك .
هذا اللمح الذي يلمحه (صلى اهلل عليه وسلم) عندما يتعامل مع الناس جيعل هؤالء الناس
يفرحون بلقياه (صلى اهلل عليه وسلم) يفرحون به ويبتهجون.
كذلك أنت لو دعوت جمموعة من جريانك على العشاء  ,ومن الصباح وامك وزوجتك واخواتك
يعملون يف املطبخ العديد من الوجبات.
فلما وضعت هذه املائدة بأنواع اللذائذ واألطعمة ودخل اجلريان فالذكي اللماح منهم يقول  :ما
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شاء اهلل ما أشهى هذا الطعام ليتين ّجوعت نفسي من ثالثة أيام  ,تسلم يد من صنعه.
فإذا ذهبوا وأخربت أمك مبا قال ولو حصلت عندك دعوة ثانية فهذا الشخص سيكون من أول
املدعوين من قبل أمك ألنه ملّاح.
لو عملت زوجتك حلوى ووضعتها مع القهوة وقدمتها أنت للضيوف فتسألك ماذا قالوا عن
احللوى فإن كان مل يعلق أي منهم على احللوى فستستنكر هذا التصرف منهم.
هذه هي املشكلة أن بعضنا احياناً ال يكن ملّاحاً.
كن ملّاحاً مع أمك واعطها من الكلمات الللطيفة.
كن ملّاحاً حتى يف األمور البسيطة الصغرية.
كن ملّاحاً حتى حيبك اآلخرون وتستطيع أم تتفاعل .
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القاعدة السادسة :معرفة نفسية وشخصية
االنسان
بسم اهلل الرمحن الرحيم واحلمد هلل رب العاملني واصلي واسلم على أشرف األنبياء واملرسلني
نبينا حممد عليه وعلى آله أفضل الصالة وأمت التسليم .
نواصل حديثنا عن فنون التعامل وكنا قد وصلنا إىل احدى هذه الفنون وهي  :معرفة نفسية
وشخصية االنسان اليت تؤدي ملعرفة الطريقة املناسبة للتعامل معه.
ومن امثلة ذلك أنه ملا نقضت قريش عهد صلح احلديبية وساعدت الكفار على املسلمني واقبل
النيب (صلى اهلل عليه وسلم) لغزو مكة وكان يدعو اهلل تعاىل ويقول ( :اللهم ع ّمي خربنا عليهم
) حتى يباغتهم وال يعرف أهل قريش برغبة جيش املسلمني مبقاتلتهم ويستعدوا هلم فتقع مقتلة
عظيمة حيث أنه (صلى اهلل عليه وسلم) أراد فتح مكة بكل هدوء ,بأقل عدد من اخلسائر فال
يريد أن تقع حرب مع ثقته بنصر اهلل عز وجل ثم بقوة أصحابه.
فلما نزل قريبا من مكة عليه الصالة والسالم خرج أبو سفيان مع اصحابه يف ظلمة الليل ينظر
ميينا ويسارا حيث أنه أحس بشيء  ,فإذا بنريان مشتعلة وحول كل شعلة نريان قوم جمتمعون
فأخذ يقرتب شيئا فشيئا حتى أمسكت به بعض فرق املسلمني وأتوا به إىل النيب (صلى اهلل عليه
وسلم)  ,حصلت قصة بني النيب (صلى اهلل عليه وسلم) وبني أبي سفيان يف الصباح فأسلم أبو
سفيان ,لكن االسالم مل يتمكن حقيقة التمكن من قلبه  ,أراد الرسول (صلى اهلل عليه وسلم) أن
يأمر اجليش باهلجوم على مكة لكن شعر (صلى اهلل عليه وسلم) أن أبا سفيان ال يزال حيتاج
إىل زيادة اميان ويعلم أنه رجل غري عادي عند املشركني  ,فهو الذي استنفر املشركني للخروج
إىل قتال املسلمني يف معركة بدر  ,وهو الذي قادهم للقتال يف معركة أحد  ,ويف معركة اخلندق ,
يعلم (صلى اهلل عليه وسلم) أنه أمام رجل غري عادي رجل عنده خربة يف القتال  ,رجل تؤثر
فيه القوة حني يراها  ,فأراد (صلى اهلل عليه وسلم) أن يتعامل مع أبي سفيان كما يتعامل مع
الرجل القائد  ,أراد أن يظهر له قوة املؤمنني حتى يعلم أن هذه القوة ليست من فعل النيب (صلى
اهلل عليه وسلم) إمنا هي قوة وفق اهلل تعاىل إليها املؤمنني عندما أطاعوه ومتسكوا بعهده  ,فقال

نسخة مجانية تهدى وال تباع

33

www.rasoulallah.net

فنون التعامل في ظل السيرة النبويه

عليه الصالة والسالم للعباس  :أوقف أبا سفيان عند خضم اجلبل (املوقع الذي ستمر به كتائب
املسلمني لدخول مكة ) حتى يرى جند اهلل  ,فقال العباس  :يا رسول اهلل إن أبا سفيان رجل
حيب الفخر فاجعل له شيئا  ,فقال (صلى اهلل عليه وسلم) :نادوا يف الناس أنه من دخل دار
أبي سفيان فهو آمن ومن أغلق عليه بابه فهو آمن ومن دخل املسجد احلرام فهو آمن  ,ففرح أبو
سفيان بذلك وشعر بنوع من العزة له.
وأصبحت كتائب املسلمني متر بأبي سفيان وهو ينظر إليها كتيبة تلو األخرى إىل أن مرت كتيبة
خضراء عليهم احلديد ال يرى منهم إال احلدق ويف وسطهم رسول اهلل (صلى اهلل عليه وسلم) هذه
هي الكتيبة اخلاصة فسأل أبو سفيان العباس بتعجب من هؤالء ؟! فأجاب هذه كتيبة رسول اهلل
(صلى اهلل عليه وسلم) وهم من املهاجرين واألنصار  ,فقال أبو سفيان وهو الذي شهد احلروب
وعرف املقاتلني ( هذا واهلل املوت األمحر ) ثم التفت إىل بقية الكتائب وقال  :يا عباس لقد أصبح
ملك ابن أخيك عظيما  ,فقال له أبو العباس  :يا أبا سفيان هذا ليس ملكا  ,هذه هي النبوة .
وجعل ينظر إىل اجليش ونسي أن خيرب قومه مبا قاله رسول اهلل (صلى اهلل عليه وسلم) وأين
سيكون القوم آمنني ,فلما رآه أبو العباس غافال عما سيستقبله قال له يا أبا سفيان أدرك قومك
قبل أن تأخذهم السيوف يف الطرقات فأخذ يركض حتى وصل قومه وقال هلم  :أيها الناس
جاءت الكتائب فمن دخل دار أبا سفيان فهو آمن  ,ومل يقل هلم من أغلق بابه ومن دخل املسجد
احلرام فهو آمن  ,قال الناس  :قاتلك اهلل وما تغين عنا دارك !؟ (أي أنها ال تكفيهم) فبعد
ذلك قال هلم ومن أغلق بابه فهو آمن ومن دخل املسجد احلرام فهو آمن  ,عندها تفرق الناس
إىل بيوتهم وأغلقوا أبوابهم.
اذاً عندما تتعامل مع الناس فإذا عرفت طبيعة االنسان الذي أمامك استطعت أن تتعامل معه
تعامالً يصلح له.
نعطي مثاال على ذلك  :نفرض أن مدرساً دخل على طالبه وطلب منهم إخراج األقالم واألوراق
لعمل اختبار فيعرتض الطالب بأنهم غري مستعدين فيقول األستاذ هذا اختبار مفاجئ هيا ولنبدأ
 ,فظهر أحد الطالب املعروف بغضبه الشديد وصنعه املشاكل يف كل يوم  ,وقال بلهجة حادة
متحدياً ( ليس كما تريد يا أستاذ )  ,هنا أمام األستاذ خيارين  :إما أن يقابله بنفس اللهجة
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احلادة وتقع حادثة يف الصف وخيسر األستاذ احرتامه أمام الطالب واملدرسني.
وإما أن ميتص غضبه ويتجاهل الطالب ويكمل االمتحان لبقية الطالب  ,وبذلك يتدارك املوقف
وجيعل الطالب الغضوب إما خيسر العالمة وإما يضطر لاللتحاق بزمالئه وعمل االمتحان.
فال بد من أن تكون هادئاً مع الغضوب كي متتص غضبه  ,سواء الزوجة مع زوجها أو األب مع
أوالده أو الزمالء فيما بينهم جيب أن يعرف كل منهم شخصية الذي أمامه حتى يعرف كيف
يتعامل معه  ,فكم من قصة طالق وقعت بسبب عدم تفهم إحدى الزوجني لآلخر وبالتالي اتباع
السلوك الغري مناسب ومن ثم الندم على ما حصل .
كذلك كان النيب (صلى اهلل عليه وسلم) يتعامل مع كل انسان تعامالً يصلح له.
مثال :من من زوجات النيب (صلى اهلل عليه وسلم) اشتهر بأنه كان ميازحها كثرياً؟
عائشة رضي اهلل عنها.
ملاذا ؟ ألنه (صلى اهلل عليه وسلم) يعرف أن شخصية عائشة شخصية انفتاحية ويصلح
هلا التعامل بذلك.
وكان له نوع معني من التعامل مع كل من زوجاته مبا يتناسب مع شخصيتها  ,وكان (صلى
اهلل عليه وسلم) يعامل عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه مبا يناسب شخصيته الصارمة القوية
فلما وقف (صلى اهلل عليه وسلم) يف معركة بدر وقال ألصحابه أن قوما من قريش من بين هاشم
قد جاؤوا إىل املعركة مكرهني فمن لقي العباس بن عبد املطلب فال يقتله ألنه خرج مكرهاً ولن
يقاتلنا .
فقال أبو حذيفة عجباً أنقتل اخواننا وآباءنا وندع أبي العباس أما واهلل ولو رأيته القحمن السيف
يف عنقه  ,ففكر النيب (صلى اهلل عليه وسلم) مبن سيستعني يف هذا املوقف ؟ بأبي بكر ؟! إنه
رجل بكاء خاشع  ,أبو ذر ؟ رجل زاهد يصلح لالصالح بني الناس  ,فالتفت (صلى اهلل عليه
وسلم) إىل عمر قال يا أبا حفص أيضرب رجل عم رسول اهلل بالسيف ؟؟ فقام عمر وأخذ السيف
والتفت إىل أبي حذيفة  ,وقال يا رسول اهلل دعين اضرب عنقه  ,حيث أن عمر يعلم بأنه ال
ينبغي يف ساحة املعركة االختالف مع القائد حتى ال يتفرق اجليش  ,وكان هذا التهديد كافيا
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ألن يسكت من لديهم آراء خمتلفة عن رأي القائد رسول اهلل (صلى اهلل عليه وسلم) .
ويقول أبو حذيفة رضي اهلل عنه  :واهلل ال زلت خائفاً من الكلمة اليت قلتها بني يدي النيب
(صلى اهلل عليه وسلم) وال أرى تكفرها عين إال الشهادة فقتل بعد ذلك رضي اهلل عنه يف سبيل
اهلل  ,نسأل اهلل أن يكتبه مع الشهداء.
كما جيب أن تعرف كيف تتعامل مع اوالدك  ,مثال لو جاءك اتصال من مستشفى بأن أحد
اوالدك أصابه حادث فيجب أن ختتار من اوالدك ليذهب معك من عنده حتمل وضبط نفس وال
ختتار من هو سريع االنهيار والبكاء ....
ال متزح مع من ال حيب املزح.............
ال تطلب من خبيل دفع شيء....
ألجل أن حيبك الناس تعامل مع كل منهم باألسلوب الذي يصلح له .
للقلوب دروب والقلوب أبواب وكل باب من القلوب له مفتاح  ,فإذا عرفت املفتاح املناسب للباب
املناسب استطعت الوصول إىل قلوب الناس.
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القـاعـدة السـابـعـة :مراعاة النفسيات
من مراعاة النفسيات أنك تداوى اجلرح بأقصى سرعة ؛ فقد تقول كلمة تقصد بها املزح مع اآلخر
و لكنها قد جترحه دون أن تقصد  .فإذا شعرت أنك ضايقت أحدا  ،احرص على أن تداوى
هذا اجلرح بسرعة قبل أن يزيد األمر و جيل اخلطب .
و قد كان النبى ( صلى اهلل عليه و سلم ) فى تعامله مع الناس شديد احلرص على إرضاء اجلميع
دائما ،
و إذا شعر أن أحدا ضاق صدره من فعل فعله ( صلى اهلل عليه و سلم ) فإنه سرعان ما يثلج
قلبه بكلمات تذهب ما فى قلبه من حزن .
و مثال على ذلك  :أن النبى ( صلى اهلل عليه و سلم ) قبل أن يفتح مكة أقبل إليها معتمرا  -و
كان قد جاء ليعتمر يف العام الذى قبله فمنعته قريش من دخوهلا و كان ذلك سببا فى صلح
احلديبية – ثم أقبل بعد عام ليعتمر حسب العهد الذى بينه و بني قريش – و مسيت هذه
العمرة بعمرة القضاء أو القضية – فعاهد قريش أال يلبث فى مكة إال أربعة أيام  ،فلما انتهى (
صلى اهلل عليه و سلم ) من عمرته و انقضت األيام األربعة ؛ خرج مع أصحابه من مكة .
و فى ذلك احلني تبعتهم إبنة محزة ( رضى اهلل عنه ) – فقد كان هاجر و ترك بعض أهله
فى مكة – و جعلت تنادى النبى ( صلى اهلل عليه و سلم ) « يا عم  ...يا عم « فتناوهلا عل ّى
( رضى اهلل عنه ) و أخذ بيدها و مضى بها إىل فاطمة ( رضى اهلل عنها ) و قال هلا  « :دونك
إبنة عمك « – و يقصد أن يربونها هم – فحملتها فاطمة ( رضى اهلل عنها ) .
فقام زيد ( رضى اهلل عنه ) و قال  « :بل هى ىل «  ،و قام جعفر ( رضى اهلل عنه ) و قال :
« بل هى ىل « فقال هلما  « :و ما عندكما ؟» فقال جعفر ( رضى اهلل عنه )  »:هى إبنة عمى
و خالتها حتتى» – أى زوجتى ؛ و هى أمساء بنت عميس – « و قال زيد ( رضى اهلل عنه )
 »:هى إبنة أخى « – و قد كان النبى ( صلى اهلل عليه و سلم ) آخى بينه و بني محزة ( رضى
اهلل عنه ) عند اهلجرة .
فقضى بها النبى إىل خالتها و قال  « :اخلالة مبنزلة األم «  .فرأى عل ّى و زيد ( رضى اهلل
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عنهما ) أن الفتاة ستذهب إىل جعفر فحزنا لذلك  ،فقال النيب لعل ّى مواسيا  « :أنت مين و أنا
منك « و قال لزيد  »:أنت أخونا و موالنا « و قال جلعفر  »:أشبهت خلقى و خلقى « – فقد
كان جعفر شديد الشبه لرسول اهلل ( صلى اهلل عليه و سلم ) فى شكله و أخالقه . -
فاحرص عندما تتعامل مع الناس على هذا و كذلك مع أبنائك ،فمثال إذا أحضرت احللوى و
مزحت مع أبنائك قائال  « :من يوزع هذه على إخوته؟» و تسابق أبناؤك ليوزعوها فاخرتت
أنت واحدا منهم؛ فطيب قلوب باقى أبنائك و تلطف معهم ببعض الكلمات الرقيقة حتى ال
يظنوا أنك حتب الذى اخرتته على الباقى .
و كذلك مع أصدقائك و أقاربك ؛ فإذا جئت مثال من سفر أو غري ذلك و دعاك اجلميع لتناول
الغذاء معهم
و اخرتت أنت واحدا منهم؛ فطيب صدور اآلخرين بكلمات طيبة كمزحة أو عبارة ثناء حتى
ال توغر قلوب الناس عليك .
احرص أن تكون الزجاجة سليمة من اخلدش و أال يقع فى قلوب الناس شئ عند التعامل معهم
 ،فال تكسب احدا منهم على حساب أن تفقد اآلخر .
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القاعدة الثامنة :بــر الوالدين
احلمد هلل رب العاملني ،حنمده سبحانه ونشكره ،ونشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له،
ونشهد أن نبينا عبده ورسوله صلى اهلل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعني هلم
بإحسان إىل يوم الدين أما بعد
اتقوا اهلل تعاىل واعلموا أن من املؤمل حقا أن يفاجأ الوالدان بالعقوق والتنكر للجميل وجحود
الفضل واإلحسان من فلذات األكباد ،فما أقسى ذلك على نفوسهما وما أشد مرارته على قلوبهما،
إن عقوق الوالدين من أكرب الكبائر وأعظم الذنوب واملعاصي ،إنه عار وشنار على صاحبه وسبب
للشقاء والكدر يف الدنيا والعذاب األليم يف األخرى ،عجباً ملن يعق والديه وينصرف عن رعايتهما
أيكون جزاء إحسانهما اإلساءة؟ وبرهما العقوق والقطيعة؟ وعطفهما القسوة؟ إن بر الوالدين
واجب وإن عقوقهما من أكرب الكبائر وأعظم الذنوب .
عن عبد اهلل ابن عمر رضي اهلل عنهما قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :ثالثة ال ينظر
اهلل عز وجل إليهم يوم القيامة العاق لوالديه واملرأة املتربجة والديوث  ،وثالثة ال يدخلون اجلنة
العاق لوالديه واملدمن على اخلمر واملنان مبا أعطى رواه النسائي وأمحد( )
وعن جابر رضي اهلل عنه قال خرج علينا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال :يا معشر املسلمني
إياكم وعقوق الوالدين فإن ريح اجلنة توجد من مسرية ألف عام واهلل ال جيد رحيها عاق لوالديه)
رواه الطرباني
إن أعظم اإلساءة أن جياهر األبناء بعقوق الوالدين الذين كانا يتطلعان إىل الرب والصلة.
عتب أمية ابن أبي الصلت على ابنه يوماً فقال له:
*غدوتك مولوداً وعُلتك يافعا

تُ َعل مبا أجري عليك وتنهل

إذا ليلة ضاقتك بالسقم مل أبت

لسقمك إال شاكياً أمتلمل

كأني أنا امللدوغ دونك بالذي

لدغت به دوني فعيناي تُهبِل
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ختاف الردى نفسي عليك وإنين
فلما بلغت السن والغاية اليت إليها

ألعلم أن املوت حتم مؤجل
امدى ما كنت فيك أؤمل

جعلت جزائي غلظ ًة وفظاظة

كأنك أنت املنعم املتفضل

فليتك إن مل ترعى حق أبوتي

فعلت كما اجلار اجملاور يفعل

أحبابي:
إن عقوق الوالدين عقوبته معجلة يف الدنيا قبل اآلخرة ويف احلديث
أنه صلى اهلل عليه وسلم قال :كل الذنوب يؤخر اهلل منها ما شاء إال عقوق الوالدين فإنه يعجل
لصاحبه العقوبة قبل املمات) رواه احلاكم
ويف الصحيح أنه صلى اهلل عليه وسلم قال :رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه .قيل :من يا رسول
اهلل قال من أدرك والديه عند الكرب أحدهما أو كليهما ثم مل يدخل اجلنة رواه مسلم يف صحيحه،
نعم :رغم أنفه من أدرك والديه عند الكرب أو أحدهما ثم مل يتخذ برهما و اإلحسان إليهما طريقاً
إىل اجلنة يرمحه اهلل
ويف األثر إن اهلل ليعجل هالك العبد إذا كان عاقا ليعجل له العذاب  ،وإن اهلل ليزيد يف عمر
العبد إذا كان باراً ليزيده براً وخريا
وإن من متام الرب الرتحم عليهما بعد املوت وصلة الرحم اليت كانا يصالنها وكذا أهل ودهم.
فعن أبي أسيد ابن مالك ابن ربيعة السويدي قال :بينما حنن عند رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم إذ جاءه رجل فقال:يا رسول اهلل هل بقي من بر أبَوَي شيء أبرهما به بعد موتهما .قال:
نعم الصالة عليهما واالستغفار هلما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم اليت ال توصل إال
بهما وإكرام صديقهما رواه أبو داوود وغريه.
عباد اهلل:
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ُصلُّو َن َعلَى النَّبيِ ِّ يَا أَيُّهَا الَّ ِذي َن آَ َمنُوا َصلُّوا َعلَيْ ِه وَ َسلُِّموا تَ ْسلِي ًما) [األحزاب]56/
(إِ َّن اللهََّ وَ َملاَ ئِ َكتَ ُه ي َ
وأكثروا عليه من الصالة يعظم لكم ربكم بها أجرا
فقد قال صلى اهلل عليه وسلم (من صلى علي صالة صلى اهلل عليه بها عشرا)(
أن اشكر لي ولوالديك إلي املصري[لقمان ]14/فمن شكر اهلل ومل يشكر لوالديه مل يقبل منه فرضى
اهلل يف رضى الوالدين وسخط اهلل يف سخط الوالدين
أخرج الشيخان وغريهما من حديث عبد اهلل ابن عمرو ابن عاص رضي اهلل عنهما قال :أقبل
رجل إىل نيب اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال :أبايعك على اهلجرة واجلهاد أبتغي األجر من
اهلل قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :فهل من والديك أحد حي قال :نعم بل كالهما .قال:
فتبتغي األجر من اهلل  .قال :نعم  .قال :فارجع إىل والديك فأحسن صحبتهما) (.
وعند الطرباني بإسناد جيد أن رجالً جاء إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم يستشريه يف اجلهاد
 .فقال رسول اهلل النيب صلى اهلل عليه وسلم ألك والدان  .قال :نعم  .قال النيب الزمهما فإن
اجلنة حتت أرجلهما.
أحبائي:
إن الرب بالوالدين من آكد احلقوق وأعظم الواجبات وطاعتهما من أفضل القرب والطاعات ملا
هلما من فضل الكبري وإحسان عظيم ،لقد رعياك أيها الولد يف حال الصغر وحتمال من أجلك
الشدائد واآلالم وبذال ما يف وسعهما يف سبيل تربيتك وإسعادك ،دون أدنى تردد محلتك أمك
وهناً على وهن ،محلتك كرهاً ووضعتك كرها ،وال يزيدها منوك إال ثقال وضعفا ،حتى يبلغ بها
احلال أن ترى املوت مما تقاسيه من اآلالم واألوجاع ،فإذا خرجت إىل هذه الدنيا سليماً معافى
نسيت من أجلك آالمها ،وعلقت فيك بعد اهلل أماهلا  ،أمك شغلت نفسها خبدمتك ورعايتك
يف ليلها ونهارها طعامك درها وبيتك حجرها ومركبك يداها وصدرها ،جتوع لتشبع أنت وتسهر
لتنام أنت فهي بك رحيمة وعليك شفيقة ،أما والدك فهو يكد ويسعى ويتحمل األعباء واملشاق
من أجل إسعادك وتهيئة حاجاتك ومتطلباتك ،ينفق عليك ويرعاك ويوجهك إىل ما ينفعك و
يرفعك ،يسر لفرحك ويتأمل ألحزانك ،ويدفع عنك صنوف األذى وحيميك بإذن اهلل من الضياع
والردى ،فهذا شيء من إحسان من إحسان الوالدين وبرهما.
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فهل جزائهما إال الرب واإلكرام؟ هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان؟
إن حقهما على األوالد من البنني والبنات اإلجالل والتقدير والطاعة والتوقري والتواضع هلما
وحسن األدب معهما ،لني يف الكالم وتلطف يف احلديث وخفض للجناح ،وحتقيق لرغباتهما
وتلبية حلوائجهما وطاعتهما يف غري املعصية ومسارعة خلدمتهما وكسب لرضاهما يف كل وقت
وعلى كل حال .وإن الرب بالوالدين ليس بتأمني احلوائج املعيشية ومتطلبات احلياة املادية
فحسب مع اإلعراض عنهما واالنقطاع عن زيارتهما وعدم صلتهما فهذا يفعله اإلنسان مع
اخلادم واخلادمة ،بل هو مع ذلك حنان ووفاء وتودد وتلطف ومراعاة للمشاعر والعواطف
وإدخال للسرور على نفوسهما واألنس إىل قلوبهما بنفس طيبة وأخالق كرمية ،من غري سآمة
وال ضجر وال تأفف وال ملل ،دون استكثار لشيء من الرب بهما واإلحسان إليهما ،فإنه مهما
أسدي إليهما من الرب واإلكرام ومرحنا من الرعاية العناية فإنه قليل يف حقهما ال يساوي إال
اليسري من فضلهما وإحسانهما ،فازدد أيها املؤمن بهما براً وعطفا واسأل هلما التجاوز على
اإلساءة والتقصري ،والتجيء إىل املوىل سبحانه هلما الدعاء بالرمحة والغفران  (-وقضى ربك أال
تعبدوا إال إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكرب أحدهما أو كالهما فال تقل هلما أف
وال تنهرهما وقل هلما قوال كرميا ( )23واخفض هلما جناح الذل من الرمحة وقل رب ارمحهما
كما ربياني صغريا ( )24ربكم أعلم مبا يف نفوسكم إن تكونوا صاحلني فإنه كان لألوابني غفورا
)[ -اإلسراء]25-23/
وروي أن رجالً جاء إىل عمر بن خطاب رضي اهلل عنه فقال  :إن لي أما بلغ منها الكرب وإنها
ال تقضي حاجتها إال وظهري هلا مطية ،فهل أديت حقها قال :ال ألنها كانت تصنع بك ذلك
وهي تتمنى بقائك وأنت تصنعه وتتمنى فراقها ولكنك حمسن واهلل يثيب الكثري على القليل
وروى اإلمام أمحد عن معاذ قال :أوصاني رسول صلى اهلل عليه وسلم بعشر كلمات ومنها وال
تعقن والديك وإن أمراك أن خترج من أهلك ومالك) ( )
وروى البخاري واملسلم واللفظ له عن عبد اهلل ابن عمر رضي اهلل عنها قال :أقبل رجل إىل نيب
اهلل فقال :أبايعك على اهلجرة واجلهاد أبتغي األجر من اهلل فقال(:هل من والديك أحد حي
)قال :نعم بل كالهما  .قال :فتبتغي األجر من اهلل قال :نعم قال :فارجع إىل والديك فأحسن
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صحبتهما ( )
وعن عبد اهلل ابن مسعود رضي اهلل عنه قال سألت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :أي العمل
أحب إىل اهلل قال:الصالة على وقتها قلت :ثم أي قال :بر الوالدين قلت :ثم أي قال :اجلهاد
يف سبيل اهلل رواه البخاري ومسلم ( )
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أقول قولي هذا وأستغفر اهلل لي ولكم ولسائر
املسلمني من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إنه هو الغفور الرحيم  ) .اللهم صل وسلم وبارك على
عبدك ورسولك نبينا حممد وارض اللهم على الصحابة أمجعني وعن التابعني ومن تبعهم بإحسان
إىل يوم الدين
اللهم أعز اإلسالم واملسلمني وأذل الشرك واملشركني ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك
املوحدين
اللهم عليك باليهود
اللهم إنا جنعلك يف أمورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم
اللهم خالف بني كلمهم واجعل بأسهم بينهم شديد يا ذا اجلالل واإلكرام
اللهم انصر من نصر دينك واجعلنا من أنصار دينك يا رب العاملني
اللهم انج املستضعفني من املؤمنني واملؤمنات يف كل مكان يا رب العاملني
اللهم وآمنا يف دورنا وأوطاننا وأصلح ووفق والة أمورنا
ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنه وقنا عذاب النار
اللهم إنا نسألك اجلنة ونعوذ بك من النار
اللهم اغفر لنا وآبائنا وألمهاتنا وألوالدنا وألزواجنا وجلميع املسلمني واملسلمات واملؤمنني
واملؤمنات األحياء منهم واألموات
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني .
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القاعدة التاسعة  :ال تجترأ على الناس
كثيرا.
مبعنى ُ
بعض الناس احياناً عندما يتعاملو مع االخرين جتد ان ُه ميزح مع ُه بعض املزحات الثقيلة
 ,واذا قلت له يا فالن ملا تتحدث هكذا مع االخرين او مع فالن بالذات قال :يعين فالن امون
عليه ال ميكن ان يغضب مين او ان جيد يف نفسه عريس  ,وامنا اذا تأملت يف حال فالن ذاك
وجدت يف قلبه شيء على صاحب ِه بسبب انه يتعامل مع ُه مثل هذا التعامل احياناً بعض االلفاظ
اليت نُطلقها على االخرين بعض املزحات بعض انواع التعامل يتعامل ُه الرجل رمبا احياناً مع
زوجت ُه او مع بعض زمالئ ِه امام الناس ويظن انه ال يؤثر فيهم تأثرياً سلبياً بينما هو يفعل ذلك
فال جترتأ على الناس يبقى ان كل واحدا من الناس يرغب ان يبقى هناك خطوط حمُ ر بين ُه وبني
االخرين ال يريد ان يهينوه او ان يستهزئو به او ان يقلو من قدره امام الناس  ,ملا اقبل «النيب
صلى اهلل عليه وسلم « راجعا اىل املدينة من غزوة تبوك جعلت بعض الوفود تل ُد اليه تدخل
باألسالم اقبل اليه عليه الصالة والسالم عروة ابن مسعود الثقفي سيد ثقيف وقد كان عروة وقع
له مع «النيب عليه الصالة والسالم» موقف يف صلح احلديبيه قد تقدم معنا  ,اقبل عروة فدخل
على «النيب صلى اهلل عليه وسلم « ودخل عليه جملسه قبل ان يصل اىل املدينة ثم بايع» النيب
صلىاهلل عليه وسلم» على األسالم ودخل باألسالم ثم قال :يا رسول اهلل أئذن لي ان ارجع اىل
قومي فأدعوهم اىل االسالم  ,النيب صلى ااهلل عليه وسلم» يعلم ان ثقيف فيهم منعه وفيهم قوه
وفيهم اعتزاز بدينهم وال ميكن ان يتبعو هذا الرجل وان كان رئيساً عليهم وان كان ملكاً ,قال
له انتظر وال تعجل اني اخشى ان يقتلوك قال يا رسول اهلل يقتلوني واهلل اني احب اليهم من
ابكار اوالدهم هل من املعقول ان يقتلوني وانا امللك
ابصارهم اليت يف وجوههم واحب اليهم من ِ
عليهم وانا الرئيس وهم حيبوني ليس فقط ألني ملك بل ألني اقف مع مظلومهم واطعم جائعهم
واعينهم على نوائب الدهر مع ذلك سيقتلوني ال يا سول اهلل ال ..ال ..ثقيف حيبوني  ,فذهب
عروة ابن مسعود رضي اهلل عنه اىل قومه داعياً دخل اىل قومه فاحتفو به وفرحو به فأقب َل اىل
عوعي ًة (اي مكان عالي) فصعد عليه وجعل يصيح بالناس ايه الناس اجتمعو الي اجتمعو الي
فاجتمعت ٌ
ثقيف اليه وهو ملكهم فلما رآهم جمتمعني كلمهم عن األسالم وعرضه ُعليهم ثم قال
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وهم يسمعون :اشهد ان ال اله اال اهلل واشهد ان حممدا رسول اهلل اني قد دخلت باألسالم ما مت
الرجل كلمته حتى صاحو به ثُم اقبل ٌ
رجل منهم اىل سهمه وجعل ُه على القوس ثم اطرق ُه عليه
فوقع يف صدره فرتدى من فوق اجلبل على األرض وهو يتشحط يف دمه يتلف ُظ يف اخر الفاظه يف
احلياة ,فأقبلو اليه اوال ُد ع ُمه القريبون منه قالو له ما تقول يف د ِمك ما تأمرونا نأخذ لك الثأر ام
ال  ,فنظر اىل قومه قال ما كنت اظن ان يفعلو بي ذلك ما كنت اتوقع ان جيرت ُؤ ان يقتلوني وانا
سيدهم وملكهم انا لصغري كأني اب وللكبري كأني ولد وهلم اخ عزيز وجيرتؤن علي  ,قالو:فما
تقول يف دمك قال :دمي هدر ال تقيمو بينكم حرباً من اجل دمي ثم مات رضي اهلل عنه فلما
وصل خربوه للرسول «صلى اهلل عليه وسلم» قال ان مثل ُه يف قومه كمثل صاحب ياسني يف قومه
ملا ارسل اهلل سبحانه وتعاىل ثالثة رسل اىل قريه فدعوهم لألميان باهلل تعاىل فكذبهم اولئك القوم
فجاء رجل من اقصى املدينة يسعى قال يا قومي اتبعو املرسلني اتبعو من ال يسئلكم اجراً وهم
مهتدون ومالي ال اعبد الذي فطرني واليه ترجعون أأختذ من دونه آله ايردني الرمحن بضر
آمنت بربكم
ال تغين عين شفاعتهم شيىءً وال هم ينقذون  ,ثم بدء خيرج األسالم ويعلنه اني ُ
فامسعون واول ما آمن باهلل قتل ُه قو ُمه قيل ادخل اجلنة قال يا ليت قومي يعلمون مبا غفر لي
ربي وجعلين من املكرمني  ,فيقول النيب «صلىاهلل عليه وسلم «انه ملا نصح قوم ُه قتلوه اذاً مثله
كمثل اصحاب ياسني ,اذا انت ينبغي عندما تتعامل مع الناس حتى لو كان صاحبُك صديقُك
منذ سنني او الفتاة بينها وبني األخرى صداقه منذ سنني ,يبقى ان الناس هلم كرامه ال حيبو ان
تهان  ,وهلم مقام ال حيبون ان يخُ دش اي ان هناك خطوط عندهم ال حيبون ان تتعدها  ,لذلك
قد يرضى منك ان متزح معه مزحات معينة وانتما لوحدكما بالسيارة او يف جلسه او حنو ذلك
 ,لكن يبقى هناك نوعاً من األحرتام ال ب َد ان تبقيه بينك وبينه حتى ال تبدء تفقد الناس فأذا
قلنا لفالن ملاذا ال جتالس صاحبك؟ قال :هذا قليل ادب قال لي الكلمة الفالنيه قال :فنسأل
الثاني ملاذا ابتعدت عن فالن؟ فأذا به حيتج باحلجه نفسها فانتبه وال جترتأ على الناس كثريا
لذلك نهى النيب «صلى اهلل عليه وسلم» عن ترويع املؤمن ما معنى نهى عن ترويع املؤمن ؟ كان
الصحابه رضي اهلل عنهم مع النيب عليه الصالة والسالم يف احدى الغزوات يف اثناء رجوعهم
واحد من الصحابه متعب فأقبل ووضع سيف ُه حتت رأسه ونام  ,اآلن هم راجعون من غزوه وميكن
ان يكون العدو يتتبعهم من اجل ثأر او قتل اي حنو ذلك وكل واحد منهم اآلن وهو راجع أهم
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ما عنده ان حيمي نفس ُه وحيمي سيف ُه وسالحه فأقبل واحد من الصحابه ميزح مع اآلخر سل
سيفُه من حتت رأسه ومضى به  ,الصحابي النائم شعر ان احداً حيرك سيفه ففتح عينه وبدأ
يتلمس وما وجد السيف فقام فزعاً اكيد ان ُه من احد األعداء فأخذ الصحابي يصيح ويبحث عن
سيفه فقال له الصحابي اآلخر امزح معاك خذ هذا سيفك فلما رآه النيب «صلى اهلل عليه وسلم»
غضب ونهى عن ترويع املؤمن تريد ان متزح هناك حدود للمزح مع اآلخرين  ,اما واحد يأتيك
وانت موقف سيارتك وخارج اىل البقاله ويأتي ويركب السيارة اذا كان املفتاح فيها ممكن احد
زمالئك او اخوك او اذا كان معه نسخه من املفتاح ويأتي ويشغل السياره ويذهب بها اىل مكان
آخر  ,ليخبئها عنك فتخرج انت وتفزع ورمبا جتلس ساعتني او ثالث وانت ما تدري اين
سيارتك ثم يقول لك واهلل اني امزح معك فالغالب انك لن تضحك وتقول مزحه حلوه ما شاء اهلل
عليك تعرف ختتار انواع املزح  ,فالناس ال يرضون بذلك او ان يقوم بأخذ جوالك وانت ما تعرف
وخارج اىل الرب وتبدأ ساعه ونصف وانت تبحث عنه ثم خيرج ُه لك ويقول لك كنت امزح معك
ما رأيك بهذه املزحه  ,طبعا انها مزحه ثقيله ال جترتأ على الناس كثريا يبقى ان الناس عندهم
خطوط ال يريدونك ان تتعدها معهم .
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القاعده العاشرة  :حفظ السر.
مما جيعلك غالي عند الناس ولك مقاماً عالياً هو ان حتفظ السر اما عندما يأتي اليك فالن ويقول
لك :ان فالن جاء خلطبة اخيت ما رأيك به فتقول له انت  :ال ال ال اريد ان اتكلم عن احد فيقول
لك  :ال يا اخي انا اريد ان استشريك واملستشار مؤمتن فتقول له  :يا اخي اسأل شخص آخر
فيقول  :ال يا اخي انا اسألك انت وانا احفظ السر فتقول له  :بصراحة لو جاء خلطبة اخيت ما
وافقت هذا رجل يتعاطى املخدرات وله عالقات حمرمة وفاشل يف وظيفته لكن انتبه ال تقول له
هذا الكالم ولو انك استشرتين ما تكلمت به ,فمضى الرجل من عندك وبدى يف نفسك انه حيفظ
السر ثم ما ان ذهب حتى بدء ينشر الكالم فيقول سألت صديق ُه فالن فيُخرب امه واباه واخواته
واوالد عمه وكل من يسأله ما سبب الرفض  ,طيب يا اخي من مسح لك ان تشتغل وكالة انباء
متنقله وتبدء بنقل السر الذي اخربتك به .
او مثالً شخص آخر تتحدث معه وانت ضاي ٌق صدرك فيقول لك  :ليش ضايق صدرك يا اخي ,
فتقول له :عندي مشكله خاصه بالبيت فيقول لك  :فضفض وقل لي ما عندك فيقول له  :يف
احدى اخواتي اكتشفت انه عندها عالقه هاتفية مع احد الشباب واخاف ان تفضي هذه العالقه
اكثر من اهلاتف وانت صديقي وحبييب اخربتك مبا حصل فأرجوك ال خترب احد عن املوضوع,
فما تدري غري بعد بضعة ايام انتشر املوضوع وبدء يتحدث به القاصي والداني واذا هذا الصديق
مثل املنخل الذي ليس له فم واحد بل عدة افواه ال يكاد ميسك لسان ُه ابداً لذلك انظر اىل كالم
العلماء حول السر يقولون سألو احد احلكماء قالو له  :قول الناس انا اذا جاوز السر اثنني فقد
شاع ما هما األثنان فأشار اىل شفته العليا والسفلى اي انه اذا جتاوز الشفتني ذاع مما يعين انه
ال خترب احداً بسرك مثل ما قال اذا ضاق صدر املرء عن سره فصدر الذي يستودع السر اضي ُق ,
اي انه اذا انت مل تستطع ان حتفظ سرك وتكتمه وحتفظه ,لسانك اكلك حلد ما تكلمت واآلن
تريد من الناس ان حيفظو األسرار  ,من اعجب ما قرأت بالتاريخ يف هذا اخلرب عن عاتكه بنت
عبد املطلب عمت النيب صلى اهلل عليه وسلم رأت رؤيه عجيبه  ,ما قصت هذه الرؤيه خذها من
اوهلا  ,ملا مسع الرسول عليه الصالة والسالم مبقدم القافلة اليت فيها الف بعري واربعون حارساً
يرأسها ابو سفيان رضي اهلل عنه اسلم بعد ذلك ,ملا مسع مبقدمها من الشام وكانت هذه القافله
ُ
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معها بعض األموال اليت استوىل عليها املشركون ملا هاجر املسلمون من مكه اىل املدينه قال النيب
عليه الصالة والسالم :اخرجو اليها لعل اهلل ينفلكم اياها (اي تأتيكم من غري قتاالً شديد) وخرج
بأكثر من  300صحابي الذي قاتلو بعد ذلك يف معركة بدر  ,ابو سفيان ذكي ليس رجالً عادياً
فسمع ان هناك جيش قد خرج من املدينة يريد ان يقطع عليه الطريق وهو ال يريد ان تذهب الف
بعري مبا عليها فهي ثروة عظيمة فلمال مسع بذلك نادى احد احلراس الذين معه وامسه طمطم
ابن عمر الغفاري قال له اريدك ان تذهب اآلن سريعا اىل مكة فتستفرهم للخروج ألنقاذ عريي انا
ال استطيع ومعي اربعني رجالً فقط اذهب بأقصى سرعة وزاد له األجر واذا كان األجر يف ذلك
احلني يأخذ  100دينار اعطاه  500او 600دينار ولكن قال له بدل ان تقطعها يف أسبوع اقطعها
يف يومني او ثالث فذهب طمطم وش َد بعريوه وشق الصحراء يف هذه األثناء اهل مكة ال يعرفون
شيء وبالسابق ال يوجد عندهم اتصاالت.
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القاعدة الحادية عشر :تحمل الناس
إن أحدنا عندما يتعامل مع الناس فهو يقابل أنواع خمتلفة من الناس  ،فمنهم الذكى و الغبى،
سريع الغضب و احلليم  ،عامل و جاهل  ،كريم و خبيل ،حسن الظن و سيئ الظن و هكذا.
فللناس طباع ال حتصى و البد أن حتاول أن تكون متحمال لكل أحد و ال تدقق على كل شئ .
فمثال إذا أردت أن ختطب فتاة و حتدد موعد لكى تراها الرؤية الشرعية  ،فجهزت حالك و
جهزت مالبس جديدة استعدادا هلذا اليوم و عندما جاء اليوم املوعود ؛ أخذت تزين نفسك و
ذهبت لرتكب سيارتك التى نظفتها جيدا و هيأتها للذهاب بها ،و كانت هناك بركة من املاء
بقية مطر أو غريه جبوار سيارتك  .و قبل أن تركب سيارتك جاءت سيارة مسرعة من اخللف
بها جمموعة من الشباب فلظخوا مالبسك و سيارتك بهذا املاء الذي كان علي األرض نتيجة
سريهم بسرعة  ،و ظلوا يتغامزون و يسخرون منك  .فماذا ستفعل ؟! هل ستغضب و تركض
خلفهم بسيارتك تلحقهم و تلقي عليهم السباب و اللعان؟ فإذا فعلت ذلك فقد حققت هلم ما
أرادواه فما أرادوا إال استثارتك ليزيد ضحكهم و سخريتهم منك .بل جيب عليك أن تتحمل األمر
و ال تغضب لتوافه األمور و قل  « :الحول و ال قوة إال باهلل « و اذهب و غيرّ مالبسك بهدوء .
كذلك مع األطفال الذين ال يدركون عواقب األمور و ال يتعقلون ملا يفعلون  ،فال تغضب علي
أفعاهلم و متالك نفسك و ال تفقد أعصابك ملثل هذه الصغائر  .تعامل مع املشاكل مبا تصلح له .
و هذا موقف للرسول ( صلي اهلل عليه و سلم ) يوصح كيف كان يكظم غيظه و يتحمل األخرين .
حيكي أبو موسى األشعرى أنه كان عند النيب ( صلي اهلل عليه و سلم ) فى اجلعرانة بني
مكة و املدينة و كان عنده بالل  ،و جاء للنيب ( صلي اهلل عليه و سلم ) أعرابيا و قال له :
« أال تنجزنى ما وعدتين؟»  -و يبدو أن النيب ( صلي اهلل عليه و سلم ) كان قد وعده بشئ
معني – فقال له النيب( صلي اهلل عليه و سلم )  « :أبشر « فقال األعرابى  « :قد أكثرت عل ّى
و كظم غيظه و التفت إىل أبى موسى و
من أبشر» فغضب النيب( صلي اهلل عليه و سلم )
بالل و قال هلما  « :رد البشرى فاقبالها أنتما» فقاال « :قبلناها « فدعى النيب ( صلي اهلل عليه
و سلم ) بقدح فيه ماء فغسل يديه و وجهه و م ّج فيه و قال هلما »:اشربا منه و افرغا على
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وجوهكما و حنوركما و أبشرا « ففعال ما أمر به النيب ( صلي اهلل عليه و سلم ) فنادت عليهما
أم سلمة – و كانت فى السرت  »: -أفضال ألمكما» ففعال فاغتسلت به و فعلت ما أمر به(صلي
اهلل عليه و سلم ) .
موقف آخر  :عندما مضي النيب (صلي اهلل عليه و سلم) إلي معركة حنني أقبل و معه أكرب
جيش شارك يف قتال (اثين عشر ألف مقاتل) – رغم أن جيش النيب (صلي اهلل عليه و سلم)
يف تبوك كان أكرب(ثالثون ألف مقاتل) إال أن معركة تبوك مل يقع فيها قتال – فلما أقبلوا إلي
وادي حنني نزلوا قبله و ناموا هناك و ملا طلع الفجر مضوا ميشون إلي الطائف  ،ففوجئوا
بأن زعيم أهل الطائف (مالك بن عوف النصري) قد خرج هلم بأصحابه و جعلهم يتفرقوا بني
الصخور يف اجلبل – و هو يعلم أن النيب (صلي اهلل عليه و سلم) سيمر يف الوادي  ،فأراد أن
تأتيهم السهام و الصخور من أعلي  -و قد كان جيش النيب(صلي اهلل عليه و سلم) غري
مستعد للقتال حينها  -حيث أنهم كانوا يقصدون الطائف و ليس حنني  . -و بالفعل دخل
و الصخور
النيب (صلي اهلل عليه و سلم) إلي الوادي باجليش ففوجئوا بالسهام و الرماح
تأتيهم من كل جانب  ،ففر اجليش كله  ،و كان أوهلم فرارا األعراب احلديثي العهد باإلسالم
و مسلمة الفتح الذين أسلموا يف فتح مكة  ،و مل يبقي مع النيب(صلي اهلل عليه و سلم) إال تسعة
فقط  .و جعل النيب(صلي اهلل عليه و سلم) ينادي  »:يا مهاجرين  ،يا أنصار  ،يا أصحاب
بيعة الشجرة  ،يا ق ّراء سورة البقرة « فرجع منهم تسعون ثم أنزل اهلل جنودا من السماء و نصر
النيب (صلي اهلل عليه و سلم) علي أعدائه .
و بانتهاء املعركة ؛ خرج النيب(صلي اهلل عليه و سلم) من الوادي فوجد األعراب يقفون يطالبونه
بنصيبهم من الغنائم  .فسكت النيب(صلي اهلل عليه و سلم) و مضي ميشي فأقبلوا عليه و زامحوه
حيت أجلؤه إلي شجرة  ،فلما مر بها تعلق رداؤه بها فانتزع رداءه فكظم غيظه  -و هكذا يكون
القائد الكبري القوي احلكيم  ،فلم تكن تثريه أي كلمة صغرية  ،فكان كاجلبل ال تهزه الرياح
.التفت النيب(صلي اهلل عليه و سلم) إليهم و قال هلم بكل هدوه  »:أيها الناس ردّوا عل ّيردائي  ،فوالذي نفسي بيده لو كان عندي عدد جبال تهامة نعما لقسمته عليكم ثم ال جتدوني
خبيال و ال جبانا و ال كذابا «  .فلو كان خبيال ألخذ الغنائم لنفسه  ،و لو كان جبانا لفر مع
من فر  ،و لو كان كذابا ملا نصره ربه  .و وزع النيب (صلي اهلل عليه و سلم) عليهم الغنائم حيت
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و سلم)
أنه جاءه أحد مسلمي الفتح و رأي وادي مليئ بالغنم فقال للنيب(صلي اهلل عليه
 »:يا حممد ما هذا ؟ « فسأله النيب (صلي اهلل عليه و سلم)  « :أعجبك ؟ « فرد »:نعم» فقال
النيب(صلي اهلل عليه و سلم)  »:هو لك « .
و ميضي النيب(صلي اهلل عليه و سلم) إلي أهله و ليس معه و ال درهم و ال شئ من الغنيمة و
يرجع إلي بيته فلم جيد به طعام  ،فيقال له أن هناك يهوديا عنده طعام  ،فذهب إليه يطلب
منه أن يسلفه صاعا من شعري  ،فرفض اليهودي ألن النيب(صلي اهلل عليه و سلم) مل يكن معه
ماال مثنا للشعري و اشرتط عليه إن أراد الشعري فلريهن عنده شيئا فإذا مل يسدد النيب(صلي اهلل
عليه و سلم) مثن الشعري يبيعه ليأخذ ماله .
فرجع النيب (صلي اهلل عليه و سلم) إلي بيته لينظر ماذا يرهن عند اليهودي  ،فلم جيد إال
درعه الذي مل يزل به عرقه و دمه الشريف  .فذهب به لليهودي لريهنه عنده مقابل صاع
الشعري  .و متر الشهور و ميوت النيب(صلي اهلل عليه و سلم) و درعه مرهونة عند يهودي
بصاع من شعري .
و كان كل هذا الثبات و القوة يف كظم الغيظ سببها أنه كان يري دائما أنه ال عيش إال عيش
اآلخرة  ،فال يثور للصغائر و لكن ميلك نفسه عند الغضب .
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القاعدة الثانية عشر  :قضاء الحاجات
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل  ..وبعد :
إلي مهموماً مغموماً  ..ثم قال :
االول:جلس َّ
يا شيخ  ..مللت من الغربة ..
فقلت  :عسى اهلل أن يعجل رجوعك إىل أهلك وبلدك ..
إلي ..
فاستعرب وبكى  ..ثم قال  :أما وهلل يا شيخ لو عرفت بقدر شوقي إليهم وقدر شوقهم َّ
هل تصدق يا شيخ أن أمي قد سافرت أكثر من أربعمائة ميل لتدعو لي عند ضريح قرب الشيخ
فالن  ..وتسأله أن يردني إليها  !!..فهو رجل مبارك تقبل منه الدعوات  ..ويقضي الكربات
 ..ويسمع دعاء الداعني  ..حتى بعد موته !!..
أما الثاني :
فقد حدثين شيخنا العالمة عبد اهلل بن جربين  ..قال :
كنت على صعيد عرفات  ..والناس يف بكاء ودعوات  ..قد لفوا أجسادهم باإلحرام  ..ورفعوا
أكفهم إىل امللك العالم ..
وبينما حنن يف خشوعنا وخضوعنا  ..نستنزل الرمحات من السماء ..
لفت نظري شيخ كبري  ..قد رق عظمه  ..وضعف جسده  ..واحننى ظهره  ..وهو يردد  :يا
شيخ فالن  ..أسألك أن تكشف كربيت  ..اشفع لي  ..وارمحين  ..ويبكي وينتحب ..
فانتفض جسدي  ..واقشع ّر جلدي  ..وصحت به  :اتق اهلل  ..كيف تدعو غري اهلل !! وتطلب
احلاجات من غري اهلل !! اجليالني عب ٌد ٌ
مملوك  ..ال يسمعك وال جييبك  ..اد ُع اهلل وحده ال
شريك له ..
إلي ثم قال  :إليك عين يا عجوز  ..أنت ما تعرف قدر الشيخ فالن عند اهلل !! ..أنا
فالتفت َّ
أؤمن يقيناً أنه ما تنزل قطرة من السماء  ..وال تنبت حبة من األرض إال بإذن هذا الشيخ ..
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فلما قال ذلك  ..قلت له  :تعاىل اهلل  ..ماذا أبقيت هلل ..
فلما مسع مين ذلك  ..والني ظهره ومضى ..
وأما الثالث  ..والرابع  ..واخلامس  ..فأخبارهم فيما بني يديك من أوراق ..
فسبحان اهلل  ..أين هؤالء الالجئني إىل غري موالهم  ..الطالبني حاجاتهم من موتاهم ..
املتجهني بكرباتهم إىل عظام باليات  ..وأجساد جامدات  ..أينهم عن اهلل  !!..امللك احلق
املبني !! الذي يرى حركات اجلنني  ..ويسمع دعاء املكروبني  ..وال يرضى أن يدعوا عباده
سواه ..
فابك إن شئت على حال األمة  ..وقلب طرفك يف بالد اإلسالم  ..لرتى أضرحة ومقامات ..
ِ
وقبوراً ورفات  ..صارت هي امللجأ عند امللمات  ..واملفزع عند الكربات ..
نشأ عليها الصغري  ..وشاب عليها الكبري ..
فهذه كلمات هلم وهمسات ..وأحاديث ونداءات ..بل هي صرخات وصيحات ..وابتهاالت
ودعوات ..للغارقني والغارقات..
الذين تالطمت بهم األمواج  ..وضلوا يف الفجاج ..
حتى ختلفوا عن سفينة النجاة  ..وماتوا وهم مشركون  ..وهم حيسبون أنهم مسلمون ..
إنها سفينة التوحيد  ..اليت هي كسفينة نوح  ..من ركبها جنا ومن ختلف عنها هلك ..
وكم رأينا يف بالد اإلسالم  ..من أقارب وإخوان  ..وجريان وخالن َّ ..
ضل سعيهم يف احلياة
الدنيا وهم حيسبون أنهم حيسنون صنعاً ..
لذا جاء هذا الكتاب نداءً هلم مجيعاً بأن يعبدوا اهلل وحده ال شريك له ..
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البحر املتالطم ..
كانت الدنيا مليئة باملشركني  ..هذا يدعو صنماً  ..وذاك يرجو قرباً ..
والثالث يعبد بشراً  ..والرابع يعظم شجراً ..
نظر إليهم ربهم فمقتهم عربهم وعجمهم  ..إال بقايا من موحدي أهل الكتاب ..
وكان من بني هؤالء السادرين ..
سيد من السادات  ..هو عمرو بن اجلموح ..
كان له صنم امسه مناف  ..يتقرب إليه  ..ويسجد بني يديه ..
مناف  ..هو مفزعه عند الكربات  ..ومالذه عند احلاجات ..
صنم صنعه من خشب  ..لكنه أحب إليه من أهله وماله ..
وكان شديد اإلسراف يف تقديسه  ..وتزيينه وطييبه وتلبيسه ..
وكان هذا دأبه مذ عرف الدنيا  ..حتى جاوز عمره الستني سنة ..

فلما بُعث النيب صلى اهلل عليه وسلم يف مكة  ..وأرسل مصعب بن عمري رضي اهلل عنه  ..داعي ًة
ومعلماً ألهل املدينة  ..أسلم ثالثة أوالد لعمرو بن اجلموح مع أمهم دون أن يعلم ..

فعمدوا إىل أبيهم فأخربوه خبرب هذا الداعي املعلم وقرؤوا عليه القرآن  ..وقالوا  :يا أبانا قد اتبعه
الناس فما ترى يف اتباعه ؟
فقال  :لست أفعل حتى أشاور مناف فأَن ُظرَ ما يقول !!
ثم قام عمرو إىل مناف  ..وكانوا إذا أرادوا أن يكلموا أصنامهم جعلوا خلف الصنم عجوزاً جتيبهم
مبا يلهمها الصنم يف زعمهم ..

أقبل عمرو ميشي بعرجته إىل مناف  ..وكانت إحدى رجليه أقصر من األخرى  ..فوقف بني
يدي الصنم  ..معتمداً على رجله الصحيحة  ..تعظيماً واحرتاماً  ..ثم محد الصنم وأثنى عليه
ثم قال :
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يا مناف  ..ال ريب أنك قد علمت خبرب هذا القادم  ..وال يريد أحداً بسوء سواك  ..وإمنا ينهانا
يرد الصنم شيئاً  ..فأعاد عليه فلم جيب ..
عن عبادتك  ..فأ ِشرْ عل ّي يا مناف  ..فلم َّ
فقال عمرو  :لعلك غضبت  ..وإني ساكت عنك أياماً حتى يزول غضبك ..
ثم تركه وخرج  ..فلما أظلم الليل  ..أقبل أبناؤه إىل مناف ..
فحملوه وألقوه يف حفرة فيها أقذار وجيف ..
فلما أصبح عمرو دخل إىل صنمه لتحيته فلم جيده ..
فصاح بأعلى صوته  :ويلكم !! من عدا على إهلنا الليلة  ..فسكت أهله ..
ففزع ..واضطرب ..وخرج يبحث عنه ..فوجده منكساً على رأسه يف احلفرة..فأخرجه وطيبه
وأعاده ملكانه..
علمت من فعل هذا ألخزيته ..
وقال له  :أما واهلل يا مناف لو ُ
فلما كانت الليلة الثانية أقبل أبناؤه إىل الصنم  ..فحملوه وألقوه يف تلك احلفرة املنتنة ..
فلما أصبح الشيخ التمس صنمه  ..فلم جيده يف مكانه ..
فغضب وهدد وتوعد  ..ثم أخرجه من تلك احلفرة فغسله وطيبه ..
ثم ما زال الفتية يفعلون ذلك بالصنم كل ليلة وهو خيرجه كل صباح فلما ضاق باألمر ذرعاً راح
إليه قبل منامه وقال  :وحيك يا مناف إن العنز لتمنع أُ ْستَها ..
ثم علق يف رأس الصنم سيفاً وقال  :ادفع عدوك عن نفسك ..

فلما َج َّن اللي ُل محل الفتي ُة الصنم وربطوه بكلب ميت وألقوه يف بئر جيتمع فيها الننت  ..فلما
أصبح الشيخ حبث عن مناف فلما رآه على هذا احلال يف البئر قال :
ورب يبـول الثعلبـان برأسه *** لقد خاب من بالت عليه الثعالب
ثم دخل يف دين اهلل  ..وما زال يسابق الصاحلني يف ميادين الدين ..
وانظر إليه  ..ملا أراد املسلمون اخلروج إىل معركة بدر  ..منعه أبناؤه لكرب سنه  ..وشدة عرجه ..
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فأصر على اخلروج للجهاد ..فاستعانوا برسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فأمره بالبقاء يف املدينة
 ..فبقي فيها ..
أحد  ..أراد عمرو اخلروج للجهاد  ..فمنعه أبناؤه  ..فلما أكثروا عليه  ..ذهب
فلما كانت غزوة ُ
إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم  ..يدافع عربته  ..ويقول  ( :يا رسول اهلل إن ب ّ
ين يريدون أن
حيبسوني عن اخلروج معك إىل اجلهاد ..
قال  :إن اهلل قد عذرك ..
فقال  ..يا رسول اهلل  ..واهلل إني ألرجو أن أطأ بعرجيت هذه يف اجلنة ..
فأذن له صلى اهلل عليه وسلم باخلروج  ..فأخذ سالحه وقال  :اللهم ارزقين الشهادة وال تردّني
إىل أهلي ..
فلما وصلوا إىل ساحة القتال  ..والتقى اجلمعان  ..وصاحت األبطال  ..ورميت النبال ..
انطلق عمرو يضرب بسيفه جيش الظالم  ..ويقاتل عباد األصنام ..
حتى توجه إليه كافر  ..بضربة سيف كـُتِبَت له بها الشهادة ..
فدفن رضي اهلل عنه  ..ومضى مع الذين أنعم اهلل عليهم ..
وبعد ست وأربعني سنة يف عهد معاوية رضي اهلل عنه ..
نزل مبقربة شهداء أحد  ..سيل شديد  ..غ ّطى أرض القبور ..
فسارع املسلمون إىل نقل ُرفات الشهداء  ..فلما حفروا عن قرب عمرو بن اجلموح  ..فإذا هو كأنه
نائم  ..لينّ جسده  ..تتثنى أطرافه  ..مل تأكل األرض من جسده شيئاً ..
فتأمل كيف ختم اهلل له باخلري ملا رجع إىل احلق ملا تبني له ..
بل انظر كيف أظهر اهلل كرامته يف الدنيا قبل اآلخرة  ..ملا حقق ال إله إال اهلل ..
هذه الكلمة اليت قامت بها األرض والسموات  ..وفطر اهلل عليها مجيع املخلوقات  ..وهي سبب
دخول اجلنة ..
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وألجلها خلقت اجلنة والنار  ..وانقسم اخللق إىل مؤمنني وكفار  ..وأبرار وفجار ..
فال تزول قدما العبد بني يدي اهلل حتى يسأل عن مسألتني ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم
املرسلني ..

سفينة النجاة ..
وكم من إنسان هلك مع اهلالكني  ..واستحق اللعنة إىل يوم الدين  ..بسبب أنه مل حيقق التوحيد
فاهلل هو الرب الواحد  ..ال يتوكل العبد إال عليه  ..وال يرغب إال إليه ..
وال يرهب إال منه  ..وال حيلف إال بامسه  ..وال ينذر إال له  ..وال يتوب إال إليه ..
فهذا هو حتقيق شهادة أن ال إله إال اهلل  ..وهلذا حرم اهلل على النار من شهد أن ال إله إال اهلل
حقيقة الشهادة ..
وانظر إىل معاذ رضي اهلل عنه  ..ملا مشى خلف النيب صلى اهلل عليه وسلم  ..فالتفت إليه النيب
صلى اهلل عليه وسلم فجأة ثم سأله ..
يا معاذ  :أتدري ما حق اهلل على العباد  ..وما حق العباد على اهلل ..
قال  :اهلل ورسوله أعلم ..
فقال صلى اهلل عليه وسلم  :حق اهلل على العباد أن يعبدوه وال يشركوا به شيئاً  ..وحق العباد
على اهلل أن ال يعذب من ال يشرك به شيئاً ..
ويف حديث آخر  ..أنه رضي اهلل عنه سأل النيب صلى اهلل عليه وسلم فقال  :يا رسول اهلل ..
أي ذنب عند اهلل أعظم  ..فقال صلى اهلل عليه وسلم  :أن جتعل هلل نداً وهو خلقك ..
نعم  ..التوحيد من أجله  ..بعث اهلل الرسل  ..قال تعاىل  { :وَلَقَ ْد بَ َعثْنَا فيِ ُك ِّل أُ َّم ٍة رَ ُسوالً أَ ِن
اجتَنِبُوا َّ
وت }  ..والطاغوت هو كل ما عبد من دون اهلل  ..من صنم أو حجر
الطا ُغ َ
ا ْعبُدُوا اللهََّ وَ ْ
 ..أو قرب أو شجر ..
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والتوحيد هو مهمة الرسل األوىل كما قال تعاىل  { :وَا ْسأَ ْل َم ْن أَرْ َسلْنَا ِم ْن قَبْلِ َك ِم ْن ُر ُسلِنَا أَ َج َعلْنَا
َن آلهِ َ ًة يُ ْعبَدُو َن }  ..بل إن اخللق مل خيلقوا إال ليوحدوا اهلل قال تعاىل  { :وما
ُون َّ
الرحمْ ِ
ِم ْن د ِ
خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون } ..
واألعمال كلها متوقفة يف قبوهلا على التوحيد  ..قال تعاىل  { :وَلَوْ أَ ْشرَ ُكوا لحَ َ بِ َط َعنْ ُهمْ َما َكانُوا
يَ ْع َملُو َن }  ..ومن حقق التوحيد جنا  ..كما صح يف احلديث القدسي عند الرتمذي  ..أن اهلل
تعاىل قال  :يا ابن آدم لو أتيتين بقراب األرض خطايا ثم لقيتين ال تشرك بي شيئاً ألتيتك
بقرابها مغفرة ..

ولعظم أمر التوحيد  ..خاف األنبياء من فقده ..
فذاك أبو املوحدين  ..حمطم األصنام  ..وباني البيت احلرام  ..إبراهيم عليه السالم  ..يبتهل إىل
امللك العالم  ..ويقول  { :واجنبين وبين أن نعبد األصنام }  ..ومن يأمن البالء بعد إبراهيم ؟ ..

بداية االنحراف ..
أول ما حدث الشرك يف قوم نوح ..
فبعث اهلل نوحاً  ..فنهاهم عن الشرك  ..فمن أطاعه ووحد اهلل جنى ..
ومن ظل على شركه  ..أهلكه اهلل بالطوفان  ..وبقي الناس بعد نوح على التوحيد زماناً ..
ثم بدأ إبليس يف اإلفساد  ..ونشر الشرك بني العباد  ..ومل يزل اهلل تعاىل يبعث املرسلني مبشرين
ومنذرين ..
إىل أن بعث خامت النبيني حممداً صلى اهلل عليه وسلم ..فدعا إىل التوحيد  ..وجاهد املشركني
..وكسر األصنام ..
ومضت األمة من بعده على التوحيد ..
إىل أن عاد الشرك إىل بعض األمة بسبب تعظيم األولياء والصاحلني ..
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حتى بنيت األضرحة على قبورهم  ..وصرف الدعاء واالستغاثة والذبح والنذر ملقاماتهم ..
ومسوا هذا الشرك توسالً بالصاحلني وحمبة هلم بزعمهم  ..وزعموا أن حمبتهم هلؤالء وتعظيم
قبورهم  ..تقربهم إىل اهلل زلفى ..
ونسوا أن هذه حجة املشركني األولني حيث قالوا عن أصنامهم  { :ما نعبدهم إىل ليقربونا إىل
اهلل زلفى } ..
والعجب أنك إذا أنكرت على هؤالء شركهم  ..قالوا لك  ..كال بل حنن موحدون  ..ولربنا
عابدون ..
ويظنون أن معنى التوحيد هو اإلقرار بوجود اهلل وأحقيته بالعبادة دون غريه ..
وهذا مفهوم قاصر  ..بل مفهوم باطل للتوحيد ..
فأبو جهل  ..وأبو هلب  ..بهذا املفهوم موحدون  ..فإنهم يعتقدون أن اهلل هو اإلله األعظم
املستحق للعبادة  ..لكنهم أشركوا معه آهلة أخرى ظنوا أنها توصل إليه  ..وتشفع هلم عنده ..
قـصـة ..
روى البيهقي وغريه  :أنه ملا ظهر النيب صلى اهلل عليه وسلم بدعوته بني الناس  ..حاول كفار
قريش أن ينفروا الناس عنده  ..فقالوا  :ساحر  ..كاهن  ..جمنون ..
لكنهم وجدوا أن أتباعه يزيدون وال ينقصون ..
فاجتمع رأيهم على أن يغروه مبال ودنيا ..
فأرسلوا إليه حصني بن املنذر اخلزاعي  ..وكان من كبارهم ..
فلما دخل عليه حصني  ..قال  :يا حممد  ..فرقت مجاعتنا  ..وشتت مشلنا  ..وفعلت ..
وفعلت  ..فإن كنت تريد ماالً مجعنا لك حتى تكون أكثرنا ماالً  ..وإن أردت نساءً زوجناك
أمجل النساء  ..وإن كنت تريد ملكاً ملكناك علينا  ..ومضى يف كالمه وإغرائه ..والنيب صلى
اهلل عليه وسلم ينصت إليه ..
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فلما انتهى من كالمه  ..قال له صلى اهلل عليه وسلم  :أفرغت يا أبا عمران ..
قال  :نعم  ..قال  :فأجبين عما أسألك  ..قال  :سل عما بدا لك ..
قال  :يا أبا عمران  ..كم إهلاً تعبد ؟ قال  :أعبد سبعة  ..ستة يف األرض  ..وواحداً يف السماء
!!
قال  :فإذا هلك املال  ..من تدعوا !؟
قال  :أدعوا الذي يف السماء  ..قال  :فإذا انقطع القطر من تدعوا ؟
قال  :أدعوا الذي يف السماء  ..قال  :فإذا جاع العيال  ..من تدعوا ؟
قال  :أدعوا الذي يف السماء  ..قال  :فيستجيب لك وحده  ..أم يستجيبون لك كلهم ..
قال  :بل يستجيب وحده ..
فقال صلى اهلل عليه وسلم :يستجيب لك وحده  ..وينعم عليك وحده  ..وتشركهم يف الشكر ..
أم أنك ختاف أن يغلبوه عليك  ..قال حصني  :ال  ..ما يقدرون عليه ..
فقال صلى اهلل عليه وسلم  :يا حصني ..أسلم أعلمك كلمات ينفعك اهلل بهن ..فقيل إنه أسلم
فعلمه النيب صلى اهلل عليه وسلم دعاء يدعو به..
حـقيـقـة ..
نعم كانوا يعبدون الالت والعزى  ..لكنهم يعتربونها آلة صغرية تقربهم إىل اإلله األعظم وهو اهلل
جل جالله  ..ويصرفون هلا أنواعاً من العبادات  ..لتشفع هلم عند اهلل  ..لذا كانوا يقولون {
ما نعبدهم إال ليقربونا إىل اهلل زلفى } ..
كانوا يعتقدون أن اهلل هو اخلالق الرازق احمليي املميت ..
ات وَالأَْرْ َ
ض لَيَقُولُ َّن اللهَُّ ُق ِل الحْ َ ْم ُد للِهَِّ بَ ْل أَ ْكثَ ُر ُهمْ ال يَ ْعلَُمو َن } ..
{ وَلَئِ ْن َسأَلْتَ ُهمْ َم ْن َخلَ َق َّ
الس َماوَ ِ
ويف الصحيحني وغريهما ..
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عن أبي هريرة رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم بعث خيالً جهة جند  ..لينظروا
له ما حول املدينة ..
فبنما هم يتجولون على دوابهم  ..فإذا برجل قد تقلد سالحه  ..ولبس اإلحرام  ..وهو يليب
قائالً  :لبيك اللهم لبيك  ..لبيك ال شريك لك  ..إال شريكاً هو لك  ..متلكه وما ملك  ..ويردد
 :إال شريكاً هو لك  ..متلكه وما ملك ..
فأقبل الصحابة عليه  ..وسألوه أين يريد  ..فأخربهم أنه يريد مكة  ..فنظروا يف حاله فإذا هو
قد أقبل من ديار مسيلمة الكذاب  ..الذي ادعى النبوة ..
فربطوه وأوثقوه وجاؤوا به إىل املدينة  ..لرياه النيب صلى اهلل عليه وسلم  ..ويقضي فيه ما شاء ..
فلما رآه النيب صلى اهلل عليه وسلم  ..قال ألصحابه  :أتدون من أسرمت  ..هذا مثامة بن أثال
سيد بين حنيفة ..
ثم قال اربطوه يف سارية من سواري املسجد  ..وأكرموه ..
ثم ذهب صلى اهلل عليه وسلم إىل بيته ومجع ما عنده من طعام وأرسل به إليه  ..وأمر بدابة
مثامة أن تعلف ويعتنى بها  ..وتعرض أمامه يف الصباح واملساء ..
فربطوه بسارية من سواري املسجد  ..فخرج إليه النيب صلى اهلل عليه وسلم فقال  :ما عندك
يا مثامة ؟
قال  :عندي خري يا حممد  ..إن تقتلين تقتل ذا دم  ( ..أي ينتقم لي قومي )  ..و إن تنعم
تنعم على شاكر  ..وإن كنت تريد املال فسل منه ما شئت ..
فرتكه صلى اهلل عليه وسلم حتى كان الغد  ..ثم قال له  :ما عندك يا مثامة ؟
فقال  :عندي ما قلت لك إن تقتلين تقتل ذا دم  ..و إن تنعم تنعم على شاكر  ..و إن كنت
تريد املال فسل منه ما شئت ..
فرتكه صلى اهلل عليه وسلم حتى بعد الغد  ..فمر به فقال  :ما عندك يا مثامة ؟
فقال  :عندي ما قلت لك ..
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فلما رأى صلى اهلل عليه وسلم أنه ال رغبة له يف اإلسالم  ..وقد رأى صالة املسلمني  ..ومسع
حديثم  ..ورأى كرمهم ..
قال صلى اهلل عليه وسلم  :أطلقوا مثامة ..
فأطلقوه  ..وأعطوه دابته وودعوه ..
فانطلق مثامة إىل ماء قريب من املسجد  ..فاغتسل  ..ثم دخل املسجد .
فقال  :أشهد أن ال إله إال اهلل وأن حممداً رسول اهلل ..
يا حممد واهلل ما كان على وجه األرض وجه أبغض إلي من وجهك  ..فقد أصبح وجهك أحب
الوجوه إلي ..
و اهلل ما كان دين أبغض إلي من دينك  ..فأصبح دينك أحب الدين إلي ..
واهلل ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك فأصبح بلدك أحب البالد إلي ..
ثم قال  :يا رسول اهلل  ..إن خيلك أخذتين وأنا أريد العمرة فماذا ترى ؟
فبشره النيب صلى اهلل عليه وسلم باخلري  ..وأمره أن يكمل طريقه إىل مكة ويعتمر ..
فذهب إىل مكة يليب بالتوحيد قائالً  ..لبيك ال شريك لك  ..لبيك ال شريك لك ..
نعم أسلم فقال  :لبيك ال شريك لك  ..فال قرب مع اهلل يعبد  ..وال صنم يُصلَّى له ويُ ْس َجد ..
ثم دخل مثامة رضي اهلل عنه مكة  ..فتسامع به سادات قريش فأقبلوا عليه ..
فسمعوا تلبيته فإذا هو يقول  ..لبيك ال شريك لك  ..لبيك ال شريك لك ..
فقال له قائل  :أصبوت ؟ قال  :ال  ..ولكن أسلمت مع حممد صلى اهلل عليه وسلم ..
فهموا به أن يؤذوه  ..فصاح بهم وقال :
وال و اهلل  ..ال تأتيكم من اليمامة حبة حنطة  ..حتى يأذن فيها النيب صلى اهلل عليه وسلم ..
كانوا يعظمون اهلل  ..أكثر من تعظيمهم هلذه اآلهلة ..
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فقل لي بربك  ..ما الفرق بني شرك أبي جهل وأبي هلب ..
وبني من يذبح اليوم عند قرب  ..أو يسجد على أعتاب ضريح  ..أو يذبح له ويطوف ..
أو يقف عند مشهد الولي ذليالً خاضعاً  ..منكسراً خاشعاً ..
يسأله احلاجات  ..وكشف الكربات  ..يلتمس من عظام باليات شفاء املريض  ..ورد املسافر ..
عجباً  ..واهلل يقول :

ُون اللهَِّ ِعبَا ٌد أَ ْمثَالُ ُكمْ فَا ْدعُو ُهمْ فَلْيَ ْستَ ِجيبُوا لَ ُكمْ إِ ْن ُكنْتُمْ َصا ِد ِق َ
ني } ..
{ إِ َّن الَّ ِذي َن تَ ْدعُو َن ِم ْن د ِ

وهذا الشرك ..الذي يقع عند القبور من ذبح هلا ..وتقرب إىل أهلها ..وطواف عليها..هو أعظم
الذنوب ..
نعم أعظم من الزنا  ..وأعظم من شرب اخلمر  ..والقتل  ..وعقوق الوالدين  ..وقد قال تعاىل (
إِ َّن اللهَّ الَ يَ ْغفِ ُر أَن يُ ْشرَ َك بِ ِه وَيَ ْغفِ ُر َما دُو َن َذلِ َك لمَِن يَ َشاء ) ..

نعم  ..اهلل ال يغفر أن يشرك به  ..بينما قد يغفر اهلل للزناة  ..ويعفو عن القتلة واجلناة ..
ولقد أخرب النيب صلى اهلل عليه وسلم كما يف الصحيحني :
أن امرأة بغياً من بين إسرائيل كانت متشي يف صحراء ..
فرأت كلباً جبوار بئر يصعد عليه تارة  ..ويطوف به تارة ..
يف يوم حار قد أدلع لسانه من شدة الظمأ  ..قد كاد يقتله العطش ..
فلما رأته هذه البغي ..

اليت طاملا عصت ربها  ..وأغوت غريها  ..ووقعت يف الفواحش واآلثام  ..وأكلت املال احلرام
 ..ملا رأت هذا الكلب  ..نزعت خفها  ..حذاءها ..
وأوثقته خبمارها فنزعت له من املاء  ..وسقته ..
فغفر اهلل هلا بذلك  ..اهلل أكرب  ..غفر اهلل هلا  ..مباذا ..؟
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هل كانت تقوم الليل وتصوم النهار ؟! هل قتلت يف سبيل اهلل ؟!

كال  ..وإمنا سقت كلباً شرب ًة من ماء  ..فغفر اهلل هلا  ..ألنها كانت تقع يف املعاصي لكنها ما
كانت تشرك باهلل ولياً وال قرباً  ..وال تعظم حجراً وال بشراً  ..فغفر اهلل هلا ..

فما أقرب املغفرة من العاصني وما أبعدها عن املشركني ..

قصة ..
بعض الناس يفزع ويضطرب  ..وحيزن إذا رأى كثرة الزناة وشراب اخلمور  ..بينما ال يتأثر وهو
يرى كثرة من يتمسحون بأعتاب القبور ويصرفون هلا أنواع العبادات  ..مع أن الزنى وشرب
اخلمر معاص كبار  ..لكنها ال خترج من ملة اإلسالم  ..بينما صرف شيء من العبادة لغري اهلل
هو شرك ميوت به اإلنسان كافراً ..
ولذا كان العلماء الربانيون جيعلون تدريس العقيدة أصل األصول ..
كان الشيخ حممد -رمحه اهلل  -قد ألف كتاب التوحيد ..وأخذ يشرحه لطالبه ..ويعيد ويكرر
مسائله عليهم ..
فقال له طالبه يوماً  :يا شيخ نريد أن تغري لنا الدرس إىل مواضيع أخرى  ..قصص  ..سرية
..تاريخ ..
قال الشيخ  :سننظر يف ذلك إن شاء اهلل ..
ثم خرج إليهم من الغد مهموماً مفكراً ..
فسألوه عن سبب حزنه فقال  :مسعت أن رجالً يف قرية جماورة  ..سكن بيتاً جديداً  ..وخاف
من تعرض اجلن له فذبح ديكاً عند عتبة باب البيت  ..تقرباً إىل اجلن  ..ولقد أرسلت من
يتثبت لي من هذا األمر ..
فلم يتأثر الطالب كثرياً  ..وإمنا دعوا لذاك الرجل باهلداية  ..وسكتوا ..
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ويف الغد لقيهم الشيخ  ..فقال ..
إلي ..
تثبتنا من خرب البارحة  ..فإذا األمر على خالف ما نقل َّ
فإن الرجل مل يذبح ديكاً تقرباً إىل اجلن  ..ولكنه زنا بأمه ..

فثار الطالب وانفعلوا  ..وسبوا وأكثروا  ..وقالوا ال بد من اإلنكار عليه  ..ومناصحته  ..وعقوبته
 ..وكثر هرجهم ومرجهم ..
فقال الشيخ  :ما أعجب أمركم  ..تنكرون هذا اإلنكار على من وقع يف كبرية من الكبائر  ..وهي
مل خترجه من اإلسالم ..
وال تنكرون على من وقع يف الشرك  ..وذبح لغري اهلل  ..وصرف العبادة لغري اهلل ..
فسكت الطالب  ..فأشار الشيخ إىل أحدهم وقال  ..قم ناولنا كتاب التوحيد نشرحه من جديد ..
والشرك أعظم الذنوب  ..وال يغفره اهلل أبداً  ..قال اهلل { إن الشرك لظلم عظيم } ..
واجلنة حرام على املشركني  ..وهم خملدون يف النار  ..قال تعاىل  ( :إنه من يشرك باهلل فقد
حرم اهلل عليه اجلنة ومأواه النار وما للظاملني من أنصار ) ..
ومن وقع يف الشرك  ..أفسد عليه هذا الشرك  ..مجيع عباداته من صالة وصوم وحج وجهاد
وصدقة  ..قال تعاىل  { :ولقد أوحي إليك وإىل الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك
ولتكونن من اخلاسرين } ..

والشرك له صور متعددة :
منها ما خيرج من امللة  ..وخيلد صاحبه يف النار إذا مات ومل يتب منه ..
كدعاء غري اهلل  ..والتقرب بالذبائح والنذور لغري اهلل  ..من القبور  ..واجلن  ..والشياطني ..
واخلوف من املوتى  ..أو اجلن والشياطني أن يضروه أو ميرضوه ..
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ورجاء غري اهلل فيما يقدر عليه إال اهلل  ..من قضاء احلاجات  ..وتفريج الكربات  ..مما ميارس
اآلن حول األضرحة والقبور ..
فالقبور تزار ألجل االتعاظ والدعاء لألموات  ..كما قال صلى اهلل عليه وسلم  :زوروا القبور فإنها
تذكركم اآلخرة ..
وذلك للرجال  ..أما النساء فال يشرع هلن زيارة القبور  ..ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم لعن
زوارات القبور  ..وألن زيارتهن قد حيصل بها فتنة هلن أو بهن ..
أما زيارة القبور لدعاء أهلها  ..واالستغاثة بهم  ..أو الذبح هلم  ..أو التربك بهم  ..أو طلب
احلاجات منهم  ..والنذر هلم ..
فهذا شرك أكرب  ..وال فرق بني كون املدعو املقبور نبياً أو ولياً أو صاحلاً  ..فكل هؤالء بشر ..
ال ميلكون ضراً وال نفعاً  ..قال اهلل ألحب خلقه إليه حممد صلى اهلل عليه وسلم ُقل الَّ أَ ْملِ ُك
لِنَفْ ِسي نَفْ ًعا َوالَ َض ًّرا ) ..
ويدخل يف ذلك ما يفعله اجلهال عند قرب النيب صلى اهلل عليه وسلم من دعائه واالستغاثة به ..
أو عند قرب احلسني  ..أو البدوي  ..أو اجليالني  ..أو غريهم ..
أما زيارة القبور للصالة عندها والقراءة  ..فهذه بدعة ..
وإمنا يشرع للزائر االتعاظ والدعاء للميت فقط ..
ومن العجب أن يذهب مسلم إىل املقبورين وهو يعلم أنهم جثث هامدة  ..ال يستطيعون أن
يتخلصوا مما هم فيه  ..فيطلب منهم أن يستجيبوا الدعوات  ..أو يفرجوا الكربات ..
وكثري من هذه األضرحة  ..والقبور  ..اليت تعظم  ..ويبنى عليها  ..يكون هلا خدم وسدنة ..
يظهرون التقى والتقشف  ..وخيتلقون للناس األكاذيب  ..ويدعونهم إىل الشرك باهلل ..

نسخة مجانية تهدى وال تباع

73

www.rasoulallah.net

فنون التعامل في ظل السيرة النبويه

نداء  ..نداء ..
إني أقول أللئك الذين يدعون األموات ..
أمواتكم هؤالء  ..الذين تبكون على عتباتهم  ..وترجون شفاعاتهم  (..هل يسمعونكم إذ تدعون
* أو ينفعونكم أو يضرون ) ..
ال واهلل ال يسمعون  ..وال ينفعون  ..بل خيذلون ويضرون ..
وما أمجل ما فعله ذلك الغالم الصغري  ..الذي عمره  13سنة  ..وسافر مع والده إىل اهلند ..
واهلند بالد كبرية  ..تتنوع فيها اآلهلة  ..يعبدون كل شئ  ..من حيوان ونبات ومجاد وبشر
وكواكب ..
دخل الغالم أحد املعابد  ..فرأى الناس يعبدون مثرة جوز اهلند ..
وقد رمسوا هلا عينني وأنفاً وفماً  ..ويقدمون هلا البخور والطعام والشراب ..
ثم رآهم يصلون هلا  ..فلما سجدوا هلا  ..أقبل الغالم إىل الثمرة فاختطفها وهرب بها ..
فلما رفعوا رؤوسهم من سجودهم  ..مل جيدوا إهلهم  ..فالتفتوا  ..فإذا الغالم قد محل اإلله ..
وفر به هارباً ..
َّ
فقطعوا صالتهم  ..وركضوا وراء الغالم ..
فلما ابتعد عنهم  ..جلس على األرض  ..ثم كسر اجلوزة  ..وشرب مائها وألقاها على األرض ..
فتصاحيوا ملا رأوا اإلله مكسوراً  ..فأخذوه وضربوه وتلتلوه  ..ثم ذهبوا به إىل قاضي البلد ..
فقال له القاضي  :أنت الذي كسرت اإلله ؟
قال الغالم  :ال  ..ولكين كسرت جوزة  ..قال القاضي  :ولكنها إالههم ..
قال الغالم  :أيها القاضي !! هل كسرت يوماً جوزة هند وأكلتها ؟
قال القاضي  :نعم  ..قال الغالم  :فما الفرق إذاً ؟
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فسكت القاضي واحتار  ..ونظر إىل عبادها يريد منهم اجلواب ..
فقالوا  :هذه اجلوزة هلا عينان وفم ..
فصاح بهم الغالم قال :هل تتكلم ؟ قالوا  :ال ..
قال  :هل تسمع ؟ قالوا  :ال ..
قال  :فكيف تعبدونها إذاً ؟ فبهت الذي كفر  ..واهلل ال يهدي القوم الظاملني ..
فنظر إليهم القاضي  ..فخاف أن يتعرضوا للغالم بسوء ..
فقال للغالم  ..عقوبة لك  ..قررنا تغرميك  150روبية ..
فدفعها الغالم مرغماً  ..وخرج منتصراً ..
ومما يزيد الطني بلة  ..أن املتعلقني بالقبور  ..مل يكتفوا بتعظيم األموات  ..وسؤاهلم احلاجات
 ..وإمنا صرفوا األموال يف تزيينها  ..ورفعها  ..والبناء عليها ..
وتنقسم القباب واألضرحة املبنية على القبور  ..إىل قسمني :
األول  :قباب تبنى يف مقابر املسلمني العامة  ..حيث تبدو القبة شاهقة وسط القبور ..
والثاني  :قباب تبنى يف املساجد ..أو تبنى عليها املساجد ..وقد تكون يف قبلة املسجد ..أو يف
اخللف ..أو يف أحد جوانبه ..
وقد حذر النيب صلى اهلل عليه وسلم من ذلك فقال  »\ :اللهم ال جتعل قربي وثناً يُعبد  ..لعن
اهلل قوماً اختذوا قبور أنبيائهم مساجد \» وهذا يف قربه الشريف ويف كل قرب ..
وعن علي رضي اهلل عنه أنه قال ألبي اهلياج  »\ :أال أبعثك على ما بعثين عليه رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم  :أن ال تدع متثاالً إال طمسته  ..وال قرباً مشرفاً إال س ّويته ..
ونهى صلى اهلل عليه وسلم أن ( جيصص القرب  ..وأن يقعد عليه  ..وأن يبنى عليه  ..أو أن
يكتب عليه \» ..
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والسرج \» ..
ولعن صلى اهلل عليه وسلم \» املتخذين عليها [ أي القبور] املساجد ُ
ومل يكن على عهد الصحابة والتابعني وتابعيهم من ذلك شيء يف بالد اإلسالم  ..ال على قرب
نيب ..وال غريه ..
الواقع األليم ..
واليوم  ..خذ على عجل الواقع األليم ..
• يف مصر  :أضرحة األولياء اليت تنتشر يف مدن مصر وقراها  ..ستة آالف ضريح  ..وهي مراكز
إلقامة املوالد للمريدين واحملبني  ..بل إنه من الصعب أن جتد يوماً على مدار السنة ليس فيه
احتفال مبولد ولي يف مكان ما مبصر  ..بل تعترب القرية اليت ختلو من أضرحة منزوعة الربكة
عندهم ..
وتنقسم األضرحة إىل كربى وصغرى ..وكلما فخم البناء واتسع وذاع صيت صاحبه زاد اعتباره
 ..وكثر زواره ..
فمن األضرحة الكبرى في القاهرة :
ضريح احلسني ..وضريح السيدة زينب ..وضريح السيدة عائشة ..والسيدة سكينة ..والسيدة
نفيسة ..وضريح اإلمام الشافعي ..وضريح الليث ابن سعد ..
إضافة إىل ضريح البدوي بطنطا  ..والدسوقي بدسوق  ..والشاذلي بقرية محيثرة ..
وقرب مزعوم للحسني  ..حيج له الناس ويتقربون إليه بالنذر والقربات  ..وجتاوز ذلك إىل الطواف
به واالستشفاء  ..وطلب قضاء احلاجات عند امللمات ..
وضريح السيد البدوي  ..له مواسم يف السنة أشبه باحلج األكرب  ..يقصده الناس من خارج البالد
السنة والشيعة ..
وداخلها  ..من ُ
وجالل الدين الرومي  ..الذي كتب على قربه ومزاره  :صاحل لألديان الثالثة  ..املسلمني واليهود
والنصارى  ..ويدعى هذا الوثن بالقطب األعظم ..
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أما في الشام
فقد ذكر الباحثون الثقاة أن يف دمشق وحدها 194ضرحياً واملشهور منها  44ضرحياً ..وينسب
للصحابة أكثر من سبعة وعشرين قرباً ..ويف دمشق ضريح لرأس حييى بن زكريا  -عليهما
السالم  .. -يقع يف املسجد األموي  ..وجبانب املسجد قرب لصالح الدين  ..وعماد الدين زنكي
 ..وقبور أخرى تزار ويتوسل بها...
ويف سوريا أيضاً  :ضريح حمليي الدين بن عربي صاحب \»فصوص احلكم\» ..وهو ضال فاجر

وفي تركيا
أكثر من  481جامعاً ال يكاد خيلو جامع من ضريح  ..أشهرها اجلامع الذي بين على القرب
املنسوب إىل أبي أيوب األنصاري يف القسطنطينية ..

وفي الهند
يوجد أكثر من مئة ومخسني ضرحياً مشهوراً يؤمها اآلالف من الناس ..

أما العراق
ففي بغداد وحدها أكث ُر من مئة ومخسني جامعاً وق ّل أن خيلو جامع منها من ضريح ..ويف
املوصل يوجد أكثر من ستة وسبعني ضرحياً مشهوراً كلها داخل جوامع ..وهذا كله خبالف
األضرحة املوجودة يف املساجد واألضرحة املفردة  ( ..انظر :االحنرافات العقدية ..ص..289
. ) 295 ..294
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في الهند :
أصبح قرب الشيخ بهاء الدين زكريا امللتاني  ..ويعملون أنواع العبادات  ..كالسجود ..والنذور..
وفي باكستان
ضريح الشيخ علي اهلجوري يف الهور  ..وهو من القبور العظيمة..
والعجب أن الناس مفتونون بها  ..مع أن أكثرها أضرحة مكذوبة  ..ال حقيقة هلا ..
فالحسين رضي اهلل عنه
له قرب بالقاهرة يتقربون إليه  ..ويصرفون له أنواعاً من العبادات من دعاء وذبح وطواف ..
ويف عسقالن قرب للحسني أيضاً ..
ويف سفح جبل اجلوشن غربي حلب ضريح ينسب إىل رأس احلسني رضي اهلل عنه أيضاً ..
وكذلك توجد أربعة مواضع أخرى يقال إن بها رأس احلسني  :يف دمشق  ..واحلنانة  -بني
النجف والكوفة  .. -وباملدينة عند قرب أمه فاطمة رضي اهلل عنه  ..ويف النجف جبوار القرب
املنسوب إىل أبيه رضي اهلل عنه  ..ويف كربالء حيث يقال :إنه أعيد إىل جسده  (..انظر:
االحنرافات العقدية ..ص ..288وجملة (لغة العرب) ..ج 7السنة السابعة (1929م) ..ص557
 ..561ومعامل حلب األثرية ..عبد اهلل حجار ) ..
أما السيدة زينب بنت علي  -رضي اهلل عنهما
قد ماتت باملدينة ودفنت بالبقيع  ..إال أن قرباً منسوباً إليها أقامه الشيعة يف دمشق ( ..انظر :
عبد اهلل بن حممد بن مخيس ..شهر يف دمشق ..ص .. ) .67
وال يقل عنه مجاهريية الضريح املنسوب إليها يف القاهرة  ..ومل تذكر كتب التاريخ أبداً أنها
جاءت إىل مصر يف احلياة أو بعد املمات ..
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وأهل اإلسكندرية
مبصر يعتقدون اعتقاداً جازماً بأن أبا الدرداء رضي اهلل عنه مدفون يف الضريح املنسوب إليه يف
مدينتهم  ..ومن املقطوع به عند أهل العلم أنه مل يدفن يف تلك املدينة  ( ..انظر  :مساجد مصر
وأولياؤها الصاحلون .. ) 33/2
وقل مثل ذلك في مشهد السيدة رقية بنت الرسول صلى اهلل عليه
وسلم بالقاهرة
الذي أقامته زوجة اخلليفة الفاطمي اآلمر بأحكام اهلل  ..وضريح السيدة سكينة بنت احلسني
ابن علي  -رضي اهلل عنهم .. -
ومن أشهر األضرحة بالنجف بالعراق
وهو قرب مكذوب فإن علياً دفن بقصرأيضاً :ضريح علي بن أبي طالب اإلمارة بالكوفة ..
• ويف البصرة قرب عبد الرمحن بن عوف رضي اهلل عنه رغم أنه مات باملدينة ودفن بالبقيع ..
• ويف حلب ضريح جلابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنه مع أنه تويف يف املدينة ..
• بل ينسب الناس يف الشام قرباً إىل (أم كلثوم) و (رقية) بنيت رسول صلى اهلل عليه وسلم مع
أنهما زوجتا عثمان رضي اهلل عنه  ..وماتتا يف املدنة النبوية  ..يف حياة النيب صلى اهلل عليه
وسلم ودفنهما النيب صلى اهلل عليه وسلم يف البقيع يف املدينة ..
• ومن املقابر املكذوبة باتفاق أهل العلم القرب املنسوب إىل هود عليه السالم جبامع دمشق ..فإن
هوداً مل جيئ إىل الشام  ..وهناك قرب منسوب إليه يف حضرموت..
• ويف حضرموت أيضاً قرب يزعم الناس أنه لصاحل عليه السالم  ..رغم أنه مات باحلجاز ..وله
أيضاً عليه السالم قرب يف يافا بفلسطني ..اليت بها كذلك مزار أليوب عليه السالم ..
مقام الشيخ بركات ..
انظر كيف تالعب الشيطان بعقول الناس  ..حتى صرفهم عن عبادة رب األرض والسموات ..
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إىل تعظيم األموات  ..بل تعظيم الرتاب والرفات ..
وقد تبدأ املسألة أحياناً بإشاع ٍة عن قرب من القبور  ..وأنه لزائره نافع  ..ولداعيه شافع ..
حتى تنتشر قصص الكرامات بني الناس  ..فتتحول إىل حقيقة  ..ثم تبدأ صور الشرك تظهر
عنده  ..من طواف عليه  ..ودعاء له من دون اهلل  ..كما يقع عند أكثر ما تقدم من قبور  ..سواء
كانت نسبة القرب إىل صاحبه صحيحة او خمتلقة ..
وهذا يذكرني مبا حكاه أحدهم عن قصة ضريح الشيخ بركات  ..وهذه القصة وقعت بني شابني
مدرسني يف قرية ينتشر فيها تعظيم القبور
هما عادل وسعيد  ..خترجا من اجلامعة  ..ثم توظفا ِّ
 ..واالغرتار بالنذور ..
فقد كان عادل يتبادل احلديث مع سعيد وهما يف طريقهما إىل املدرسة يف القرية  ..وفجأة صعد
احلافلة متسول نصف معتوه ..كبري يف السن يهتز ويتأرجح..
وميسح لعابه بكمه املتهدل املتسخ ..يستجدي الركاب ويتهدد ويتوعد ..يهددهم بأنه سيدعو
عليهم بأن تنقلب احلافلة بهم يف عرض الطريق  ..ويدعي أنه مستجاب الدعوة ..
ويبدو أن سعيداً قد نشأ يف أسرة  ..متأثرة كثرياً بالكرامات واألولياء  ..واألبدال واألوتاد!
حيث فزع واضطرب  ..ثم طلب من عادل أن يبادر إىل إعطائه بعض الدراهم خشية أن تنقلب
احلافلة فعالً  ..ألن املتسول املذكور (عبد الكريم أبو شطة ) من الدراويش املباركني املستجابي
الدعوة ..
فتعجب عادل وقال  :نعم  ..أهل السنة واجلماعة يؤمنون بالكرامات  ..ولكن هي للصاحلني
األتقياء  ..العاملني األخفياء  ..وليست ألمثال هذا من اجملاديب  ..الذين يتأكلون بدينهم ..
فصاح به سعيد  :ال تقل ذلك  ..فإن األحاديث عن اخلوارق اليت جرت على يديه يتناقلها
الصغري والكبري ..وسرتى بعد قليل أنه سينزل ومنضي حنن يف احلافلة ..ويسبقنا إىل القرية
التالية ماشياً ..حيث سينتظرنا هناك ..نعم  ..كرامة  ..هل تنكر الكرامات؟
عادل  :أنا ال أنكر الكرامات بشكل مطلق  ..فاهلل قادر أن يكرم من شاء من عباده ..لكن أن
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تصبح الكرامات طعامنا وشرابنا وتدخلنا يف باب إشراك هؤالء العبيد واألموات مع اهلل سبحانه
وتعاىل يف اخللق واألمر والتصرف يف الكون  ..حتى نصبح خنافهم ونتقي غضبهم  ..فال ..
سعيد  :يعين أنت ال تصدق أن الشيخ أمحد أبو سـرود قـد جـاء من عرفات إىل استانبول وأكل
الكبة املشوية عند أهله وعاد ليالً إىل عرفات ؟
عادل  :يا سعيد  ..بارك اهلل يف عقلك أهذا الذي تعلمته يف اجلامعة ؟
سعيد  :بدأنا بأسلوب السخرية!

عادل  :أنا ال أسخر منك ..ولكن أن يكون كالم العوام وخرافاتهم كالماً منزالً حمكماً ال يقبل
النقد  ..فال ..

سعيد  :ولكن هذه الكرامات ال ينقلها العوام فقط ..بل إن ساداتنا املشايخ ينقلون كثرياً منها
عن أصحاب املقامات واألضرحة.
عادل  :طيب يا سعيد ما رأيك لو برهنت لك برهاناً عملياً أن كل هذه املقامات واألضرحة خلط
ولي  ..وإمنا
ودجل ؟ وأن كثرياً من هذه األضرحة ال حقيقة هلا  ..فال قرب  ..وال مقبور  ..وال َّ
إشاعات ودجل انتشر عند الناس حتى صدقوه ..
فانتفض سعيد وأخذ يردد  :أعوذ باهلل! أعوذ باهلل!
ثم سكتا قليالً  ..وسارت احلافلة حتى وصلت بهم إىل الدوار املوصل إىل قريتهم  ..فالتفت عادل
إىل سعيد  ..وقال  :هل يوجد على هذا الدوار قرب أو مقام أو ضريح ألحد األولياء يا سعيد ؟
سعيد  :ال  ..وهل يعقل أن يدفن ولي يف عرض الطريق  ..ويف دوار ..
عادل  :إذاً ما رأيك لو أشعنا يف القرية أن على هذا الدوار قرباً قدمياً ألحد الصاحلني قد اندرس
وضاعت معامله ؟ وألفنا قصصاً يف كراماته  ..واستجابة الدعاء عنده  ..وننظر هل سيصدق الناس
أم ال ..
وأنا متأكد أن الناس ستحمل هذه اإلشاعة حممل اجلد  ..ورمبا يقيمون يف العام القادم مقاماً أو
ضرحياً كبرياً للشيخ املزعوم ! ويدعونه من دون اهلل  ..وهو تراب على تراب  ..لو حفروا حتى
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يصلوا األرض السفلى ملا وجدوا شيئاً ..
سعيد  :دعك من هذا يا رجل  ..وهل تظن الناس أغبياء  ..سفهاء إىل هذا احلد ؟
عادل  :طيب ..أنت ماذا ختسر إذا تعاونت معي ؟ ووافقتين  ..أم أنت خائف من النتيجة ..
سعيد  :ال لست خائفاً ..ولكن ! أنا غري مقتنع ..
عادل  :حسناً  ..مبا أنك نصف موافق فما رأيك أن نطلق على الشيخ املزعوم اسم :الشيخ
بركات ؟
سعيد  :طيب..كما تشاء ..
واتفق عادل وسعيد على إشاعة األمر بأسلوب هادئ بني زمالئهم املدرسني يف املدرسة  ..وعند
احلالقني  -باعتبار أن دكان احلالق من أهم وسائل اإلعالن .. -
فلما وصال القرية  ..نزال من احلافلة وتوجها إىل دكان احلالق سليم  ..فدخال وحدثا احلالق عن
األولياء  ..وأن أحد األولياء الصاحلني مدفون منذ سنني  ..وله مكانة عند اهلل  ..وأن املستغيثني
به قليل ..
فسأهلم احلالق عن مكان قربه  ..فأخرباه أنه عند الدوار الذي يف مدخل القرية ..
فقال احلالق  :احلمد هلل الذي أكرمنا بولي يف قريتنا  ..كنت أمتنى هذا مند زمن  ..هل من
املعقول أن القرى اجملاورة \» اجلديدة \» و \» أم الكوسا \» عندهم عشرات الصاحلني  ..وحنن
ال يوجد عندنا وال مقام واحد ؟
قال عادل  :الشيخ بركات يا حاج سليم كان من كبار الصاحلني وكانت له مكانته عند الباب
العالي ..
فصاح احلالق  :إذاً أنت تعرف كل هذه املعلومات عن الشيخ بركات قدس اهلل سره وتسكت !!
ثم انتشر اخلرب يف القرية انتشار النار يف اهلشيم ..
وبدأ الناس من كثرة حديثهم عنه  ..يرونه يف املنام..
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وأخذوا يتحدثون يف جمالسهم عن طوله الفارع ..وعمامته الضخمة  ..وكراماته اليت ال حتصى..
وكيف أن املئذنة كانت تنزل إليه إذا دخل وقت األذان  ..و ..و ..
وبدأ احلديث يف املدرسة بني أخذ ورد بني األساتذة مجيعاً ..
فلما زاد األمر عن حده  ..مل يطق األستاذ سعيد صرباً  ..فصاح بهم ..
أيها العقالء  ..دعوكم من هذه اخلرافات يا ناس ..
فقالوا بصوت واحد  :خرافات  ..تعنى أن الشيخ بركات غري موجود ؟
سعيد  :طبعاً غري موجود  ..وليس لقربه حقيقة  ..وهذه جمرد إشاعة  ..والدوار تراب فوق
تراب  ..ال شيخ وال ولي وال مقام ..
فانتفض املدرسون  :ما الذي تقوله يا رجل ؟ وكيف جترؤ أن تقول هذا عن الشيخ بركات ؟
الشيخ بركات هو الذي انفجر الينبوع الغربي يف القرية على يديه  ..وهو الذي ..
اضطرب سعيد من كثرة صياحهم  ..لكنه قال  :ال تعطوا عقولكم لغريكم  ..أنتم عقالء ومتعلمون
 ..وليس كلما حدثكم أحد عن قرب أو ضريح  ..أو تالعب الشيطان بعقولكم يف النوم صدقتموه ..
عندها  ..دخل مدير املدرسة يف النقاش فقال  :ولكن صفات الشيخ موجودة وأكيدة ..
أمل تقرأ ما كتبت عنه اجلريدة البارحة ؟
فعجب سعيد  ..وسأله  :حتى اجلريدة !! وماذا كتبت ؟
قال املدير  :حتت عنوان \» اكتشاف مقام الشيخ بركات \»
كتبت تقول :
ولد الشيخ بركات  -قدس اهلل سره  -عام 1100هـ وهو من ساللة سيدنا خالد بن الوليد ..وقد
درس على عدد كبري من العلماء منهم فالن وفالن ..ولقد اشرتك مع اجليش الرتكي يف إحدى
معاركه مع الصليبيني ..
وملا اشتد القتال مع الصليبيني  ..استبد به احلماس فنفخ عليهم من فمه  ..فآثار رياحاً وزوبعة
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ضخمة  ..رفعت جيش الصليبيني مسافة مائة مرت يف اهلواء  ..وسقطوا مجيعاً مضرجني
بدمائهم..
قال سعيد  :ما شاء اهلل !! ومن أين جاء الصحفي بهذه املعلومات الدقيقة عن الشيخ بركات
؟!!!
قال املدير  :هذه حقائق  ..أتظنه جاء بها من بيت أبيه ؟!! ..هذا تاريخ ..
قال سعيد  :ولكن هذه دعوى وحتتاج إىل دليل ..فالبينة على من ادعى ..وعلي وعليك التثبت
من صحة أي دعوى  ..وإال ادعى كل واحد منا ما حيلو له  ..قبور  ..أولياء  ..كرامات ..
ثم صاح بهم سعيد  ..يا مجاعة  ..بصراحة  :مقام الشيخ بركات  ..قضية خمتلقة  ..وإشاعة
ملفقة  ..اخرتعتها أنا واألستاذ عادل  ..لنثبت بها غوغائية الناس وجهلهم  ..وعدم تثبتهم ..
وهذا األستاذ عادل أمامكم فاسألوه إن شئتم ..
فالتفتوا إىل عادل وقالوا  :األستاذ عادل رجل حيب اجلدل مثلك  ..وكل قضية يطلب عليها
دليل ..وهو حاقد على األولياء والصاحلني ..
ومهما ادعيت أنت وعادل  ..فنحن مؤمنون بأن الشيخ بركات  -قدس اهلل سره  -موجود من
زمن األجداد  ..والدنيا ال ختلو من األولياء والصاحلني ومقاماتهم  ..نعوذ باهلل من الضالل !!
فسكت عادل وسعيد  ..وقرع اجلرس وانصرف األساتذة إىل الدروس..

وسار األستاذ سعيد مذهوالً مما رأى حيدث نفسه  :الشيخ بركات  ..كرامات  ..معقول ؟ غري
معقول !..

أميكن أن يكون كل هؤالء خمطئني !! ؟ واجلريدة كاذبة ؟
غريب ! واملشايخ باألمـس اجتمعوا يف الـدوار وأقـاموا احلضـرة واالحتفال للشيخ بركات ؟
لكن الشيخ بركات اخرتعه األستاذ عادل !! أميكن أن يكون اخلرف أصابهم مجيعاً؟ غري ممكن
!! غري ممكن !!
وبدأت تتسرب إىل ذهن سعيد فكرة جديدة  ..رمبا أن الشيخ بركات موجود فعالً  ..ورمبا أن
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األستاذ عادل يعلم ذلك مسبقاً  ..لكنه أوهمه أنه هو الذي اخرتع وجود الشيخ بركات ..
فكر األستاذ سعيد يف ذلك  ..لكنه استعاذ من الشيطان ليبعد هذه الفكرة من عقله  ..لكنه مل
يفلح ..
ويف اليوم التالي  ..استمر النقاش يف املدرسة على هذا املنوال  ..وكان العام الدراسي يف أواخره
 ..وانتهت املناقشات بذهاب كل أستاذ إىل بلده عندما حانت العطلة الصيفية ..
ويف العام التالي ركب األستاذ عادل واألستاذ سعيد احلافلة ذاهبني إىل املدرسـة يف القرية ..
وكان األستاذ عادل قد نسي املوضوع متاماً  ..مع أنه هو الذي اخرتع القضية وأشاعها ..
لكنه انتبه إىل األستاذ سعيد وهو يتمتم بلسانه بأذكار وأدعية عندما اقرتبوا من دوار القرية ..
وكم كانت دهشتهم كبرية عندما وصلوا إىل الدوار  ..فوجدوا بناءاً مجيالً ملقام الشيخ بركات
ينتصب شاخماً على الدوار  ..وجبانبه مسجد كبري فخم على الطراز املعماري الرتكي ..
ابتسم األستاذ عادل وعلم أن الناس مساكني سفهاء  ..وأن الشيطان قد أفلح يف نشر الشرك
بينهم ..
فالتفت إىل األستاذ سعيد  ..ليشاركه التبسم ..
لكنه فوجئ أن األستاذ سعيد كان غائباً يف ادعيته  ..بل صاح سعيد بالسائق  ..طالباً منه أن
يتوقف قليالً  ..ثم رفع يديه وقرأ الفاحتة على روح الشيخ بركات  (..بتصرف من مقال يف جملة
البيان العدد  ، :لألستاذ  :علي حممد ) .

ماذا يفعلون هناك ؟
يقصد كثري من القبوريني األضرحة حاملني معهم األغنام واألبقار  ..والسكر والقهوة والشاي ..
وأنواع األطعمة إضافة إىل األموال  ..ليقدموها قرباناً إىل صاحب الضريح ..وقد يذحبون األنعام
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تقرباً أيضاً للولي أو الشيخ ..ويطوفون بالقرب وبتمرغون برتابه ..ويطلبون قضاء احلوائج وتفريج
الكربات منه..
بل جتد أن هؤالء املفتونني  ..حيلفون باألموات واملقبورين  ..فإذا أراد أحدهم أن حيلف على
شيء مل يقبلوا منه أن حيلف باهلل  ..بل لو حلف باهلل وقال  :واهلل العظيم  ..أو أقسم باهلل ..
ما قبلوا منه وال صدقوه  ..فإذا حلف باسم ولي من أوليائهم قبلوه وصدقوه ..
وقد آل األمر ببعض هؤالء إىل أن شرعوا للقبور حجاً ..ووضعوا له مناسك ..حتى صنف بعض
غالتهم يف ذلك كتاباً ومساه ( :مناسك حج املشاهد) مضاهاة منه بالقبور للبيت احلرام..
بل إنهم مبالغة منهم يف البدعة والشرك  ..جعلوا لزيارة الضريح آداباً ..
فينبغي أن خيلع الزوار نعاهلم الضريح  ..احرتاماً لصاحب الضريح ..
ويتم دخول القبة بإذن من حارسها..
كما يتوىل خادم الضريح (تطويف) الزوار حول الضريح كما يطوف املسلمون حول الكعبة ..
ويتربك الزوار بالضريح والقبة بطرق شتى  :فمنهم من يأخذ من ترابها ..ومنهم من يضع يديه
على السياج املعدني الذي حول القرب ويتمسح بها ..ثم ميسح على جسده ومالبسه.
وإذا دخلت الضريح رأيت أعاجيب العبادة لغري اهلل ..
دعاء املقبور واالستعانة به واإلحلاح عليه يف الدعاء ..
بل ترى املرأة ترفع طفلها  ..وتهزه وهي ختاطب الشيخ املقبور راجية منه الربكة يف صغريها ..
ترى من يسجد وهو مستقبل القرب ..
إضافة إىل تقديم النذور عند هذه القباب ..

ومن الناس من يعكف عند القرب أياماً وشهوراً  ..التماساً للشفاء أو لقضاء حاجة  ..وقد أُحلقت
ببعض القباب غرف انتظار الزائرين هلذا الغرض ..
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كما يظهر على الزائر اخلشوع والسكينة والتأثر الذي قد يصل إىل حد البكاء..
فصار هؤالء املقبورون آهلة من دون اهلل  ..واهلل ال يرضى أن يعبه نيب وال ملك  ..فكيف إذا
عُبد معه غريهم ..

تشابهت قلوبهم ..
هؤالء املقبورون ال يستطيعون نصر أنفسهم  ..وال نفعها  ,,فضالً عن نفع غريهم ..
وما أقرب حال من يعظمونهم وخيافونهم  ..من حال وفد ثقيف ملا أسلموا فخافوا من صنم عندهم
 ..وهو ال يضر وال ينفع ..
فقد ذكر موسى بن عقبة :
ملا متكن اإلسالم يف الناس  ..بدأت القبائل ترسل وفودها لتعلن إسالمها بني يدي النيب صلى
اهلل عليه وسلم ..
فأقبل بضعة عشر رجالً من قبيلة ثقيف  ..إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم  ..فأنزهلم املسجد
ليسمعوا القرآن ..
فلما أرادوا إعالن إسالمهم  ..نظر بعضهم إىل بعض فتذكروا صنمهم الذي يعبدون  ..وكانوا
يسمونه الربة ..
فسألوا النيب صلى اهلل عليه وسلم  ..عن الربا والزنا واخلمر فحرم عليهم ذلك كله ..
فأطاعوا  ..ثم سألوه عن الربة  ..ما هو صانع بها ؟
قال  :اهدموها  ..قالوا  :هيهات !! لو تعلم الربة أنك تريد أن تهدمها  ..قتلت أهلها ..
ومن حوهلا ..
فقال عمر رضي اهلل عنه  :وحيكم ما أجهلكم !! إمنا الربة حجر ..
قالوا  :إنا مل نأتك يا ابن اخلطاب ..
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ثم قالوا  :يا رسول اهلل َّ ..
تول أنت هدمها  .أما حنن فانا لن نهدمها أبدا ..
فقال صلى اهلل عليه وسلم  :سأبعث إليكم من يكفيكم هدمها  ..فاستأذنوه أن يرجعوا إىل قومهم
فدعوا قومهم إىل اإلسالم  ..فأسلموا ومكثوا أياماً  ..ويف قلوبهم وجل من الصنم ..
فقدم عليهم خالد بن الوليد واملغرية بن شعبة يف نفر من الصحابة ..
فأقبلوا إىل الصنم وقد اجتمع الرجال والنساء والصبيان ..
وهم يرجتفون  ..وقد أيقنوا أنها لن تنهدم  ..وسوف تقتل من ميسها ..
فأقبل عليها املغرية بن شعبة  ..فأخذ الفأس  ..وقال ألصحابه :
واهلل الضحكنكم من ثقيف  ..فضربها بالفأس ..
ثم سقط يرفس برجله  ..فصاح الناس  ..وظنوا أن الصنم قتله ..
ثم قالوا خلالد بن الوليد ومن معه  :من شاء منكم فليقرتب ..
فلما رأى املغرية فرحتهم بنصرة صنمهم  ..قام فقال  :واهلل يا معشر ثقيف  ..إمنا هي لكاع
 ..حجارة ومدر  ..فاقبلوا عافية اهلل واعبدوه  ..ثم ضربها فكسرها  ..ثم عال الصحابة فوقها
فهدموها حجراً حجراً ..
موحد فهدما على رؤوس أصحابها ملا
واليوم  ..مجيع هذه األضرحة والقبور  ..لو جاءها ّ
استطاعت االنتقام لنفسها ..

كيف نشأ الشرك ..؟!
لو تأملت كيف نشأ الشرك على األرض  ..لوجدت أنه الغلو يف الصاحلني ورفعهم فوق منزلتهم
ففي قوم نوح ..كان الناس موحدين ..يعبدون اهلل وحده ال شريك له  ..ومل يكن شرك على
وجه األرض أبداً
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وكان فيهم مخسة رجال صاحلني  ..هم ُود وسواع ويغوث ويعوق ونسر  ..وكانوا يتعبدون ..
ويعلمون الننس الدين  ..فلما ماتوا  ..حزن عليهم قومهم  ..وقالوا  :ذهب الذين كانوا يذكروننا
بفضل العبادة  ..ويأمروننا بطاعة اهلل ..
فوسوس الشيطان هلم  ..قائالً  :لو ص ّورمت صورهم  ..على شكل متاثيل  ..ونصبتموها عند
مساجدكم  ..فإذا رأيتموهم ذكرمت العبادة فنشطتم هلا ..
فأطاعوه  ..فاختذوا األصنام رموزاً  ..لتذكرهم بالعبادة والصالح..!..
فكانوا فعالً  ..يرون هذه األصنام فيتذكرون العبادة  ..ومضت السنني  ..وذهب هذا اجليل
 ..ونشأ أوالدهم من بعدهم  ..وكربوا وهم يرون آباءهم يثنون على هذه التماثيل واألصنام ..
ويعظمونها  ..ألنها تذكرهم بالصاحلني ..
ثم نشأ قوم بعدهم  ..فقال هلم إبليس ( :إن الذين كانوا من قبلكم كانوا يعبدونها  ..وكانوا إذا
أصابهم قحط أو حاجة جلئوا إليها ) فاعبدوها..
فعبدوها  ..حتى بعث اهلل إليهم نوحاً عليه السالم  ..فدعاهم ألف سنة إال مخسني عاماً  ..فما
آمن معه إال قليل  ..فغضب اهلل على الكافرين  ..فأهلكهم بالطوفان ..
هذا ما حدث يف قوم نوح عليه السالم ..
فكيف نشأ الشرك يف قوم إبراهيم ؟ كانوا يعبدون الكواكب والنجوم  ..ويرون أنها تتحكم يف
األكوان  ..تكشف الكربات  ..وجتيب الدعوات  ..وتهب احلاجات ..
يعتقدون أن هذه الكواكب ( وسطاء ) بني اهلل وخلقه  ..وأنهم موكول إليهم تصريف هذا العامل ..
ثم مل يلبثوا أن صنعوا أصناماً  ..على صور الكواكب واملالئكة ..
وكان أبوه يصنع األصنام فيعطيها أوالده فيبييعونها  ..وكان يلزم إبراهيم للخروج لبيع األصنام
 ..فكان إبراهيم ينادي عليها  :من يشرتي ما يضره وال ينفعه ؟
فريجع إخوته وقد باعوا أصنامهم  ..ويرجع إبراهيم بأصنامه كما هي ..
ثم دعا أباه وقومه إىل نبذ هذه األصنام  ..فلم يستجيبوا له ..
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فحطم أصنامهم  ..فحاولوا إحراقه فأجناه اهلل من النار ..
الوارثون للشرك ..؟؟
هذا حال قوم نوح وإبراهيم ..
واليوم نأتي إىل القبوريني فنسأل  :كيف تبدأ عالقتهم بالقرب أو الضريح ؟ وكيف تنتهي بهم
إىل الشرك ؟
تبدأ العالقة بتقديس األشخاص  ..ذوي الصالح والتقوى ..
ومن ثم  :تستحب زيارة تلك البقاع  ..ليس لتذكر املوت واآلخرة  ..بل لتذكر الشيخ الصاحل
واالعتبار به  ..ثم دعاء اهلل عندها رجاء اإلجابة  ..ثم ملس القرب وتقبيله  ..والتمسح به ..
ثم اختاذه ( واسطة ) و ( وسيلة ) لالستشفاع به عند اهلل  ..ويزعمون أن صاحب الضريح طاهر
مكرم  ..مقرب معظم  ..له جاه عند اهلل  ..بينما صاحب احلاجة متلطخ بالذنوب  ..ال يصلح
بد أن جيعل صاحب القرب واسطة بينه وبني اهلل !!
أن يدعو اهلل مباشرة  ..فال َّ
ثم يقذف الشيطان يف قلوب الزائرين  ..يقول هلم :
ما دام هذا املقبور مكرماً فقد يعطيه اهلل تصرفاً وقدرة ..
فيبدأ الزائر يعظم املقبور يف نفسه  ..ويهابه  ..ويرجوه ..
ثم بعد ذلك يدعوه  ..ويستغيث به  ..ثم يبين عليه مسجداً  ..أو قبة وضرحياً ..
ويوقد فيه القناديل  ..ويعلق عليه الستور  ..ويعبده بالسجود له  ..والطواف به  ..وتقبيله
واستالمه ..واحلج إليه ..والذبح عنده ..ثم ينسجون حوله الكرامات  ..والقصص واحلكايات
 ..فهذه امرأة دعته فرزقت زوجاً  ..والثانية أجنبت ولداً  ..وهكذا ..
وبعضهم يردد قائالً  ..من زار األعتاب ما خاب  ..أي :من زار األضرحة واألعتاب ( املقدسة
)  ..قضيت حاجته ونال مراده..
بل سئل أحد التجار :ملاذا تقسم للزبائن بضريح الشيخ  ..وال تقسم باهلل ؟
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فقال  :إنهم هنا ال يرضون بالقسم باسم اهلل ..وال يرضون إال بالقسم بضريح سيدنا فالن ..
فانظر كيف صار تعظيمهم للضريح أكرب من تعظيمهم هلل !!
وما دام األمر كذلك  ..فما الفرق بني كوم تراب  ..وحجارة وأخشاب  ..أو ضريح ومقام ..
أو صور وأصنام  ..أو أي شيء من املخلوقات؟ ..ال فرق ..املهم وجود (السر) والتوجه إىل
صاحبه! ..واعتقاد أنه يضر وينفع  ..ويغين ويشفع ..
وما أقرب حال هؤالء مبا حكاه أبو رجاء العطاردي رضي اهلل عنه  ..ملا قال :
كنا يف اجلاهلية نعبد األصنام  ..واألحجار واألشجار ..
فكان أحدنا يعبد حجراً  ..فإذا رأى حجراً آخر أمثل منه  ..ألقى حجره وعبد اآلخر ..
فإذا مل جند حجراً مجعنا ُجثوة من تراب ثم جئنا بالشاة فحلبناه عليه ثم طفنا به..
فخرجنا مرة يف سفر  ..ومعنا إهلنا الذي نعبده  ..حجر قد جعلناه يف ُخرج  ..فكنا إذا أشعلنا
ناراً لطعام فلم جند حجراً ثالثاً للقدر  ..وضعنا إهلنا  ..وقلنا  :هو أدفأ له إذا اقرتب من النار ..

فنزلنا منزالً يوماً  ..وأخرجنا احلجر من ا ُ
خلرج ..فلما ارحتلنا صاح صائح من قومي فقال  :أال
إن ربكم قد ضل فالتمسوه ..
فركبنا كل بعري صعب وذلول نبحث عن ربنا ..
فبينما حنن نبحث إذ مسعت صائحاً آخر من قومي يقول  :أال إني قد وجدت ربكم  ..أو رباً
يشبهه ..
فرجعت إىل موضع رحالنا  ..فرأيت قومي ساجدين عند صنم  ..فأتينا فنحرنا عنده اإلبل ..
فاعجب من جهلهم يف جاهلية ما قبل اإلسالم  ..واعجب أكثر من جاهليتهم اليوم ..
باهلل عليك ما الفرق بني يعبد حجراً  ..ومن يعبد قرباً ..
بني من ينزل حاجاته بأصنام  ..ومن ينزهلا برفات وعظام ..
بني من يتعبد لقبور األولياء  ..ومن يتعبد لطني وماء ..
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نعم كل هؤالء يقولون  :ما نعبدهم إال ليقربونا إىل اهلل زلفى ..
وهذا ما أوقع القبوريني يف وثنية صرحية ال شك فيها وال خفاء ..

أربعة اعتراضات ..
األول :
قد يقول بعض املتعلقني بالقبور  ..الداعني هلا  ..أنتم تشددون علينا  ..فنحن ال نعبد األموات
 ..لكن هؤالء املقبورين أولياء صاحلون  ..هلم عند اهلل جاه ومكان  ..فهم يشفعون لنا عند اهلل ..
فنقول  :هذا هو شرك كفار قريش يف عبادتهم لألصنام ..
فمشركو العرب كانوا مقرين بتوحيد الربوبية  ..وأن اخلالق الرازق املدبر هو اهلل وحده ال شريك
َ
الس ْم َع وَاألَبْ َصارَ وَ َمن
ض أََّمن يمَْلِ ُك َّ
له  ..كما قال تعاىل ُ ( :ق ْل َمن يَرْ ُز ُق ُكم ِّم َن َّ
الس َماءِ وَاألرْ ِ
حل َّي ِم َن املَيِّ ِت وَيخُ ْ ِر ُج املَيِّ َت ِم َن ا َ
يخُ ْ ِر ُج ا َ
حل ِّي وَ َمن يُ َدبِّ ُر األَ ْم َر فَ َسيَقُولُو َن اللهَُّ فَقُ ْل أَفَال تَتَّقُو َن )
[يونس.]31 :
ومع ذلك قاتلهم النيب صلى اهلل عليه وسلم  ..واستحل دماءهم  ..وأمواهلم  ..ألنهم مل يفردوا
اهلل عز وجل جبميع أنواع العبادة ..
واآليات القرآنية  ..واألحاديث النبوية  ..اليت حذرت من عبادة غري اهلل  ..بينت أن الشرك
باهلل هو أن جيعل العبد هلل نداً شريكاً يف العبادة سواءً كان صنماً أو حجراً  ..أو نبياً أو ولياً أو
قرباً ..
نعم الشرك هو أن يفعل لغري اهلل شيئاً خيتص به اهلل سبحانه سواءً أطلق على ذلك الغري ما
كان تطلقه عليه اجلاهلية كالصنم والوثن  ..أو أطلق عليه امساً آخر كالولي والقرب واملشهد ..
ولو ظهرت علينا اليوم فرقة جديدة من الفرق  ..وادعت أن هلل صاحبة وولداً لصار حكمهم حكم
النصارى  ..وانطبقت عليهم اآليات اليت نزلت يف النصارى  ..وإن مل يسموا أنفسهم نصارى ..
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ألن حكمهما واحد  ..فكذلك عباد القبور اليوم ..
الثاني ..
وقد يعرتض بعض املتعلقني بالقبور  ..ويقولون :
حنن نتقرب إىل املقبورين  ..من األولياء والصاحلني  ..من أجل طلب الشفاعة ..فهؤالء املوتى
قوم صاحلون كانوا يف الدنيا صوامني يف النهار  ..بكائني يف األسحار  ..فلهم جاه وقدر عند اهلل
 ..حنن نطلب منهم أن يشفعوا لنا عند اهلل ..
فنقول هلم  ..يا قوم  ..وحيكم أجيبوا داعي اهلل وآمنوا به ..

إن اهلل قد َّ
ُون اللهَِّ َما ال يَ ُض ُّر ُهمْ
مسى اختاذ الشفعاء شركاً  ..فقال سبحانه  ( :وَيَ ْعبُدُو َن ِمن د ِ
َ
ض
َوال يَنفَ ُع ُهمْ َويَقُولُو َن َه ُؤالءِ ُشفَ َعا ُؤنَا ِعن َد اللهَِّ ُق ْل أَتُنَبِّئُو َن اللهََّ بمِ َا ال يَ ْعلَُم فيِ َّ
الس َم َو ِ
ات َوال فيِ األرْ ِ
َما يُ ْش ِر ُكو َن ) [يونس.]18 :
ُسبْ َحانَ ُه وَتَ َعالىَ ع َّ
ونقول هلم أيضاً  ..حنن نؤمن معكم  ..بأن اهلل تعاىل أعطى األنبياء واألولياء الشفاعة  ..وهم

أقرب الناس إليه  ..لكن ربنا نهانا عن سؤاهلم ودعائهم ..

نعم  ..األنبياء واألولياء والشهداء  ..هلم شفاعة عند اهلل  ..ولكنها ليست بأيديهم يشفعون ملن
شاؤوا  ..ويرتكون من شاؤوا  ..كال  ..بل ال يشفعون إال بعد أن يأذن اهلل هلم  ..ويرضى عن
املشفوع ..
الثالث ..
وقد يعرتض بعض املتعلقني بالقبور فيقولون ..
إن الكثري من املسلمني يف القديم واحلديث يبنون على القبور ..ويتخذون املشاهد والقباب..
ويتحرون الدعاء عندها  ..فهل األمة كلها على باطل  ..وأنتم على احلق ..
فنقول هلم  :أكثر هذه املشاهد واألضرحة مكذوبة  ..ال تصح نسبتها إىل أصحابها ..كما تقدم ..
وأيضاً  ..فإن البناء على القبور وحتري الدعاء عندها  ..من البدع املنكرة ..
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كما يف قوله صلى اهلل عليه وسلم  ( :لعن اهلل اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد
حي ّذر ما صنعوا ) متفق عليه ..
الرابع ..
وهنا شبهة  ..قد يقذفها الشيطان يف بعض القلوب ..
وهي أن قرب النيب صلى اهلل عليه وسلم قد ُض ّمن املسجد النبوي دون نكري ..ولو كان ذلك حراماً
مل يدفن فيه ..كما حيتجون بوجود القبة على قربه صلى اهلل عليه وسلم ..
واجلواب :أن النيب صلى اهلل عليه وسلم دفن حيث مات  ..واألنبياء يدفنون حيث ميوتون كما
جاءت بذلك األحاديث ..
فدفن يف حجرة عائشة رضي اهلل عنها  ..فلم يدفن يف املسجد  ..وإمنا دفن يف احلجرة  ..هذا
يف أول األمر ..
والصحابة رضي اهلل عنهم دفنوه يف حجرة عائشة كي ال يتمكن أحد بعدهم من اختاذ قربه
مسجداً  ..كما يف حديث عائشة رضي اهلل عنها قالت  :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف
مرضه الذي مات فيه  ( :لعن اهلل اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد  ..قالت :
فلوال ذلك أُ ِبر َز قربه غري أنه خشي أن يتخذ مسجداً ) أخرجه البخاري ومسلم ..

نعم دفن أول األمر يف بيت عائشة  ..وكان بيت عائشة مالصقاً للمسجد من اجلهة الشرقية ..

ومضت السنوات  ..والناس يكثرون  ..والصحابة يوسعون املسجد من مجيع اجلهات  ..إال من
جهة القرب ..
وسعوه من جهة الغرب والشمال واجلنوب  ..إال اجلهة الشرقية فلم يوسعوه منها ألن القرب
حيجزهم عن ذلك ..
ويف سنة مثان ومثانني  ..أي بعد وفاة النيب صلى اهلل عليه وسلم بسبع وسبعني سنة  ..وبعدما
مات عامة الصحابة الذين كانوا باملدينة  ..أمر اخلليفة الولي ُد بن عبد امللك بهدم املسجد النبوي
لتوسعته  ..وأمر بتوسعته من مجيع اجلهات  ..وإضافة مجيع ُحجر أزواج النيب صلى اهلل عليه
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وسلم  ..عندها وسع من اجلهة الشرقية  ..وأدخلت فيه احلجرةَ النبوي َة حجرةَ عائشة رضي
اهلل عنها  ..فصار القرب بذلك يف املسجد  ( ..انظر :الرد على األخنائي ،ص  ،184وجمموع
الفتاوى 27 ،ـ  ، 323تاريخ ابن كثري.. ) 74/9 ،
فهذه قصة القرب واملسجد ..
إذن  ..ال يصح ألحد أبداً  ..أن حيتج مبا وقع بعد الصحابة رضي اهلل عنهم  ..ألنه خمالف
لألحاديث الثابتة  ..وما فهمه سلف األمة ..وقد أخطأ الوليد بن عبد امللك – عفا اهلل عنه  -يف
إدخاله احلجرة النبوية ضمن املسجد ..ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم نهى عن بناء املساجد
يوس َع املسجد من اجلهات األخرى دون أن يتعرض للحجرة
على القبور  ..وكان األصل أن َّ
النبوية ..
وكذلك القبة اليت فوق قربه صلى اهلل عليه وسلم  ..فإنها ليس بناؤها منه صلى اهلل عليه
وسلم  ..وال من الصحابة رضي اهلل عنهم وال من تابعيهم وال تابعي التابعني وال من علماء
أمته وأئمة ملته ..بل هذه القبة املعمولة على قربه صلى اهلل عليه وسلم من أبنية بعض ملوك
مصر املتأخرين  ..وهو قالوون الصاحلي املعروف بامللك املنصور يف سنة 678هـ(..انظر :حتذير
الساجد لأللباني ،ص  ،93وصراع بني احلق والباطل ،لسعد صادق  ،ص  ، 106تطهري
االعتقاد ،ص . ) 43

نداء  ..نداء ..
أقول للمتعلقني باملقبورين  ..يا قومنا أجيبوا داعي اهلل وآمنوا به ..
باهلل عليكم  ..هل تعلمون أن السلف الصاحل كانوا جيصصون قرباً ..أو يرجون بشراً ؟ أو
يتوسلون بضريح ومقام ؟ ويغفلون عن امللك العالم ؟
وهل تعلمون أن واحداً منهم وقف عند قرب النيب صلى اهلل عليه وسلم أو قرب أحد من أصحابه
وآل بيته ..يسأله قضاء حاجة من احلاجات  ..أو تفريج كربة من الكربات ؟
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وهل تعلمون أن الرفاعي والدسوقي واجليالني والبدوي أكرم عند اهلل وأعظم وسيلة إليه من
األنبياء واملرسلني ..والصحابة والتابعني ؟
وانظر إىل الصحابة يف عهد عمر رضي اهلل عنه يف املدينة النبوية  ..ملا أجدبت األرض  ..وانقطع
القطر  ..وشكوا ذلك إىل عمر رضي اهلل عنه  ..خرج بهم ثم صلى صالة االستسقاء  ..ثم رفع
يديه وقال :
اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا بدعاء نبينا لنا فأسقيتنا  ..اللهم وإنا نتوسل إليك بدعاء عم
نبيك صلى اهلل عليه وسلم  ..ثم التفت إىل العباس رضي اهلل عنه وقال  :قم يا عباس فاد ُع اهلل
أن يسقينا  ..فقام العباس ودعا اهلل تعاىل  ..وأمن الناس على دعائه وبكوا وابتهلوا  ..حتى
اجتمع فوقهم السحاب وأمطروا ..
فانظر إىل الصحابة الكرام  ..وهم أكثر منا فقهاً  ..وأعظم حمبة للنيب صلى اهلل عليه وسلم ..
ملا أصابتهم احلاجات  ..ونزلت بهم الكربات  ..ما ذهبوا إىل قرب نبيهم صلى اهلل عليه وسلم ..
وقالوا  :يا رسول اهلل !! اشفع لنا عند اهلل  ..كال  ..فهم يعلمون أن دعاء امليت ال جيوز وإن
كان نبياً مرسالً  ..أو ولياً مقرباً ..
فهم إذا أرادوا احلاجات  ..التمسوا كشف الكربات بالدعوات الصاحلات ..
فآهٍ ثم آهٍ  ..ملساكني اليوم يزدمحون على عظام ورفات  ..يلتمسون منها املغفرة والرمحات ..
يا قومنا  ..وحيكم ..
هل تعلمون أن النيب صلى اهلل عليه وسلم حينما نهى عن إقامة الصور والتماثيل  ..نهى عنها
عبثاً ولعباً  ..أم أنه خاف أن تعيد للمسلمني جاهليتهم األوىل ؟ بعبادة الصور والتماثيل ؟
وأي فرق بني من يعظم الصور والتماثيل  ..وبني من يعظم األضرحة والقبور  ..ما دام كل منها
جير إىل الشرك ..ويفسد عقيدة التوحيد ؟
ومن وسائل الشرك  ..الحلف بغير اهلل :
فال جيوز احللف بالكعبة  ..وال باألمانة  ..وال بالشرف  ..وال بربكة فالن  ..وال حبياة فالن
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..وال جباه النيب  ..وال جباه الولي  ..وال باآلباء واألمهات  ..كل ذلك حرام  ..ألن احللف
تعظيم ال يصح إال هلل ..
وقد روى أمحد عن ابن عمر مرفوعاً »\ :من حلف بغري اهلل فقد أشرك\» ..
وقال صلى اهلل عليه وسلم  :من كان حالفاً فليحلف باهلل أو ليصمت ..
فإذا حلف بغري اهلل  ..وكان احلالف يعتقد أن عظمة احمللوف به كعظمة اهلل فهو شرك أكرب
 ..وإن اعتقد أن احمللوف به أقل من اهلل  ..فهو شرك أصغر ..
ومن جرى على لسانه شيء من هذا بغري قصد  ..فكفارته أن يقول  :ال إله إال اهلل  ،كما روى
البخاري أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال  ( :من حلف فقال يف حلفه بالالت والعزى فليقل
 :ال إله إال اهلل ) ..
ومن كان احللف بغري اهلل جيرى على لسانه  ..فيجب أن جياهد نفسه على تركه ..
وبعضهم حيلف باهلل كاذباً  ..وال جيرتئ أن حيلف بشيخه كاذباً ..
ومن شرك األلفاظ الذي جيري على ألسنة بعض الناس ..
كقول بعضهم  :ما شاء اهلل وشئت  ..أو  :لوال اهلل وفالن  ..أو  :مالي إال اهلل وأنت  ..وهذا
من بركات اهلل وبركاتك ..
والصواب أن يقول  :ما شاء اهلل ثم فالن  ..ولوال اهلل ثم فالن ..

ومن وسائل الشرك :
تعليق التمائم واحلروز واألوراق واحلجب  ..خوفاً من العني وغريها  ..فإذا اعتقد أن هذه جمرد
أسباب وطرق لرفع البالء أو دفعه  ..فهذا شرك أصغر ..
أما إن اعتقد أنها تتحكم وتدفع البالء بنفسها  ..فهذا شرك أكرب ألنه تعلق بغري اهلل  ..وجعل
لغري اهلل تصرفاً يف الكون مع اهلل ..
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والتمائم نوعان :
من القرآن  :كمن يعلق قماشاً أو جلداً  ..أو قطعة ذهب  ..أو غريها قد كتب عليه آيات من
القرآن  ..وهذه ال جتوز  ..ألنها مل يرد فعلها عن النيب صلى اهلل عليه وسلم وأصحابه  ..وقد
جتر إىل تعليق غريها ..
والنوع الثاني  :من غري القرآن  ..كمن يعلق ما كتب عليه أمساء اجلن  ..ورموز السحرة  ..وهذا
من وسائل الشرك عياذاً باهلل ..
قال ابن مسعود  :من قطع متيمة من إنسان  ..فكأمنا أعتق رقبة ..
ورأى حذيفة بن اليمان رجالً قد علق يف يده حلقة من صفر ( حديد )  ..فقال له  :ما هذا ؟
قال  :من الواهنة  ..أي خوف العني ..
مت وهي عليك ما أفلحت أبداً ..؟؟؟
فقال  :انزعها فإنها ال تزيدك إال وهناً  ..لو َّ
وكذلك الرقى  ..وهي األذكار واألوراد اليت تقرأ على املريض ..
فاجلائز منها ما كان بكالم اهلل أو بأمساء اهلل وصفاته  ..مثل أن يقرأ الفاحتة واملعوذات على
املريض  ..أو يدعو بشيء مما ورد يف السنة النبوية ..
أما ترديد أمساء اجلن ..أو حتى ترديد أمساء املالئكة واألنبياء والصاحلني ..فهذا دعاء لغري
اهلل وهو شرك أكرب..
وكيفيتها  :أن يقرأ وينفث عل املريض  ..أو يقرأ يف ماء ويسقاه املريض ..

ومن الشرك  :ادعاء علم الغيب ..
فال يعلم الغيب إال اهلل وحده ..قال تعاىل  { :قل ال يعلم من يف السموات واألرض الغيب إال
اهلل } ..
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فال ميكن ألحد أبداً  ..أبداً  ..أن يعلم الغيب  ..ال ملك مقرب  ..وال نيب مرسل ..وال ولي
متعبد  ..وال إمام متبع  ..كال  ..كال  ..ال يعلم الغيب إال اهلل ..

إال أن يكون رسوالً يوحى اهلل إليه شيئاً من املغيبات  ..كما أخرب اهلل نبيه صلى اهلل عليه وسلم
مبكائد الكفار له  ..وأشراط الساعة  ..وحنو ذلك ..
فمن ادعى علم الغيب بأي وسيلة من الوسائل  ..كقراءة الكف أو الفنجان  ..أو النظر يف النجوم
 ..أو الكهانة أو السحر ..فهو كاذب كافر ..
وما حيصل من املشعوذين والدجالني من اإلخبار باملفقودات أو الغائبات  ..وعن أسباب بعض
األمراض  ..إمنا هو باستخدام اجلن والشياطني ..
وقد يذهب بعض ضعاف اإلميان إىل املنجمني فيسأهلم عن مستقبله وعن زواجه  ..وهذا حرام
 ..ومن ادعى علم الغيب أو صدق من يدعيه فهو مشرك كافر ..
ومن ذلك اللجوء إىل أبراج احلظ يف اجلرائد واجملالت  ..أو االتصال هاتفياً على بعض من يدعي
معرفة الغيب  ..أو سؤالهُ م  ..كل ذلك حرام ..

ومن وسائل الشرك  :السحر والكهانة والعرافة ..
والسحر هو  :عزائم وكالم وأدوية وتدخينات  ..وله حقيقة  ..وقد يؤثر يف القلوب واألبدان ..
فيمرض  ..ويقتل  ..ويفرق بني املرء وزوجه ..
وهو من أعظم الذنوب  :قال صلى اهلل عليه وسلم اجتنبوا السبع املوبقات قالوا  :وما هي ؟ قال
 :اإلشراك باهلل والسحر )..
فالسحر فيه استخدام الشياطني  ..والتعلق بهم  ..والتقرب إليهم مبا حيبونه  ..ليقوموا خبدمة
الساحر  ..وفيه أيضاً ادعاء علم الغيب  ..وهذا كفر وضالل ..
اح ُر َحيْ ُث أَتَى } ..
اح ٍر َوال يُفْلِ ُح َّ
الس ِ
لذا قال تعاىل  { :إِنمََّا َصنَ ُعوا َكيْ ُد َس ِ
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وحكم الساحر القتل  ..كما فعل مجاعة من الصحابة رضي اهلل عنهم ..
والعجب أننا أصبحنا يف زمان  ..تساهل الناس فيه بالسحر  ..ورمبا عدوا ذلك فناً من الفنون
اليت يفتخرون بها  ..ومينحون اجلوائز ألصحابها ..
ويقيمون للسحرة احلفالت..واملسابقات..وحيضرها آالف املتفرجني واملشجعني ..وهذا من
التهاون بالعقيدة
وما أمجل أن يصنع بالساحر ما صنعه أبو ذر الغفاري رضي اهلل عنه ..
فإنه دخل على أحد اخللفاء فرأى بني يديه ساحراً  ..يلعب بسيف يف يده  ..وخييل للناس
أنه يضرب يقطع رأس الرجل ثم يعيده ..
فجاء أبو ذر من اليوم التالي  ..وقد لبس رداءه  ..وخبأ سيفه حتته  ..ثم دخل على اخلليفة
 ..فإذا الساحر بني يديه يلعب بالسيف  ..ويسحر أمام الناس  ..وهم يف عجب وإعجاب ..
فاقرتب منه أبو ذر  ..ثم أخرج سيفه فجأة ورفع وهوى به على رقبة هذا الساحر  ..فأطار
رأسه ..
فسقط الساحر صريعاً  ..وقال أبو ذر  :مسعت النيب صلى اهلل عليه وسلم يقول  :حد الساحر
ضربة بالسيف ..
ثم التفت إليه أبو ذر وقال  :أحيي نفسك  ..أحيي نفسك  ..؟؟؟
وقد قال صلى اهلل عليه وسلم  ( :من أتى كاهنا فصدقه مبا يقول فقد كفر مبا أنزل على حممد
صلى اهلل عليه وسلم ) .
ومما جيب التنبه له  :أن السحرة والكهان والعرافني يعبثون بعقائد الناس  ..حبيث يظهرون
مبظهر األطباء  ..فيأمرون املرضى بالذبح لغري اهلل  ..بأن يذحبوا خروفاً صفته كذا وكذا  ..أو
دجاجة ..
وأحياناً يكتبون هلم الطالسم الشركية  ..والتعاويذ الشيطانية ..
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بصفة حروز يعلقونها يف رقابهم  ..أو يضعونها يف صناديقهم  ..أو يف بيوتهم ..
وبعضهم يظهر مبظهر الولي الذي له خوارق وكرامات  ..كأن يضرب نفسه بالسالح  ..أو يضع
نفسه حتت عجالت السيارة وال تؤثر فيه ..
أو غري ذلك من الشعوذات  ..اليت هي يف حقيقتها سحر من عمل الشيطان  ..جيريه على
أيديهم ..
وشياطينهم ختنس عند ذكر اهلل ..
كما ذكر أحد الشباب أنه سافر يوماً إىل إحدى الدول  ..ودخل أحد مسارحها  ..وأخذ ينظر
إىل ما يسمى السريك ..
قال  :وبينما حنن ننظر إىل األلعاب املتنوعة  ..فإذا بامرأة تأتي ثم متشي على حبل بقدرة
عجيبة  ..ثم قفزت على اجلدار  ..ومشت عليه كما متشي البعوضة  ..والناس قد أخذ منهم
العجب منها كل مأخذ  ..فقلت يف نفسي  ..ال ميكن أن يكون ما تفعله حركات بهلوانية تدربت
موحد  ..ال أرضى مبثل هذا فتحريت ماذا أفعل ؟
عليها  ..صحيح أنا عاص  ..لكين ّ
فتذكرت إني حضرت خطبة مجعة عن السحر والسحرة  ..وكان مما ذكر الشيخ أن السحرة
يستعملون الشياطني  ..وأن الشياطني يبطل كيدها  ..وتفنى قوتها إذا ذكر اهلل ..
فقمت من على كرسيي  ..ومضيت أمشي متجهاً إىل خشبة املسرح  ..والناس يصفقون معجبني
 ..ويظنوني لفرط إعجابي  ..أقرتب من الساحرة ..
فلما وصلت إىل املسرح  ..وصرت قريباً من هذه الساحرة  ..وجهت نظري إليها ثم قرأت آية
الكرسي  ( :اهلل ال إله إال هو احلي القيوم ال تأخذه سنة وال نوم  .. ) ..فبدأت املرأة تضطرب
 ..وتضطرب  ..فواهلل ما ختمت اآلية إال وقعت على األرض  ..وأخذت تنتفض  ..وقام الناس
وفزعوا  ..ومحلوها إىل املستشفى ..
وصدق اهلل إذ قال ( إن كيد الشيطان كان ضعيفاً )  ..وقال  ( :ومكروا ومكر اهلل واهلل خري
املاكرين ) ..
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ومن وسائل الشرك  :تعظيم التماثيل والنصب
التذكارية ..
والتماثيل مجع متثال  ..وهو الصورة اجملسمة على شكل إنسان أو حيوان ..
والنصب التذكارية  :متاثيل يقيمونها على صور الزعماء والعظماء  ..وينصبونها يف امليادين
واحلدائق وحنوها ..
وما وقع الشرك يف األرض إال بسبب هذه التماثيل ..
أما ترى قوم نوح ملا صنعوا متاثيل لرجال منهم  ..مل ميض عليهم زمن حتى عبدوهم من دون
اهلل ..
لذا نهى صلى اهلل عليه وسلم عن نصب التماثيل  ..وعن تعليق الصور  ..ألن ذلك وسيلة إىل
الشرك ..
بل لعن صلى اهلل عليه وسلم املصورين  ..وأخرب أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة  ..وأمر بطمس
الصور  ..وأخرب أن املالئكة ال تدخل بيتا فيه صورة ..

ومن وسائل الشرك  :التوسل البدعي :
كالتوسل جباه النيب صلى اهلل عليه وسلم  ..أو بذوات املخلوقني أو حقهم  ..أو بطلب الدعاء
والشفاعة من األموات  ..فال جيوز أن يقول يف دعائه  :اللهم إني اسألك جباه نبيك  ..أو حبق
فالن  ..أو بروح امليت فالن  ..كل هذا ال جيوز ..
والتوسل اجلائز املشروع  ..هو التوسل إىل اهلل بأمسائه وصفاته  ..كأن يقول  :يا رحيم ارمحين
 ..يا غفور اغفر لي ..
وكذلك التوسل إىل اهلل تعاىل باإلميان واألعمال الصاحلة  ..كأن يقول اللهم بإمياني بك وتصديقي
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لرسلك  ..أدخلين جنتك ..
والتوسل إىل اهلل بدعاء الصاحلني األحياء  ..كأن يطلب من عبد صاحل حي  ..أن يدعوا اهلل له
 ..فإن دعاء املسلم ألخيه بظهر الغيب مستجاب  ..أما طلب الدعاء من ميت يف قربه  ..فال
جيوز ..

فكل ما سبق هو من حقوق اهلل على عباده  ..ال
يجوز صرفه لغير اهلل تعالى ..
ومن اإليمان باهلل أيض ًا :
اعتقاد أن اهلل رب كل شيء وأنه املستحق للعبادة ..
ري } ..
وله األمساء احلسنى والصفات العلى  { ..لَيْ َس َك ِمثْلِ ِه َش ْي ٌء وَ ُهوَ ال ّس ِمي ُع الْبَ ِص ُ
ونؤمن بأن اهلل يتكلم متى شاء مبا شاء كيف شاء  ..كما قال  { :وكلم اهلل موسى تكليما } ..
والقران ومجيع الكتب السماوية  ..هي كالم اهلل ..
ونؤمن بأن اهلل عا ٍل على خلقه بذاته وصفاته ..
وبأنه خلق السموت واألرض يف ستة أيام ثم استوى على العرش  ..واستواؤه على العرش يليق
جبالله وعظمته ال يعلم كيفيته إال هو عز وجل ..
ومع أنه عا ٍل على عرشه  ..إال أنه يعلم أحوال خلقه  ..ويسمع أقواهلم  ..ويرى أفعاهلم ..
ويدبر أمورهم ..
ونؤمن بأن املؤمنني يرون ربهم يوم القيامة  ..قال تعاىل  { :وجوه يومئذ ناضرة * إىل ربها
ناظرة } ..
وكل ما أخرب اهلل به يف كتابه وما أخرب به رسوله صلى اهلل عليه وسلم من صفات ربنا فنحن
مؤمنون بها  ..مصدقون حبقيقتها  ..على الوجه الالئق به عز وجل ..
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واإليمان بالمالئكة :
أن اهلل خلقهم من نور  ..ووكلهم بأعمال يقومون بها ..
وهم عباد ال يعصون اهلل ما أمرهم  ..ويفعلون ما يؤمرون  ..هم أكثر منا عدداً  ..وأكثر خوفاً
وتعبداً ..
روى البخاري ومسلم أن يف السماء بيتاً يسمى بالبيت املعمور يدخله َّ
كل يوم سبعون ألف ملك
فيصلون ثم خيرجون منه  ..ثم ال يعودون إليه إىل يوم القيامة ..
وص ّح عند أبي داود والطرباني أنه صلى اهلل عليه وسلم قال  ( :أُذن لي أن أحدث عن ملك من

مالئكة اهلل عز وجل من محلة العرش ما بني شحمة أذنه إىل عاتقه مسريةُ سبعمائة عام ) ..
ولبعض املالئكة أعمال خاصة  ..فجربيل موكل بالوحي إىل األنبياء .
وميكائيل باملطر والنبات  ..وإسرافيل بالنفخ يف الصور عند قيام الساعة ..
وملك املوت موكل بقبض األرواح  ..ومالك خازن النـار ..

وهلل مالئكة موكلون باألجنـة يف األرحام  ..وآخرون موكلون حبفظ بين آدم  ..ومنهم موكلون
بكتابة أعمال بين آدم  ..ومالئكة موكلون بسؤال امليت يف قربه  ..وغري ذلك ..
هؤالء هم املالئكة  ..وهم عامل غييب  ..نؤمن بوجودهم وإن كنا ال نراهم ..
وهناك خملوقات أخرى غائبة عنا أيضاً  ..وهم :
اجلن  ..وهم خملوقون من نار  ..وخلقهم اهلل قبل خلق اإلنس  ..كما قال تعاىل :

{ وَلَقَ ْد َخلَقْنَا اإلِن َسا َن ِمن َصلْ َصا ٍل ّم ْن حمَ َإٍ ّم ْسنُ ٍ لجْ َ َ ََْ
َُ ّ
وم } .
ون * وَا آ ّن خلقنا ُه ِمن قبْل ِمن ن ِار ال ّس ُم ِ

وهم مكلفون مأمورون بالعبادة  ..فمنهم املؤمن ومنهم الكافر  ..ومنهم املطيع  ..ومنهم العاصي ..
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وهم يعتدون على اإلنس أحياناً  ..كما يعتدي اإلنس عليهم أحياناً ..
ومن عدوان اإلنس عليهم أن يستجمر اإلنسان (أي ميسح فرجه بعد البول والغائط ) بعظم أو
روث  ..ففي مسلم قال النيب صلى اهلل عليه وسلم عن العظم والروث  ( :ال تستنجوا بهما فإنهما
طعام إخوانكم من اجلن ) ..
ومن عدوان اجلن على اإلنس  ..تسلطهم بالوسوسة  ..وختويفهم  ..وصرعهم ..
وميكن للمسلم أن يتحصن منهم باألذكار الشرعية  ..كقراءة آية الكرسي  ..واملعوذات  ..واألذكار
الشرعية الثابتة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم  ..أما التقرب إليهم بالذبح هلم ودعائهم التقاء
شرهم فهذا من صور الشرك ..
وال شك أن اجلن والشياطني ضعفاء  ..وكيدهم ضعيف  ..ولكن اإلنسان إذا كثرت معاصيه ..
وصار ينظر إىل احلرام  ..ويسمع املعازف  ..وضعف إميانه َّ ..
وقل تعلقه بربه  ..وغفل عن ذكر
اهلل  ..وعن التحصن باألذكار الشرعية استطاعوا التسلط عليه ..
قال تعاىل عن الشيطان وجنده  { :إِنَّ ُه لَيْ َس لَ ُه ُسلْ َطا ٌن َعلَى الَّ ِذي َن آ َمنُوا َو َعلَى َربِّ ِهمْ يَتَ َو َّكلُو َن *
إِنمََّا ُسلْ َطانُ ُه َعلَى الَّ ِذي َن يَتَوَلَّوْنَ ُه وَالَّ ِذي َن ُهمْ بِ ِه ُم ْش ِر ُكو َن } ..
واإليمان بالكتب :
وهي الكتب اليت أنزهلا على أنبيائه  ..هداية للخلق  ..وهي كثرية  ..نؤمن بها كلها ..
وقد أخربنا اهلل بأربعة منها ..
فالقرآن أنزله اهلل على حممد  ..والتوراة على موسى  ..واإلجنيل على عيسى  ..والزبور على
داود  ..عليهم الصالة والسالم ..
وكلها كالم اهلل تعاىل  ..والقرآن هو آخرها وأعظمها  ..مجع اهلل فيه ما يف الكتب السابقة ..
اب َو ُم َهيْ ِمناً َعلَيْ ِه } ..
قال تعاىل َ { :وأَنْ َزلْنَا إِلَيْ َك الْ ِكتَ َ
اب بِالحْ َ ِّق ُم َصدِّقاً لمَِا بَينْ َ يَ َديْ ِه ِم َن الْ ِكتَ ِ
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واإلميان باألنبياء والرسل  ..عليهم السالم ..

فقد بعث اهلل يف كل أمة رسوالً يدعوهم إىل عبادة اهلل وحده ال شريك له  ..وأول الرسل  :نوح
وأخرهم حممد عليهم الصالة والسالم ..
والرسل عددهم كثري  ..منهم من أخربنا اهلل بامسه  ..وقص علينا خربه  ..ومنهم من مل خيربنا
به ..فنؤمن بهم كلهم ..قال تعـاىل  { :وَلَقَ ْد أَرْ َسلْنَا ُر ُسالً ّمن قَبْلِ َك ِمنْهُم ّمن قَ َص ْصنَا َعلَيْ َك وَ ِمنْ ُهمْ
ص َعلَيْ َك}..
ّمن لمّْ نَقْ ُص ْ
وهم بشر خملوقون ال فرق بينهم وبني الناس إال أنهم يوحى إليهمُ {..ق ْل إِنمََّا أَنَا بَ َش ٌر ِمثْلُ ُكمْ
ُوحى إِلَ َّي }..
ي َ
نعم  ..هم بشر يأكلون ويشربون  ..وميرضون وميوتون ..

وجيب اإلميان بهم مجيعاً فمن كفر برسالة واحد منهم فقد كفر باجلميع ..

َّ َ ُ
ني }  ..وقال عن قوم هود ( َك َّذبَ ْت عَا ٌد المُْرْ َسلِ َ
وح المُْرْ َسلِ َ
ني
قال اهلل عن قوم نوح  { :كذبَ ْت قوْ ُم ن ٍ
)  ..مع أن كل أمة مل تكذب إال نبيها  ..ولكن ألن رسالة مجيع األنبياء واحدة فمن كذب
بواحد منهم فقد كذب باجلميع ..
وعلى هذا فالنصارى الذين كذبوا حممداً صلى اهلل عليه وسلم ومل يتبعوه هم مكذبون للمسيح بن
مريم ..

ألنه بشرهم مبحمد صلى اهلل عليه وسلم وأمرهم باتباعه  ..فلم يطيعوه  ..وقل مثل ذلك يف
اليهود  ..وغريهم ..
واإليمان باليوم اآلخر ..
وهو التصديق مبا ذكر اهلل يف كتابه  ..وأخرب به رسوله صلى اهلل عليه وسلم  ..مبا يقع بعد
املوت ..
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فتؤمن أوالً بعذاب القرب ونعيمه  ..وهو ثابت بالكتاب والسنة ..
قال تعاىل  { :وحاق بآل فرعون سوء العذاب * النار يعرضون عليها غدواً وعشياً ويوم تقوم
الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب } ..
وقال تعاىل عن املنافقني  { :سنعذبهم مرتني ثم يردون إىل عذاب عظيم }  ..قال ابن مسعود
وغريه  :العذاب األول يف الدنيا  ..والثاني عذاب يف القرب  ..ثم يردون إىل عذاب عظيم يف النار
..
أما األحاديث يف إثبات عذاب القرب ونعيمه  ..فهي كثرية  ..بل قد صرح ابن القيم وغريه أنها
متواترة  ..ويف السنة أكثر من مخسني حديثاً يف ذلك ..
مر بقربين  ..فقال  :إنهما ليعذبان وما
منها ما يف الصحيحني أن النيب صلى اهلل عليه وسلم َّ
يعذبان يف كبري أما أحدهما فكان ال يسترت من البول وأما اآلخر فكان ميشي بالنميمة ) ..
ومنها ما يف الصحيحني أنه صلى اهلل عليه وسلم كان يقول يف دعائه  ( :اللهم إني أعوذ بك
من عذاب القرب .. ) ..
وعذاب القرب ونعيمه أمور غيبية  ..ال تقاس بالعقل ..

ومن اإليمان باليوم اآلخر ..
اإلميان بالبعث وإحياء املوتى حني ينفخ يف الصور  ..فيقومون حفاة عراة غرالً ( غري خمتوننني
)  ..كما قال تعاىل  { :ثُ ّم إِنّ ُكمْ بَ ْع َد َذلِ َك لمََيّتُو َن * ثُ ّم إِنّ ُكمْ يَوْمَ الْقِيَا َم ِة تُبْ َعثُو َن } ..

واإلميان باحلساب واجلزاء  ..قال اهلل  { :إِ ّن إِلَيْنَآ إِيَابَ ُهمْ * ثُ ّم إِ ّن َعلَيْنَا ِح َسابَ ُهمْ } ..

واإلميان باجلنة والنار  ..فاجلنة  ..دار املتقني  ..فيها ما ال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر
على قلب بشر ..

والنار هي دار العذاب  ..فيها من العذاب والنكال ماال خيطر على البال ..
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وتؤمن كذلك بأشراط الساعة الصغرى  ..والكربى  ..كخروج الدجال  ..ونزول عيسى عليه
السالم من السماء  ..وطلوع الشمس من مغربها  ..وخروج دابة األرض من موضعها  ..وغري
ذلك ..
ونؤمن  ..بالشفاعة  ..واحلوض وامليزان  ..ورؤية اهلل تعاىل  ..وغري ذلك من أمور اآلخرة ..

واإليمان بالقدر خيره وشره :
فتؤمن بأن اهلل قبل أن خيلق اخللق  ..علم كل شيء مجلة و تفصيالً  ..وكتبه يف اللوح احملفوظ
 ..وخلق مجيع الكائنات { اللهُّ َخالِ ُق ُكـ ّل َش ْيءٍ وَ ُهوَ َعلَ َى ُك ّل َش ْيءٍ وَ ِك ٌ
يل } ..

وال حيدث يف هذا الكون شيء إال وقد علم اهلل حدوثه  ..وأذن به..قال اهلل  { :إِنَّا ُك َّل َش ْيءٍ
َخلَقْنَا ُه بِقَد ٍَر }

وكل إنسان له مشيئة وقدرة  ..خيتار بهما فعل الشيء أو تركه  ..فهو إن أراد توضأ وصلى
 ..وإن أراد ضل وزنى  ..لذا هو حماسب وجمازى  ..وال جيوز أن حيتج بالقدر على ترك
الواجبات  ..أو فعل احملرمات ..

ومما يقدح في اإليمان ..
االستهزاء بالدين  ..فهو ردة عن اإلسالم  ..قال اهلل :
{ قل أباهلل وآياته ورسوله كنتم تستهزؤن * ال تعتذروا قد كفرمت بعد إميانكم } ..
ومثل هذا ما يقوله بعضهم  :إن اإلسالم دين قديم ال يصلح لعصرنا  ..أو إنه تأخر ورجعية ..
أو يقول  :إن القوانني الوضعية أحسن من اإلسالم  ..أو يقول يف من يدعو إىل التوحيد وينكر
عبادة القبور واألضرحة  :هذا متطرف  ..أو هذا وهابي  ..أو يفرق املسلمني ..
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ومن أكبر القوادح في اإليمان  ..الحكم بغير ما أنزل اهلل ..
فمن مقتضى اإلميان باهلل احلكم بشرعه ..
يف األقوال واألفعال  ..واخلصومات واألموال  ..وسائر احلقوق ..
فيجب على احلكام أن حيكموا مبا أنزل اهلل  ..وجيب على الرعية أن يتحاكموا إىل ما أنزل اهلل
 ..وال جيتمع اإلميان مع التحاكم إىل غري ما أنزل اهلل  ..فقال تعاىل :
{ فال وربك ال يؤمنون حتى حيكموك فيما شجر بينهم ثم ال جيدوا يف أنفسهم حرجاً مما قضيت
ويسلموا تسليماً }  ..وقال َ ( :و َمن لمَّْ يحَ ْ ُكم بمِ َا أَن َز َل اللهُّ فَأُوْلَـئِ َك ُه ُم الْ َكا ِف ُرو َن ) ..

فال بد من احلكم مبا أنزل اهلل  ..يف كل شيء يف البيع والشراء  ..والسرقة  ..والزنا  ..وغريها
 ..وليس يف أحكام الطالق والزواج واألحوال الشخصية فقط ..
ومن شرع قوانني للناس  ..وزعم أن هذه القوانني أنسب وأفضل من حكم اهلل فهو كافر  ..نعم
كافر ..
قال اهلل  { :أم هلم شركاء شرعوا هلم من الدين ما مل يأذن به اهلل }  ..وقال اهلل  { :أفحكم
اجلاهلية يبغون ومن أحسن من اهلل حكما لقوم يوقنون } ..
ويف الصحيح أنه ملا أنزل اهلل  { :اختذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون اهلل }  ..قال عدي
بن حامت رضي اهلل عنه  :يا رسول اهلل  ..لسنا نعبدهم  ..قال  ( :أليس حيلون لكم ما حرم
اهلل فتحلونه  ..وحيرمون ما أحل اهلل فتحرمونه ؟ )  ..قال  :بلى  .قال صلى اهلل عليه وسلم
»\ :فتلك عبادتهم \» ..

ومن القوادح في اإليمان  ..مواالة الكفار  ..أو معاداة المؤمنين ..
وال شك  ..أنه جيب على املسلمني أن يعادوا الكافرين من اليهود والنصارى وسائر املشركني ..
ُو ُكمْ أَوْلِيَاءَ
وأن حيذروا مودتهم  ..كما قال تعاىل  { :يَا أَيُّهَا الَّ ِذي َن آ َمنُوا ال تَتَّ ِخ ُذوا َعد ِّ
ُوي وَ َعد َّ
تُلْقُو َن إِلَيْ ِهمْ بِالمََْو َّدةِ َوقَ ْد َكفَ ُروا بمِ َا َجاءَ ُكمْ ِم َن الحْ َ ِّق } ..
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بل حرم اهلل حمبة اآلباء واإلخوان  ..إن كانوا كفاراً  ..قال تعاىل  { :ال تجَ ِ ُد قَوْماً يُؤْ ِمنُو َن بِاللهَِّ
وَالْيَوْ ِم الآْ ِخ ِر يُوَادُّو َن َم ْن َح َّاد اللهََّ وَ َر ُسولَ ُه وَلَوْ َكانُوا آبَاءَ ُهمْ أَوْ أَبْنَاءَ ُهمْ أَوْ إِ ْخوَانَ ُهمْ أَوْ َع ِشريَتَ ُهمْ
} ..
واآليات يف هذا املعنى كثرية  ..تدل كلها على وجوب بغض الكفار ومعاداتهم  ..لكفرهم باهلل
 ..وعدائهم لدينه  ..ومعاداتهم ألوليائه  ..وكيدهم لإلسالم وأهله ..
ات
َت الْبَ ْغ َضاء ِم ْن أَفْوَا ِه ِهمْ وَ َما تخُ ْ فِي ُصدُو ُر ُهمْ أَ ْكبرَُ قَ ْد بَيَّنَّا لَ ُك ُم اآليَ ِ
كما قال تعاىل  { :قَ ْد بَد ِ
َ ُ
اب ُكلِّ ِه وَإِ َذا لَقُو ُكمْ قَالُواْ
إِن ُكنتُمْ تَ ْعقِلُو َن * هَاأنتُمْ أوْالء تحُ ِ بُّونَ ُهمْ وَالَ يحُ ِ بُّونَ ُكمْ وَتُؤْ ِمنُو َن بِالْ ِكتَ ِ
آ َمنَّا وَإِ َذا َخلَوْاْ ع ُّ
ُور * إِن
ات ُّ
َضواْ َعلَيْ ُك ُم األَنَا ِم َل ِم َن الْ َغيْ ِظ ُق ْل ُموتُواْ بِ َغيْ ِظ ُكمْ إِ َّن اللهَّ َعلِي ٌم بِ َذ ِ
الصد ِ
تمَْ َس ْس ُكمْ َح َسنَ ٌة تَ ُسؤْ ُهمْ وَإِن تُ ِصبْ ُكمْ َسيِّئَ ٌة يَفْرَ ُحواْ بِهَا وَإِن تَ ْصبرِ ُواْ وَتَتَّقُواْ الَ يَ ُض ُّر ُكمْ َكيْ ُد ُهمْ َشيْئًا
إِ َّن اللهَّ بمِ َا يَ ْع َملُو َن محُ ِ ي ٌط } ..
وواقع اليهود والنصارى اليوم ال خيفى  ..يف كيدهم لإلسالم  ..وحماربة أهله والتنفري منه ..
وإنفاق األموال الضخمة للصد عن سبيله ..
ومن صور مواالة بعض املسلمني للكافرين اليوم  :خمالطتهم وموادتهم من غري قصد الدعوة  ،أو
مساكنتهم يف بالدهم  ،أو السفر إليهم من غري ضرورة  ..والتشبه بهم يف اللباس  ،أو املظهر ،
أو طريقة احلياة  ..أو التكلم بلغتهم من غري حاجة ..

ومن أكبر القوادح في اإليمان ..
تنقص أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم ..أو سبهم  ..أو تنقص أهل بيته الكرام ..
فنحب أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم  ..وال نغلوا يف حب أحد منهم  ..ال يف علي رضي
اهلل عنه  ..وال يف غريه ..
وال نتربأ من أحد منهم  ..ونبغض من يبغضهم ..
لأَْ
وال نذكرهم إال خبري  ..قال تعاىل {:وَ َّ
َاج ِري َن وَالأَْنْ َص ِار وَالَّ ِذي َن اتَّبَ ُعو ُهمْ
السابِقُو َن ا َّولُو َن ِم َن المُْه ِ
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ان رَ ِض َي اللهَُّ َعنْ ُهمْ وَرَ ُضوا َعنْ ُه } ..
بِإِ ْح َس ٍ

ومذهب أهل السنة واجلماعة فيما حدث بينهم من خالفات أو حروب  ..اإلمساك عن ذلك كله
 ..فهم بشر خيطئون ويصيبون  ..وكما عصم اهلل سيوفنا عن الدخول يف تلك الفنت فلنعصم منها
ألسنتنا  ..ونقول  :هم بشر هلم رب جيمعهم يوم القيامة وحيكم بينهم ..
ونثبت اخلالفة بعد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ألبي بكر  ..تفضيالً له وتقدمياً على مجيع
األمة  ..ثم لعمر  ..ثم لعثمان  ..ثم لعلي رضي اهلل عنهم ..

ومن القوادح في اإليمان ..
ما استحدثه بعض املسلمني من بدع يزعمون أنها تقربهم إىل اهلل ..
كاالحتفال مبولد النيب صلى اهلل عليه وسلم  ..والقيام له يف أثناء ذلك  ..وإلقاء السالم عليه ..
أو االحتفال مبولد غريه من األولياء والصاحلني ..
وذلك كله من البدع الدين  ..مل يفعله النيب صلى اهلل عليه وسلم  ..وال الصحابة رضي اهلل
عنهم ..
وقد ثبت عنه صلى اهلل عليه وسلم أنه قال  ( :من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد )
أي مردود عليه ..
وقال  ( :كل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة ) ..
وقال تعاىل { اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت ورضيت لكم اإلسالم ديناً } ..
وإحداث مثل هذه املوالد يفهم منه أن اهلل مل يكمل الدين  ..حتى جاء املتأخرون فأحدثوا
عبادات زعموا أنها تقربهم إىل اهلل  ..وهذا اعرتاض على اهلل ورسوله ..
فلو كان االحتفال باملوالد من الدين الذي يرضاه اهلل لبينه الرسول صلى اهلل عليه وسلم لألمة ..
وقد صرح العلماء بإنكار املوالد  ..ألنها عبادة مبتدعة حمدثة ..
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خاصة إذا وقع فيها غلو يف الرسول صلى اهلل عليه وسلم  ..واختالط النساء بالرجال  ..أو
استعمال آالت املالهي ..
وقد يقع فيها الشرك األكرب بدعاء الرسول صلى اهلل عليه وسلم  ..واالستغاثة به  ..وطلبه املدد
 ..واعتقاد أنه يعلم الغيب  ..وحنو ذلك من األمور الكفرية ..
كما يردد بعضهم قول البوصريي :
يا أكرم اخللق ما لي من ألوذ به *** سواك عند حدوث احلادث العمم
إن مل تكن آخذا يوم املعاد يدي *** صفحا وإال فقل يا زلة القدم
فإن من جودك الدنيا وضرتها *** ومن علومك علم اللوح والقلم
ومثل هذه األوصاف  :علم الغيب  ..واملغفرة يوم القيامة  ..والتحكم يف الدنيا واآلخرة  ..ال تصح
إال ملن بيده ملكوت السموات واألرض ..
وهذه تقع كثرياً  ..يف االحتفال مبولد النيب صلى اهلل عليه وسلم  ..أو مولد غريه من األولياء ..
فإن قيل  ..إن هذه املوالد يذكر فيها الرسول  ..وتقرأ سريته  ..قلنا ..
هذا كالم حسن  ..ولكن ميكن أن يذكر الرسول صلى اهلل عليه وسلم وسريته من غري حتديد موعد
معني كل سنة  ..فيذكر على املنابر  ..أو يف احملاضرات  ..أو اجملالس العامة  ..وغريها ..
وقد قال تعاىل  { :فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل اهلل والرسول } ..
وقد رددنا االحتفال باملوالد إىل كتاب اهلل فوجدناه يأمرنا باتباع نبينا  ..وخيربنا بأن الدين
كامل ..
ورددنا االحتفال باملوالد إىل سنة الرسول صلى اهلل عليه وسلم فلم جند فيها أنه فعله وال أمر به
وال فعله أصحابه  ..فعلمنا أنه ليس من الدين  ..بل هو من البدع احملدثة ..
بل هو من التشبه باليهود والنصارى يف أعيادهم ..

لأَْ
َ
ض
وال ينبغي للعاقل أن يغرت بكثرة من يفعله من الناس  ..قال تعاىل { وَإِ ْن تُ ِط ْع أ ْكثَرَ َم ْن فيِ ا رْ ِ
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ُضلُّ َ
يل اللهَِّ } ..
يِ
وك َع ْن َسبِ ِ
ومن العجائب :
أن بعض الناس جيتهد يف حضور االحتفاالت املبتدعة  ..ويتخلف عن اجلمع واجلماعات ..
وبعضهم يظن أن النيب صلى اهلل عليه وسلم حيضر املولد  ..ولذا يقومون مرحبني ..
وهذا باطل وجهل  ..فإن الرسول صلى اهلل عليه وسلم يف قربه  ..ال خيرج منه قبل يوم القيامة
 ..وروحه يف عليني عند ربه يف دار الكرامة  ..قال صلى اهلل عليه وسلم  ( :أنا أول من ينشق
عنه القرب يوم القيامة ) ..
أما الصالة والسالم عليه  ..فهي من أفضل القربات  ..قال تعاىل  { :إن اهلل ومالئكته يصلون
على النيب يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما } ..
ونعلم مجيعاً أنه ال يتم إميان عبد حتى حيب الرسول صلى اهلل عليه وسلم  ..ويعظمه ..
ومن تعظيمه وتوقريه  ..اختاذه إماما متبوعاً ..
فال نتجاوز  ..ما شرعه من العبادات ..
قال اهلل ُ { :ق ْل إِ ْن ُكنْتُمْ تحُ ِ بُّو َن اللهََّ فَاتَّبِ ُعونِي يحُ ْ بِبْ ُك ُم اللهَُّ وَيَ ْغفِرْ لَ ُكمْ ُذنُوبَ ُكمْ وَاللهَُّ َغفُو ٌر رَ ِحي ٌم
} ..

ومن البدع الظاهرة :
االحتفال بليلة  27من رمضان :
فهدي النيب صلى اهلل عليه وسلم يف رمضان اإلكثار من العبادات  ..وكان يف العشر األخري يزيد
االجتهاد ..
وقال صلى اهلل عليه وسلم كما يف الصحيحني  :من قام رمضان إمياناً واحتساباً غفر له ما تقدم
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من ذنبه  ..ومن قام ليلة القدر إمياناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ..
هذا هدي الرسول صلى اهلل عليه وسلم يف رمضان ويف ليلة القدر  ..وأما االحتفال بليلة سبع
وعشرين على أنها ليلة القدر فهو
خمالف هلدي الرسول صلى اهلل عليه وسلم فاالحتفال بها بدعة  ..خاصة أن ليلة القدر قد تكون
ليلة السابع والعشرين  ..وقد تكون غريها من الليالي ..
ومن البدع أيض ًا :
االحتفال بليلة اإلسراء واملعراج ..
وال ريب أن اإلسراء واملعراج من الدالئل على صدق الرسول صلى اهلل عليه وسلم ..
وقد ثبت اإلسراء واملعراج يف الكتاب والسنة ..
والليلة اليت حصل فيها اإلسراء واملعراج مل يأت يف األحاديث الصحيحة تعيينها ال يف رجب
وال غريه ..
ولو ثبت تعيينها مل جيز ختصيصها بشيء من عبادة أو احتفال ..
ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم وأصحابه رضي اهلل عنهم مل حيتفلوا بها  ..ومل خيصوها بشيء ..
والنيب صلى اهلل عليه وسلم قد بلغ الرسالة  ..وأدى األمانة  ..فلو كان تعظيم هذه الليلة
واالحتفال بها من دين اهلل لبينه لنا ..

ومن البدع :
االحتفال بليلة النصف من شعبان وختصيص يومها بالصيام ..
وليس على ذلك دليل جيوز االعتماد عليه  ..وقد ورد يف فضلها أحاديث ضعيفة ال جيوز
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االعتماد عليها ..
أما ما ورد يف فضل الصالة فيها فكله موضوع  ..كما نبه على ذلك ابن رجب ..
وروى ابن وضاح عن زيد بن أسلم قال :
ما أدركنا أحداً من مشيختنا وال فقهائنا يلتفتون إىل النصف من شعبان ..

وختام ًا ..
ذكر العلماء أن املسلم قد يرتد عن دينه بأنواع كثرية من النواقض اليت حتل دمه وماله  ..ويكون
بها خارجاً عن اإلسالم ..
ومن أخطرها وأكثرها وقوعاً عشرة نواقض :
األول :
الشرك يف عبادة اهلل تعاىل  ..كما تقدم ..
الثاني :
من جعل بينه وبني اهلل وسائط يدعوهم ويسأهلم الشفاعة ويتوكل عليهم فقد كفر إمجاعاً .
الثالث :
من مل يكفر املشركني أو شك يف كفرهم أو صحح مذهبهم كفر .
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الرابع :
من اعتقد أن غري هدي النيب صلى اهلل عليه وسلم أكمل من هديه  ..أو أن حكم غريه أحسن
من حكمه  ..كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه – فهو كافر .
ويدخل يف ذلك :من اعتقد أن األنظمة والقوانني اليت يسنها الناس أفضل من شريعة اإلسالم
أو أنها مساوية هلا  ..أو أنه جيوز التحاكم إليها ( حتى لو اعتقد أن احلكم بالشريعة أفضل
)  ..أو اعتقد أن نظام اإلسالم ال يصلح تطبيقه يف القرن العشرين  ..أو أنه كان سبباً يف ختلف
املسلمني  ..أو أنه حيصر يف عالقة املرء بربه دون أن يتدخل يف شئون احلياة األخرى .
وكذلك من يرى أن إنفاذ حكم اهلل يف قطع يد السارق أو رجم الزاني احملصن ال يناسب العصر
احلاضر .
وكذلك  :كل من اعتقد أنه جيوز احلكم بغري شريعة اهلل يف املعامالت أو احلدود أو غريهما ..
وإن مل يعتقد أن ذلك أفضل من حكم الشريعة  ..ألنه بذلك يكون قد استباح ما حرم اهلل إمجاعاً
 ..وكل من استباح ما حرم اهلل مما هو معلوم من الدين بالضرورة  ..كالزنى  ..واخلمر والربا
واحلكم بغري شريعة اهلل  ..فهو كافر بإمجاع املسلمني ..
الخامس :
من أبغض شيئاً مماجاء به الرسول صلى اهلل عليه وسلم ولو عمل به فقد كفر  ..لقول تعاىل {
ذلك بأنهم كرهوا ما أنزال له فأحبط أعماهلم } [حممد .] 9 :
السادس :
من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى اهلل عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه كفر  ..والدليل قوله
تعاىل  { :قل أباهلل وآياته ورسوله كنتم تستهزؤون * ال تعتذروا قد كفرمت بعد إميانكم } [التوبة
.] 66– 65
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السابع :
السحر  ..ومنه الصرف ( وهو أن يعمل ألحد الزوجني ما يبغضه يف اآلخر ) والعطف ( وهو أن
يعمل ألحد الزوجني ما حيببه يف اآلخر )  ..فمن فعله أو رضي به كفر  ..والدليل قوله تعاىل :
{ وما يعلمان من أحد حتى يقوال إمنا حنن فتنة فال تكفر } [البقرة . ]102 :
الثامن :
مظاهرة املشركني ومعاونتهم على املسلمني  ..والدليل قوله تعاىل { ومن يتوهلم منكم فإنه منهم
إن اهلل ال يهدي القوم الظاملني } [املائدة .]51:
التاسع :
من اعتقد أن بعض الناس يسعه اخلروج عن شريعة حممد صلى اهلل عليه وسلم كما وسع اخلضر
اخلروج من شريعة موسى عليه السالم  ..وكما يعتقد بعض الصوفية أنهم تسقط أنهم التكاليف
الشرعية  – ..فهو كافر لقوله تعاىل  { :ومن يبتغ غري اإلسالم ديناً فلن يقبل منه وهو يف اآلخرة
من اخلاسرين } [آل عمران . ]85:
العاشر :
اإلعراض عن دين اهلل  ..ال يتعلمه وال يعمل به  ..والدليل قوله تعاىل  { :ومن أظلم ممن ذكر
بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من اجملرمني منتقمون } [السجدة.] 22:

وقفة :
إن اجلرمية الكربى  ..والداهية العظمى ..أن يرتك املرء الصالة ..
فتاركو الصالة هم أنصار الشيطان  ..وأعداء الرمحن  ..وخصوم املؤمنني  ..وإخوان الكافرين ..
الذين حيشرون مع فرعون وهامان ..ويتقلبون معهم يف النريان ..
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وقد قال صلى اهلل عليه وسلم فيما رواه مسلم »\ :بني الرجل وبني الكفر أو الشرك ترك الصالة
\» ..
وصح عند الرتمذي واحلاكم عن عبد اهلل بن شقيق عن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال  :كان
أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ال يرون شيئاً من األعمال تركه كفر غري الصالة ..

قال الشيخ ابن عثيمين :
وإذا حكمنا على تارك الصالة بالكفر  ..فهذا يقتضي أنه تنطبق عليه أحكام املرتدين  ..فال
ُزوج  ..فإن عُقد له وهو ال يصلي فالنكاح باطل  ..وإذا ترك الصالة بعد أن عُقد له
يصح أن ي َّ
فإن نكاحه ينفسخ وال حتل له الزوجة  ..وإذا ذبح ال تؤكل ذبيحته ألنها حرام  ..وال يدخل
مكة  ..ولو مات أحد من أقاربه فال حق له يف املرياث  ..وإذا مات ال يغسل وال يكفن وال يصلى
عليه وال يدفن مع املسلمني  ..وحيشر يوم القيامة مع الكفار  ..وال يدخل اجلنة  ..وال حيل
ألهله أن يدعوا له بالرمحة واملغفرة ألنه كافر ..
وحال تاركي الصالة عند املوت أدهى وأفظع ..

ذكر ابن القيم :
أن أحد احملتضرين  ..كان صاحب معاص وتفريط  ..فلم يلبث أن نزل به املوت  ..ففزع من
حوله إليه  ..وانطرحوا بني يديه  ..وأخذوا يذكرونه باهلل  ..ويلقنونه ال إله إال اهلل ..
وهو يدافع عرباته  ..فلما بدأت روحه تنزع  ..صاح بأعلى صوته  ..وقال  :أقول  :ال إله إال
اهلل !!
وما تنفعين ال إله إال اهلل ؟!! وما أعلم أني صليت هلل صالة !! ث ّم أخذ يشهق حتى مات ..
أ ّما عامر بن عبد اهلل بن الزبري  ..فلقد كان على فراش املوت  ..يعد أنفاس احلياة  ..وأهله
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حوله يبكون ..
فبينما هو يصارع املوت  ..مسع املؤذن ينادي لصالة املغرب  ..ونفسه حتشرج يف حلقه  ..وقد
أشت ّد نزعه  ..وعظم كربه ..
فلما مسع النداء قال ملن حوله  :خذوا بيدي !!..
قالوا  :إىل أين ؟  ..قال  :إىل املسجد  ..قالوا  :وأنت على هذه احلال !! قال  :سبحان اهلل
 !! ..أمسع منادي الصالة وال أجيبه  ..خذوا بيدي  ..فحملوه بني رجلني  ..فصلى ركعة مع
اإلمام  ..ث ّم مات يف سجوده  ..نعم  ..مات وهو ساجد ..
وقال عطاء بن السائب  :أتينا إىل أبي عبدالرمحن السلمي  ..وهو مريض يف مصاله يف املسجد ..
فإذا هو قد اشتد عليه األمر  ..وقد بأت روحه تنزع  ..فأشفقنا عليه  ..وقلنا له  :لو حتولت
إىل الفراش  ..فإنه أوثر وأوطأ  ..فتحامل على نفسه وقال :
حدثين فالن أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال  :ال يزال أحدكم يف صالة ما دام يف مصاله ينتظر
الصلوة  ..فأنا أريد أن أقبض على ذلك ..
فمن أقام الصالة  ..وصرب على طاعة مواله  ..ختم له برضاه ..
كان سعد بن معاذ رضي اهلل عنه  ..صاحلاً قانتاً  ..متعبداً خمبتاً  ..عرفه الليل ببكاء األسحار
 ..وعرفه النهار بالصالة واالستغفار ..
أصابه جرح يف غزوة بين قريظة..فلبث مريضاً أياماً ثم نزل به املوت..
فلما أخرب به النيب صلى اهلل عليه وسلم  ..قال ألصحابه  :انطلقوا إليه  ..قال جابر :
فخرج وخرجنا معه  ..وأسرع حتى تقطعت شسوع نعالنا  ..وسقطت أرديتنا  ..فعجب أصحابه
من سرعته  ..فقال :
إني أخاف أن تسبقنا إليه املالئكة فتغسله  ..كما غسلت حنظلة ..
فانتهى إىل البيت فإذا هو قد مات  ..وأصحاب له يغسلونه  ..وأمه تبكيه  ..فقال صلى اهلل
عليه وسلم  :كل باكية تكذب إال أم سعد  ..ثم محلوه إىل قربه  ..وخرج صلى اهلل عليه وسلم
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يشيعه  ..فقال القوم  :ما محلنا يا رسول اهلل ميتاً أخف علينا منه ..
فقال صلى اهلل عليه وسلم  :ما مينعه أن خيف وقد هبط من املالئكة كذا وكذا مل يهبطوا قط
قبل يومهم  ..قد محلوه معكم  ..والذي نفسي بيده لقد استبشرت املالئكة بروح سعد  ..واهتز
له العرش ..
ات الْفِرْ َدوْ ِس نُ ُزلاً * َخالِ ِدي َن فِيهَا لاَ يَبْ ُغو َن
ات َكانَ ْت لهَُمْ َجنَّ ُ
{ إِ َّن الَّ ِذي َن آ َمنُوا وَ َع ِملُوا َّ
الصالحِ َ ِ
َعنْهَا ِحوَلاً }

ومن أكرب املعاصي  ..منع الزكاة  ..فهي الركن الثالث من أركان اإلسالم ..
ويف صحيح مسلم أنه قال  ( :ما من صاحب ذهب وال فضة ال يؤدي منها حقها ،إال إذا كان
يوم القيامة صفحت له صفائح من نار ،فأمحي عليها يف نار جهنم ،فيكوى بها جنبه وجبينه
وظهره ،كلما بردت أعيدت له ،يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنة حتى يقضى بني العباد
فريى سبيله إما إىل اجلنة وإما إىل النار ) ..
وروى البخاري أنه قال  ( :من آتاه اهلل ماال فلم يؤد زكاته مثّل له يوم القيامة شجاعا أقرع له
زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه – يعين شدقيه – ثم يقول :أنا مالك ،أنا كنزك.
ثم تال النيب اآلية :وال حيسنب الذين يبخلون مبا آتاهم اهلل من فضله هو خرياً هلم بل هو شر
هلم سيطوقون ما خبلوا به يوم القيامة ) ..
وأخيرًا  ..يا أخي الكريم  ..وأختي الكريمة ..
يا قومنا أجيبوا داعي اهلل وآمنوا به  ..يغفر لكم من ذنوبكم وجيركم من عذاب أليم ..
واهلل إني لك ناصح  ..وهذا احلق قد تبني لك  ..وعرفت أن الدين واحد ال يتعدد  ..فهو اهلل
ال إله إال هو  ..حي قيوم  ..فرد صمد  ..ال يرضى أن يشرك معه أحد ..
وال تكن من أولئك الذين يقولون  ( :إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون )  ..بل
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موحدون طائعون متبعون ..
قل  :إنا ّ
وال تغرت بكثرة من يذبح عند القبور  ..أو يشرك باهلل عندها ..
وال تأخذك كثرة األحاجي والقصص اليت ينسجها هؤالء عن مقبوريهم  ..أنهم يكشفون الكربات
 ..وجييبون الدعوات ..
وانظر إىل أبي طالب عم النيب صلى اهلل عليه وسلم  ..الذي كان مصدقاً بأن النيب صلى اهلل
عليه وسلم حق  ..وأن الدين احلق هو اإلسالم  ..ونبذ عبادة األصنام  ..حتى إنه كان يردد
دائماً قوله :
واهلل لــن يصلوا إليك جبمعهم حتى أوسد يف الرتاب دفينا
ودعوتين وعلمت أنك ناصحي فلقد صدقت وكنت فينا أمينا
وعرضـــت دينا قد عرفت بأنه من خري أديان الربية دينا
حذار مسبة لوجدتين مسحاً بذاك مبينا
لوال املالمــــ ُة أو ِ

ولكن منعه من اتباع احلق  ..خوفه من خمالفة اآلباء واألجداد ..
بل انظر إليه  ..وهو على فراش املوت  ..شيخ كبري قد رق عظمه  ..وضعف جسده  ..وحانت
منيته ..
والنيب صلى اهلل عليه وسلم واقف عند رأسه يدافع عرباته  ..ويقول  :يا ع ّم قل ال إله إال اهلل
 ..قل ال إله إال اهلل ..
وعند رأسه قد وقف كفار قريش  ..فكلما أراد أن يتلفظ بشهادة التوحيد قالوا له  :أترغب عن
ملة عبد املطلب  ..أترغب عن ملة عبد املطلب ..
ومل يزل النيب صلى اهلل عليه وسلم يناشده أن يلفظ الشهادتني  ..وهم حيثونه على البقاء على
ملة آبائه وأجداده ..
حتى مات  ..وهو على دين آبائه وأجداده  ..على عبادة األصنام  ..والشرك بامللك العالم ..
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مات  ..وارحتل من هذا الدنيا ومقره إىل جهنم وبئس املصري  ..واهلل قد حرم اجلنة على الكافرين
ويف الصحيحني أنه صلى اهلل عليه وسلم سئل فقيل له  :يا رسول اهلل إن عمك كان حيوطك
وينصرك فهل أغنيت عنه شيئاً ؟
فقال  :نعم  ..وجدته يف غمرات من النار  ..فأخرجته إىل ضحضاح من نار  ..حتت قدميه
مجرتان من نار يغلي منهما دماغه ..
بل  ..انظر إىل حمطم األصنام  ..وباني البيت احلرام  ..إبراهي َم عليه السالم ..
الذي ابتلي يف مواله..وعذب يف سبيل اهلل..ال يستطيع يوم القيامة أن ينفع أباه..ألن أباه مات
مشركاً باهلل..
فعند البخاري  :قال صلى اهلل عليه وسلم  :يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة  ..وعلى وجه
آزر قرتة وغربة ..
فيقول له إبراهيم  :أمل أقل لك ال تعصيين ؟! فيقول له أبوه  :فاليوم ال أعصيك ..
فيقول إبراهيم  :يا رب  ..إنك وعدتين أن ال ختزني يوم يبعثون  ..وأي خزي أخزى من أبي
األبعد ؟
فيقول اهلل  :إني حرمت اجلنة على الكافرين ..
ثم يقال  :يا إبراهيم  ..ما حتت رجليك  ..فينظر فإذا هو بذيخ ( أي ذئب ) متلطخ ..
فيؤخذ بقوائمه فيلقى يف النار  ..فتنبه هلذا كله وتذكر ( يوم يفر املرء من أخيه * وأمه وأبيه
* وصاحبته وبنيه * لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه )  ( ..يوم ال ينفع مال وال بنون * إال
من أتى اهلل بقلب سليم ) ..
وكن رجاعاً إىل احلق  ..ناصحاً لغريك  ..داعياً إىل التوحيد ..
أسأل اهلل للجميع اهلدى والرشاد  ..واهلل تعاىل أعلم وصلى اهلل وسلم وبارك على رسول اهلل
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القاعدة الثالثة عشر:

االعتذار في البداية
خير من االعتذار في
النهاية
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القاعدة الثالثة عشر :االعتذار في البداية
خير من االعتذار في النهاية
االعتذار يف البداية خري من االعتذار يف النهاية مبعنى أنه أحياناً يأتي إليك شخص ما ويقول
لك  :ابين خترج من الثانوية وأريدك باهلل أن تكلم ابن عم خالة جريانكم الذي يعمل يف اجلامعة
الفالنية ألجل أن يسجله ،أنت أصالً ليس بينك وبني ابن عم خالة جريانكم عالقة قوية .انتبه
ال تقل يف نفسك أنا أحتدث مع جارنا وجارنا يكلم ابن عمه وابن عمه يقول :إن شاء اهلل وأنت
تقول :اعترب املوضوع منتهي إن شاء اهلل  .انتبه ال تقل هذه الكلمة ،انتبه ال تقل هذه الكلمة
ألنك لو قلت هذه الكلمة فقد أصبحت وعداً وبالتالي قد تضطر إذا مل تستطع إنهاء املوضوع أن
ال جتيب على هاتفك إذا اتصل بك ،ورمبا يأتي ويصلي معك يف املسجد مراراً يبحث عنك وأنت
تتخفى منه  .إذا أنت من البداية تشك ولو  % 1إنك ال تستطع ،من البداية قل له« :واهلل يا
أخي أخدمك بعيوني وأمتنى إن أخدمك وابنك مثل ابين .أعطه كالماً حسناً مجيالً .كما قال «
ال خيل عندك تهديها وال مال فليسعد النطق إن مل يسعد احلال « تكلم معه كالماً حسناً ثم قل
لكن واهلل يا أخي إني ال أستطيع من البداية  .هناك مستوى معني لقدرات كل إنسان ال تتكلف
ما ال تطيق .ملا كثر الداخلون يف اإلسالم وقع بني النيب صلى اهلل عليه وسلم وبني «ثقيف» ما
وقع ،وبينه وبني بقية القبائل ،أقبلت ثقيف إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم لتدخل يف اإلسالم
فجاءوا إىل النيب عليه الصالة والسالم قالوا يا رسول اهلل حنن سندخل يف اإلسالم ،لكن ال نريد
أن نصلي ،ندخل يف اإلسالم لكن الصالة ال نستطيع أداءها ،حنن نشهد أن ال إله إال اهلل،
ونصوم ،ونزكي ،وحنج البيت ،لكن الصالة ال نريدها ،قال رسول اهلل  :ملَ ؟ ،قالوا  :إنا
نأنف أن تعلو أحدنا إسته ( األست يعنى الدُبر) أعلى من الرأس نأنف من هذا نعدها نوع من
املذلة لنا ،فما نريد نسجد ،فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم  :سبحان اهلل ال خري يف دين بغري
ركوع وال سجود  .ما الفائدة من الدين إذا أنت مل تركع ومل تسجد لربك ،قالوا حنن نقدم كل
شئ إال هذه ،قال  :ال .من البداية الصالة تدخل يف اإلسالم ،هذه األمور ال ميكن أن نسقطها
عنكم .لو طلبوا أشياء أخرى ال نريد مثال أن نأتي إىل مكة إال يف الوقت الفالني ،ال نريد أن
ترسل إلينا فالناً ليأخذ زكاتنا بل أرسل إلينا شخصاً آخر هذه ممكنة ،لكن هناك أشياء من
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البداية أُخربك بأني ال أستطيع أن أستقبلك فيها وال أن أطاوعك على ما تريد ،قالوا  :سنعطيك
إياها وإن كان فيها دناءة يقولون ( )..قالوا  :عندنا طلب آخر ،قال  :نعم ،قالوا  :دع لنا
الربَّة ( صنم يعبدونه ) ،قال  :ملَ ؟ أنتم تدخلون يف اإلسالم ،ماذا تريدون بهذا الصنم ،قالوا :
َّ
أتركه لنا ،قال  :ال ،قالوا  :اتركه إذن هذه السنة ثم اهدمه ،قال  :ال ،سنة فقط ،قال  :ال،
قالوا  :إتركه شهراً واحداً ،قال  :ال ،قالوا  :اتركه أسبوعاً ،قال  :ال ،البد أن يُهدم ،قالوا
 :تهدمه اهدمه لكن عندنا طلب ،قال  :ما هو ؟ ،قالوا  :أالّ نتوىل حنن هدمه ،أنت تبعث
الربَّة أنكم تريدون هدمها ( ال يزال يف القلب شيئاً
أحد من عندك وتهدمه ،أما واهلل لو علمت َّ
الربَّة أنكم تريدون هدمها ألهلكت
من الشرك يهددون النيب صلى اهلل عليه وسلم ) أما لو تعلم َّ
ما حوهلا  .قال  :إذا أنتم ال تريدون أن تهدموها أرسل أحد يهدمها ،هذا ما اعتذر منه ،هذا
يف استطاعيت أن أحتكم فيه ،أما مسألة إبقاء شرك «ال» ،فمضوا إىل قومهم  .قال املغرية بن شعبة
الثقفي ( املغرية بن شعبة رضي اهلل عنه عليم بأهل ثقيف وهو منهم ) قال  :يا رسول اهلل ابعثين
أنا اهدمها ،قال  :لك ذلك ،فمضى معه خالد بن الوليد وجمموعة من الصحابة فعندما وصلوا
إىل ديار ثقيف قال املغرية  :أال اُضحكنكم من ثقيف،أي أجعلكم تضحكون على ثقيف قليالً،
قال الصحابة  :بلى  .وهم قادمني من سفر بعيد ويريدون أن يضحكوا قليالً  ،فأقبل فإذا ثقيف
قد اجتمعت برجاهلا ونسائها وصبيانها ،وقد خافوا اهلالك ،خافوا أن تخُ سف بهم األرض،
الربَّة اليت يعظمونها هم وآبائهم وأجدادهم ،فأقبل
أو يصيبهم عذاب عظيم اآلن بسبب هدم َّ
الربَّة وثقيف كل واحد منهم قد حبس نفّسه وجحظ
املغرية بن شعبة وأخذ الفأس ورفعه على َّ
بعينه وعض على أسنانه وينتظر العذاب الذي سينزل ،فضرب املغرية بن شعبة بالفأس ضربة
على الصنم ثم صاح بأعلى صوته وألقى الفأس وأخذ ينتفض على األرض ويتمرغ على الرتاب،
الربَّة  ،من كان فيكم جرئ فليفعل كفعله ،واحد منكم
الربَّة ،غلبت َّ
فقالت ثقيف  :غلبت َّ
الربَّة ،أو حيرك جزءاً من أجزاءها ،وأخذ ينتفض على األرض
احلني يرينا وجيرؤ أن حيرك َّ
املغرية وأصحابه ينظرون بدهشـة ويقولون الرجل ما الذي حدث له ؟ فلما رأى ثقيف قد
حتمست قام رضي اهلل عنه ،وقال  :يا ثقيف إمنا هى لُكاع ( مبعنى أنه يتصنع ) إمنا هي لُكاع
وإمنا هي حجر ومدر «مبعنى طني وأحجار وأصبح صنم» ( أي أن هذه الطني واألحجار ال
تستطيع ضرره) ،ثم قال اهلل أكرب وقام بفأسه يضربها حتى أنزهلا باألرض .فمن هذا نأخذ بأن
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الربَّة تهدم ،الصالة ال
النيب عليه الصالة والسالم طلبوا منه عدة أمور  :من البداية يعتذر ،ال َّ
أستطع رفعها عنكم ،قالوا  :تهدمها أنت ال نهدمها حنن قال :أمـا هذه باستطاعيت  .انتبه
ال تعد أحداً بشئ وتلتزم معه بشئ إال وأنت قدر ذلك اإللتزام ،ما الذي جيعل الناس يَ ِعدون
بأشياء ؟ يأتيك واحد ويعطيك أحياناً أوراق معينة ويقول لك  :باهلل أريدك أن تنهيها لي يف
اجلوازات ،أنت تعلم أنك ال تستطيع ،أو رمبا ال تستطيع .من البداية ُقل واهلل يا أخي أخدمك
بعيوني ،وأنت من أغلى الناس ،وأحبهم إىل قليب ،لكنى ال أستطيع من البداية أفضل من أن
تأخذ األوراق وتعطله أسبوعني ،أو ثالثة ،ثم بعد ذلك يبدأ يلومك كل ما رآك ملاذا مل تقل لي
من البداية أنك ال تقدر يا أخي فَ ّوت علينا أشياء كثرية  .هذه يا أخوه تصيب كل من كان له
عالقات ،إذا لديك عالقات يف جامعات ،لديك عالقات يف وظائف ،لديك عالقات يف دوائر
رمسية ،عندك أي أمر تستطيع أن تنهيه بناءاً على عالقاتك  .انتبه ال تعد الناس بأشياء  .مرة
من املرات أقبل إلي أحد الشباب قال  :يا شيخ أنا مؤذن يف املسجد الفالني ،وإمامه فالن
صاحبك ،قلت  :نعم أعرفه فالن ( ، )..قال  :بعلمه رجل فاضل ،قال  :لكن يا شيخ إنه ال
يصلى معنا ،قلت  :كيف ؟ قال  :ال يصلى معنا ،قلت  :لعله مينعه عذراً ،أحد أوالده مريض،
أو يذهب إىل أمه يف املكان الفالني ،قال  :يا شيخ لو كان يغيب عن صالة ،صالتني ،ثالث،
أربع ،عشر ،لكن يا شيخ أكثر األوقات ال يصلي معنا خاصة املغرب والعشاء ال نكاد أن نراه
وأحياناً سيارته واقفة عند الباب ،وأعلم أنه يف البيت ،ونُقيم ونُصلي وال حيضر اإلمام ،فذهبت
فيأت إليه أحد األشخاص
أحبث املسألة فإذا صاحيب هذا مسكني شديد اخلجل من الناسِ ،
مثالً يقول له هذه أوراق ابين ،هذا ملف خترج ابين من الكلية ونريد أن نسجله يف اجلامعة
الفالنية باهلل أتعرف أحد فيستحي ويقول  :نعم أنا أعرف الدكتور الفالني مرة أكلنا سوياً عند
فالن ،إن شاء اهلل أدبر املوضوع لولدك ،ويأخذ امللف ثم ال جيد هاتف الدكتور ،ورمبا وجد
هاتفه ولكن الدكتور اعتذر ،قال  :يا أخي لدي ناس كثريين أنهي أوراقهم وال أستطيع إنهاء
أوراق هذا الرجل ،وهذا صاحبنا أعطى كالماً نهائياً هلذا الرجل  .يأتيه الثاني يقول له :أنا
دين كبري وهذا خطاب كتبته أريد املسئول الفالني أو التاجر الفالني أن يسدده عين ،باهلل
علي ٍ
أنت مقبول عنده ومشهور وكذا هل تستطيع أن تنهي املوضوع؟  .يقول :نعم ويأخذ األوراق
ويقول ُمر علي بعد أسبوع ،وهذاك قال له ُمر علي بعد يومان ،والثالث يريد ورقة للمستشفي
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يقول لهُ :مر علي بعد مخسة أيام ،فتأتي إىل مسجده فإذا أصحاب احلاجات واقفون عند
املسجد ينتظرونه كل يوم ،فلما يقول هلذا مل أستطع أن أدبر لولدك يقول له ملاذا مل ختربني من
البداية أنت فَ ّوت علينا التسجيل يف الكلية الفالنية ملاذا تعدني وأنت ال تستطع ؟ والثاني يقول
له ملاذا أخذت األوراق لتنهيها يف املستشفي ؟ يا أخي من البداية أخربني هناك غريك نذهب
إليه ،والثالث  ..اخل ،يا أخي ملاذا أنت جتعل بيتك زجاجاً ويرمجك الناس باحلجارة  .من
البداية قل :أخدمك بعيوني ،وأنت غالي على قليب ،لكن ال أستطيع  ..اعتذر ماذا سيقول لك
؟ أيغصبك على أن تأخذ األوراق؟ ،من البداية سيقول لك أجل أكثر اهلل خريك ويذهب  .أذكر
مرة من املرات ألقيت حماضرة يف إحدى األماكن وأقبل إل ّي شخص وأمسكين وقال  :يا شيخ
أريدك يف أمر مهم جداً جداً جداً ،أمر جلل ،أمر عظيم ،جيب أن أراك وكذا ،واعطين رقم
هاتفك ،أعطيته رقم هاتفي اتصل بي بعدها ،وقال  :يا شيخ ضروري إن أراك اليوم ،فقلت له
:لكين أنا ال أستطع إن أراك اآلن ،أراك اجلمعة القادمة صلي معي اجلمعة ،قال :ال أستطيع
صرباً فاألمر أعظم من ذلك ،وردد قائالً  :أنت اليوم لديك حماضرة يف املدينة الفالنية وذكر لي
مدينة تبعد عن الرياض قرابة  300أو  400كيلومرت ،قلت  :نعم عندي حماضرة هناك وسأذهب
هلا إن شاء اهلل ،قال  :إذن أراك هناك سأذهب إىل احملاضرة وأحضرها ألجل أن أتكلم معك،
قلت  :بإذن اهلل ،وذهبت أللقي احملاضرة ،خرجت من باب احملراب بعد أن انتهيت من
احملاضرة والرجل يلحقين وخيرج لي من الباب اخللفي ويأتي إلي وهو حايف القدمني فأول ما
سلم علي عرفته ،وقلت  :أنت الذي اتصلت بي!  ،قال  :نعم أريدك يف أمر مهم ،قلت :
أكيد هناك أمر جلل يستحق أن يشغلين هذا اإلشغال ووقفت معه جانباً ،فقال  :يا شيخ كيف
حالك ؟ قلت  :احلمد هلل  .قال  :عساك خبري  .قال  :كيف ( )..أنت خبري ؟ احلمد هلل أنا
خبري وكلنا طيبني احلمد هلل تفضل ،قال  :يا شيخ أنت ما شاء اهلل داعية وأنت معروف عند
الناس وأنت و  ..و  ( ..نعم وماذا بعد هذه املقدمة أنا منشغل بالي ) وأنت حتاضر يف اجلامعة
وأنت ما شاء اهلل عليك وأنت وأنت وأنت وأنا أقول يف نفسي «اليت بعدها» ،لكن تأدبت معه
وقلت جزاك اهلل خري بارك اهلل فيك اهلل يديم علينا ( ،)..قال  :يا شيخ أخوي معه سادس
ابتدائي ونبحث له عن وظيفة ونريدك أن تدبر له وظيفة ،قلت  :واهلل يا أخي ( طبعا أنا أعمل
بهذه القاعدة ) قلت  :أهذا األمر الذي اتصلت ألجله قال نعم واهلل واألمر مهم ،وأنا ينبغي أن
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أفكر مبستوى أهمية األمر عنده ال مبستوى أهميته لدي وهذا أمر مهم له على حد قوله ،فعندما
يأتي إليك ولدك الذي يف الروضة سعيد يقول لك يا بابا جنحت ،ال تقول :شاطر شاطر اذهب
أهم شئ أخوك الذي باجلامعة أو الذي يف الثانوية ،ال فكر بعقله هو ال بعقلك أنت ،هو يرى
أنه جنح وهو يف الروضة  .فقلت له  :واهلل يا أخي انك غاىل على قليب ،وإن مشكلة أخيك
هذه كمشكلة أخي بل كمشكليت أنا ،واهلل إني أمتنى أن أخدمك ،قال  :نعم ( )...قلت  :أنا
أعلم أنك تتأمل كلما مررت به يف البيت وهو جالس بال عمل قال  :واهلل كأنك تراني قلت :
وأدري إنه يستحي مسكني كل ما جاءك وقال لك أعرني مائة ريال أو مخسني ريال ،قال :
واهلل كأنك ترانا ،قلت  :وأدري أن والدتك كل يوم يف البيت تقول لك دبر ألخاك عمالً ،احبث
ألخيك عن وظيفة ،مل ال تصلح أمور أخيك! ،قال  :واهلل كأنك معنا يف البيت ،قلت  :أنا أشعر
مبعاناتك ،أنا معك أنها مشكلة اآلن إنك تبحث عن وظيفة ،قال :جزاك اهلل خريا ،قلت :
لكين ال أستطيع واهلل أن أعينك واهلل إني أريد وأنا صادق وأريد يا أخي نفعك لكن واهلل ال
أستطيع إن أعينك يف هذه ،قال :نعم يا شيخ هذا رقم هاتفنا أنت احبث له عن وظيفة وإذا
تيسر األمر اتصل بي ،قلت  :ال  .هو يريد أن يضع خيط على األقل ثم ( ) ..يتصل بي كل
يوم ويعلق نفسه ويقول ألخيه وألمه الشيخ أخذ الرقم وسأتصل به اليوم ؟ ال سوف يتصل غداً
 .سيتصل بعد غد ؟ مل يتصل اهلل يهديه مل أخذ الرقم ؟  ،قلت  :ال اجعل الرقم عندك وأنت
احبث له عن وظيفة ،وهذا رقمي إن وجدت له وظيفة وحتتاج أن نتصل على املسئول نتوسط
له ليس لدي مانع ،لكن ال تعطيين ،قال  :خذ الرقم ماذا سيضرك ،قلت  :ال ال امسح لي
الرقم اجعله عندك ،أنت رقمي لديك أنت اتصل بي إذا وجدت له وظيفة ،قال  :طيب ماذا
تضرك الورقة هذه ؟ قلت  :ال ال امسح لي اهلل حيفظك ما أقبلها  .أتدرون ماذا قال لي ؟ قام
ينظر لي قليالً ثم قال جزاك اهلل خري يا شيخ حممد ،واهلل العظيم مرة جاءنا يف افتتاح يف العمل
فالن وذكر واحد من كبار املسئولني وكلمته عن موضوع أخي وأعطيته الرقم ،لكن اهلل ال يوفقه
إىل اآلن من سنة مل يتصلوا بي ومل جيدوا له وظيفة ،ومرة يا شيخ اللواء فالن وذكر ضابطاً كبري
أيضاً يا شيخ كلمته عن موضوع أخي وقال  :نعم إعط رقمه للسائق ،وأخذ الرقم واآلن ثالث
شهور اهلل ال جيزاه خري مل يتصل بي .قلت يف نفسي  :لو إني أخذت الرقم أنا أيضاً صرت
املثال رقم ثالثة وإال كان يذهب يكلم زيد وعبيد ثم يقول والعريفي أخذ الرقم اهلل ال جيزاه خري،
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اهلل أبعدني عن املشاكل  .من البداية أنا ال أستطع أن أدبر له وهو معه سادس ابتدائي  ..كيف
أدبر لك وظيفة! يا أخي أريده أن يتوظف ولو مكاني ،لكن ال أستطيع يا أخي أن أدبر لك
وظيفة أنا أتأمل كما تتأمل ،لكن أعتذر من البداية خري من أن تعتذر يف النهاية ،أفضل من أن
تبدأ حتى وأنت ذاهب خارج البيت عندما تقول لك أمك يا ولدى خذ باهلل هذه األغراض
أحضرها من السوق ثم ُمر على أختك سارة وأحضرها من بيت خالتها ثم أختك عائشة أيضاً عند
أعمامك أحضرها هنا  ،وتعطيك عشرين شقة ،ال تقول إن شاء اهلل إن شاء اهلل وتذهب ثم تنهي
عملك ،وتأتي وتبدأ تقول لك أمك ملاذا مل تقل لي انك ال تقدر وأجعل فالنة تدبر نفسها ملاذا
تفتح على نفسك أبواباً للوم وأنت قادر على سدها منذ البداية ،تعلموا هذه القاعدة يا إخواني
وأخواتي االعتذار يف البداية خري من االعتذار يف النهاية  .أن تعتذر يف البداية وجهك قوي واثق
من نفسك وال تلحقك إهانة ،لكن إذا بدأت تعتذر يف النهاية جتد إنك تتصبب عرق وحمرج .
الذي جيعل الناس ال يعتذرون يف البداية أن بعضهم ليس لديه جرأة مع اآلخرين  .كن جريئاً
من البداية  .قل صحيح أخي هو املسئول عن إدارة املرور ،صحيح أخي هو املسئول عن إدارة
اجلوازات ،صحيح أخي هو عميد هذه الكلية ،لكن يا أخي أخي ال يستطيع أن يسجل أخاك
وأخوك نسبته كذا وكذا ،لكن أنا ال أقدر واهلل أخي ال أستطيع واهلل أني أريد أن أساعدك .
لكن أهم شئ إذا أردت أن تعتذر فاعتذر بأسلوب لبق ،اعتذر بأسلوب لبق مبعنى أثنى عليه
وبَينّ له أنك تشعر مبعاناته وتشعر حباجته فعالً  ،لكنك ال تستطيع أن ختدمه فيها .
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القاعده الرابعه عشر :العبادة الخفيه
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم« :إن اهلل إذا أحب عبداً دعا جربيل ،فقال :إني أحب فالناً
فأحبه ،قال  :فيحبه جربيل ثم ينادي يف السماء فيقول :إن اهلل حيب فالناً فأحبوه فيحبه أهل
السماء ،ثم يوضع له القبول يف األرض .وإذا أبغض عبداً دعا جربيل فيقول :إني أبغض فالناً
فأبغضه قال :فيبغضه جربيل ،ثم ينادي يف أهل السماء :إن اهلل يبغض فالناً فأبغضوه ،قال:
فيبغضونه ثم يوضع له البغضاء يف األرض»
انت يف تعبدك مع ربك عز وجل قل تصل اىل مرحله من احلب اىل درجة ان اهلل تعاىل
َ
بامسك يف السماء وينادي جربيل ويذكر امسك انت يف السماء
ينادي

فيحبك اهل السماء ويوضع لك القبول يف االرض .
والعكس ان يبلغ عبد من الشر والسوء ان يبغضه اهلل تعاىل فينادي جربيل
ان يبغضه ويبغضه اهل السماء ثم توضع له البغضاء يف االرض
اذا كونت عالقه عاليه مع رب العاملني عالقة حمبه ،وانس  ،ورضى
وقدمت ماحيبه اهلل على ماحتبه نفسك  ،وما يرده اهلل على ماتريده نفسك .
وتركت شهواتك الجل اهلل تعاىل وحده الشريك له ماهي النتيجه احبك اهلل
ووضع لك القبول يف االرض
يقول بعض الشراح للحديث حتى ان اهلل تعاىل جيعب قبوله يف املاء
فيشرب الناس املاء ويشربون قبوله معه اذا احبك اهلل تعاىل .
من منا يااخواني عنده قدره ان يدع الشهوات لوجه اهلل تعاىل
جيلس امام التلفاز ثم عرضت له صورة امراءه على اي حال كانت
ثم غريت عن هذه الصوره وانت تشتهي النظر لكنك غريت ورفعت بصرك للسماء
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وقلت اللهم انك تعلم ان عيين تشتهي هذا النظر وان نفسي ترغب فيه
واني استطيع ان انظر فيه االن
لكن الجلك انت وحدك صرفت بصري الني احبك الجلك وحدك
قدمت ماحتب على مااحب .
اما تالحظ ان هذه تقربك اىل رب العاملني اكثر  .مره من املرات بالسياره
جاء مساع حمرم من عزف او حنو يف الراديو ورفعت بصرك وقلت اللهم اني اترك
الجلك وحدك الشريك لك  .مال حمرم تركته وقلت اللهم الني احبك ال اود يارب ان تغضب
اتركه الجلك يارب.
يوسف عليه السالم ملا تعرضت له املراءه وتهيات وقالت هيت لك ونظر فاذا هو يف غرفة
مغلقه هو واياها وامراءة حسناء وفراش وثري وهو غريب يف البلد وعبد مملوك
عندها وشاب اعزب وهي اليت تطلبه ليس هو وزوجها ضعيف الغريه
او عدميها وقد اجتمعت امامه كل املرغبات وهي تقول له هيت لك
مع ذلك يقول معاذ اهلل ويبدء يركض اىل الباب وهي تتعلق بثيابه من اخللف
فمزقت قميصه من دبر حتى جنى  .يقول ابن اجلوزي  :وقد ذكر قصة يوسف قال هنا تظهر
العبوديه هلل ال يف صالة ركعتني
تظهر عندك العبوديه هلل ملا تتجاذب عندك شهوتان ومرادان  ،مراد لنفسك
ومراد لربك .مراد لنفسك ان تنام عن الصاله ومراد ربك ان تقفز للصاله
مراد نفسك ان تنظر اىل املراءة ومراد ربك ان تصرف بصرك
نفسك ان تلبسي ذلك النوع من العباءه اليت حتوي على نوع من التربج
مراد ِ
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ومراد ربك ان ترتكيها لقوله وَلاَ يُبْ ِدي َن ِزينَتَ ُه َّن من تقدم ومن تقدمني ؟

هل تقدم مراد نفسك ؟ ام تقدم مراد ربك ؟ هذا حبسب احلب بامكانك حتب ربك اكثر
قدمت له مراده  ،وان كان حتب نفسك اكثر قدمت مراد نفسك لذلك اذا احبك اهلل
وضع لك القبول يف االرض فاحبك الناس يف جمالسهم ورغبوايف جمالستك
وفرحوا بانسك ورمبا نفعوك بامواهلم،وعالقاتهم ،وجاههم مهما تلطفت مع الناس
ومهما طبقت القواعد طبقت غريها  .من اسلوب مجيل وابتسامه وابدء بالثناء
على الشخص كون رصيدا عاطفيا كن ملاحا  .واهلل لو تطبقها ليل نهار مادام اهلل مل يضع لك
قبوال جتد ان الناس يشمئزون من النظر اليك وانت متارس رمبا اعلى املستويات يف فن التعامل
مع الناس .اذا مل يكن عون من اهلل للفتى فاول ماجيين عليه اجتهاده
اذا اهلل تعاىل مااعانك وال قبلك فالقلوب بني اصبعني من اصابع الرمحن يقلبها كيف يشاء
ضع عندك قاعده العباده اخلفيه قم الليل اال قليال صيام اكثار من االستغفار
صدقه االكثار من الذكردائما اذكر اهلل ذكرا كثريا كن انت ذاكرا هلل كثريا احلفاظ على صالة
الوتر ولو ركعه واحده فقط بعد العشاء وان زدت فهو افضل نصح الناس توجيههم
االمر باملعروف والنهي عن املنكر تامل الالم املسلمني اذا كان عندك مثل هذه العبادات اخلفيه
بينك وبني اهلل تعاىل ابشر فاذا احبك اهل السماء فال عليك مبا فاتك من الدنيا
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القاعدة الخامسة عشر :الدعاء
ال يعين الدعاء أن تدعي اهلل فقط أن جيعل لك قبوال يف األرض  ،بل أن تدعوه أن جيعل لك
قبوال يف األرض و حمبة يف السماء  ،و أيضا أن تدعو للناس و هم يسمعوك  .فمثال  :إذا سلّمت
علي أحد فيستحب أن تدعو له كأن تقول مثال  »:اهلل حيفظك  ،اهلل يوفقك  ،اهلل حيرسك ،
اهلل جيعلك مباركا  »..و هكذا  -فالناس عادة حيبون من يدعو هلم – و كذلك أن تدعو لذريته
و والديه و من حيبهم فيفرح الناس هلذا و يستبشرون بذلك  .و هذا من أحسن األساليب اليت
ميكن بها الدخول إلي قلوب الناس.
و هنا موقف للحبيب املصطفي (صلي اهلل عليه و سلم) يوضح ذلك .
ملا أسلم الطفيل بن عمرو الدوسي (رضي اهلل عنه) ثم مضي إلي قومه و دعاهم إلي اإلسالم فأب ّوا
أن يدخلوا يف اإلسالم  ،فجاء إلي النيب (صلي اهلل عليه و سلم) و قال له  »:يا رسول اهلل إن
د ّوسا قد عصت و أبت  ،يا رسول اهلل ادع اهلل علي د ّوس» فرفع النيب (صلي اهلل عليه و سلم)
يده إلي السماء  ،فقال الطفيل يف نفسه  »:هلكت د ّوس « ظنا منه أن النيب (صلي اهلل عليه و
سلم) سيدعو عليهم كما دعا نوح (عليه السالم ) علي قومه  .فإذا بالرحيم الشفيق (صلي اهلل
عليه و سلم) يدعو قائال  »:اللهم اهد د ّوسا و أت بهم  ..اللهم اهد د ّوسا و أت بهم  ..اللهم
اهد د ّوسا و أت بهم « ،ثم خفض يديه (صلي اهلل عليه و سلم) و قال للطفيل  »:يا طفيل امض
إلي قومك فادعوهم إلي اإلسالم و ارفق بهم «  .فذهب الطفيل فال ميضي عليه وقت حيت يأتي
قومه و هم علي اإلسالم .
و كذلك عندما أتي أبو هريرة إلي النيب (صلي اهلل عليه و سلم) و قال له  »:يا رسول اهلل ادع
اهلل أن يهد أم أبي هريرة « – و كانت حينها علي غري اإلسالم – فرفع النيب (صلي اهلل عليه
و سلم) يديه و دعا
اللهم اهد أم أبي هريرة « و كررها ثالث  ،فما كاد يصل أبو هريرة إلي منزله إال و أمه خترج
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إليه و قد اغتسلت و قالت  »:أشهد أن ال إله إال اهلل و أن حممد رسول اهلل « .
فتعلم أن تدعو لنفسك أن يرزقك اهلل القبول يف األرض و احملبة يف السماء  ،و أن تدعو دائما
للناس يف غيبتهم و أيضا و هم يسمعون ليشعروا فعال أنك حمب هلم .
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القاعدة السادسة عشر :بذل النصيحة
لآلخرين
أمر اهلل – تبارك و تعالي – املؤمنني بنصح اآلخرين كما قال – سبحانه و تعالي  « :-و تواصوا
باحلق و تواصوا بالصرب « و كذلك قال النيب (صلي اهلل عليه و سلم)« :من رأي منكم منكرا
فليغريه « – و تغري املنكر من النصيحة – و يف حديث جرير – رضي اهلل عنه –  »:بايعت
الرسول (صلي اهلل عليه و سلم) علي السمع و الطاعة يف املنشط و املكره و أال ننازع األمر أهله و
علي النصح لكل مسلم « .كما قال (صلي اهلل عليه و سلم)  »:الدين النصيحة « .
و قد بعث اهلل رسله كي ينصحوا الناس و أن يبينوا هلم طريق احلق و طريق الباطل؛ كما قال
نوح (عليه السالم) لقومه  »:أبلغكم رساالت ربي و أنصح لكم و أعلم من اهلل ما ال تعلمون».
و قال هود لقومه  »:و أنا لكم ناصح أمني» .و قال شعيب لقومه  »:لقد أبلغتكم رساالت ربي و
نصحت بكم» .فهذه هي مهمة الرسل :أن ينصحوا الناس و ي ّذكرونهم و خيرجونهم من اخلطأ
الذين هم فيه و يرشدونهم إلي الصواب .
و حنن مأمورون مجيعا أن نبذل النصيحة للناس و لكن جيب مراعاة الطريقة اليت تقدم بها
النصيحة  ،فقد ميكن أن يقدّم لك كوبا من املاء بطريقة حسنة فتشربه عذبا ذالال ،و قد يقدّم
لك نفس الكوب بطريقة سيئة فتكره نفسك عليه .
فالنصيحة عموما هي من صفات املؤمنني كما قال الرسول(صلي اهلل عليه و سلم) « :املؤمنون
نصحة» .و قال كذلك  »:ما من عبد يسرتعيه اهلل رعية ثم مل حيطها بنصحه؛ مل جيد رائحة
اجلنة» – .كما يف الصحيحني .-
ال خيلوا اإلنسان من اخلطأ عندما نتعامل معه فكل بين آدم خطاء « و ليس معين بذل النصيحة
أن نتتبع أخطاء الناس  ،و لكن الذي نعنيه هنا أن نقدم النصيحة بشكل مناسب يقبله الذي
نقدمها له حيت تؤثر فيه .و قد أوصانا النيب (صلي اهلل عليه و سلم) أال ننظر للناس بعني
واحدة – أي نري األخطاء فقط – و لكن ننظر هلم بكلتا العينني كي نري األخطاء و املزايا ،و
ذلك يف قوله (صلي اهلل عليه و سلم)  « :ال يفرك مؤمنا مؤمنة؛إن كره منها خلق رضي منها
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أخر»– يفرك مبعين يبغض.-
فمثال  :إن رأي أحد أن زوجته ال تهتم به و ال تتزين له  ،فإنه جيد أنها طاخبة ماهرة و تكرم
ضيوفه و حتسن معاملة أمه  .و هكذا .
و كذلك جيب علي املنصوح أن يقبل النصيحة  ،فقد روي أن النيب(صلي اهلل عليه و سلم) كان
جالسا مع أصحابه يأكلون طعاما فأكل أحدهم بيده اليسري  ،فقال له النيب(صلي اهلل عليه و
سلم) »:كل بيمينك» فقال الرجل – تكربا منه  »: -ال أستطيع» فقال له النيب(صلي اهلل عليه
و سلم)  »:ال استطعت» – أي جعلك اهلل ال تستطيع فعال – فيقول الراوي »:فواهلل ما رفعها
إلي فيه بعد ذلك فقد شلّت يده اليمين «.
و املهم هنا  :أن النيب (صلي اهلل عليه و سلم) كان له أساليب رائعة يف بذل النصيحة ،فما هو
األسلوب املناسب لبذل النصيحة ؟!
فمثال  :يذكر أن رجال خرج يوما يقصد املسجد لصالة الظهر  ،فمر علي رجل علي رأس خنلة
يشتغل جبمع التمر  ،فقال الرجل القاصد املسجد لذلك العامل »:يا أخي أما مسعت اآلذان؟
انزل لتذهب للمسجد للصالة» فقال العامل « :سأنزل بعد أن انتهي من عملي» و لكن ذلك الرجل
ظل يلح عليه بأسلوب خاطئ حيت بلغ أنه سبه و شتمه .فأخذ العامل جريدة من النخلة و نزل
كي جيلده بها و لكن الرجل قد مشي .فذهب العامل إلي بيته و صلي الظهر و اسرتاح قليال ثم
عاد إلي عمله برأس النخلة.
و عند صالة العصر مر عليه نفس الرجل الذي مر عليه يف وقت الظهر – و كان العامل مل
يره املرة السابقة النشغاله بعمله -و دعاه إلي الصالة – و لكن هذه املرة دعاه بأسلوب حسن
لطيف– حيث قال له  »:كيف التمر هذا العام ؟ « فرد عليه العامل »:ابشر فهو طيب» فدعي
له الرجل قائال »:اهلل يوفقك و يرزقك و جيزيك خريا عن تعبك علي أوالدك .أال تنزل لنصلي يف
املسجد؟ فقد ميكن أن يلهي العمل صاحبه عي الصالة فيفوته أجر عظيم» فقبل العامل نصيحة
الرجل و نزل بهدوء من النخلة و سلّم عليه و شكره و ذهب معه إلي املسجد للصالة و قال له
 »:جزاك اهلل خريا فأنت أفضل من ذلك الرجل الذي م ّر عل ّي بالظهر .فواهلل لو رأيته ألجلدنه
جلدا « . -هو ال يعلم أنه هو نفس الرجل . -و جند هنا أن الرجل تقبل النصيحة عندما قدّمت
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له بأسلوب حسن فقد وصلت إلي قلبه وقبلها.
و من هذا نتعلّم كيف نبذل النصيحة للناس بأسلوب جيّد لطيف و ك ّل حسب ما يناسبه.

نسخة مجانية تهدى وال تباع

140

www.rasoulallah.net

