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َوُقِّل اْلَحْمُد ِلَلِه اَلِّذي َلْم َيَتِخّْذ َوَلًدا َوَلْم " في سورة آخر اإلسراء  الحمد هلل رب العالمين القائل

والصالة والسالم  (555):ِمَن الُّذِّل َوَكِبْرُه َتْكِبيًرا " َيُكْن َلُه َشِريٌك ِفي اْلُمْلِك َوَلْم َيُكْن َلُه َوِلٌي

)أرى  والمرسلين وعلى اله وصحبه أجمعين األنبياءعلى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى كافة 

ن يصلي عليهم من أن نصلي على كافة األنبياء والمرسلين لعدم أتباع قومهم لهم ولعدم وجود م

 وبعد:فهم مشركون باهلل كاليهود والنصارى( قومهم وإذا وجد من يصلي عليهم 

كثيرة يتجنب الدعاة  أسئلةفي زمن العلم والتقنية وغلبة المنطق والتحليل العملي والعقلي ووجود 

دين اهلل  يتطرقوا لها لما قد ينتج عنها من زيادة في شك الناس والعامة في أنوالخطباء  والوعاظ

الرافضة والنصيرية والدرزية والبهائية و شاعرةوالصوفية واأللقدرية ووجود طوائف كثيرة كا

نبين  أنغيبة ال يتحملها عقل بشري وجب علينا  أموروالتي تتدخل في والزيدية  واإلسماعيلية

 ، ونجيب عليها بالعقل والمنطق والعلم على قدر ما يفتح اهلل على بصريتنا األسئلةقسم من هذه 

)رحمه اهلل( وشيخنا  لشعراوياوقد تعلمت كثيرا من سماعي لخواطر شيخنا الجليل محمد متولي 

وشيخنا محمد راتب النابلسي وشيخنا عمر عبد الكافي وآخرون الحويني حفظه اهلل أبي إسحاق 

 األسئلةهذه  أهمومن  كلها انه حميد مجيب ، أعمالناوتقبل منهم ومنا حفظهم اهلل ورعاهم 

بالعلم والمنطق والتحليل العقلي والمنطقي وسنرى كيف  عًز وجلهو معرفة اهلل  وأخطرها

المستعصية علينا ، كما سيقنع الغير مسلمين  األسئلةعل كثير من  اإلجابةسيساعدنا هذا في 

شك ولو بسيط حول هذا الموضوع  همفي قلوبى بعض المسلمين ، وحتوالمسلمين على حد سواء 

كما جاء في الحديث  واإليمانمداخل الشيطان لعنه اهلل للتشكيك بالدين والعقائد  أهموهو من 

 َصَل اهلل َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َقاَل َقاَل َرُسوُل الَلِه " 68ص17الشريف الذي رواه أحمد في مسنده ج

َفَيُقوُل َمْن َخَلَق  عًز وجلَعَلْيِه َوَسَلَم ِإَن الَشْيَطاَن َيْأِتي َأَحَدُكْم َفَيُقوُل َمْن َخَلَق الَسَماَء َفَيُقوُل الَلُه 

" آَمْنُت ِبالَلِه َوِبُرُسِلِهَمْن َخَلَق الَلَه َفِإَذا َأَحَس َأَحُدُكْم ِبَشْيٍء ِمْن َهَذا َفْلَيُقْل اْلَأْرَض َفَيُقوُل الَلُه َفَيُقوُل 

وبما  عًز وجلمطلق باهلل  إيمانمرتبة الصديقين الذين لديهم  إلى ًاشاء اهلل جميع إنكي نصل ل

ويجب علينا ، والمرسلين األنبياء محمد عليه الصالة والسالم وكافةعبده ورسوله  إلى أوحى

ف على قاعدة صلبة في هذا الموضوع وهو القرآن العظيم وسنة ق)كنوع من البحث العلمي( أن ن

وإثبات صحة القرآن أوال بالعقل  عليه الصالة والسالم وكافة األنبياء والمرسليننبينا محمد 

كما قلنا لكل بحث ، ووالمنطق لنا ولغير المسلمين ويكون المدخل واألساس لنا في نقاشهم وبه نبدأ 

حتى الجميع أو أرادوا الرؤية الصريحة قد تشكك ل الشك ينطلق منه ، وقاعدة علمية ومرجع ال يقب

)سيدنا إبراهيم عليه السالم( وفي طلب رؤية اهلل مثال األنبياء )ولو قلياًل( في كيفية إحياء الموتى 

 -تعالى )سيدنا موسى عليه السالم( كما في اآليتين الكريمتين :
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ِْْمنْ  َأَوَلامْ  َقااّلَ  اْلَمْوَتى ُتْحِيي َكْيَف َأِرِّني َرِّب ِإْبَراِهيُم َقاَّل َوِإّْذ"   ِلَيْطَماِِنَ  َوَلِكانْ  َبَلاى  َقااّلَ  ُتا
ًًا  ِماّْنُهنَ  َجَباّل   ُكاّلِ  َعَلاى  اْجَعاّلْ  ُثامَ  ِإَلْياكَ  َفُصاْرُهنَ  الَطْيارِ  ِمانَ  َأْرَبَعاةً  َفُخاّذْ  َقااّلَ  َقْلِبي  ُثامَ  ُجاْز

 (.712)"البقرة َحِكيٌم َعِزيٌز الَلَه َأَن َواْعَلْم َسْعًيا َيْأِتيَّنَك اْدُعُهَن

ًَ َوَلَما"   اّْنُظارْ  َوَلِكِن َتَراِّني َلْن َقاَّل ِإَلْيَك َأّْنُظْر َأِرِّني َرِّب َقاَّل َرُبُه َوَكَلَمُه ِلِميَقاِتَّنا ُموَسى َجا
 ُموَساى  َوَخارَ  َدًكاا  َجَعَلاهُ  ِلْلَجَباّلِ  َرُباهُ  َتَجَلاى  َفَلَماا  َتَراِّني َفَسْوَف َمَكاَّنُه اْسَتَقَر َفِإِن اْلَجَبِّل ِإَلى

ِْْمِّنينَ  َأَوُّل َوَأَّنا ِإَلْيَك ُتْبُت ُسْبَحاَّنَك َقاَّل َأَفاَّق َفَلَما َصِعًقا وقدد قدال اهلل   ، (541)"األعاراف  اْلُما

 والمرسدلين علديهم السدالم   محمد عليده الصدالة والسدالم وكافدة األنبيداء      لرسولنا الكريم  عًز وجل
 َجااًَكَ  َلَقادْ  َقْبِلاكَ  ِمانْ  اْلِكَتااّبَ  َيْقاَرًُونَ  اَلاِّذينَ  َفاْسَأِّل ِإَلْيَك َأّْنَزْلَّنا ِمَما َشٍك ِفي ُكّْنَت َفِإْن"

فليس منا من لم يدخله الشك ولو قلديال  ، (44)"يوّنس اْلُمْمَتِريَن ِمَن َتُكوَّنَن َفَلا َرِبَك ِمْن اْلَحُّق

 إال ما رحم ربي .

وعلى ذكر العلم ، فاألهداف هي الشيء الرئيسي في حياتنا ، وكل مشروع أو عمل يقصد به تحقيدق  

هدددف معددين ، وعددادة الهدددف النهددائي هددو المنشددود والددذي يقصددده كددل البشددر ، فمددا هدددف اإلنسددان    

والبددرز  يتبعدده المحشددر ، النهددائي ، وكمددا قددال شدديخنا الشددعراوي رحمدده اهلل الدددنيا يتبعدده البددرز  ، 

والمحشر يتبعه المستقر ، وال يوجد شيء بعد المستقر ، إلى الجنة أو إلى النار )والعياذ باهلل( ، لدذا  

)وانصدح   فالمؤمن الفطن من يعمل آلخرته ويترك الدنيا وكما قال سيدنا وأمامنا الشدافعي رحمده اهلل  

 -: به ( لكل محب للشعر والحكمة بقراءة ديوانه واالستمتاع 

 تنافتركو الدنيا وخافوا ال ــــاـأن هلل عبادا فطنـــــ

 أنها ليست لحي وطنــــــا نظروا فيها فلما علموا

 صالح األعمال فيها سفنا جعلوها لجة وأتــخذوا

 أنوارجدوا  بعدض الحقدائق بدالمنطق العلمدي السدائد فدي عصدرنا كمدا         توضيح فأرجوا أن أتمكن من  

قواعدد اللغدة العربيدة أو    إذا أخطدأت فدي    يأسدف تقبلدوا  و لغدات العدالم المختلفدة    إلدى يترجم هذا البحدث  

ولدن اكتدب اسدمي علدى هدذا      الصدرف ألندي رجدل علمدي ولسدت كاتبدا أو شديخا أو خطيبدا ،           وأالنحو 

قدد يكدون خطدا مندي      تصدحيح مدا   أو فداتني منده   مدا  إضدافة  مدن  اآلخدرين  لبداحثين امكن تالبحث لكدي يد  

)كاتبده ومصدححه   شداء اهلل   أنالكامدل   األجدر منده  جميعدا  بتغدي  نلتحصل الفائددة المرجدوة منده ولكدي     

ينسدب   ينقل عني هذا العلدم وال  أن" وددت الشافعي رضي اهلل عنه  أمامناكما قال وناقله وناشره( و

فمددن  أخطددأتوان جميعددا فبتوفيددق مددن اهلل تعددالى لدده المنددى والفضددل  أصددبت، فددان شدديء مندده"  إلددي

 ةخدر آلويرحمنا ويغفر لنا ويسترنا في الدنيا وا أعمالنايتقبل منا  أنسبحانه وتعالى عسى اهلل نفسي 

والسدداد وجدالء البصدر     الموقفيدة ومدن اهلل  .... ونسألكم الدعاء لي ولوالدي وللمسدلمين وللموحددين  

 .والبصيرة
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ألهميتده  المواضديع الالحقدة    يقدرا  أن قبدل  أجببت أن أبدأ بهذا الموضوع لكي ينظر كل منا إلى نفسده  

ولغفلة الكثير من الناس عنده ، يقسدم البداحثين والمسدتفتين والسدائلين إلدى ندوعين رئيسدين وهنداك          

 هما:الصنفان فروع كثيرة تتفرع من هذين النوعين و

 

مددن أراد معرفددة الحقيقددة بقلددب ونيددة صددادقة وعقددل منفددتح ووضددع عندده كافددة العصددبيات            -1

التي هي سبب تخلف األفراد والمجتمعات فدي  والجهاالت والمصالح الشخصية وهوى النفس 

 دنياهم فما بالك في دينهم الذي هو أساس وجودهم.

للموضدوع ويريدد أن   من تأخذه العصبيات للدين والمذهب والعدرق أو مدن لديده فكدرة مسدبقة       -2

يأخذ فتوه أو أن يقال له انه على حق أو يوافقه في الهوى ، وهنداك مدن يريدد إيجداد العيدوب      

 واألخطاء نصرة إلى دينه ومذهبه واألمثلة على هؤالء كثير.

               سنأخذ مثال بسديطا علدى مدا جداء سدابقا ، ندرى فدي حياتندا اليوميدة كثيدرا مدن طدالبي الفتدوى

خذ منهم الفتوى وال يقتنع بما يقولون إلى أن يظفر بعدالم أو شدبيه عدالم    يتنقل بين العلماء ليأ

أي أنده كدان لديده فكدرة مسدبقة عدن الفتدوى وعنددما         ، تروق لده  أو مدعي علم فيعطيه فتوى 

 . يجد من يوافقه يقول هذا هو العالم الحق والباقي جهالء ال يعلمون شيئا

 

 أيهما أنت ؟  ف

والعملي والعلمي أم من الصنف الثاني الضال المضدل والدذي يحسدب أنده     من الصنف األول المنطقي 

مدن   ةخدر وهدو فدي الددنيا واآل   ي أنده ضدال وأن عملده لدن يقبدل منده       يعمل خيرا وهدو ال يددري أو يددر   

 الخاسرين.

 

   -األسئلة التي يشملها الموضوع:

 قاله العلماء ؟كتبه ولماذا نخشى تكرار ما -1(2

أفات العلم والعلماء هو تجنب تكرار ما كتبه وقاله العلماء اآلخرين ، وأرى أن هذا من بداب  من أشد 

 -إلى نوعين : اتبايفصل العلماء أنواع الكتكما والتشدد في العلم والتعصب للرأي ، 

مددع المصددادر المختلفددة لخدمددة موضددوع أي الكتابددة عددن موضددوع واحددد وج -:تجميددع مفددرق -

والسدنة   معين لبيدان الموضدوع كأخدذ موضدوع الربدا مدثال وبيدان مدا ورد فدي القدرآن الكدريم            

أو كتجميع الحدديث  ووضعا في كتاب شامل عن الربا النبوية وفعل الصحابة من كتب مختلفة 

 .من قبل السادة العلماء جزاهم اهلل عنا كل خير الشريف



 

 ال اله إال اهلل   حممدا رسول اهلل
 

 ننسى املرجع األساس يف هذا البحث وهو القرآن الكريم( )ال

 

 

 (39من  7صفحة )

 

أي أخذ موضوع واحد وتفصيله وبيان رأي العلماء فيده كأخدذ آيدة كريمدة مدن       -:تفريق مجمع  -

 تفصيلها وشرحها وهكذا.اإلسهاب في القرآن الكريم و

ولكنهم يحرصون وفي عصرنا الحاضر كثر الدعاة والوعاظ والخطباء في األمة اإلسالمية   

وأقوال العلماء خصوصا على تجميع معلوماتهم واستنباطاتهم بأنفسهم دون االستعانة بآراء 

، وقد ينتقص أحدهما اآلخر ألخذ معلومة منه على القنوات والمعاصرين لهم أقرانهم 

الفضائية ، فلم هذا الفعل بين الدعاة  ، أال يخافون اهلل والفتنة بين العامة ألعمالهم وأقوالهم ، 

، أال يعرفون الحديث أال يريدون وجه اهلل بعملهم وهداية الناس أم ليقال عنهم أنهم علماء 

َعْن " 471ص16الشريف الذي رواه الحاكم والبيهقي والنسائي وأحمد وهذا لفظ مسلم ج

َعَلْيِه  َصَل اهلل َأِبي ُهَرْيَرَة َفَقاَل َلُه َناِتٌل الَشاِمُي َأُيَها الَشْيُخ َحِدْثَنا َحِديًثا َسِمْعَتُه ِمْن َرُسوِل الَلِه 

َعَلْيِه َوَسَلَم َيُقوُل ِإَن َأَوَل الَناِس ُيْقَضى ِفيِه َيْوَم اْلِقَياَمِة  َصَل اهلل َوَسَلَم َقاَل َسِمْعُت َرُسوَل الَلِه 

َل َقاَتْلُت ِفيَك َحَتى ُقِتْلُت َثَلاَثٌة َرُجٌل اْسُتْشِهَد َفُأِتَي ِبِه َفَعَرَفُه ِنَعَمُه َفَعَرَفَها َفَقاَل َوَما َعِمْلَت ِفيَها َقا

ْلِقَي ِفي َقاَل َكَذْبَت َوَلِكَنَك َقاَتْلَت ِلُيَقاَل ُهَو َجِريٌء َفَقْد ِقيَل ُثَم َأَمَر ِبِه َفُيْسَحُب َعَلى َوْجِهِه َحَتى ُأ

ِلُيَعِرَفُه ِنَعَمُه َفَعَرَفَها َفَقاَل َما َعِمْلَت ِفيَها َقاَل َوَرُجٌل َتَعَلَم اْلِعْلَم َوَعَلَمُه َوَقَرَأ اْلُقْرآَن َفُأِتَي ِبِه الَناِر 

َعاِلٌم َفَقْد ِقيَل  َتَعَلْمُت ِفيَك اْلِعْلَم َوَعَلْمُتُه َوَقَرْأُت ِفيَك اْلُقْرآَن َفَقاَل َكَذْبَت َوَلِكَنَك َتَعَلْمَت ِلُيَقاَل ُهَو

 ِرٌئ َفَقْد ِقيَل ُثَم َأَمَر ِبِه َفُيْسَحُب َعَلى َوْجِهِه َحَتى ُأْلِقَي ِفي الَناِرَوَقَرْأَت اْلُقْرآَن ِلُيَقاَل ُهَو َقا

َفَقاَل َما َوَرُجٌل َوَسَع الَلُه َعَلْيِه َوَأْعَطاُه ِمْن َأْصَناِف اْلَماِل ُكِلِه َفُأِتَي ِبِه َفَعَرَفُه ِنَعَمُه َفَعَرَفَها 

َرْكُت ِمْن َسِبيٍل ُتِحُب َأْن ُيْنَفَق ِفيَها ِإَلا َأْنَفْقُت ِفيَها َلَك َقاَل َكَذْبَت َوَلِكَنَك َفَعْلَت َعِمْلَت ِفيَها َقاَل َما َت

، أال يخافون   َذِلَك ِلُيَقاَل ُهَو َجَواٌد َفَقْد ِقيَل ُثَم َأَمَر ِبِه َفُيْسَحُب َعَلى َوْجِهِه َحَتى ُأْلِقَي ِفي الَناِر"

 يوم القيامة.من لدن العزيز الجليل ذبت من كلمة ك

يصرون على نفس أسلوبهم القديم والممل )وأعتذر عن هذا لكنني  فأنهمأما الخطباء في المساجد 

في خطب الجمعة( ، العصر الحاصر عصر العلم شخصيا أرى ما يقوله المسلمون وأحسه أنا 

ساليب في الخطابة جديدة ومتجددة والعلم يطابق ما جاء في ديننا الحنيف وهناك أ، والمعرفة 

،  ها المسلمون عن ظهر قلبظومؤثرة في المسلمين أكثر من األوراق الصفراء للخطباء والتي حف

وكثير من المسلمين يذهبون إلى صالة الجمعة كعادة وليس لسماع الموعظة وينظرون إلى 

والخطباء ، فلم ال يأخذ  الخطباء من خطب العلماء ساعاتهم ويلومون الخطباء على اإلطالة 

ويجددون في خطبهم واالنترنيت والقنوات الفضائية واألعالم مبذول لمن أراد االستفادة اآلخرون 

ويتقوه واهلل أحق أن يخافوه ، أيخافون أن يقال أخذ خطبته من فالن أو كرر كالم فالن  واإلفادة ،

قال لهم يوم القيامة كذبت والعياذ باهلل لتعصبهم لما يجمعون وال هل يريدون أن يوينشروا دينه ، و

ينقلون عن الخطباء والعلماء اآلخرين الذين ربما قد وهبهم اهلل ملكة الخطابة والتأثير في 

 .  من علمه الواسعالمسلمين أكثر منهم وفتح على بصيرتهم وعلمهم 

لموضوع وعدم التشدد بدالرأي ولتدذكير النداس    لذا ال أجد غضاضة من تكرار قول العلماء لما يخدم ا

 عسى اهلل أن يتقبل منا ومنكم أعمالنا ويبعدنا عن التعصب والرياء وسوء األخالق .به 
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 ال أساسدي ومرجدع  قاعدة ننطلق منها في بحثندا هدذا    إلىنستند  أنيجب علينا  بأي عمل نبدأ  أنقبل 

)بدل هددي  الركددائز  هدم ومدن أ  )وهدذا هددو المبددأ العلمدي ألي بحددث(   الخطددأ والتددليس   وال يحتمدل يكدذب  

يددخل الشدك فدي نفوسدنا      أنالتدي نرتكدز عليهدا عنددما يحداول الشديطان لعنده اهلل        الركيزة األساسية( 

 الحق المبين. إلىفي كل النواحي لنرجع  وإعجازهوفي كيفية حفظه نفكر فورا في القران 

أن أصغوا إلى صوت  أكثرهم)وما وأهم شيء منصفا في حكمه مثقفا  ملحدًا أن فلنفترضوعلى هذا 

مالئكدة  وللقيامة وحساب وعقاب وجنة وندار   وبيوم( سمع بان هناك خالق لكل شيء العقل والمنطق

ننا والتي للشديطان الددور الرئيسدي    اذهأتتبادر حتى إلى  التيوتساءل األسئلة ،  الخ...ورسل وأنبياء

 -فيها وهي :

)والتدي اثبدت    .... كل شيء يمكن حدوثه بالتطور كما في نظريدة دارون  أصالهناك خالق  أنمن قال 

مدن  ،  العلماء الغرب عدم صحتها وال تزال ولألسف الشديد تدرس إلى وقتندا الحاضدر فدي مدارسدنا(    

نعرفدده  ، وان كددل مددا هددذا إال أسدداطير األولددين" أن"هندداك رسددل وأنبيدداء وكمددا قددال األولددون   أنقددال 

روايات السابقة والقصص الخيالية والتي هي من اختدراع البشدر ،   العنهم مدون في كتب كما دونت 

، إي إن الدددين اسددتخدم للسدديطرة علددى  (إن الدددين هددو أفيددون الشددعوب)وقددد قددال بعددض المعاصددرين 

األحزاب الحالية بفكرها وخططها للسيطرة على الجماهير وتسييرها حيثمدا  الدول الشعوب كما تفعل 

 تريد خدمة لمصالح قلة من الناس .

( َوَما 42"ِإَّنُه َلَقْوُّل َرُسوّل  َكِريم  )وقد حز في نفسي سماع اآلية الكريمة في نهاية سورة الحاقة 
ِْْمُّنوَن )ُه ( َتّْنِزيٌّل ِمْن َرِّب 47( َوَلا ِبَقْوِّل َكاِهن  َقِليًلا َما َتَّذَكُروَن )45َو ِبَقْوِّل َشاِعر  َقِليًلا َما ُت

( ُثَم َلَقَطْعَّنا 41( َلَأَخّْذَّنا ِمّْنُه ِباْلَيِميِن )44( َوَلْو َتَقَوَّل َعَلْيَّنا َبْعَض اْلَأَقاِويِّل )41اْلَعاَلِميَن )
َوِإَّنا ( 44( َوِإَّنُه َلَتّْذِكَرٌة ِلْلُمَتِقيَن )42( َفَما ِمّْنُكْم ِمْن َأَحٍد َعّْنُه َحاِجِزيَن )41ُه اْلَوِتيَن )ِمّْن

( 15( َوِإَّنُه َلَحُّق اْلَيِقيِن )12( َوِإَّنُه َلَحْسَرٌة َعَلى اْلَكاِفِريَن )44) َلَّنْعَلُم َأَن ِمّْنُكْم ُمَكِّذِبيَن
( "17َفَسِبْح ِباْسِم َرِبَك اْلَعِظيِم )

يؤلفده مدن عندده    لدم  عليه الصالة والسالم للقرآن الكريم وأن الرسول الكريم  عًز وجلوهي بيان اهلل 

وأن منا نحن المسلمين من يتشكك في القرآن ويكذبده  سبحانه  لقصمه اهللذلك ولو فعل ، حاشاه اهلل 

أن أبدين لدي ولكدم    ، لدذا أردت    عليه وسلم َصَل اهلل ويقول هو من أختراع سيدنا محمد  ولو في قلبه

 . والعقلي والمنطقي بهذا األسلوب العلميوللعالم أجمع صحة القرآن 
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جددودة يبدددأ ولدديس لديدده إال الكتددب السددماوية المو    أيددن معرفددة الحقيقددة فمددن   الملحددد هددذا  أراد إذاو

نبيدداء وال رسددل وال  وجددود لأل )إذ ال عددًز وجددل والمنسددوبة إلددى اهلل  والمتداولددة فددي الوقددت الحاضددر   

 -:حسب القدم  وهم بالترتيب معجزات في عصرنا الحاضر( 

 مليونا 31وعددهم التقريبي  به اليهودوالمؤمنين  وأتباعهالتوراة  -1

 مليونا 2511وعددهم التقريبي  النصارىوالمؤمنين به  وأتباعه نجيلاإل -2

 مليونا 1511وعددهم التقريبي  المسلمينوالمؤمنين به  وأتباعهالقران  -3

يمكدن الحصدول عليهدا ولديس      عليه السالم لكدن ال  إبراهيمكالزبور وصحف  أخرىهناك كتب  -*

   .قليلة  أعدادهم أن أوموجودين بالوقت الحاضر  ومؤمنين به أتباعلها 

 -التالية: األوليةوعندما بدأ بدراسة الكتب السماوية الثالثة كتب المالحظات 

 مئات النسخ المختلفةأو عام عدد النسخ عشرات  3111من  أكثرتاريخ التنزيل  -التوراة -1

 مئات النسخ المختلفةأو عام عدد النسخ عشرات  2111من  أكثرتاريخ التنزيل  -اإلنجيل -2

واحدة فقط  لكل طوائدف المسدلمين     عام عدد النسخ 1411من  أكثرتاريخ التنزيل  -القران  -3

أو لددم يدددعي أو يجددرأ أحددد علددى تلفيددق كتدداب   ي كتدداب بعددده أسددبحانه وتعددالى ولددم ينددزل اهلل 

 .وينسبه إلى اهلل سبحانه 

ه نزلد أوتغييدره ولديس كمدا    الكتاب قد تم تحريفه  أنعني يتعداد النسخ  أن األوليومن هذا التقييم 

 . بنسخة واحدة  عًز وجلاهلل 

نده  قدربهم للدراسدة أل  أالقران هو  أنومن هذه المقدمة البسيطة عن الكتب السماوية الثالث وجد 

خر نسخة من الكتب السدماوية  آثانيا و والمؤمنين به كثيرين أتباعهوعدد  أوالنسخة واحدة فقط 

مع وجود شدك   عًز وجلن يعتمده بالبحث والدراسة عن اهلل أفاختار   عًز وجللى اهلل إالمنسوبة 

خددذه أ، لددذا بدددأ بدراسددته قبددل اعتمدداده فددي البحددث و )قناعتدده ليسددت كاملددة بدده(  بسدديط فددي نفسدده

 -تي:كمرجع له فوجد األ

وللعدالم أجمدع ولكافدة     عظم معجزة انزلها على نبيه محمد عليده الصدالة والسدالم   أاعتبره اهلل  -1

)علما بان القرآن العظيم ليس المعجزة الوحيدة للرسول الكريم محمد عليه وعلدى كافدة   العصور 

لدف  أوله من المعجزات الشيء الكثير وقد قددرت إلدى    األنبياء والمرسلين أفضل الصالة والسالم

ن ألدى  إ القدران بداقي   الإنبيداء  ،وكدل معجدزات األنبيداء ذهبدت بمدوت األ      (كتب عنها الكثير معجزة

 .، فهو الرسول الحي بيننا إلى أن يشاء اهلل سبحانه يشاء اهلل 

 األصدلية سنة ووجود النسدخة   1411من  أكثريبدل منه ولو حرف واحد منذ  وألم يتغير منه -2

وهدي  رضدي اهلل عنده وأرضداه    الثالث عثمان بن عفدان  الراشدي التي تم جمعها في عهد الخليفة 

 عدًز وجدل  وقدد ذكرهدا اهلل   ،تدم حفظده بدقدة كاملدة      أيفي اسطنبول في تركيدا ،  إلى اآلن محفوظة 

ِإَّناا َّنْحاُن َّنَزْلَّناا الاِّذْكَر َوِإَّناا َلاُه َلَحااِفُظوَن"        "قولده تعدالى   في كتابده العزيدز وتعهدد بحفظده فدي      
بددالقران الكددريم اندده حفددظ مددن لدددن مددن خلددق   باإليمددانلوحدددها كفيلددة المعجددزة  هددذه ، (4)الحجاار
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فدي  يدة  نرى مثل هدذه اآل  تبديل ، وال وانه كالمه سبحانه من غير تحريف وال واألرضالسماوات 

 كثر من مرة.ألذا تعددت النسخ والنسخة الواحدة منقحة  ،خرىالكتب األ

ندزل علدى   أالدذي   باألسدلوب طريقدة تالوتده وقراءتده     أيضدا حفظت لم يحفظ كتابة فقط ، وإنما  -3

ن أذ إلددى عصددرنا الحاضددر ،إالمتبعددة والرسددول محمددد عليدده الصددالة والسددالم بطريقددة المشددافهة 

سدابق ويسدلمه وثيقدة يكتبهدا بخدط يدد        قدارئ مدن   إالتالوة يحصدل علدى شدهادة الد     القران ال قارئ

النبي محمد عليه الصدالة والسدالم وبدالطبع     إلىيصل  إن إلىويذكر بها شيوخه السابقين  أستاذه

 .يوجد في الكتب السابقة ال هذا ما

 األنبيداء بالكتب السدماوية السدابقة جميعهدا ويعطدي كامدل التقددير واالحتدرام لكدل          ؤمنيقر وي -4

التقليددل مددن شددانهم كمدا يوجددد فددي الكتددب الددذي سددبقته ، بددل   أووالرسدل السددابقين دون تحقيددرهم  

هدو   هم بيدن  ةفرقد عددم الت السابقين وتندزيههم عدن كدل منقصدة و     واألنبياءيمان بالرسل اإل برويعت

ن يختار اهلل أسالم من ينكرها فمن غير المعقول إوبدونها يبطل  اإلسالميمان بدين من شروط اإل

 .والمحرمات والفواحشيرتكبون الموبقات  أو األخالقرسل له قليلي سبحانه وتعالى 

توا بمثلده فدي مواضدع    أن يد أالكتاب الوحيد الذي تحددى العدرب قبدل العجدم )مدن غيدر العدرب(         -5

أو أن يجدددوا خطددأ واحدددا فيدده مددن  بآيددة واحدددةو أواحدددة  ةبصددورتوا أن يددأ وأ فددي القددران كثيددرة

ناحية القواعد او النظم أو اسدتعمال المفدردات ووضدعها فدي محلهدا حتدى أن أحدد األعدراب أسدلم          

َْْمرُ  ِبَماا  َفاْصاَد ْ  "لما سمع اآلية الكريمة من سورة الحجر   " (44) اْلُمْشاِرِكينَ  َعانِ  َوَأْعاِرضْ  ُتا
كان العرب يفخرون بلغتهم وبشعرائهم وبخطبدائهم ومفدوههيهم    وقال هذا ليس بكالم بشر ، وقد

نهدم قدالوا عنده انده مخلدوق مدن       أن في العصر العباسدي ظهدر الغلدو فدي القدران حتدى       ألى درجة إ

ندواع المعلومدة مدن    م يكدن مدن األ  لد وعجازه فدي الصدياغة   إولدرجة كماله  عًز وجلمخلوقات اهلل 

و أيقدرأ   مدي ال أنه اندزل علدى رجدل    أعلما ب، كالم العرب )الشعر والنثر وكالم الكهان( باعترافهم 

 منطدق الن الكتدب السدابقة ال    وأيقبله عقل  يقولوا درسه من الكتب السابقة والذي ال يكتب كي ال

 تحوي على المعلومات التي سنذكرها الحقا .

 األنبيدداءاهلل عليدده وسددلم اندده خدداتم  َصددَلرسددوله الكددريم محمددد  عددنقددال الكتدداب الوحيددد الددذي  -6

دعدى انده مرسدل مدن اهلل     أر آخد لم يوجد نبدي   إذيوجد بعده نبي وقد حدث هذا  والمرسلين وانه ال

 خر بعد القران.آيوجد كتاب سماوي  وبالطبع ال اآلن إلىتعالى 

اْلَيااْوَم َأْكَمْلااُت َلُكااْم ِديااَّنُكْم َوَأْتَمْمااُت َعَلااْيُكْم " كمددال الدددين ةيددآالكتدداب الوحيددد الددذي بدده  -7
والتي يحسدنا عليها اليهود والنصارى ، كما  (1 )ِّنْعَمِتي َوَرِضيُت َلُكُم اْلِإْسَلاَم ِديًّنا" الماِدة

لم يستطيعوا أن يضيفوها لمدا لهدا مدن دالالت والتزامدات وقدوانين وتشدريعات مفقدودة فدي بداقي          

 اوية المحرفة .  الكتب السم

ثبتها العلم الحديث فدي الطدب   أيات علمية كثيرة جدا آياته على آالكتاب الوحيد الذي تطرق في  -8

،وهدو الكتداب الوحيدد الدذي      جنة والفيزياء والكيمياء و....الدخ والفلك والبحار والسماوات واأل
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يؤيده العلم في مكتشفاته وسبحان اهلل معظم المكتشفات العلمية أتت من عندد الملحددين وأهدل    

 َوِفااي اْلآَفاااِّق ِفااي آَياِتَّنااا َسااُّنِريِهْم"  الكتدداب المكددذبين للقددرآن العظدديم كمددا فددي قولدده تعددالى 
 َشااِهيٌد َشااْيًٍ ُكااِّل َعَلااى َأَّنااُه ِبَرِبااَك َيْكااِف َأَوَلااْم اْلَحااُّق َأَّنااُه َلُهااْم َيَتَبااَيَن َحَتااى َأّْنُفِسااِهْم

 .( تعني غير المسلمين سَنُرِيهِمْ)وكلمة ،  (11)"فصلت

يشجع على العلم والتعلم والتفكر في الكون والمخلوقدات لمعرفدة عظمدة     الكتاب الوحيد الذي -1

)دون أخفدداء أي شدديء  لكددل طالددب علددم  الخددالق سددبحانه ، كمددا أن العلددم فددي اإلسددالم مبددذول 

عكددس أهددل الكتدداب الددذين يخفددون كثيددر مددن المخطوطددات القيمددة فددي الفاتيكددان ولدددى     مندده(

عندددما يددذنب الكتددابي يددذهب إلددى القددس أو و، وآخرهددا أنجيددل البحددر الميددت )قمددران( اليهددود 

له أذهدب غفدر اهلل لدك أو افعدل كدذا وكدذا ليغفدر لدك دون          ونويقول له بذنوبه الحاخام ليعترف

، أي أن العلددم عنددد أهددل الكتدداب محصددور فددي  تبيددان الحكددم الشددرعي ومددن أيددن أتددى بددالفتوى

 الكهنة والقساوسة والحاخامات دون العامة من الكتابيين.  

حكدام ومحرمدات   أالكتاب الوحيد الذي به التشريعات الكاملة الالزمدة لحياتندا مدن مواريدث و     -11

 .من السنة المطهرة وتفصيل وبتوضيح ومناسك 

الكتدداب الوحيددد الددذي تكلددم بالغيبيددات السددابقة والالحقددة التددي تحقددق قسددم منهددا فددي عهددد         -11

لدى  إاهلل عليه وسلم وقسدم فدي عهدد خلفداءه الراشددين ومدن بعددهم والزالدت          َصَلالرسول محمد 

 . الن تتحققأ

ن لددى اآلإحكددام مندده  األ واسددتنباطفددي شددرحها   العلمدداء  التددي فصددل كثددر الكتددب السددماوية  أ -12

يوجدد علدم    وشرح الحديث وطرقه وتفاصيله من علدم الرجدال والسدند حتدى قدال المستشدرقون ال      

 ن يفخروا بهذا العلم.أفصل به وعني به كالحديث الشريف لذا حق للمسلمين 

يخلدق   الدذي ال  األرضفدي جميدع كتدب     وإنمدا الكتاب الوحيد ليس في الكتدب السدماوية فقدط     -13

كمدا  علدى قددر فهمده     يمل من قراءته وكلما تقدرأه تجدد فيده شديء جديدد كدلٌ       ال أيالرد  على كثرة

ال يخلدق علدى كثدرة الدرد ، وال تنقضدي       القدرآن بأنده  ) –اهلل عليده وسدلم    َصدلَ  -صدف رسدول اهلل   

، وال تزيغ بده األهدواء    منه العلماءعبره ، وال تفنى عجائبه ، هو الفصل ليس بالهزل ، ال يشبع 

، هددو الددذي لددم تنتدده الجددن حددين    (2167رواه  الترمددذي فددي سددننه)  ، وال تلتددبس بدده األلسددنة ( 

ن الوليدد بدن المغيدرة وهدو اعلدم      أحتدى   . ( 5الجن : ( "إّنا سمعّنا قرآّنا عجبا "سمعته أن قدالوا 

وانه له لطالوة وانه يعلو وال يعلدى عليده ،   ن فيه حالوة أالعرب بكالم الكهان والشعر والنثر قال 

 جاءك من عدو. طراء ماحسن اإلأو

 

تلخدص الفدرق بدين القدران الكدريم      التدي فدتح اهلل علدي بهدا )وقدد يوجدد غيرهدا كثيدر(         هذه النقداط  

، ويلخص هدذه النقداط قولده سدبحانه      وبها تفصيل كثير لو تعمقنا في تفصيلها واإلنجيلوالتوراة 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=118&ID=1&idfrom=1&idto=165&bookid=118&startno=64#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=118&ID=1&idfrom=1&idto=165&bookid=118&startno=64#docu
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   َأَتِبعااااااُه  ِٓمّنُهَماااااااٰ َأهااااااَدى ُهااااااَو   لَلااااااِهٱّب ِماااااان ِعّنااااااِد ُٰقااااااّل َفااااااأُتوْا ِبِكااااااَت "وتعددددددالى 
، وهددو تحددد لكددل الندداس قددديما وحددديثا وإلددى أن يددرث اهلل      (44القصاا  ) "ِدِقااينِٰإن ُكّنااُتم َ 

سبحانه األرض ومدن عليهدا مدن أن يدأتوا بكتداب مدن عندد اهلل أهددى مدن القدرآن الكدريم والسدنة             

 المطهرة.

كتابده الكدريم بدالمهيمن علدى بداقي الكتدب السدماوية األخدرى فدي قولده            عدًز وجدل  كما وصدف اهلل  

 َوُمَهْيِمًّناا  اْلِكَتااّبِ  ِمانَ  َيَدْياهِ  َبْيَن ِلَما ُمَصِدًقا ِباْلَحِّق اْلِكَتاَّب ِإَلْيَك َوَأّْنَزْلَّنا "سبحانه وتعالى 
ًَُهْم َتَتِبْع َوَلا الَلُه َأّْنَزَّل ِبَما َبْيَّنُهْم َفاْحُكْم َعَلْيِه  ِمّْنُكْم َجَعْلَّنا ِلُكٍّل اْلَحِّق ِمَن َجاًََك َعَما َأْهَوا

ًَ َوَلْو َوِمّْنَهاًجا ِشْرَعًة  َفاْساَتِبُقوا  آَتااُكمْ  َماا  ِفي ِلَيْبُلَوُكْم َوَلِكْن َواِحَدًة ُأَمًة َلَجَعَلُكْم الَلُه َشا
 (44)الماِدة "َتْخَتِلُفوَن ِفيِه ُكّْنُتْم ِبَما َفُيَّنِبُُِكْم َجِميًعا َمْرِجُعُكْم الَلِه ِإَلى اْلَخْيَراِت
لدذا اختدار   تي بمثلده  أي بشر مهما كدان ان يد  يمكن أل سبق يبين انه ليس من صنع بشر وال كل ما

ية التي تقول وفي القران الكريم اآل،  عًز وجلالملحد المفترض القران كمرجع له في معرفة اهلل 

الرسدول الكدريم    نقدل  ومدا  (2الحشار)  َوَما َآَتاُكُم الَرُسوُّل َفُخُّذوُه َوَما َّنَهاُكْم َعّْنُه َفااّْنَتُهوا" "

الشريف والحديث القدسي( وهم مختلفين كليا فدي  نواع ) القران الكريم والحديث أعن ربه ثالثة 

سدلوب معدين بحيدث عنددما تقدرا شدعر       أن الكاتدب البشدري لده    أذ إعجاز بحد ذاتده  إسلوب وهو األ

ليف مدن الرسدول محمدد عليده الصدالة      أسدلوب فدالن ، فلدو كدان تد     أو كالم معدين تقدول هدذا    أمعين 

سددلوب مختلددف تمامددا، نددواع الثالثددة ولكددن األسددلوبه متشددابه فددي األأوالسددالم )حاشدداه اهلل( لكددان 

الحدديث القدسدي مدن     والشدريف  والحدديث  الكدريم  ن القدران  أيضا حيدث  أنيين آوهذا رد على القر

خددذ القددران ونتددرك البدداقي بمددا فيهددا مددن    أقالدده الرسددول محمددد عليدده الصددالة والسددالم ، فكيددف ن   

 .الخ....حكام الصوم وأركان الحج وأنواعه وأنصاب الزكاة وو تالتفصيل كعدد الصلوا

َوِإِني َقدْد   " في حجة الوداع حديث المصطفى محمد عليه الصالة والسالمبجزء من خيرا أذكر أو

ُتْم َقداِئُلوَن  َتَرْكُت ِفيُكْم َما َلْن َتِضُلوا َبْعَدُه ِإْن اْعَتَصْمُتْم ِبِه ِكَتداَب الَلدِه َوَأْندُتْم َمْسدُئوُلوَن َعِندي َفَمدا َأْند       

َبِة َيْرَفُعَها ِإَلى الَسَماِء َوَيْنُكُبَهدا ِإَلدى   َقاُلوا َنْشَهُد َأَنَك َقْد َبَلْغَت َوَأَدْيَت َوَنَصْحَت ُثَم َقاَل ِبُأْصُبِعِه الَسَبا

 .(3165وابن ماجة  1628)سنن ابي داود  "الَناِس الَلُهَم اْشَهْد الَلُهَم اْشَهْد الَلُهَم اْشَهْد 

ومما سبق يتبين لنا أننا نقف على ارض صلبة ولنا مرجعندا الدذي ال يأتيده الباطدل مدن بدين يديده        

ننسدى المرجدع األسداس فدي هدذا البحدث وهدو القدرآن          )الوال من خلفه لذا أردت أن أكدرر عبدارة   

، وهدذه حالدة تراودندا كثيدرا وهدي مدن فعدل         لكي ال ننسى هذا المرجدع العظديم )كدالم اهلل(    الكريم(

وهدو مدا أنصدح بده      لشيطان الرجيم كما أسلفنا ، فالنتذكر ولنعد إلى قاعدتنا الصلبة التدي لددينا ،  ا

أن يبدددأ بدده لكددي ال يدخلدده المقابددل فددي تفاصدديل قددد تبعددده عددن  مددن يندداقش مددن ال يددؤمن باإلسددالم 
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لكدي   رجعا ثابتا، كما وأنه أسلوب علمي دقيق أن نعتمد موالسنة النبوية المطهرة القرآن الكريم 

 نبني نقاشنا عليه مهما حاول المقابل أن يبعدنا عنه .

 

 األسئلة التي ممكن اإلجابة عليها بعد قراءة الموضوع

 

لماذا ألغى اهلل جل وعال العمل بالشرائع والكتب السدماوية السدابقة للقدرآن بعدد نزولده بقولده         -1(3

َفَلاْن ُيْقَباَّل ِمّْناُه َوُهاَو ِفاي اْلاَآِخَرِة ِماَن اْلَخاِساِريَن " آّل         َوَمْن َيْبَتِغ َغْيَر اْلِإْساَلاِم ِديًّناا    " عًز وجل
 ؟ (41عمران)

، كمدا أن فدي القدران والسدنة النبويدة كافدة الشدرائع واألحكدام         النقاط السابقة تجيب عن هدذا السدؤال   

ولكددي  أوال عددًز وجددلالعمددل بهددا لكددي ننددال رضددا اهلل بالدينيددة والدنيويددة التددي تلددزم الفددرد والمجتمددع  

يسددتقيم الكددون وتعمددر األرض ثانيددا ...أي باختصددار إن القددران الكددريم والسددنة النبويددة هددي كتلددوك      

البشر أنزل من خالق وصانع البشر رب العالمين ومن لم يتمسك به وينفذه كما قدال صدانعنا وخالقندا    

، وأخيددرا اذكددر لكددم مددا حدددث لسددلمان    ةخددرل ويعدديش عيشددة ضددنكا فددي الدددنيا واآل جددل وعددال سيضدد 

 "عن سلمان؛ قال: قيل له:الفارسي 

اهلل عليه وسلم كل شيء. حتى الخراءة. قال، فقال: أجدل. لقدد نهاندا أن نسدتقبل      َصَلقد علمكم نبيكم  

القبلة لغائط أو بول. أو أن نستنجي بداليمين. أو أن نسدتنجي بأقدل مدن ثالثدة أحجدار. أو أن نسدتنجي        

 .(16وابن ماجة  6" )سنن ابي داود و بعظم." برجيع أ

والفروع الغير مكتملة  % من الفروع ،11أي أن شريعة اإلسالم قد اكتملت من ناحية األصول و

من أمور في الدنيا مثال التعامل مع البنوك وأطفال األنابيب وجميع تلك األمور تحل هي ما يستحدث 

الكريم والسنة المطهرة وتصرف الصحابة والتابعين بالقياس وبالفتاوى اعتمادا على القرآن 

أما بقية الشرائع فلم تكتمل من ناحية األصول وهم  والمذاهب األربعة ، فهم األساس بالنسبة لنا ،

وعلى نبينا وكافة األنبياء فعيسى عليه .... مختلفين حتى في من يعبدون كالنصارى مثال 

)استغفر اهلل  أو تجسد به تجلى به عًز وجلقول انه اهلل فرقة ت، أفضل الصالة والسالم والمرسلين 

)استغفر اهلل العلي العظيم( ، وفرقة تؤمن  عًز وجلظيم( ، وفرقة تقول انه ابن اهلل العلي الع

بالثالوث المقدس )استغفر اهلل العلي العظيم( ، وفرقة تقول انه عبد اهلل ورسوله ... الخ ، وهكذا هم 

 ُعَزْيٌر اْلَيُهوُد َوَقاَلِت "التوبة وكما جاء في القرآن الكريم من سورة  لإلسالم جميع األديان السابقة
 َكَفُروا اَلِّذيَن َقْوَّل ُيَضاِهُِوَن ِبَأْفَواِهِهْم َقْوُلُهْم َّذِلَك الَلِه اْبُن اْلَمِسيُح الَّنَصاَرى َوَقاَلِت الَلِه اْبُن
َْْفُكوَن َأَّنى الَلُه َقاَتَلُهُم َقْبُّل ِمْن  الَلِه ُدوِن ِمْن َأْرَباًبا َوُرْهَباَّنُهْم َأْحَباَرُهْم اَتَخُّذوا( 12) ُي

 ُيْشِرُكوَن َعَما ُسْبَحاَّنُه ُهَو ِإَلا ِإَلَه َلا َواِحًدا ِإَلًها ِلَيْعُبُدوا ِإَلا ُأِمُروا َوَما َمْرَيَم اْبَن َواْلَمِسيَح
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لصالحه أوال ، فمن الواجب على اإلنسان إتباع الدين الحق الكامل وال تأخذه العصبية لدينه  "(15)

 .وأخيرا ولضمان سعادته في الدنيا ونجاته في اآلخرة

 -ومثال عدم اكتمال اإليمان لدى اليهود والنصارى اآليات المباركات التالية:

عندما أختار سيدنا موسى من قومه سبعين رجال لميقات اهلل جل وعال وهم من أصفياء -اليهود:

بني إسرائيل إيمانيا أي أعالهم من ناحية األيمان لذا اختارهم ماذا فعلوا ،طلبوا رؤية اهلل جهارا 

 ِلِميَقاِتَّنا اَرُجًل َسْبِعيَن َقْوَمُه ُموَسى َواْخَتاَر"األعراف من سورة كما جاء في اآليات الكريمات 
 الُسَفَهاًُ َفَعَّل ِبَما َأُتْهِلُكَّنا َوِإَياَي َقْبُّل ِمْن َأْهَلْكَتُهْم ِشَِْت َلْو َرِّب َقاَّل الَرْجَفُة َأَخَّذْتُهُم َفَلَما
 َوَأّْنَت َواْرَحْمَّنا َلَّنا َفاْغِفْر َوِلُيَّنا َأّْنَت َتَشاًُ َمْن َوَتْهِدي َتَشاًُ َمْن ِبَها ُتِضُّل ِفْتَّنُتَك ِإَلا ِهَي ِإْن ِمَّنا
عليه وعلى نبينا وكافة األنبياء  وقبلها قومهم عبدوا العجل وسيدنا موسى "(511) اْلَغاِفِريَن َخْيُر

 َواَعْدَّنا َوِإّْذ " بين ظهرانيهم كما قال سبحانه وتعالى في سورة البقرة والمرسلين الصالة والسالم
، كما رفضوا تنفيذ أمر  "(15) َظاِلُموَن َوَأّْنُتْم َبْعِدِه ِمْن اْلِعْجَّل اَتَخّْذُتُم ُثَم َلْيَلًة َأْرَبِعيَن ُموَسى

 َقْوِم َيا ِلَقْوِمِه ُموَسى َقاَّل َوِإّْذ "كما قال سبحانه وتعالى في سورة المائدة  اهلل بدخول بيت المقدس
ِْْت َلْم َما َوآَتاُكْم ُمُلوًكا َوَجَعَلُكْم َأّْنِبَياًَ ِفيُكْم َجَعَّل ِإّْذ َعَلْيُكْم الَلِه ِّنْعَمَة اّْذُكُروا  ِمَن َأَحًدا ُي

 َأْدَباِرُكْم َعَلى َتْرَتُدوا َوَلا َلُكْم الَلُه َكَتَّب اَلِتي اْلُمَقَدَسَة اْلَأْرَض اْدُخُلوا َقْوِم َيا( 72) اْلَعاَلِميَن
 َيْخُرُجوا َحَتى َّنْدُخَلَها َلْن َوِإَّنا َجَباِريَن َقْوًما ِفيَها ِإَن ُموَسى َيا َقاُلوا( 75) َخاِسِريَن َفَتّْنَقِلُبوا

 َعَلْيِهَما الَلُه َيَخاُفوَن َأّْنَعَم اَلِّذيَن ِمَن َرُجَلاِن َقاَّل( 77) َداِخُلوَن َفِإَّنا ِمّْنَها َيْخُرُجوا َفِإْن ِمّْنَها
ِْْمِّنيَن ُكّْنُتْم ِإْن َفَتَوَكُلوا الَلِه َوَعَلى َغاِلُبوَن َفِإَّنُكْم وُهَدَخْلُتُم َفِإَّذا اْلَباَّب َعَلْيِهُم اْدُخُلوا  ُم

 َهاُهَّنا ِإَّنا َفَقاِتَلا َوَرُبَك َأّْنَت َفاّْذَهّْب ِفيَها َداُموا َما َأَبًدا َّنْدُخَلَها َلْن ِإَّنا ُموَسى َيا َقاُلوا( 71)
( 71) اْلَفاِسِقيَن اْلَقْوِم َوَبْيَن َبْيَّنَّنا َفاْفُرّْق َوَأِخي َّنْفِسي ِإَلا َأْمِلُك َلا ِإِّني َرِّب َقاَّل( 74) َقاِعُدوَن

 اْلَفاِسِقيَن اْلَقْوِم َعَلى َتْأَس َفَلا اْلَأْرِض ِفي َيِتيُهوَن َسَّنًة َأْرَبِعيَن َعَلْيِهْم ُمَحَرَمٌة َفِإَّنَها َقاَّل
(71 )"

عليه وعلى التي أجابوا بها سينا موسى األدب مع الرسل واألنبياء  ساءةإوفالننظر إلى الوقاحة 

نهم لم أ)ربنا( أي  وأقساها هي ذكر )ربك( وليس نبينا وكافة األنبياء والمرسلين الصالة والسالم

يات العظيمة التي حدثت لسيدنا موسى عليه وعلى نبينا وكافة األنبياء وقد رأوا اآلبه يؤمنوا 

 والسالم.والمرسلين الصالة 
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كل هذا عملوه وسيدنا موسى عليه وعلى نبيندا وكافدة األنبيداء والمرسدلين الصدالة والسدالم معهدم ،        

أي لم يصلوا إلى اإليمان المطلق بسيدنا موسى عليه وعلى نبينا وكافة األنبيداء والمرسدلين الصدالة    

وكافددة األنبيدداء  والسددالم ، فددإذن لددم يصددلوا إلددى عبددادة مددن أرسددل سدديدنا موسددى عليدده وعلددى نبينددا     

 والمرسلين الصالة والسالم اهلل جل وعال سبحانه.

عليده وعلدى نبيندا    بدن مدريم    )وهم أقرب الناس لسيدنا عيسى  عندما قال الحواريون -النصارى :

وكافددة األنبيدداء والمرسددلين الصددالة والسددالم وأكثددرهم إيمانددا ( كمددا قددال سددبحانه وتعددالى فددي سددورة   

ِإّْذ َقااَّل   "اسم الحدث العظيم لذا يدعونا اهلل سدبحانه للتفكدر بهدذا الحددث(     المائدة )وسميت السورة ب
َأْن ُيَّنِزَّل َعَلْيَّنا َماَِِدًة ِمَن الَسَماًِ َقاَّل اَتُقاوا   َهّْل َيْسَتِطيُع َرُبَكاْلَحَواِرُيوَن َيا ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم 

ِْْمِّنيَن )  َقاااُلوا ُّنِريااُد َأْن َّنْأُكااَّل ِمّْنَهااا َوَتْطَمااَِِن ُقُلوُبَّنااا َوَّنْعَلااَم َأْن َقااْد     (557الَلااَه ِإْن ُكّْنااُتْم ُماا
 سداءة إوكما هي عادة بني إسرائيل في الوقاحدة و ،  "( 551َصَدْقَتَّنا َوَّنُكوَن َعَلْيَها ِمَن الَشاِهِديَن )

والمرسددلين الصددالة  عليدده وعلددى نبينددا وكافددة األنبيدداء    كالمهددم مددع سدديدنا عيسددى بددن مددريم   األدب ب

هذه المرة بكلمة )هل يسدتطيع( و)ربدك( كمدا سدبق      عًز وجلمع اهلل  والسالم ، ولكنهم أساءوا األدب

حسدن األدب مدع اهلل لسديدنا     وأوضحنا لكن كالمهم بعدم االستطاعة كبير جدا وقول عظيم ، ولنقدارن 

 الَلُهامَ  َماْرَيمَ  اْبانُ  ِعيَساى  َقاَّل " في اآلية التي تليها عًز وجلبن مريم بطلبه للمائدة من اهلل عيسى 
 َوَأّْناتَ  َواْرُزْقَّناا  ِمّْناكَ  َوآَياةً  َوآِخِرَّناا  ِلَأَوِلَّناا  ِعياًدا  َلَّناا  َتُكوُن الَسَماًِ ِمَن َماَِِدًة َعَلْيَّنا َأّْنِزّْل َرَبَّنا
اهلل أني ألتألم وأغمدض عيندي كلمدا    وفالفرق واضح وشاسع بين األسلوبين ،  "(554) الَراِزِقيَن َخْيُر

، وقد أحس بهذا األلم كثير من المسلمين وعلمداء الددين والتفسدير حتدى     قرأت هذه اآليات الكريمات 

أنهدم فسددروا االسددتطاعة لديس بعدددم المقدددرة وإنمددا بالموافقدة لعظددم هددذا األمدر ، لكددن اآليددة واضددحة     

مدن سديدنا عيسدى بدن     لذا جاء الجدواب   ، ق(يستطيع ولم يقولوا يقبل أو يوافقالوا وضوح الشمس )

ِْْمِّنيَن  )مددريم عليدده الصددالة والسددالم بددـ  سددتطاعة ولدديس تأكيدددا علددى اال (اَتُقااوا الَلااَه ِإْن ُكّْنااُتْم ُماا

بأغلظ ما يمكن أن يتصوره إنسان فدي اآليدة الكريمدة التدي      عًز وجلاإللهي من اهلل  والرد الموافقة ،

 َأَحاًدا  ُأَعِّذُباهُ  َلاا  َعَّذاًبا ُأَعِّذُبُه َفِإِّني ِمّْنُكْم َبْعُد َيْكُفْر َفَمْن َعَلْيُكْم ُمَّنِزُلَها ِإِّني الَلُه َقاَّل "تليها 
وذلك لطلب هذه اآليدة )المائددة    وتعالى من عذابه وغضبه والعياذ باهلل سبحانه "(551) اْلَعاَلِميَن ِمَن

 .( من قبل الحواريين أنفسهم 

رضددوان اهلل علدديهم أجمعددين فقددد أمنددوا بالرسددول الكددريم    والصددحابة الكددرامأمددا المسددلمون 

صلوات اهلل عليه وعلى كافة األنبياء والمرسلين ، ويكفي استشهادنا بخدواتيم سدورة البقدرة لنعدرف     

َوِإْن ُتْباُدوا َماا ِفاي َأّْنُفِساُكْم     ِلَلِه َما ِفي الَسَماَواِت َوَما ِفي اْلَأْرِض  " مدى األيمان الذي وصلوا إليده 
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 يٌرَأْو ُتْخُفوُه ُيَحاِسْبُكْم ِبِه الَلُه َفَيْغِفُر ِلَمْن َيَشااًُ َوُيَعاِّذُّب َماْن َيَشااًُ َوالَلاُه َعَلاى ُكاِّل َشاْيًٍ َقادِ         
ِْْمُّنااوَن ُكااٌّل آَمااَن  ( 744) ِبالَلااِه َوَمَلاَِِكِتااِه َوُكُتِبااِه آَمااَن الَرُسااوُّل ِبَمااا ُأّْنااِزَّل ِإَلْيااِه ِمااْن َرِبااِه َواْلُم

( 741)ُر َوُرُسِلِه َلا ُّنَفِرُّق َبْيَن َأَحٍد ِمْن ُرُسِلِه َوَقاُلوا َسِمْعَّنا َوَأَطْعَّنا ُغْفَراَّنَك َرَبَّنا َوِإَلْياَك اْلَمِصاي  
َْاِخّْذَّنا ِإْن َّنِسايَّنا  َلا ُيَكِلُف الَلُه َّنْفًسا ِإَلا ُوْسَعَها َلَها َما َكَسَبْت َوَعَلْيَها َما اْك َتَسَبْت َرَبَّنا َلا ُت

ِمْلَّناا َماا َلاا    َأْو َأْخَطْأَّنا َرَبَّنا َوَلا َتْحِمّْل َعَلْيَّنا ِإْصًرا َكَما َحَمْلَتُه َعَلاى اَلاِّذيَن ِماْن َقْبِلَّناا َرَبَّناا َوَلاا ُتحَ      
 "(741ّْنَت َمْوَلاَّنا َفاّْنُصْرَّنا َعَلى اْلَقاْوِم اْلَكااِفِريَن )  َطاَقَة َلَّنا ِبِه َواْعُف َعَّنا َواْغِفْر َلَّنا َواْرَحْمَّنا َأ

، لذا عند ثبوت األيمدان تندزل الشدرائع السدماوية والقدوانين واألنظمدة التدي تددير المجتمدع مدن عندد            

، فكدل مدا أنزلده اهلل    والذي يعلم علم اليقين ما ينفعهم في حياتهم ومدا يضدرهم    عًز وجلخالق الناس 

عددالى يفيددد البشددر عامددة صددحيا ونفسدديا واجتماعيدا ومددن العقوبددات التددي لددو طبقددت بشددكل  سدبحانه وت 

سنة األولى مدن اإلسدالم لدم     ةكما ذكر العلماء أنه في األربعمائصحيح كانت الجريمة قد انتهت تماما 

مرة( ، وفي دولنا اإلسالمية التي لديس لهدا مدن اإلسدالم إال      1-3يطبق حد قطع اليد إال بضع مرات )

القوانين ونعمل بالقوانين الوضعية والتي أغلبها مسدتقاة مدن الغدرب    هذه  نطبق اسمها مع األسف ال

الشدريعة اإلسدالمية    وليس في هذه القوانين ما فدي  ،وبها عيوب كثيرة ألنها من وضع البشر الكافر 

 و....الخ.والرأفة واإلحسان وحسن الخلق من السماحة 

 

 ِلَّنْفِساهِ  َيْهَتاِدي  َفِإَّنَماا  اْهَتاَدى  َمِن "  الكريمة في سورة اإلسدراء قد يسأل البعض عن اآلية  -2(3
 َرُساوًلا  َّنْبَعَث َحَتى ُمَعِّذِبيَن ُكَّنا َوَما ُأْخَرى ِوْزَر َواِزَرٌة َتِزُر َوَلا َعَلْيَها َيِضُّل َفِإَّنَما َضَّل َوَمْن

 ،فكيف نعذب ولم نرى رسوال ؟ (51)

أيدينا هو القرآن الكريم الذي ال يأتيه الباطل مدن بدين يديده وال مدن خلفده كمدا بيندا        الرسول الذي بين 

والعلم الحديث والمنطق والتحليدل وعددم وجدود كتداب سدماوي آخدر ينسدب إلدى اهلل بعدده خيدر            سابقا

 .   دليل على ذلك 

 

 

 هل ألسماء السور أهمية ؟ -3(3

فاضل كثيرا عن أهمية أسماء السور فدي القدرآن الكدريم وعالقتهدا بالسدورة نفسدها ،       تكلم العلماء األ

أراد تنبيهنا إلى مواضع ذكر أسم السدورة فدي السدورة نفسدها      عًز وجلوأحب أن أضيف لهم أن اهلل 

ألهمية ومكانة أسم السورة والموضوع الذي تتكلم عنه ، فمثال في سورة الحديد ذكدر الحديدد بشدكل    

 ِلَيُقاومَ  َواْلِميَزاَن اْلِكَتاَّب َمَعُهُم َوَأّْنَزْلَّنا ِباْلَبِيَّناِت ُرُسَلَّنا َأْرَسْلَّنا َلَقْد " ي قوله تعدالى مقتضب ف
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 ننسى املرجع األساس يف هذا البحث وهو القرآن الكريم( )ال
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 َيّْنُصااُرُه َمااْن الَلااُه َوِلااَيْعَلَم ِللَّناااِس ِفُعَوَمَّنااا َشااِديٌد َبااْأٌس ِفيااِه اْلَحِديااَد َوَأّْنَزْلَّنااا ِباْلِقْسااِط الَّنااسُ 
فلمداذا سدميت بسدورة الحديدد والجدواب هدو الكلمدة التدي          "(71) َعِزيٌز َقِوٌي الَلَه ِإَن ِباْلَغْيِّب َوُرُسَلُه

مدن مكوندات    إذ أثبدت علمداء الغدرب أن الحديدد لديس      ،  ( وهدذا هدو أعجداز علمدي    َأْنَزْلَندا قبل الحديدد )َ 

كلمددة أنزلنددا ،  األرض األساسدية وإنمددا وجدد علددى األرض بسددقوط النيدازك علددى األرض وهددذا معندى    

وهكددذا إذا تأملنددا بدداقي سددور القددرآن الكددريم يجددب أن يسددتوقفنا أسددم السددورة وموضددع ذكرهددا فددي        

 السورة لما أراده اهلل لنا من هذه التسمية المباركة واهلل أعلم.

 

 ماهي مواصفات األنبياء ، وكيف نميزهم عن مدعي النبوة؟ -4(3

لألنبياء والرسل عليهم سالم اهلل ورحمته أجمعين مواصدفات خاصدة كدالمعجزات والخدوارق التدي ال      

وهذا ليس ما سنناقشه في هذا الموضوع ألنه واضح أوال وتمت مناقشدته   ،يستطيع احد اإلتيان بها 

نقلدوا  فاضدل رضدوان اهلل علديهم أجمعدين لمدا      وشرحه في كتب كثيرة جدا من قبدل السدادة العلمداء األ   

 ووضحوا لنا الدين وبسطوه ، موضوعنا هو أخالقهم وتصرفاتهم وصبرهم .

اهلل سبحانه وتعالى يختار من يشاء وقت ما يشاء وال ينداقش أحددا فدي قراراتده واختياراتده سدبحانه          

وهو أعلم بما في قلوب الناس ألنه خالقهم وال يستطيع أي أحد نقاشه أو االعتراض عليه جل وعدال  

ًُ  َما َيْخُلُّق َوَرُبَك "الذي يختار األنبياء والمرسلين كما جاء في سورة القصص ، فهو   َوَيْخَتاارُ  َيَشاا
، لكدن األنبيداء والرسدل علديهم      "(14) ُيْشاِرُكونَ  َعَماا  َوَتَعااَلى  الَلاهِ  ُساْبَحانَ  اْلِخَياَرةُ  َلُهامُ  َكاَن َما

سالم اهلل ورحمته أجمعين لهم مواصفات خاصة من حسدن الخلدق والصدبر واإليثدار ويكوندون عدادة       

من أشدراف القدوم وال يكدذبون  وال يدلسدون وال يكتمدون شديئا مدن أوامدر اهلل سدبحانه وتعدالى حتدى            

يدرون تبعدا للظدروف واألهدواء وال     ولو على أنفسدهم وال يغيدرون أوامدر اهلل سدبحانه وتعدالى وال يتغ     

يطلبون من الناس ماال وأجرا لقاء عملهم إنما أجرهم على اهلل جل وعال ) وقد ورد هذا الكدالم علدى   

ًَ  "يدس  لسان المرسلين جميعا ومنهم قوله تعالى من سدورة    َيْساَعى  َرُجاّلٌ  اْلَمِديَّناةِ  َأْقَصاى  ِمانْ  َوَجاا
، ولنتوقدف   "(75) ُمْهَتاُدونَ  َوُهْم َأْجًرا َيْسَأُلُكْم َلا َمْن اَتِبُعوا( 72) اْلُمْرَسِليَن اَتِبُعوا َقْوِم َيا َقاَّل

 ( التي تكررت في القرآن الكريم في عدة مواضع.َأْجًرا َيْسَأُلُكْم َلاعند كلمة )

وأخيرا أذكركم بحادثة أبي سفيان رضي اهلل عنه وعن جميع الصحابة لما التقى بهرقل عظيم الروم 

والذي رواه جميع يوضح مواصفات الرسل واألنبياء على لسان هرقل قبل إسالمه والذي 

َبا ُسْفَياَن ْبَن َعْبَد الَلِه ْبَن َعَباٍس َأْخَبَرُه َأَن َأ" 8ص1المفسرين والمحدثين وهذه رواية البخاري ج

 َأَن ِهَرْقَل َأْرَسَل ِإَلْيِه ِفي َرْكٍب ِمْن ُقَرْيٍش َوَكاُنوا ِتَجاًرا ِبالَشْأِم ِفي اْلُمَدِة اَلِتي َكاَن َرُسوُل َحْرٍب َأْخَبَرُه

 َعَلْيِه َوَسَلَم َماَد ِفيَها َأَبا ُسْفَياَن َوُكَفاَر ُقَرْيٍش َفَأَتْوُه َوُهْم ِبِإيِلَياَء َفَدَعاُهْم ِفي َمْجِلِسِه َصَل اهلل الَلِه 

ي َيْزُعُم َأَنُه َنِبٌي ِذَوَحْوَلُه ُعَظَماُء الُروِم ُثَم َدَعاُهْم َوَدَعا ِبَتْرُجَماِنِه َفَقاَل َأُيُكْم َأْقَرُب َنَسًبا ِبَهَذا الَرُجِل اَل
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ْنَد َظْهِرِه ُثَم َقاَل َفَقاَل َأُبو ُسْفَياَن َفُقْلُت َأَنا َأْقَرُبُهْم َنَسًبا َفَقاَل َأْدُنوُه ِمِني َوَقِرُبوا َأْصَحاَبُه َفاْجَعُلوُهْم ِع

َكَذَبِني َفَكِذُبوُه َفَوالَلِه َلْوَلا اْلَحَياُء ِمْن َأْن َيْأِثُروا  ِلَتْرُجَماِنِه ُقْل َلُهْم ِإِني َساِئٌل َهَذا َعْن َهَذا الَرُجِل َفِإْن

َنا ُذو َنَسٍب َقاَل َعَلَي َكِذًبا َلَكَذْبُت َعْنُه ُثَم َكاَن َأَوَل َما َسَأَلِني َعْنُه َأْن َقاَل َكْيَف َنَسُبُه ِفيُكْم ُقْلُت ُهَو ِفي

ْم َأَحٌد َقُط َقْبَلُه ُقْلُت َلا َقاَل َفَهْل َكاَن ِمْن آَباِئِه ِمْن َمِلٍك ُقْلُت َلا َقاَل َفَأْشَراُف َفَهْل َقاَل َهَذا اْلَقْوَل ِمْنُك

وَن َقاَل َفَهْل الَناِس َيَتِبُعوَنُه َأْم ُضَعَفاُؤُهْم َفُقْلُت َبْل ُضَعَفاُؤُهْم َقاَل َأَيِزيُدوَن َأْم َيْنُقُصوَن ُقْلُت َبْل َيِزيُد

ِذِب َقْبَل َأْن َيُقوَل َما ْرَتُد َأَحٌد ِمْنُهْم َسْخَطًة ِلِديِنِه َبْعَد َأْن َيْدُخَل ِفيِه ُقْلُت َلا َقاَل َفَهْل ُكْنُتْم َتَتِهُموَنُه ِباْلَكَي

ِعٌل ِفيَها َقاَل َوَلْم ُتْمِكِني َكِلَمٌة َقاَل ُقْلُت َلا َقاَل َفَهْل َيْغِدُر ُقْلُت َلا َوَنْحُن ِمْنُه ِفي ُمَدٍة َلا َنْدِري َما ُهَو َفا

ِإَياُه ُقْلُت اْلَحْرُب ُأْدِخُل ِفيَها َشْيًئا َغْيُر َهِذِه اْلَكِلَمِة َقاَل َفَهْل َقاَتْلُتُموُه ُقْلُت َنَعْم َقاَل َفَكْيَف َكاَن ِقَتاُلُكْم 

َقاَل َماَذا َيْأُمُرُكْم ُقْلُت َيُقوُل اْعُبُدوا الَلَه َوْحَدُه َوَلا ُتْشِرُكوا ِبِه  َبْيَنَنا َوَبْيَنُه ِسَجاٌل َيَناُل ِمَنا َوَنَناُل ِمْنُه

َل ِللَتْرُجَماِن ُقْل َشْيًئا َواْتُرُكوا َما َيُقوُل آَباُؤُكْم َوَيْأُمُرَنا ِبالَصَلاِة َوالَزَكاِة َوالِصْدِق َواْلَعَفاِف َوالِصَلِة َفَقا

 َعْن َنَسِبِه َفَذَكْرَت َأَنُه ِفيُكْم ُذو َنَسٍب َفَكَذِلَك الُرُسُل ُتْبَعُث ِفي َنَسِب َقْوِمَها َوَسَأْلُتَك َهْل َقاَلَلُه َسَأْلُتَك 

َتِسي ِبَقْوٍل ِقيَل َيْأ َأَحٌد ِمْنُكْم َهَذا اْلَقْوَل َفَذَكْرَت َأْن َلا َفُقْلُت َلْو َكاَن َأَحٌد َقاَل َهَذا اْلَقْوَل َقْبَلُه َلُقْلُت َرُجٌل

ُقْلُت َرُجٌل َيْطُلُب َقْبَلُه َوَسَأْلُتَك َهْل َكاَن ِمْن آَباِئِه ِمْن َمِلٍك َفَذَكْرَت َأْن َلا ُقْلُت َفَلْو َكاَن ِمْن آَباِئِه ِمْن َمِلٍك 

َل َما َقاَل َفَذَكْرَت َأْن َلا َفَقْد َأْعِرُف َأَنُه َلْم َيُكْن ُمْلَك َأِبيِه َوَسَأْلُتَك َهْل ُكْنُتْم َتَتِهُموَنُه ِباْلَكِذِب َقْبَل َأْن َيُقو

َكْرَت َأَن ِلَيَذَر اْلَكِذَب َعَلى الَناِس َوَيْكِذَب َعَلى الَلِه َوَسَأْلُتَك َأْشَراُف الَناِس اَتَبُعوُه َأْم ُضَعَفاُؤُهْم َفَذ

ُسِل َوَسَأْلُتَك َأَيِزيُدوَن َأْم َيْنُقُصوَن َفَذَكْرَت َأَنُهْم َيِزيُدوَن َوَكَذِلَك َأْمُر ُضَعَفاَءُهْم اَتَبُعوُه َوُهْم َأْتَباُع الُر

َوَكَذِلَك اْلِإيَماُن ِحيَن اْلِإيَماِن َحَتى َيِتَم َوَسَأْلُتَك َأَيْرَتُد َأَحٌد َسْخَطًة ِلِديِنِه َبْعَد َأْن َيْدُخَل ِفيِه َفَذَكْرَت َأْن َلا 

َما َيْأُمُرُكْم اِلُط َبَشاَشُتُه اْلُقُلوَب َوَسَأْلُتَك َهْل َيْغِدُر َفَذَكْرَت َأْن َلا َوَكَذِلَك الُرُسُل َلا َتْغِدُر َوَسَأْلُتَك ِبُتَخ

اْلَأْوَثاِن َوَيْأُمُرُكْم ِبالَصَلاِة  َفَذَكْرَت َأَنُه َيْأُمُرُكْم َأْن َتْعُبُدوا الَلَه َوَلا ُتْشِرُكوا ِبِه َشْيًئا َوَيْنَهاُكْم َعْن ِعَباَدِة

ُه َخاِرٌج َلْم َوالِصْدِق َواْلَعَفاِف َفِإْن َكاَن َما َتُقوُل َحًقا َفَسَيْمِلُك َمْوِضَع َقَدَمَي َهاَتْيِن َوَقْد ُكْنُت َأْعَلُم َأَن

ِإَلْيِه َلَتَجَشْمُت ِلَقاَءُه َوَلْو ُكْنُت ِعْنَدُه َلَغَسْلُت َعْن َقَدِمِه ُثَم َأُكْن َأُظُن َأَنُه ِمْنُكْم َفَلْو َأِني َأْعَلُم َأِني َأْخُلُص 

َعَلْيِه َوَسَلَم اَلِذي َبَعَث ِبِه ِدْحَيُة ِإَلى َعِظيِم ُبْصَرى َفَدَفَعُه ِإَلى ِهَرْقَل  َصَل اهلل َدَعا ِبِكَتاِب َرُسوِل الَلِه 

ِم الَلِه الَرْحَمِن الَرِحيِم ِمْن ُمَحَمٍد َعْبِد الَلِه َوَرُسوِلِه ِإَلى ِهَرْقَل َعِظيِم الُروِم َسَلاٌم َفَقَرَأُه َفِإَذا ِفيِه ِبْس

ِن َفِإْن َرَك َمَرَتْيَعَلى َمْن اَتَبَع اْلُهَدى َأَما َبْعُد َفِإِني َأْدُعوَك ِبِدَعاَيِة اْلِإْسَلاِم َأْسِلْم َتْسَلْم ُيْؤِتَك الَلُه َأْج

َيا َأْهَّل اْلِكَتاِّب َتَعاَلْوا ِإَلى َكِلَمٍة َسَواًٍ َبْيَّنَّنا َوَبْيَّنُكْم َأْن َلا  } َتَوَلْيَت َفِإَن َعَلْيَك ِإْثَم اْلَأِريِسِييَن َو
ُدوِن الَلِه َفِإْن َتَوَلْوا  َّنْعُبَد ِإَلا الَلَه َوَلا ُّنْشِرَك ِبِه َشْيًِا َوَلا َيَتِخَّذ َبْعُضَّنا َبْعًضا َأْرَباًبا ِمْن

َقاَل َأُبو ُسْفَياَن َفَلَما َقاَل َما َقاَل َوَفَرَغ ِمْن ِقَراَءِة اْلِكَتاِب َكُثَر ِعْنَدُه  {َفُقوُلوا اْشَهُدوا ِبَأَّنا ُمْسِلُموَن 

ْخِرْجَنا َلَقْد َأِمَر َأْمُر اْبِن َأِبي َكْبَشَة ِإَنُه الَصَخُب َواْرَتَفَعْت اْلَأْصَواُت َوُأْخِرْجَنا َفُقْلُت ِلَأْصَحاِبي ِحيَن ُأ

اَن اْبُن الَناُظوِر َيَخاُفُه َمِلُك َبِني اْلَأْصَفِر َفَما ِزْلُت ُموِقًنا َأَنُه َسَيْظَهُر َحَتى َأْدَخَل الَلُه َعَلَي اْلِإْسَلاَم َوَك

اَرى الَشْأِم ُيَحِدُث َأَن ِهَرْقَل ِحيَن َقِدَم ِإيِلَياَء َأْصَبَح َيْوًما َخِبيَث َصاِحُب ِإيِلَياَء َوِهَرْقَل ُسُقًفا َعَلى َنَص

ُر ِفي الُنُجوِم الَنْفِس َفَقاَل َبْعُض َبَطاِرَقِتِه َقْد اْسَتْنَكْرَنا َهْيَئَتَك َقاَل اْبُن الَناُظوِر َوَكاَن ِهَرْقُل َحَزاًء َيْنُظ



 

 ال اله إال اهلل   حممدا رسول اهلل
 

 ننسى املرجع األساس يف هذا البحث وهو القرآن الكريم( )ال

 

 

 (39من  03صفحة )

 

َأُلوُه ِإِني َرَأْيُت الَلْيَلَة ِحيَن َنَظْرُت ِفي الُنُجوِم َمِلَك اْلِخَتاِن َقْد َظَهَر َفَمْن َيْخَتِتُن ِمْن َفَقاَل َلُهْم ِحيَن َس

وا َمْن ِفيِهْم ِمْن  َفَيْقُتُلَهِذِه اْلُأَمِة َقاُلوا َلْيَس َيْخَتِتُن ِإَلا اْلَيُهوُد َفَلا ُيِهَمَنَك َشْأُنُهْم َواْكُتْب ِإَلى َمَداِيِن ُمْلِكَك

َصَل وِل الَلِه اْلَيُهوِد َفَبْيَنَما ُهْم َعَلى َأْمِرِهْم ُأِتَي ِهَرْقُل ِبَرُجٍل َأْرَسَل ِبِه َمِلُك َغَساَن ُيْخِبُر َعْن َخَبِر َرُس

ِتٌن ُهَو َأْم َلا َفَنَظُروا ِإَلْيِه َفَحَدُثوُه َأَنُه َعَلْيِه َوَسَلَم َفَلَما اْسَتْخَبَرُه ِهَرْقُل َقاَل اْذَهُبوا َفاْنُظُروا َأُمْخَت اهلل 

َم َكَتَب ِهَرْقُل ِإَلى ُمْخَتِتٌن َوَسَأَلُه َعْن اْلَعَرِب َفَقاَل ُهْم َيْخَتِتُنوَن َفَقاَل ِهَرْقُل َهَذا ُمْلُك َهِذِه اْلُأَمِة َقْد َظَهَر ُث

ِفي اْلِعْلِم َوَساَر ِهَرْقُل ِإَلى ِحْمَص َفَلْم َيِرْم ِحْمَص َحَتى َأَتاُه ِكَتاٌب ِمْن َصاِحٍب َلُه ِبُروِمَيَة َوَكاَن َنِظيَرُه 

َعَلْيِه َوَسَلَم َوَأَنُه َنِبٌي َفَأِذَن ِهَرْقُل ِلُعَظَماِء  َصَل اهلل َصاِحِبِه ُيَواِفُق َرْأَي ِهَرْقَل َعَلى ُخُروِج الَنِبِي 

 َلُه ِبِحْمَص ُثَم َأَمَر ِبَأْبَواِبَها َفُغِلَقْت ُثَم اَطَلَع َفَقاَل َيا َمْعَشَر الُروِم َهْل َلُكْم ِفي اْلَفَلاِح الُروِم ِفي َدْسَكَرٍة

َجُدوَها َقْد َفَوَوالُرْشِد َوَأْن َيْثُبَت ُمْلُكُكْم َفُتَباِيُعوا َهَذا الَنِبَي َفَحاُصوا َحْيَصَة ُحُمِر اْلَوْحِش ِإَلى اْلَأْبَواِب 

َلِتي آِنًفا َأْخَتِبُر ُغِلَقْت َفَلَما َرَأى ِهَرْقُل َنْفَرَتُهْم َوَأِيَس ِمْن اْلِإيَماِن َقاَل ُرُدوُهْم َعَلَي َوَقاَل ِإِني ُقْلُت َمَقا

َك آِخَر َشْأِن ِهَرْقَل...َرَواُه َصاِلُح ْبُن ِبَها ِشَدَتُكْم َعَلى ِديِنُكْم َفَقْد َرَأْيُت َفَسَجُدوا َلُه َوَرُضوا َعْنُه َفَكاَن َذِل

َكْيَساَن َوُيوُنُس َوَمْعَمٌر َعْن الُزْهِرِي 

  

 
من أهم وأخطر المواضيع والذي سيوضح لندا كثيدر مدن األسدئلة المحيدرة والتدي قدد تخطدر ببالندا          أن 

لددى كثيددر مددن الحقددائق حددول الكددون إللوصددول هددو الددزمن والددذي يجددب علينددا إمعددان التفكيددر بدده مليددا 

 واالنسان.

الزمن عرفه علماء الغرب بأنه البعد الرابع ، أي أن األبعاد الثالثة للكون هم المحدور س و ص و ع  

( ، فكل جسم موجود في الكون يقاس بهذه األبعاد الثالثة ، يضاف إلديهم  وارتفاعأي )طول وعرض 

فكل إنسان على سبيل المثال يكون في وقت معدين بمكدان وشدكل معدين     البعد الرابع أال وهو الزمن ، 

، فاإلنسان يكون طفال في زمن وله أبعاد وفي منطقة معينة ، ثم كبيرا في مكان ومكان وحجم معين 

فجثتده بعدد دفنده ليسدت     ثم كهال في مكان آخر وزمن آخدر وحجدم آخدر وشدكل آخدر ، حتدى فدي القبدر         

 .فقد بلي وصار ترابا جثته بعد مئة سنة مثالنفسها 

 

 ومن هذا التوضيح البسيط للزمن فاإلنسان سيمر بخمسة مراحل زمنية وهي :

 في بطن أمه إلى الوالدة. -1

 من الوالدة إلى الممات )الحياة الدنيا(. -2

 في القبر إلى البعث )حياة البرز (. -3

 من البعث إلى المستقر )حياة المحشر(. -4

 النار والعياذ باهلل(.وأخيرا حياة المستقر )الجنة او  -5
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 ننسى املرجع األساس يف هذا البحث وهو القرآن الكريم( )ال

 

 

 (39من  21صفحة )

 

فكددل مرحلددة مددن هددذه المراحددل هددي حيدداة كاملددة بددزمن يختلددف كليددا عددن الددزمن الموجددود فددي الحيدداة  

أشهر تقريبا في قيداس زمدن الحيداة الددنيا ولكنده يعديش        1، فمثال الطفل في بطن أمه يعيش  ةخراآل

األكدل والنمدو وبدالطبع تكوينده     حياة كاملة تختلف اختالفا كليا عن حياتندا الددنيا مدن ناحيدة التدنفس و     

وفي هذا الموضوع أحاديث كثيرة للصادق األمدين سديدنا   الجسدي والفكري والشعوري )اإلحساس( 

 -محمد عليه الصالة والسالم ومنها :

 : َعْن َعْبِد الَلِه َقاَل

الَلُه َعَلْيِه َوَسَلَم َوُهَو الَصاِدُق اْلُمَصَدُق ِإَن َأَحَدُكْم ُيْجَمُع َخْلُقُه ِفي َبْطِن ُأِمِه ِفدي   َصَلَحَدَثَنا َرُسوُل الَلِه 

ِفيدِه الدُروَح   ُك َفَيدْنُفُخ  َأْرَبِعيَن َيْوًما ُثَم َيُكوُن َعَلَقًة ِمْثَل َذِلَك ُثَم َيُكوُن ُمْضَغًة ِمْثَل َذِلَك ُثَم ُيْرَسُل ِإَلْيِه اْلَمَلد 

َحدَدُكْم َلَيْعَمدُل ِبَعَمدِل    َوُيْؤَمُر ِبَأْرَبِع َكِلَماٍت ِرْزِقِه َوَأَجِلِه َوَعَمِلِه َوَشِقٌي َأْم َسِعيٌد َفَواَلِذي َلا ِإَلدَه َغْيدُرُه ِإَن أَ  

َلْيِه اْلِكَتاُب َفُيْخَتُم َلُه ِبَعَمدِل َأْهدِل الَنداِر َفَيدْدُخُلَها     َأْهِل اْلَجَنِة َحَتى َما َيُكوُن َبْيَنُه َوَبْيَنَها ِإَلا ِذَراٌع َفَيْسِبُق َع

ِه اْلِكَتداُب َفُيْخدَتُم َلدُه    َوِإَن الَرُجَل َلَيْعَمُل ِبَعَمِل َأْهِل الَناِر َحَتى َما َيُكوُن َبْيَنُه َوَبْيَنَها ِإَلدا ِذَراٌع َفَيْسدِبُق َعَلْيد   

 .(4781ومسلم  2161والبخاري  3441َفَيْدُخُلَها )رواه احمد في مسنده ِبَعَمِل َأْهِل اْلَجَنِة 

وفي القبر كذلك يعيش حياة كاملة تختلف كليا عن حياتنا الدنيا بكل المقاييس حتى وان بلي وأصدبح  

ال نعلمهددا وال األمددور التددي يعلمدده إال اهلل جددل وعددال ، فهددو مددن   سددوف يددنعم أو يعددذب بشددكل ال  ترابددا

محمدد  وحبيبندا وشدفيعنا عندد اهلل    هذا الموضوع أحاديدث كثيدرة للصدادق األمدين سديدنا      وفي  نحسها 

 -ومنها : عليه الصالة والسالم

الَلُه َعَلْيِه َوَسَلَم ِبَقْبَرْيِن َفَقاَل ِإَنُهَما َلُيَعَذَباِن َوَما ُيَعَذَباِن ِفي َكِبيٍر  َصَلَمَر الَنِبُي  َعِن اْبِن َعَباٍس َقاَل -

َنِميَمِة ُثَم َأَخَذ َأَما َأَحُدُهَما َفَكاَن َلا َيْسَتْنِزُه ِمْن اْلَبْوِل َقاَل َوِكيٌع ِمْن َبْوِلِه َوَأَما اْلآَخُر َفَكاَن َيْمِشي ِبال

َعَلُهَما َأْن ِريَدًة َفَشَقَها ِبِنْصَفْيِن َفَغَرَز ِفي ُكِل َقْبٍر َواِحَدًة َفَقاُلوا َيا َرُسوَل الَلِه ِلَم َصَنْعَت َهَذا َقاَل َلَج

 ُيَخَفَف َعْنُهَما َما َلْم َيْيَبَسا َقاَل َوِكيٌع َتْيَبَسا

الَلُه َعَلْيِه  َصَلُصوٍر َعْن ُمَجاِهٍد َعِن اْبِن َعَباٍس َقاَل َمَر َرُسوُل الَلِه َحَدَثَنا ُحَسْيٌن َحَدَثَنا َشْيَباُن َعْن َمْن

َحَتى َيْيَبَسا َأْو َوَسَلَم ِبَحاِئٍط ِمْن ِحيَطاِن اْلَمِديَنِة َفَسِمَع َصْوَت ِإْنَساَنْيِن ُيَعَذَباِن ِفي َقْبِرِهَما َفَذَكَرُه َوَقاَل 

 (.1273والبخاري  431ومسلم  1877ا )رواه احمد في مسنده َما َلْم َيْيَبَس

فربنا جل وعال سجن جميع خلقه بسجن الزمن وهو أحد مخلوقات اهلل ، فلدن يخلدد احدد مدن خلقده ال      

ال اهلل جدل جاللده الددذي ال   إأندس وال جدن وال حتدى المالئكدة فكلهدم سدوف يمددوت ويقدبض ، فدال يبقدى          

، وقدد نسدب اهلل الددهر إلدى     يخضع لقوانين الزمدان وال المكدان ألنده سدبحانه خدالق الزمدان والمكدان        

الَلدُه َعَلْيدِه َوَسدَلَم َقداَل الَلدُه       َصدلَ َقاَل َرُسدوُل الَلدِه    َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َقاَل"نفسه كما في الحديث الشريف 

ُب اْبُن آَدَم َيُقوُل َيا َخْيَبَة الَدْهِر َفَلدا َيُقدوَلَن َأَحدُدُكْم َيدا َخْيَبدَة الدَدْهِر َفدِإِني َأَندا الدَدْهُر ُأَقِلد          ُيْؤِذيِني  عًز وجل

 11134و7884و7311و مسدند أحمدد    5715 البخداري َلْيَلُه َوَنَهاَرُه َفِإَذا ِشدْئُت َقَبْضدُتُهَما ) رواه   

 .( 4168و 4167ومسلم 1561ومالك 

فدالنتفكر   عدًز وجدل  يدتحكم بدالزمن كيفمدا يشداء مدن كتداب اهلل       حانه وتعالى بن اهلل سأولتوضيح كيف 

 باأليات التالية :



 

 ال اله إال اهلل   حممدا رسول اهلل
 

 ننسى املرجع األساس يف هذا البحث وهو القرآن الكريم( )ال
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ُدوَن" "َوَيْسَتْعِجُلوَّنَك ِباْلَعَّذاِّب َوَلْن ُيْخِلَف الَلُه َوْعَدُه َوِإَن َيْوًما ِعّْنَد َرِبَك َكَأْلِف َساَّنٍة ِمَماا َتُعا   -
 (42الحج )

 (.4) َتْعُرُج اْلَمَلاَِِكُة َوالُروُح ِإَلْيِه ِفي َيْوم  َكاَن ِمْقَداُرُه َخْمِسيَن َأْلَف َسَّنٍة" المعارج "-
ا "ُيااَدِبُر اْلااَأْمَر ِمااَن الَسااَماًِ ِإَلااى اْلااَأْرِض ُثااَم َيْعااُرُج ِإَلْيااِه ِفااي َيااْوم  َكاااَن ِمْقااَداُرُه َأْلااَف َسااَّنٍة ِمَماا   -

 (1السجدة )َتُعُدوَن" 
 

 -وفي حياتنا الدنيا أمثلة عملية على اختالف الزمان وحتى المكان كما يلي:

في األحالم عند النوم ، قدد يدرى احددنا حلمدا طدويال يقضدي فيده وقتدا طدويال وعنددما يسدتيقظ             -1

يددرى اندده لددم يددنم إال سدداعة فقددط ، الن النددوم هددو مددوت مؤقددت ، أي ينتقددل اإلنسددان إلددى حيدداة   

كمدا قدال سدبحانه وتعدالى فدي      الدنيا )أي يتغير عنده الزمان والمكدان(  الحياة  البرز  وهو في

الَلُه َيَتَوَفى اْلَأّْنُفَس ِحيَن َمْوِتَها َواَلِتي َلْم َتُمْت ِفاي َمَّناِمَهاا َفُيْمِساُك اَلِتاي     "كتابه العزيز 
ى ِإَن ِفاااي َّذِلاااَك َلَآَيااااٍت ِلَقاااْوم    َقَضاااى َعَلْيَهاااا اْلَماااْوَت َوُيْرِساااُّل اْلاااُأْخَرى ِإَلاااى َأَجاااّل  ُمَسااامً     

 .(47َيَتَفَكُروَن"الزمر )

لى وقت البرز  أثنداء الندوم ودعدوة    إففي هذه اآلية الكريمة دليل واضح على موتنا وتحولنا 

 لى التفكر بهذا الحدث.إ

عندما نشاهد مباراة كرة قددم مدثال وكدان احددنا يشدجع الفريدق الفدائز واآلخدر يشدجع الفريدق            -2

 لمدن يشدجع الفدائز والوقدت     يمضي بسدرعة لمدن يشدجع الخاسدر وببطد      الخاسر ، سنرى أن 

، كمدا أن مدن يكدون سدعيدا يمشدي الوقدت بسدرعة عليده ومدن يكدون           يمشي بشكل ثابت  واحد

 تعيسا يمشي الوقت ببط  عليه.

  

، كمدا يوضدح    عًز وجلهلل بالنسبة إلى ففهمنا للزمن وأبعاده يوضح لنا مدى ضآلة كل مخلوقات اهلل 

لنا ويفتح على بصيرتنا كثير من الحقائق واألسدئلة المستعصدية علدى الفهدم كمدا سدنجيب علدى قسدم         

 الناحيدة العلميدة ،  ،لذا وجب علينا التأمل في الزمن ومدلوالتده مدن الناحيدة الشدعية ومدن      منها الحقا 

وتخضددع لقددوانين اهلل وتخضددع للددزمن   عددًز وجددلهددي دون اهلل كمددا أن جميددع مخلوقددات اهلل سددبحانه  

وتغيددره وتقلبدده حتددى الجبددال تخضددع لقددوانين التعريددة وتددأثير ميدداه األمطددار عليهددا ، فيتغيددر شددكلها      

 وهيئتها مع الزمن وستزول يوم القيامة أن شاء اهلل .
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 -ممكن اإلجابة عليها بعد قراءة موضوع الزمن:األسئلة التي    

 

الده أو ابدن الده )سدبحانه     بأنده  فضدل الصدالة والتسدليم    أهل ادعاء النصارى بان عيسدى عليده    -1(4

 وتعالى عما يشركون( ؟

عليده   ىقاطع في القرآن الكريم )مرجعنا األساس( ، لكن فيما يخص الزمن فهل سديدنا عيسد   الجواب

) أي أنه أنزل مدن السدماء علدى هيئدة واحددة ال يكبدر وال يتغيدر ولدم         السالم ال يخضع لقوانين الزمن 

 ، فهو عليه السالم وكدل المخلوقدات مدن جدن وإندس ومالئكدة وحجدر وشدمس وقمدر         يكن طفال أبدأ ( 

زمن فدي عبدادتهم يخضدعون للد    وتعدالى   يشدركون اهلل سدبحانه   نالذيواألرض والسماوات ومن فيهن 

ولتغيرات الزمدان والمكدان أيضدا ، فسدبحان اهلل الدذي ال يحدده زمدان وال مكدان وهدو يغيدر وال يتغيدر            

 .وهو السميع العليم وبيده ملكوت كل شيء وال يعلو عليه شيء في األرض وال في السماء

 

 

كيف للرسول الكريم محمد عليه الصدالة والسدالم أن يدرد عليندا السدالم فدي وقدت واحدد وهدو           -2(4

نفددس الوقددت كمددا فددي الحددديث  فددي  قبددره وهندداك الماليددين ممددن يصددلون ويسددلمون عليدده فددي 

الَلُه َعَلْيِه َوَسَلَم َقاَل َما ِمْن َأَحٍد ُيَسدِلُم َعَلدَي ِإَلدا     َصَلَعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َعْن َرُسوِل الَلِه الشريف "

بددي داود أ( و11315َعَلْيددِه الَسددَلاَم"رواه احمددد )  َعَلددَي ُروِحددي َحَتددى َأُرَد    عددًز وجددل َرَد الَلددُه 

 ؟ (3323( و الترمذي )1745)

 -كما قلنا أن وقت البرز  يختلف كليا عن وقت الحياة الدنيا وسنأخذ مثاال عمليا من حياتنا الدنيا :

فددي علددم الحاسددبات يوجددد جهدداز يسددمى المددوزع أو السددويج الددذي يددربط عدددة حاسددبات مددع بعددض        

، هذا الجهداز يدوزع خدمدة االنترنيدت     او بشبكات محلية مع بعضها البعض ويربطها مثال باالنترنيت 

جميدع الحاسدبات تسدتلم خدمدة االنترنيدت بوقدت واحدد ومبددأ         على هذه الحاسبات بالتساوي ، أي أن 

يه هو ربط االنترنيت لحاسدبة واحددة ثدم يفصدل األولدى وينتقدل إلدى الثانيدة ثدم يفصدل الثانيدة            العمل ف

وينتقل إلى الثالثة وهكذا إلى األخيرة ثم يرجع إلى الحاسبة األولى ويعيد العملية بسرعة كبيدرة جددا   

 لده فقدط   بحيث ال يشعر مستخدم أي من الحاسبات بفقددان االتصدال باالنترنيدت ويحدس أن االنترنيدت      

 -كما مبين في الشكل :
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رب البشر ، أي أن الرسول الكريم محمدد عليده الصدالة     عًز وجلهذا اختراع البشر فكيف بصنع اهلل 

وقددت البرزخددي  الوالسددالم يددرد علينددا السددالم كلنددا فددي وقددت واحددد مددن الوقددت األرضددي ألندده فددي           

 .ولإلمكانات والقدرات التي وهبها له خالق البشر سبحانه وتعالى 

 .ونستطيع تطبيق نفس المبدأ في رحلة اإلسراء والمعراج في ليلة واحدة من الوقت األرضي 

عليه وعلى كافة األنبياء والمرسلين أفضل  ونفس المبدأ عند الحوض عندما يسقينا رسول اهلل

أن  بعدها أبدا وفي وقت واحد لمليارات من المسلمين شربة ماء ال نظمأ الصالة وأتم التسليم 

الَلُه َعَلْيِه َوَسَلَم َأَتى  َصَلَأَن َرُسوَل الَلِه  َعْن َأِبي ُهَرْيَرَةكما في الحديث الشريف "  شاء اهلل

َنا َقاَل الَسَلاُم َعَلْيُكْم َداَر َقْوٍم ُمْؤِمِنيَن َوِإَنا ِإْن َشاَء الَلُه ِبُكْم َلاِحُقوَن َوِدْدُت َأَنا َقْد َرَأْياْلَمْقُبَرَة َف

ُتوا َبْعُد َفَقاُلوا ِإْخَواَنَنا َقاُلوا َأَوَلْسَنا ِإْخَواَنَك َيا َرُسوَل الَلِه َقاَل َأْنُتْم َأْصَحاِبي َوِإْخَواُنَنا اَلِذيَن َلْم َيْأ

ُغٌر ُمَحَجَلٌة َبْيَن َكْيَف َتْعِرُف َمْن َلْم َيْأِت َبْعُد ِمْن ُأَمِتَك َيا َرُسوَل الَلِه َفَقاَل َأَرَأْيَت َلْو َأَن َرُجًلا َلُه َخْيٌل 

ِه َقاَل َفِإَنُهْم َيْأُتوَن ُغًرا ُمَحَجِليَن ِمْن َظْهَرْي َخْيٍل ُدْهٍم ُبْهٍم َأَلا َيْعِرُف َخْيَلُه َقاُلوا َبَلى َيا َرُسوَل الَل

اِديِهْم َأَلا اْلُوُضوِء َوَأَنا َفَرُطُهْم َعَلى اْلَحْوِض َأَلا َلُيَذاَدَن ِرَجاٌل َعْن َحْوِضي َكَما ُيَذاُد اْلَبِعيُر الَضاُل ُأَن

 ( 367" رواه مسلم ) ُل ُسْحًقا ُسْحًقاَهُلَم َفُيَقاُل ِإَنُهْم َقْد َبَدُلوا َبْعَدَك َفَأُقو

ن أبن أوقد روي تقدست أسماؤه وال إله غيره ، هذا كله لخلق اهلل ، فكيف بخالق الكون جل جالله و

 .عباس قيل له : كيف يحاسب اهلل الخلق في ساعة واحدة ؟ فقال كما يرزقهم في ساعة واحدة 

ُيَحاِسُب الَلُه الِعَباَد ِفي َيْوٍم َواِحٍد؟! َقاَل : َكَما َيْرُزُقُهْم ِفي قيل ِلَعلٍي ) رضي الَله عنه ( : َكْيَف و 

 الُدْنَيا ِفي َيْوٍم َواِحٍد .)مذكور في معظم التفاسير(

رضي اهلل عن صحابه رسولنا الكريم محمد عليه الصالة والسالم ، كانوا أذكياء وبفطرة سليمة ولم 

الحديث ، استعملوا المنطق والتشبيه المنطقي لقدرة اهلل سبحانه يعلموا ما نعلمه اليوم من العلم 

 وتعالى كما سنذكر في موضوعنا القادم بعون اهلل.
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 -تأمالت في الخلود في الدنيا: -3(4

منذ القديم واإلنسان يحلم في الخلود ، وفي عصرنا الحاضر زاد هذا الحلدم لمدا فيده مدن تدنعم النداس       

 ، وقدد ذكدرهم اهلل سدبحانه )مدن ال يريدد المدوت ويطمدح بدالخلود         والرفاهية وعدم الرغبة في المدوت 

ولو أن يعيشوا فدي مذلدة لفظدة )حيداة( أي أيده حيداة مهمدا كاندت كمدا قدال أمامندا            ويقصد بهم اليهود 

 اْلآِخَرُة الَداُر َلُكُم َكاَّنْت ِإْن ُقّْل " في كتابه الكريم من سورة البقرة( وشيخنا الشعراوي رحمه اهلل 
 ِبَماا  َأَباًدا  َيَتَمَّناْوهُ  َوَلانْ ( 44) َصاِدِقيَن ُكّْنُتْم ِإْن اْلَمْوَت َفَتَمَّنُوا الَّناِس ُدوِن ِمْن َخاِلَصًة الَلِه ِعّْنَد

 يَناَلاّذِ  َوِمانَ  َحَيااةٍ  َعَلاى  الَّنااسِ  َأْحاَر َ  َوَلَتِجاَدَّنُهمْ ( 41) ِبالَظااِلِمينَ  َعِلايمٌ  َوالَلاهُ  َأْيِديِهْم َقَدَمْت
 ِبَماا  َبِصايرٌ  َوالَلاهُ  ُيَعَمارَ  َأْن اْلَعاَّذاّبِ  ِمانَ  ِبُمَزْحِزِحاهِ  ُهَو َوَما َسَّنٍة َأْلَف ُيَعَمُر َلْو َأَحُدُهْم َيَوُد َأْشَرُكوا
 "، ولكن ال خلود في الدنيا فكلنا سنموت كما اخبرنا جل وعال مدن سدورة آل عمدران    "(41) َيْعَمُلوَن

 اْلَجَّناةَ  َوُأْدِخاّلَ  الَّناارِ  َعِن ُزْحِزَح َفَمْن اْلِقَياَمِة َيْوَم ُأُجوَرُكْم ُتَوَفْوَن َوِإَّنَما اْلَمْوِت َّذاَِِقُة َّنْفس  ُكُّل
 . "(541) اْلُغُروِر َمَتاُ  ِإَلا الُدّْنَيا اْلَحَياُة َوَما َفاَز َفَقْد

في قوله تعالى مدن سدورة   إذن أال يوجد خلود ، والجواب نعم يوجد خلود للشهداء في سبيل اهلل فقط 

ًٌ  َباّلْ  َأْمَواًتاا  الَلاهِ  َساِبيّلِ  ِفاي  ُقِتُلاوا  اَلاِّذينَ  َتْحَساَبنَ  َوَلا "آل عمران   ُيْرَزُقاونَ  َرِبِهامْ  ِعّْنادَ  َأْحَياا
 َأَلاا  َخْلِفِهامْ  ِمانْ  ِبِهامْ  َيْلَحُقاوا  َلامْ  ِباَلاِّذينَ  َوَيْسَتْبِشاُرونَ  َفْضاِلهِ  ِمْن الَلُه آَتاُهُم ِبَما َفِرِحيَن (514)

 َأْجارَ  ُيِضايعُ  َلاا  الَلاهَ  َوَأَن َوَفْضاّل   الَلاهِ  ِمَن ِبِّنْعَمٍة َيْسَتْبِشُروَن( 522) َيْحَزُّنوَن ُهْم َوَلا َعَلْيِهْم َخْوٌف
ِْْمِّنيَن سيخلدون فدي الددنيا ويرزقدون عندد ربهدم ويرونندا ويعلمدون         ، فقط هؤالء الذين " (525) اْلُم

 عددًز وجددلوالسددبب بسدديط جدددا هددو أنهددم قدددموا حيدداتهم هديددة هلل    أخبارنددا كمددا فددي اآليددة التددي تليهددا 

 .كبير أيضا ومنزلتهم عظيمة  ةفأعطاهم اهلل سبحانه الخلود عوضا عنها ونعيمهم في اآلخر

رحمندا اهلل أجمعدين فدي    أم اقدل مدنهم    فدال نددري أنكدون مدثلهم    أما نحن المساكين الذين ننتظر الموت 

 الدنيا والبرز  والمحشر والمستقر.

 

 تأمالت في رؤية الجنة والنار ومن فيهم أثناء المعراج -4(4

في رحلة الرسول العظيم محمد عليه وعلدى كافدة األنبيداء والمرسدلين الصدالة والسدالم إلدى السدماء         

والندار ومدن فيهدا مدن      (من المنعمدين )اللهدم أجعلندا مدنهم     ومن فيهافي المعراج المبارك رأى الجنة 

 فهل هناك من يعذبون في النار وينعمون في الجنة  ؟المعذبين )أعاذنا اهلل وإياكم منها( 

قد يستغرب من وضع هذا الموضدوع ضدمن أسدئلة الدزمن ، لكدن الدزمن لده كدل العالقدة بهدذا ، فكمدا            

خلوقدات اهلل سدبحانه وتعدالى يسديره كيدف يشداء ، وكمدا ورد فدي         وضحنا سابقا بأن الزمن هو احد م
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وألجلندا معشدر الجدن واألندس ، فالجندة والندار       القرآن الكريم بأن الجنة والندار خلقدت مدع كونندا هدذا      

خالية ال يوجدد فيهدا أحدد إلدى يدوم القيامدة ، أمدا مدا شداهده الرسدول الكدريم محمدد عليده وعلدى كافدة                

ورؤيدة المسدتقبل حقيقدة واقعدة لنبيده الكدريم       ة والسدالم فهدو تقدديم للدزمن     األنبياء والمرسلين الصال

محمد عليه وعلى كافدة األنبيداء والمرسدلين الصدالة والسدالم ، وقدد يسدتغرب الدبعض مدن هدذا ، ألدم            

،  وعلمه اإلنسانقدرة ورؤيتنا للماضي كأنه اآلن وهذا هو  والفيديو الرقمي يخترع اإلنسان الفيديو

وقدرتدده الالمتناهيددة علددى فعددل األشددياء وتقريددب الددزمن وأبعدداده ألندده     سددبحانه وتعددالى اهلل فكيددف بدد

وكما جاء في حديث األسراء والمعراج الطويل وهذا جزء ببساطة من مخلوقاته ويفعل به ما يشاء ،

ثم أتى علدى واد فوجدد ريحدا طيبدة بداردة      " 271ص6منه والذي رواه الطبري في تهذيب اآلثار ج

يا جبريل ما هذه الريح الطيبة الباردة ، وهدذه الرائحدة التدي    » ، وسمع صوتا ، فقال :  وريح المسك

، قال : هذا صوت الجنة ، تقول : يا رب آتني ما وعدتني ، فقدد  « كريح المسك ، وما هذا الصوت ؟ 

كثرت عرفي وإستبرقي وحريري وسندسي وعبقريي ولؤلدؤي ومرجداني وفضدتي وذهبدي وأكدوابي      

اريقي ، وفواكهي ونخلي ورماني ومائي ولبني وخمري ، فدآتني مدا وعددتني ، فقدال :     وصحافي وأب

لك كل مسلم ومسلمة ، ومؤمن ومؤمنة ، ومن آمدن بدي وبرسدلي وعمدل صدالحا ، ولدم يشدرك بدي ،         

ولم يتخذ من دوني أنددادا ، ومدن خشديني فهدو آمدن ومدن سدألني أعطيتده ، ومدن أقرضدني جزيتده ،            

فإني أنا اهلل ال إله إال أنا ، ال أخلف الميعداد ، وقدد أفلدح المؤمندون ، وتبدارك       ومن توكل علي كفيته ،

اهلل أحسن الخدالقين ، قالدت : قدد رضديت ، قدال : ثدم أتدى علدى واد فسدمع صدوتا منكدرا ووجدد ريحدا              

، قدال : هدذا صدوت جهدنم ، تقدول :      « ما هذه الريح يا جبريل ؟ وما هذا الصدوت ؟  » منتنة ، فقال : 

آتني ما وعدتني فقد كثرت سالسلي وأغاللي وسعيري وحميمي وضريعي وغسداقي وعدذابي    يا رب

، وقد بعد قعري ، واشتد حري ، فآتني ما وعدتني ، قال : لك كل مشدرك ومشدركة ، وكدافر وكدافرة     

وفدي هدذا داللدة    ،  ، وكل خبيدث وخبيثدة ، وكدل جبدار ال يدؤمن بيدوم الحسداب ، قالدت : قدد رضديت "          

ألدم يدرى نبيندا الكدريم محمدد عليده وعلدى         لو الجنة والندار مدن النداس والجدن ، وبعدد     واضحة على خ

مطداردة   كافة األنبياء والمرسلين الصالة والسالم سراقة بن مالك وهو يضع سدواري كسدرى أثنداء    

األخير له في هجرته للمدينة المنورة وتححق هذا بعد عدة سنين ، ألم يرى فتح بالد كسرى وقيصر 

به للصددخرة أثندداء حفددر الخندددق وبددرق منهددا ضددوء رأى فيدده الرسددول الكددريم محمددد عليدده  أثندداء ضددر

وعلى كافة األنبياء والمرسلين الصالة والسالم فتح الدولتين العظميين حينها وتحقدق هدذا بعدد عددة     

 سنين .

ؤتى كذلك طوى اهلل المكان لنبيه الكريم واراه أحداث وصفها وصفا دقيقا لصحابته الكرام كمعركدة مد  

وهو في المدينة والمعركة على حدود الشام ومن قبلهدا وصدف لبيدت المقددس للمشدركين بعدد رحلدة        

اإلسراء المباركة ، وكذلك طويت المكان لسيدنا عمر عندما ندادى وهدو علدى المنبدر ياسدارية الجبدل       

ه اهلل الجبل ، وهو في المدينة والقائد سارية  في المعركة وقد سمعه سارية وتحصدن بالجبدل ونصدر   

 .عًز وجل

 .ألنه خالق كل شيء عًز وجلعلى كل شيء ويتفكر يجد أن اهلل سبحانه قادر فالذي يدقق
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 هل هناك خلق عاقل آخر في الكون غير األنس والجان ؟ -5(4

جابددة علددى هددذا السددؤال الددذي أرق علمدداء المسددلمين وعلمدداء الغددرب وصددرفوا ويصددرفون       قبددل اإل

 علينا أن نسأل أنفسنا هل يوجد ما يماثل أرضنا في الكون؟المليارات من الدوالرات لإلجابة عليه 

لن نستطيع إثبات هذا علميا لما للكون من أتساع لكننا سنثبته من ناحيدة الددين والنصدوص الدواردة     

 قرآن الكريم .في ال

 َخَلَّق ِباَلِّذي َلَتْكُفُروَن َأَِِّنُكْم ُقّْل "فصلت قال اهلل سبحانه وتعالى في كتابه العزيز من سورة 
 َفْوِقَها ِمْن َرَواِسَي ِفيَها َوَجَعَّل( 4) اْلَعاَلِميَن َرُّب َّذِلَك َأّْنَداًدا َلُه َوَتْجَعُلوَن َيْوَمْيِن ِفي اْلَأْرَض

ًً َأَيام  َأْرَبَعِة ِفي َأْقَواَتَها ِفيَها َوَقَدَر ِفيَها َوَباَرَك  الَسَماًِ ِإَلى اْسَتَوى ُثَم( 52) ِللَساِِِليَن َسَوا
َفَقَضاُهَن َسْبَع  (55) َطاِِِعيَن َأَتْيَّنا َقاَلَتا َكْرًها َأْو َطْوًعا اِِْتَيا َوِلْلَأْرِض َلَها َفَقاَّل ُدَخاٌن َوِهَي

َك َسَماَواٍت ِفي َيْوَمْيِن َوَأْوَحى ِفي ُكِّل َسَماًٍ َأْمَرَها َوَزَيَّنا الَسَماًَ الُدّْنَيا ِبَمَصاِبيَح َوِحْفًظا َّذِل
 .("57َتْقِديُر اْلَعِزيِز اْلَعِليِم )

 عند التأمل بهذه اآليات الكريمات نجد أن اهلل خلق األرض وقدر فيها أقواتها وهيئها لعيش البشر

، وخلق جميع السماوات األخرى في يومين ، أي أن والكائنات األخرى في أربعة أيام والجن 

األرض هي المكان الوحيد الذي يصلح لعيش البشر والجن والحيوانات ، لذا أستغرق خلقها أربعة 

ننا في كوننا هذا ، أذن نستنتج أتقع أيام وباقي الكون يومان ، والجنة والنار من مخلوقات اهلل و

والجن الوحيدون في هذا الكون المكلفون والمحاسبون والعاقلون ، قد يكون هناك أكوان أخرى 

وهذا سبب آخر  عًز وجلولو أنني أستبعد هذا لسبب بسيط هو عدم ذكرهم لنا من قبل اهلل 

، وقد ذكر اهلل سبحانه وتعالى في كتابه العزيز من سورة مع الجن كمكلفين لوحدانيتنا في الكون 

النعلم  ، فربما ما"  (4) َتْعَلُموَن َلا َما َوَيْخُلُّق َوِزيَّنًة ِلَتْرَكُبوَها َواْلَحِميَر َواْلِبَغاَّل َواْلَخْيَّل " النحل

علما بأن ما أكتشف في البحار مثال من حيوانات غير مكتشفة وكائنات مجهرية من  من الخلق هو

، أو القصد  تحصى من المالئكة أنواع الكذلك و% والباقي مجهول لنا ، 61من البحار ال يتعدى 

ما ترجح على ، لكن سياق اآلية موجودة في أكوان أخرى أو في كوننا هذا كائنات أخرى عاقلة 

 واهلل أعلم واجل.   ذكرنا أواًل
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أني ألرتجف وأتهيب من كتابة هذا الموضدوع ،عدذرا ربدي وأندا أحداول أن أصدفك ، فقدد أخطد          واهلل 

في حقك فسامحني وأغفر لي أن أخطأت وعذري إني أحاول توضيح بعض األمدور للمسدلمين وغيدر    

وأرجددوا أن ال أكددون ممددن قددال اهلل سددبحانه وتعددالى المسددلمين ، فسددامحني وأعفددوا عنددي وأغفددر لددي 

( 1) َمِريادٍ  َشْيَطان  ُكَّل َوَيَتِبُع ِعْلم  ِبَغْيِر الَلِه ِفي ُيَجاِدُّل َمْن الَّناِس َوِمَن" كتابه العزيدز   فيهم في
 .(4)"الحج الَسِعيِر َعَّذاِّب ِإَلى َوَيْهِديِه ُيِضُلُه َفَأَّنُه َتَوَلاُه َمْن َأَّنُه َعَلْيِه ُكِتَّب

كثير منا يحاول أن يتخيل اهلل سبحانه وتعالى ، وكثير من الملحددين سدألوا عنده سدبحانه ، لدن ندتكلم       

عددن شددكل اهلل سددبحانه وتعددالى ألننددا لددن نسددتطيع وصددفه وال يسددتطيع أحددد فددي الحيدداة الدددنيا وال فددي  

عددنهم  البددرز  وال فددي الحشددر أن يددرى اهلل سددبحانه وتعددالى وال حتددى األنبيدداء رضددوان اهلل تعددالى       

لعددم تحمدل    دكا جعلهولكن اهلل تجلى للجبل ف عًز وجلأجمعين ، فموسى عليه السالم طلب رؤية اهلل 

كمدددا بينددده شددديخنا  عدددًز وجدددلأي مدددن المخلوقدددات فدددي األرض أوالسدددماء تحمدددل الطاقدددة الهائلدددة هلل  

َوَلَمااا َجاااًَ ُموَسااى "ولددم يددره سدديدنا موسددى عليدده السددالم كمددا فددي قولدده تعددالى  الشددعراوي رحمدده اهلل 
َفاِإِن  ِلِميَقاِتَّنا َوَكَلَمُه َرُبُه َقااَّل َرِّب َأِرِّناي َأّْنُظاْر ِإَلْياَك َقااَّل َلاْن َتَراِّناي َوَلِكاِن اّْنُظاْر ِإَلاى اْلَجَباِّل            

وَسى َصِعًقا َفَلَماا َأَفااَّق َقااَّل    اْسَتَقَر َمَكاَّنُه َفَسْوَف َتَراِّني َفَلَما َتَجَلى َرُبُه ِلْلَجَبِّل َجَعَلُه َدًكا َوَخَر ُم
ِْْمِّنيَن  ، وكذلك سيدنا وحبيبندا وشدفيعنا محمدد     (541األعراف)" ُسْبَحاَّنَك ُتْبُت ِإَلْيَك َوَأَّنا َأَوُّل اْلُم

كمدا فدي   بل كان قاب قوسين أو أدنى  عًز وجلعليه أفضل الصالة والتسليم عند المعراج لم يرى اهلل 

  . (4الّنجم) ( َفَكاَن َقاَّب َقْوَسْيِن َأْو َأْدَّنى "4ُثَم َدَّنا َفَتَدَلى ) " قوله تعالى
 ُّنااوُر لَلااُها " علددى العمددوم فددأن اهلل سددبحانه قددد وصددف نددوره بمثددل بسدديط فددي قولدده سددبحانه وتعددالى   

 َكَأَّنَهااا الُزَجاَجااُة ُزَجاَجااٍة ِفااي اْلِمْصااَباُح ِمْصااَباٌح ِفيَهااا َكِمْشااَكاٍة ُّنااوِرِه َمَثااُّل َواْلااَأْرِض الَسااَماَواِت
ًُ  َزْيُتَهاا  َيَكاادُ  َغْرِبَياةٍ  َوَلا َشْرِقَيٍة َلا َزْيُتوَّنٍة ُمَباَرَكٍة َشَجَرٍة ِمْن ُيوَقُد ُدِرٌي َكْوَكٌّب  َوَلاوْ  ُيِضاي

ًُ  َمانْ  ِلُّناوِرهِ  الَلاهُ  َيْهاِدي  ُّنور  َعَلى ُّنوٌر َّناٌر َتْمَسْسُه َلْم  َوالَلاهُ  ِللَّنااسِ  اْلَأْمَثااّلَ  الَلاهُ  َوَيْضاِرّبُ  َيَشاا
 "علمًا بأنه سبحانه ليس كمثلده شديء كمدا جداء فدي كتابده العزيدز        (11)"الّنور  َعِليٌم َشْيًٍ ِبُكِّل
ُُْكْم َأْزَواًجا اْلَأّْنَعاِم َوِمَن َأْزَواًجا َأّْنُفِسُكْم ِمْن َلُكْم َجَعَّل َواْلَأْرِض الَسَماَواِت َفاِطُر  َلاْيسَ  ِفيِه َيّْذَر
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ولكننددا سنصددفه مددن ناحيددة الددنفس والددروح ، (55)" الشااورى  اْلَبِصاايُر الَسااِميُع َوُهااَو َشااْيًٌ َكِمْثِلااِه

 والقدرة المطلقة.  

 -نفس كما في قوله تعالى : عًز وجلهلل  -

ِه َقااَّل  " َوِإّْذ َقاَّل الَلُه َيا ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم َأَأّْنَت ُقْلَت ِللَّناِس اَتِخاُّذوِّني َوُأِماَي ِإَلَهاْيِن ِماْن ُدوِن الَلا     
ْفِساي  ُسْبَحاَّنَك َما َيُكوُن ِلي َأْن َأُقوَّل َما َلْيَس ِلي ِبَحٍّق ِإْن ُكّْنُت ُقْلُتُه َفَقْد َعِلْمَتُه َتْعَلُم َماا ِفاي ّنَ  

 (551ِإَّنَك َأّْنَت َعَلاُم اْلُغُيوِّب" الماِدة) َّنْفِسَكَوَلا َأْعَلُم َما ِفي 
ِْْمِّنيَن َوَمْن َيْفَعّْل َّذِلَك َفَلْيَس ِماَن الَلا   - ًَ ِمْن ُدوِن اْلُم ِْْمُّنوَن اْلَكاِفِريَن َأْوِلَيا ِه ِفاي  " َلا َيَتِخِّذ اْلُم

 (74َوِإَلى الَلِه اْلَمِصيُر" آّل عمران ) َّنْفَسُه ِمّْنُهْم ُتَقاًة َوُيَحِّذُرُكُم الَلُهَشْيًٍ ِإَلا َأْن َتَتُقوا 
من هاتين األيتين السابقتين نعلم أن هلل نفسا ، ولكن كيف شكلها ومدا هيأتهدا ، لدن يسدتطيع أحددا أن      

َواْلاَأْرِض َجَعاَّل َلُكاْم ِماْن      " َفااِطُر الَساَماَواتِ  أبدا وال تشدبيهها ألحدد مدن خلقده لقولده تعدالى       يوصفها 
ُُْكْم ِفيِه  ًٌ   َأّْنُفِسُكْم َأْزَواًجا َوِمَن اْلَأّْنَعاِم َأْزَواًجا َيّْذَر َوُهاَو الَساِميُع اْلَبِصايُر"     َلاْيَس َكِمْثِلاِه َشاْي

   (55الشورى)
ََل  " أحدددا مددن خلقدده )حتددى جبددل سدديدنا موسددى( لقولدده تعددالى  عددًز وجددلوكمددا قلنددا لددم ولددن يددرى اهلل 

، لكنندا سدنرى اهلل    (301"اْلنعاا))تُدْرِكُهُ اْْلَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ اْْلَبْصَارَ وَهُوَ الّلَطِيفُ الْخَبِيرُ 

ألنندا سدنكون بغيدر الهيئدة التدي نحدن عليهدا اليدوم وسديكيفنا اهلل           جهارا في الجنة إن شداء اهلل تعدالى  

جدل  من أهل الفردوس األعلى من الجنة( كما في قوله  )اللهم اكتبنا جميعًا سبحانه لرؤيته جل وعال 

 . (71) ( ِإَلى َرِبَها َّناِظَرٌة "القيامة77" ُوُجوٌه َيْوَمٍِِّذ َّناِضَرٌة ) وعال
 -كما أن هلل سبحانه وتعالى روح لقوله تعالى : -

 (74َفَقُعوا َلُه َساِجِديَن "الحجر) ِمْن ُروِحيَفِإَّذا َسَوْيُتُه َوَّنَفْخُت ِفيِه  "
 (27َفَقُعوا َلُه َساِجِديَن"   ) ِمْن ُروِحي" َفِإَّذا َسَوْيُتُه َوَّنَفْخُت ِفيِه    

يتين الكريمتين داللة واضدحة أن هلل روحدا ال نعلدم عنهدا شديئا كمدا ال نعلدم عدن روحندا          ففي هاتين اآل

َوَيْسَأُلوَّنَك َعِن الُروِح ُقِّل الُروُح ِمْن َأْمِر َرِبي َوَما  "في القرآن العظديم   عًز وجلشيئا كما أخبرنا اهلل 
، فإذا لم نعلم ما روحندا فكيدف نعلدم مدا روح اهلل سدبحانه       (41سراً)ُأوِتيُتْم ِمَن اْلِعْلِم ِإَلا َقِليًلا" اإل

 وتعالى.

كذلك بيان أن هلل سبحانه القددرة علدى السديطرة علدى روحده أيضدا       يتين الكريمتين السابقتين وفي اآل

ومنح قسدم مدن روحده تبدارك وتعدالى إلدى اإلنسدان ، فهدو سدبحانه مطلدق القددرة فدي نفسده وروحده               
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سددبحانه وفددي نفددس وروح كددل مخلوقاتدده وفددي كددل مددا فددي الكددون أيضددا ممددا يبددين لنددا مدددى ضددعفنا     

 انه وتعالى عما يشركون.وعجزنا وعجز كل من يدعون من دون اهلل سبح

 

 والسؤال الذي يتبادر إلى ذهن الجميع

 (؟متى يرى اإلنسان روحه وهل سيتحكم بها)  -1(5

 َرِباي  َأْمارِ  ِمْن الُروُح ُقِّل الُروِح َعِن َوَيْسَأُلوَّنَك "واضح وصريح في قوله تعدالى وجواب هذا السؤال 
 .(41)"األسراً َقِليًلا ِإَلا اْلِعْلِم ِمَن ُأوِتيُتْم َوَما

أي أننا لم ولن نرى أو ندرك ما شكل وهيئة روحندا فدي حياتندا الددنيا قضداءًا مدن اهلل سدبحانه وعلدل         

، وهذا دليل الدنيا حياتنا في ذلك سبحانه بالعلم وقلة علمنا وإدراكنا وأننا لن نبلغ معرفة الروح أبدا 

على ضعفنا وقلة حيلتنا لعدم إدراكنا ما هي روحنا التي تسكن جسدنا فدأين المتجبدرون والمتكبدرون    

؟ علمًا بان كافة الناس ملحدين وكتابيين ومسلمين مؤمنون بوجدود  اكتشفوهوالمغترون بالعلم الذي 

 الروح  .

إن المدؤمن إذا   "اهلل عليده وسدلم قدال     َصدلَ عدن أبدي هريدرة ، أن رسدول اهلل     في الحديث الشدريف  و

حضر ، أتته المالئكة بحريرة فيها مسك ، ومن ضبائر الريحان ، وتسل روحه كما تسل الشعرة مدن  

العجين ، ويقال : يا أيتها النفس المطمئنة ، اخرجي راضية مرضية ، مرضيا عندك ، وطويدت عليده    

ا حضدر أتدت المالئكدة بمسدح  فيده جمدرة ، فتندزع        الحريرة ، ثم يبعث بها إلى عليين  . وإن الكافر إذ

روحه انتزاعا شديدا ، ويقال : أيتها الدنفس الخبيثدة ، اخرجدي سداخطة  مسدخوطا عليدك إلدى هدوان          

وعذاب ، وإذا خرجت روحه ، ووضعت على تلك الجمرة ، فإن لها نشيشا ، فيطوى عليها المسدح ،  

 .(753) وسطرواه الطبراني في األ ويذهب بها إلى سجين "

َعِن اْلَبَراِء ، َقاَل : َخَرْجَنا َمدَع   ( 12185)بي شيبة يصف الموت بالتفصيل أوفي حديث في مصنف 

اهلل عليه وسلم ِفي ِجَناَزِة َرُجٍل ِمَن اأَلْنَصاِر ، َفاْنَتَهْيَنا إَلى اْلَقْبدِر َوَلَمدا ُيْلَحدْد ، َفَجَلدَس      َصَلَرُسوِل اهلِل 

اهلل عليه وسلم َوَجَلْسَنا َحْوَلُه َكَأَنَما َعَلى ُرُؤوِسَنا الَطْيدُر ، َوِفدي َيدِدِه ُعدوٌد َيْنُكدُت ِبدِه ،        َصَلَرُسوُل اهلِل 

 : إَن اْلَعْبددَد َفَرَفدَع َرْأَسدُه ، َفَقدداَل : اْسدَتِعيُذوا ِبَالَلددِه ِمدْن َعددَذاِب اْلَقْبدِر َثداَلَث َمددَراٍت ، َأْو َمدَرَتْيِن ، ُثددَم َقدالَ        

يُض اْلُوُجدوِه ،  اْلُمْؤِمَن إَذا َكاَن ِفي اْنِقَطاٍع ِمَن الُدْنَيا َوِإْقَباٍل ِمَن اآلِخَرِة َنَزَل إَلْيِه ِمَن الَسَماِء َماَلِئَكٌة ِبد 

ِة ، َوَحُندوٌط ِمدْن   َكَأَن ُوُجوَهُهَم الَشْمُس ، َحَتى َيْجِلُسوَن ِمْندُه َمدَد اْلَبَصدِر ، َمَعُهدْم َكَفدٌن ِمدْن َأْكَفداِن اْلَجَند        

اْخُرِجي إَلى َمْغِفدَرٍة  َحُنوِط اْلَجَنِة ، ُثَم َيِجيُء َمَلُك اْلَمْوِت َفَيْقُعُد ِعْنَد َرْأِسِه َفَيُقوُل : َأَيُتَها الَنْفُس الَطِيَبُة 

َقاِء َفَيأخذها ، َفِإَذا َأَخُذوَها َلْم َيدَدُعوَها  ِمَن اهلِل َوِرْضَواٍن ، َفَتْخُرُج َتِسيُل َكَما َتِسيُل اْلَقْطَرُة ِمْن ِفي الِس

َكَأْطَيدِب   ِفي َيِدِه َطْرَفَة َعدْيٍن َحَتدى َيْأُخدُذوَها َفَيْجَعُلوَهدا ِفدي َذِلدَك اْلَكَفدِن ، َوَذِلدَك اْلَحُندوِط ، َفَيْخدُرُج ِمْنَهدا           

ا َفاَل َيُمُروَن ِبَها َعَلى َمَلٍك ِمَن اْلَماَلِئَكدِة ِإاَل َقداُلوا   َنْفَخِة ِمْسٍك ُوِجَدْت َعَلى َوْجِه اأَلْرِض ، َفَيْصَعُدوَن ِبَه

ا ِفدي الدُدْنَيا   : َما َهَذا الُروُح الَطِيُب ؟ َفَيُقوُلوَن : َهَذا ُفاَلُن ْبُن ُفاَلٍن ِبَأْحَسِن َأْسَماِئِه اَلِتي َكاَن ُيَسَمى ِبَه

ِء الدُدْنَيا ، َفَيْسدَتْفِتُح َفُيْفدَتُح َلُهدْم ، َفَيْسدَتْقِبُلُه ِمدْن ُكدِل َسدَماٍء ُمَقَرُبوَهدا إَلدى           ، َحَتى َيْنَتُهوا ِبَها إَلى الَسدَما 

ِكَتداَب َعْبدِدي    الَسَماِء اَلِتي َتِليَها ، َحَتى َيْنَتِهَي ِبِه إَلى الَسَماِء الَساِبَعِة ، َقاَل : َفَيُقوُل الَلُه تعالى اْكُتُبدوا 
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ْنَهدا  ِييَن ِفي الَسَماِء الَراِبَعِة ، َوَأِعيُدوُه إَلى اأَلْرِض ، َفدِإِني ِمْنَهدا َخَلْقدُتُهْم ، َوِفيَهدا ُأِعيدُدُهْم ، َومِ     ِفي ِعِل

ْن َرُبددك ؟ ُأْخدِرُجُهْم َتداَرًة ُأْخدَرى ، َفُيَعداُد ُروُحدُه ِفدي َجَسددِدِه ، َوَيْأِتيدِه َمَلَكداِن َفُيْجِلَسداِنِه َفَيُقدواَلِن َلدُه : َمد            

ُجدُل اَلدِذي   َفَيُقوُل : َرِبي الَلُه َفَيُقواَلِن َلُه : َما ِديُندك ؟ َفَيُقدوُل ِديِندي اإِلْسداَلُم ، َفَيُقدواَلِن َلدُه : َمدا َهدَذا الرَ        

َيُقدوُل : َقدَرْأت   اهلل عليده وسدلم : َفَيُقدواَلِن : َمدا َعَمُلدك بده ؟ فَ       َصدلَ ُبِعَث ِفيُكْم ؟ َفَيُقوُل : ُهَو َرُسدوُل اهلِل  

ِة ، ِكَتاَب اهلِل َوآَمْنت ِبدِه َوَصدَدْقت ِبدِه ، َفُيَنداِدي ُمَنداٍد ِمدَن الَسدَماِء َأْن َصدَدَق َعْبدِدي َفَأْفِرُشدوُه ِمدَن اْلَجَند            

ِحَها ، َوُيْفَسُح َلُه ِفي َقْبدِرِه َمدَد   َوَأْلِبُسوُه ِمَن اْلَجَنِة ، َواْفَتُحوا َلُه َباًبا إَلى اْلَجَنِة ، َفَيْأِتيِه ِمْن ِطيِبَها َوَرْو

ك ، َهدَذا  َبَصِرِه ، َوَيْأِتيِه َرُجٌل َحَسُن اْلَوْجِه ، َحَسُن الِثَياِب ، َطِيُب الدِريِح ، َفَيُقدوُل : َأْبِشدْر ِبَاَلدِذي َيُسدرُ     

ُه َيِجدديُء ِبدداْلَخْيِر ، َفَيُقددوُل : َأَنددا َعَمُلددك  َيْوُمددك اَلددِذي ُكْنددت ُتوَعددُد ، َفَيُقددوُل : َوَمددْن َأْنددَت ؟ َفَوْجُهددك اْلَوْجدد 

اْلَعْبددَد الَصدداِلُح ، َفَيُقددوُل : َرِب َأِقددَم الَسدداَعَة ، َرِب َأِقددَم الَسدداَعَة ، َحَتددى َأْرِجددَع إَلددى َأْهِلددي َوَمدداِلي ، َوِإَن    

َن اآلِخَرِة ، َنَزَل إَلْيِه ِمَن الَسَماِء َماَلِئَكدٌة ُسدوُد اْلُوُجدوِه    اْلَكاِفَر إَذا َكاَن ِفي اْنِقَطاٍع ِمَن الُدْنَيا ، َوِإْقَباٍل ِم

ِعْندَد  ، َمَعُهَم اْلُمُسوُح ، َحَتى َيْجِلُسدوَن ِمْندُه َمدَد اْلَبَصدِر ، َقداَل : ُثدَم َيِجديُء َمَلدُك اْلَمدْوِت ، َحَتدى َيْجِلدَس            

ْلَخِبيَثُة ، اْخُرِجي إَلى َسَخِط اهلِل َوَغَضِبِه ، َقاَل : َفَتْفَرُق ِفدي َجَسدِدِه ،   َرْأِسِه ، َفَيُقوُل : َيا َأَيُتَها الَنْفُس ا

ُذوَها َفدِإَذا  َقاَل : َفَتْخُرُج ُتَقَطُع َمَعَها اْلُعُروُق َواْلَعَصُب ، َكَما ُتْنَزُع الَسُفوَد ِمَن الُصوِف اْلَمْبُلدوِل ، َفَيْأُخد  

ِفي َيِدِه َطْرَفَة َعْيٍن َحَتى َيْأُخُذوَها َفَيْجَعُلوَها ِفي ِتْلَك اْلُمُسوِح ، َفَيْخُرُج ِمْنَها َكدَأْنَتِن   َأَخُذوَها َلْم َيَدُعوَها

َقداُلوا :   ِجيَفٍة ُوِجَدْت َعَلى َظْهِر اأَلْرِض ، َفَيْصَعُدوَن ِبَها ، َفاَل َيُمدُروَن ِبَهدا َعَلدى َمَلدٍك ِمدَن اْلَماَلِئَكدِة ِإالَ      

 نيا"َهَذا الُروُح اْلَخِبيُث ؟ َفَيُقوُلوَن : ُفاَلُن ْبُن ُفاَلٍن ، ِبَأْقَبِح َأْسَماِئِه اَلِتي َكاَن ُيَسَمى ِبَها ِفي الد َما

 

يتبدين لندا أن اإلنسدان يدرى روحده لحظدة قبضده ويدرى المالئكدة أيضدا            ينالشريف ينالحديث ينمن هذ

سكها أو إفالتها ، فالمؤمن عندما يرى مالئكدة الرحمدة   ليس هذا فحسب ، وإنما يعطى التحكم بها وم

تأتي لقبض روحه يفرح ويسلم روحه للمالئكة فتخرج )تسل( بكل سهولة ويسر لذا تحتم علينا ذكدر  

نتفاج  بما سنرى من المالئكة ولكدي نعمدل صدالحا ونتجندب السديئات ،       الموت وهذا الموقف لكي ال

منهم( فسيرى موقفا لم يستعد له وسيرى أيضا مالئكة غالظ شدداد  أما الكافر )والعياذ باهلل أن نكون 

فسيتمسك بروحه فيسحبها المالئكة بشدة كما وصفها الحديث الشدريف فتندزع انتزاعدا مدن جسدده ،      

وانتبهوا إلى الدقة في الكلمتين )تسل وتنزع( ، وهذا هدو التحليدل المنطقدي للحدديث الشدريف...واهلل      

 أعلم.

هو طالقة قددرة  ، أما ما ينبغي التوقف عنده والتفكر فيه  عًز وجلفس اهلل وروحه هذا بالنسبة إلى ن

 اهلل سبحانه كما ذكر في اآليات الكريمة

يِّناِه  "َوَما َقَدُروا الَلَه َحَّق َقْدِرِه َواْلَأْرُض َجِميًعا َقْبَضاُتُه َياْوَم اْلِقَياَماِة َوالَساَماَواُت َمْطِوَيااٌت ِبَيمِ      
 (12ُسْبَحاَّنُه َوَتَعاَلى َعَما ُيْشِرُكوَن "الزمر)

َّناا  " َيْوَم َّنْطِوي الَسَماًَ َكَطِي الِسِجِّل ِلْلُكُتاِّب َكَماا َباَدْأَّنا َأَوَّل َخْلاّق  ُّنِعياُدُه َوْعاًدا َعَلْيَّناا ِإَّناا كُ        
 (524َفاِعِليَن "األّنبياً)



 

 ال اله إال اهلل   حممدا رسول اهلل
 

 ننسى املرجع األساس يف هذا البحث وهو القرآن الكريم( )ال

 

 

 (39من  90صفحة )

 

، كمدا وورد فدي األحاديدث النبويدة الشدريفة تفصديل        عًز وجدل واآليات كثيرة جدا في طالقة قدرة اهلل 

 .أكثر لطالقة القدرة 

الَلُه َعَلْيِه َوَسَلَم  َصَلَعْن الَنِبِي  "َعْن َأِبي َذٍر لنتكلم أوال عن ملك اهلل كما جاء في الحديث الشريف

ُه َبْيَنُكْم ِفيَما َرَوى َعْن الَلِه َتَباَرَك َوَتَعاَلى َأَنُه َقاَل َيا ِعَباِدي ِإِني َحَرْمُت الُظْلَم َعَلى َنْفِسي َوَجَعْلُت

ْهُدوِني َأْهِدُكْم َيا ِعَباِدي ُكُلُكْم َجاِئٌع ِإَلا َمْن ُمَحَرًما َفَلا َتَظاَلُموا َيا ِعَباِدي ُكُلُكْم َضاٌل ِإَلا َمْن َهَدْيُتُه َفاْسَت

ا ِعَباِدي ِإَنُكْم َأْطَعْمُتُه َفاْسَتْطِعُموِني ُأْطِعْمُكْم َيا ِعَباِدي ُكُلُكْم َعاٍر ِإَلا َمْن َكَسْوُتُه َفاْسَتْكُسوِني َأْكُسُكْم َي

ْغِفُر الُذُنوَب َجِميًعا َفاْسَتْغِفُروِني َأْغِفْر َلُكْم َيا ِعَباِدي ِإَنُكْم َلْن َتْبُلُغوا ُتْخِطُئوَن ِبالَلْيِل َوالَنَهاِر َوَأَنا َأ

ِجَنُكْم َكاُنوا َضِري َفَتُضُروِني َوَلْن َتْبُلُغوا َنْفِعي َفَتْنَفُعوِني َيا ِعَباِدي َلْو َأَن َأَوَلُكْم َوآِخَرُكْم َوِإْنَسُكْم َو

ْم َقْلِب َرُجٍل َواِحٍد ِمْنُكْم َما َزاَد َذِلَك ِفي ُمْلِكي َشْيًئا َيا ِعَباِدي َلْو َأَن َأَوَلُكْم َوآِخَرُكْم َوِإْنَسُك َعَلى َأْتَقى

ُكْم َوآِخَرُكْم َلَوِجَنُكْم َكاُنوا َعَلى َأْفَجِر َقْلِب َرُجٍل َواِحٍد َما َنَقَص َذِلَك ِمْن ُمْلِكي َشْيًئا َيا ِعَباِدي َلْو َأَن َأَو

ِمَما ِعْنِدي  َوِإْنَسُكْم َوِجَنُكْم َقاُموا ِفي َصِعيٍد َواِحٍد َفَسَأُلوِني َفَأْعَطْيُت ُكَل ِإْنَساٍن َمْسَأَلَتُه َما َنَقَص َذِلَك

ْم ُأْحِصيَها َلُكْم ُثَم ُأَوِفيُكْم ِإَياَها َفَمْن ِإَلا َكَما َيْنُقُص اْلِمْخَيُط ِإَذا ُأْدِخَل اْلَبْحَر َيا ِعَباِدي ِإَنَما ِهَي َأْعَماُلُك

 (4674َوَجَد َخْيًرا َفْلَيْحَمْد الَلَه َوَمْن َوَجَد َغْيَر َذِلَك َفَلا َيُلوَمَن ِإَلا َنْفَسُه" رواه مسلم )

َعَلْيِه َوَسَلَم َيُقوُل الَلُه  الَلُه َصَلَقاَل َرُسوُل الَلِه  َأِبي َذٍر َقاَلعن ( بنفس السياق "2411وللترمذي)

َأْغَنْيُت َفَسُلوِني َتَعاَلى َيا ِعَباِدي ُكُلُكْم َضاٌل ِإَلا َمْن َهَدْيُتُه َفَسُلوِني اْلُهَدى َأْهِدُكْم َوُكُلُكْم َفِقيٌر ِإَلا َمْن 

ُكْم َأِني ُذو ُقْدَرٍة َعَلى اْلَمْغِفَرِة َفاْسَتْغَفَرِني َغَفْرُت َلُه َأْرُزْقُكْم َوُكُلُكْم ُمْذِنٌب ِإَلا َمْن َعاَفْيُت َفَمْن َعِلَم ِمْن

ْتَقى َقْلِب َعْبٍد ِمْن َوَلا ُأَباِلي َوَلْو َأَن َأَوَلُكْم َوآِخَرُكْم َوَحَيُكْم َوَمِيَتُكْم َوَرْطَبُكْم َوَياِبَسُكْم اْجَتَمُعوا َعَلى َأ

ُمْلِكي َجَناَح َبُعوَضٍة َوَلْو َأَن َأَوَلُكْم َوآِخَرُكْم َوَحَيُكْم َوَمِيَتُكْم َوَرْطَبُكْم َوَياِبَسُكْم ِعَباِدي َما َزاَد َذِلك ِفي 

ْم اْجَتَمُعوا َعَلى َأْشَقى َقْلِب َعْبٍد ِمْن ِعَباِدي َما َنَقَص َذِلَك ِمْن ُمْلِكي َجَناَح َبُعوَضٍة َوَلْو َأَن َأَوَلُك

َلَغْت َوَحَيُكْم َوَمِيَتُكْم َوَرْطَبُكْم َوَياِبَسُكْم اْجَتَمُعوا ِفي َصِعيٍد َواِحٍد َفَسَأَل ُكُل ِإْنَساٍن ِمْنُكْم َما َبَوآِخَرُكْم 

ْم َمَر ِباْلَبْحِر َفَغَمَس ُأْمِنَيُتُه َفَأْعَطْيُت ُكَل َساِئٍل ِمْنُكْم َما َسَأَل َما َنَقَص َذِلَك ِمْن ُمْلِكي ِإَلا َكَما َلْو َأَن َأَحَدُك

اٌم ِإَنَما َأْمِري ِلَشْيٍء ِفيِه ِإْبَرًة ُثَم َرَفَعَها ِإَلْيِه َذِلَك ِبَأِني َجَواٌد َماِجٌد َأْفَعُل َما ُأِريُد َعَطاِئي َكَلاٌم َوَعَذاِبي َكَل

 .ِإَذا َأَرْدُتُه َأْن َأُقوَل َلُه ُكْن َفَيُكوُن"

، وقد يكون لهذا الحديث  عًز وجلف داللة واضحة على مدى ملك اهلل في هذا الحديث الشري

صعوبة في فهمه واستيعابه لصحابة رسول اهلل عليه وعلى كافة األنبياء والمرسلين الصالة 

والسالم ، أما بالنسبة لنا في عصرنا الحاضر وما بينه العلم الحديث من سعة الكون والمجرات 

بالنسبة إلى الكون فالحديث واضح ال لبس فيه سهل االستيعاب  وضآلة األرض التي نعيش فيها

 والفهم والتصور.

أما عن حجم الكرسي والعرش ففي آية الكرسي وصف لهدا ، حيدث قدال اهلل تعدالى فدي كتابده العزيدز         

ِفي الَسَماَواِت َوَماا ِفاي اْلاَأْرِض َماْن َّذا     "الَلُه َلا ِإَلَه ِإَلا ُهَو اْلَحُي اْلَقُيوُم َلا َتْأُخُّذُه ِسَّنٌة َوَلا َّنْوٌم َلُه َما 
ْلِماِه ِإَلاا   اَلِّذي َيْشَفُع ِعّْنَدُه ِإَلا ِبِإّْذِّنِه َيْعَلُم َما َبْيَن َأْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم َوَلا ُيِحيُطوَن ِبَشْيًٍ ِمْن ِع
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ًَ َوِسااَع ُكْرِسااُيُه الَسااَماَواِت َواْلااَأْرَض َوَلااا َيُِااودُ  ُه ِحْفُظُهَمااا َوُهااَو اْلَعِلااُي اْلَعِظيُم"البقاارة ِبَمااا َشااا
(711) 
 

 -:وفي االحاديث الشريفة عن وصف العرش والكرسي

"أخرج الطبراني وأبو الشيخ عن عبد اهلل بن عمرو بن العاصي قال : إن العرش مطّوق بحية ، 

 والوحي ينزل في السالسل .

 العرش على الحرم . وأخرج ابن المنذر عن عطاء قال : كانوا يرون أن

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس قال : ما يقدر قدر العرش إال الذي خلقه ، وإن 

 السموات في خلق العرش مثل قبة في صحراء .

وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد قال : ما أخذت السموات واألرض 

 من أرض الفالة . من العرش إال كما تأخذ الحلقة

 وأخرج ابن أبي حاتم عن كعب قال : إن السموات في العرش كالقنديل معلقًا بين السماء واألرض .

وأخرج ابن أبي حاتم عن عمر بن يزيد البصري قال : في كتاب ما تنبأ عليه هرون النبي عليه 

األرض ، فاألرض الصالة والسالم : إن بحرنا هذا خليج من نبطس ، ونبطس وراءه وهو محيط ب

وما فوقها من البحار عند نبطس كعين على سيف البحر ، وخلف نبطس قينس محيط باألرض ، 

فنبطس وما دونه عنده كعين على سيف البحر ، وخلف قينس األصم محيط باألرض ، فقينس وما 

ده دونه عنده كعين على سيف البحر ، وخلف األصم المظلم محيط باألرض ، فاألصم وما دونه عن

كعين على سيف البحر : وخلف المظلم جبل من الماس محيط باألرض ، فالمظلم وما دونه عنده 

كعين على سيف البحر ، وخلف الماس الباكي وهو ماء عذب محيط باألرض أمر اهلل نصفه أن 

يكون تحت العرش ، فأراد أن يستجمع فزجره فهو باك يستغفر اهلل ، فالماس وما دونه عنده كعين 

سيف البحر ، والعرش خلف ذلك محيط باألرض ، فالباكي وما دونه عنده كعين على سيف على 

 البحر .

اهلل عليه وسلم قال  َصَلأن رسول اهلل » وأخرج أبو الشيخ عن عبد الرحمن بن زيد أسلم عن أبيه 

ذر عن قال ابن زيد : قال أبو « : ما السموات السبع في الكرسي إال كدراهم سبعة القيت في ترس 

ما الكرسي في العرش إال كحلقة من حديد القيت بين ظهري فالة من » اهلل عليه وسلم  َصَلالنبي 

 « .األرض ، والكرسي موضع القدمين 

وأخرج أبو الشيخ عن وهب رضي اهلل عنه قال : خلق اهلل العرش ، وللعرش سبعون ألف ساق كل 

 ساق كاستدارة السماء واألرض .

د وأبو الشيخ والبيهقي في األسماء والصفات عن مجاهد رضدي اهلل عنده قدال :    وأخرج عبد بن حمي

بين المالئكة وبين العرش سدبعون حجابدًا ، حجداب مدن ندور وحجداب مدن ظلمدة ، وحجداب مدن ندور            

 وحجاب من ظلمة . . ."

 فتح الباري في شرح صحيح البخاري  وفي
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ه َمْلددَأى " َوَقددْد َتَقددَدَم َشددْرحه َقْبددل َبدداَبْيِن ، َوَقْولدده ُهَنددا "  َحددِديث َأِبددي ُهَرْيددَرة " ِإَن َيِمددين الَلدد  - 6861

َوَعْرشده َعَلدى اْلَمداء " َوَقدَع ِفددي ِرَواَيدة ِإْسدَحاق ْبدن َراْهَوْيدِه " َواْلَعددْرش َعَلدى اْلَمداء " َوَظداِهره َأَنددُه            

له َأَن اْلَعْرش َكاَن َعَلى اْلَماء َقْبدل َخْلدق الَسدَماَوات    َكَذِلَك ِحين الَتْحِديث ِبَذِلَك ؛ َوَظاِهر اْلَحِديث اَلِذي َقْب

ْلَعدْرش  َواْلَأْرض ، َوُيْجَمع ِبَأَنُه َلْم َيَزْل َعَلى اْلَماء َوَلْيَس اْلُمَراد ِباْلَماِء َمداء اْلَبْحدر َبدْل ُهدَو َمداء َتْحدت ا      

َحِديث َذَكْرتده ِفدي َأَواِئدل اْلَبداب ، َوَيْحَتِمدل َأْن َيُكدون َعَلدى         َكَما َشاَء الَله َتَعاَلى ، َوَقْد َجاَء َبَيان َذِلَك ِفي

ْلَبْيَهِقدُي  اْلَبْحر ، ِبَمْعَنى َأَن َأْرُجل َحَمَلته ِفي اْلَبْحر َكَما َوَرَد ِفي َبْعدض اْلآَثدار ، ِمَمدا َأْخَرَجدُه الَطَبدِرُي َوا     

ْولدده َتَعدداَلى ) َوِسددَع ُكْرِسددُيُه الَسددَماَوات َواْلددَأْرض ( َقدداَل ِإَن    ِمددْن َطِريددق الُسددِدّي َعددْن َأِبددي َماِلددك ِفددي قَ   

ِلُكدِل َأَحدد    الَصْخَرة اَلِتي اْلَأْرض الَساِبَعة َعَلْيَها َوِهَي ُمْنَتَهى اْلَخْلق َعَلى َأْرَجاِئَها َأْرَبَعة ِمدْن اْلَمَلاِئَكدة ،  

َأَسد َوَثْور َوِنْسر ، َفُهْم ِقَيام َعَلْيَها َقْد َأَحداُطوا ِباْلَأَرِضديَن َوالَسدَماَوات    ِمْنُهْم َأْرَبَعة َأْوُجه َوْجه ِإْنَسان َو

ُرُءوسهْم َتْحت اْلُكْرِسّي َواْلُكْرِسّي َتْحت اْلَعْرش ، َوِفي َحِديث َأِبي َذّر الَطِويل اَلِذي َصَحَحُه ِاْبن ِحَبدان  

الَله َعَلْيِه َوَسَلَم َقاَل َيا َأَبا َذّر َما الَسَماَوات الَسْبع َمَع اْلُكْرِسّي ِإَلدا َكَحْلَقدٍة ُمْلَقداة     َصَل" َأَن َرُسول الَله 

ُه ِبَأْرٍض َفَلاة َوَفْضل اْلَعْرش َعَلى اْلُكْرِسّي َكَفْضِل اْلَفَلاة َعَلى اْلَحْلَقدة " َوَلدُه َشداِهد َعدْن ُمَجاِهدد َأْخَرَجد      

 َمْنُصور ِفي الَتْفِسير ِبَسَنٍد َصِحيح َعْنُه . َسِعيد ْبن

 

لددى السددماوات إالكرسددي واألحاديددث السددابقة نسددتطيع تقدددير حجددم العددرش والكرسددي نسددبة   آيددةمددن 

 . واألرض

 أما عن عظمة مخلوقات فالحديث المتفق عليه  

الَلُه َعَلْيِه َوَسَلَم ِجْبِريَل ِفي ُصوَرِتِه َوَلُه ِسُت ِماَئِة َجَناٍح ُكُل َجَناٍح ِمْنَهدا   َصَل" َرَأى َرُسوُل الَلِه  (5

 َقْد َسَد اْلُأُفَق َيْسُقُط ِمْن َجَناِحِه ِمْن الَتَهاِويِل َوالُدِر َواْلَياُقوِت َما الَلُه ِبِه َعِليٌم"

َعِن اْبِن َعَباٍس ؛ َقاَل : َحَمَلُة اْلَعدْرِش    2581رقم ( ب18وفي المجالسة وجواهر العلم الجزء ) (6

َما َبْيَن َكْعدِب َأَحدِدِهْم ِإَلدى أسدفل قدميده مسديرة مئدة َعداٍم . َوَذَكدَر َأَن ُخْطدَوَة َمَلدِك اْلَمدْوِت َمدا َبدْيَن               

 اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب

 َصدلَ ال من اليهود أتدى النبدي   عن أبي هريرة ، أن رج  ( 1111 وعند الطبراني في األوسط  ) (7

عددن خلقدده بشدديء غيددر  عددًز وجددل( اهلل 1اهلل عليدده وسددلم فقددال : يددا أبددا القاسددم ، هددل احتجددب )

نعم ، بينه وبين المالئكة الذين حول العرش سبعون حجابا مدن  » السموات واألرض ؟ قال : : 

نددار ، وسددبعون حجابددا مددن نددور ، وسددبعون حجابددا مددن ظلمددة ، وسددبعون حجابددا مددن رفددارف     

( ، وسددبعون حجابددا مددن رفددارف السددندس ، وسددبعون حجابددا مددن در أبدديض ،        2اإلسددتبرق )

ا من در أحمر ، وسبعون حجابا من در أصفر ، وسبعون حجابدا مدن در أخضدر    وسبعون حجاب

، وسبعون حجابا من ضياء استضاءها من النار والنور ، وسبعون حجابا من ثلدج ، وسدبعون   

( ، وسدبعون حجابدا مدن بدرد ، وسدبعون حجابدا       3حجابا من ماء ، وسبعون حجابا مدن غمدام )  

اهلل  َصدلَ أخبرني عن ملدك اهلل الدذي يليده ، فقدال النبدي      قال : ف« من عظمة اهلل التي ال توصف 
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فدإن الملدك الدذي يليده     » قدال : نعدم قدال :    « أصدقت فيما أخبرتدك يدا يهدودي ؟    » عليه وسلم : 

 «اهلل عليهم أجمعين  َصَلإسرافيل ، ثم جبريل ، ثم ميكائيل ، ثم ملك الموت 

، فهدل مدن شدك فدي وحدانيدة اهلل ونبدذ مدا يشدركون         فمن عظمة مخلوقات اهلل نرى عظمدة اهلل تعدالى   

معه في العبادة وهو الخالق البارئ المصور وكما قال شديخنا الشدعراوي رحمده اهلل ) لدم يددعي أحدد       

 (. عًز وجلاهلل خلق السماوات و األرض والبشر والشجر والحجر إال  

 

 -موضوع:هذا األسئلة التي ممكن اإلجابة عليها بعد قراءة    

 خالقنا .....فمن خلق اهلل؟اهلل  -2(5

 

إذا قلنا أن فالنا خلدق اهلل )اسدتغفر اهلل العظديم( فمدن خلدق فالندا ،ومدن خلدق فالندا ،           الجواب:

وهكذا نستمر بهذه السلسلة إلى أن نصل إلى خالق لم يخلق، ثم أين هو هدذا الفدالن ، لمدا لدم     

،والشيء الثداني الدذي بينداه سدابقا فدي موضدوع الدزمن أن         يبعث رسال ولم نسمع عنه شيء

اهلل جل وعال خالق الزمن ، فإذا أخذنا هذا الترتيب السابق فقد أخضعنا اهلل سدبحانه للدزمن ،   

 وهذا ماريناه سابقا  في موضوع الزمن. )أستغفر اهلل العلي العظيم(  أي يتغير بتغير الزمن

 

 ع اهلل جل وعال  )استغفر اهلل العظيم(؟  لما ال يكون هناك أكثر من خالق م  -3(5

 

 ِمانْ  الَلاهُ  اَتَخاّذَ  َماا  "على هذا السؤال بدالعلم والمنطدق فدي كتابده العزيدز      جل وعال أجاب ربنا 
 الَلاهِ  ُسْبَحاَن َبْعض  َعَلى َبْعُضُهْم َوَلَعَلا َخَلَّق ِبَما ِإَلٍه ُكُّل َلَّذَهَّب ِإًّذا ِإَلٍه ِمْن َمَعُه َكاَن َوَما َوَلٍد
 .(45) " المْمّنونَيِصُفوَن َعَما

وهذا الجواب كافي وشافي ولو كان أكثر من خدالق لدم يرضدى مدثال خدالق الغدزال أن يفتدرس        

زال وسيقيم الدنيا وال يقعددها علدى خدالق األسدد ، وعنددما يختلدف األربداب سدتمحى         األسد الغ

فقد رأينا مدا فعلتده الحدروب بدين      السماوات واألرض ،كما يحدث في اقتتال الملوك في الدنيا،

ملددوك األرض مددن خددراب وفسدداد وقتددل مددن أمثددال الحددربين العددالميتين األولددى والثانيددة التددي   

خددتالف ملددوك اوأحرقددت الحددرث والنسددل ، هددذا  أزهقددت عشددرات الماليددين مددن أرواح البشددر  

 ازن فدي الددنيا  فدالتو  األرض ما فعله ويفعله بنا ، فكيف باختالف األرباب ما كان سديفعله بندا،  

وتعدالى   هدو أكبدر دليدل علدى وحدانيدة الخدالق سدبحانه       واستقرارها  )في األرض والسماوات(

 .عما يشركون 

 

 هل اتخذ اهلل صاحبة وولد )استغفر اهلل العظيم(؟ -4(5
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اهلل سدبحانه خدالق الكدون وخدالق الزمدان والمكدان ، والولدد والصداحبة الدذين          ن أكما قلندا سدابقا   

يدعون على اهلل سبحانه وتعالى انده اتخدذهما يحددهما الزمدان والمكدان ويخضدعان إلدى القدوانين         

ال يحدده حددود وال    عدًز وجدل  األرضية ويأكالن الطعام وينامان ويكبران ويهرمدان ويموتدان واهلل   

وال ينطبق عليه القدوانين األرضدية بدأي شدكل مدن األشدكال )سدبحانه وتعدالى         تأخذه سنة وال نوم 

 عما يصفون(.

وكما نعرف أن زوجة وأبن الحاكم مثال )وهلل المثل األعلى( لهم قسم من الصالحيات والنفوذ في 

الحكددم )فالصددالحيات والنفددوذ يعنددي عمددل مددا يشددائون متددى مددا يشددائون فددي حدددود الصددالحيات       

عليده وعلدى    ى،فأين صدالحيات ونفدوذ سديدتنا مدريم عليهدا السدالم وسديدنا عيسد        الممنوحة لهم( 

في إدارة الكون وأين هما اآلن ،ولم ال يظهران ويرياندا  نبينا وعلى كافة األنبياء الصالة والسالم 

، وقد يقول النصارى أن سيدنا عيسى مدثال خلدق الطيدر وشدفى العميدان والمصدابين       صالحيتهما 

وتى ...والخ ، فهل خلق شيئا آخر غير الطير وهل يخلق الطيدر كلمدا أراد ذلدك    بالبرص وأحيا الم

أم بددأمر مددن اهلل جددل وعددال وهددل شددفى مددن جميددع األمددراض متددى مددا يشدداء  فددالجواب فددي اآليددة    

ِْاُتُكمْ  َقادْ  َأِّناي  ِإْساَراِِيّلَ  َبِّني ِإَلى َوَرُسوًلا"الكريمدة    ِمانَ  ُكامْ َل َأْخُلاّقُ  َأِّناي  َرِبُكامْ  ِمانْ  ِبآَياةٍ  ِج
 َوُأْحِياي  َواْلاَأْبَر َ  اْلَأْكَماهَ  َوُأْباِر ُ  الَلِه ِبِإّْذِن َطْيًرا َفَيُكوُن ِفيِه َفَأّْنُفُخ الَطْيِر َكَهْيَِِة الِطيِن
 َلُكامْ  َلآَياةً  َّذِلاكَ  ِفاي  ِإَن ُبُياوِتُكمْ  ِفي َتَدِخُروَن َوَما َتْأُكُلوَن ِبَما َوُأَّنِبُُِكْم الَلِه ِبِإّْذِن اْلَمْوَتى

ِْْمِّنيَن ُكّْنُتْم ِإْن  . (44)"آّل عمران ُم
فالجواب كل ما عمل سيدنا عيسى عليه السالم مدن معجدزات فبدأذن اهلل أي وقدت مدا يشداء اهلل ال       

وكذلك محدودية العمل وليس مطلق العمدل أي ندوع واحدد مدن الطيدور      وقت ما يريد عليه السالم 

 .أنواع الحيوانات ...... وهكذاال جميع األنواع فضال عن باقي 

تحددث إال بددأذن اهلل تعددالى ليسددت نددوع المعجددزة   زات األنبيدداء والمرسددلين الحسددية الفجميدع معجدد 

فحسددب وإنمددا وقددت حدددوثها أيضددا ، فالنتيجددة أن المالئكددة واألنبيدداء ال يحيدددون عددن مددنهج اهلل      

 ومنها معجزات األنبياء الحسية ال في النوع وال في وقت الحدوث.

َوُقِّل اْلَحْمُد ِلَلاِه اَلاِّذي َلاْم َيَتِخاّْذ     "وأخيرا عند التفكر باآلية الكريمة التي كانت مقدمة هذا البحدث  
َوَلًدا َوَلْم َيُكْن َلُه َشِريٌك ِفي اْلُمْلِك َوَلْم َيُكْن َلاُه َوِلاٌي ِماَن الاُّذِّل َوَكِباْرُه َتْكِبياًرا ")اإلساراً        

يدؤثر علدى قراراتندا هدو الولدد والشدريك والدولي ، فكدم مدن أب مدثال )وهلل           نرى أن أكثدر مدا    (555:

المثل األعلى( قد ذل نفسه في سبيل ولدده وقدد يضدطر إلدى عمدل شديء خداط  فدي سدبيل ولدده ،           

وكذلك الشريك يؤثر على شريكه وقد يضطره إلى عمل يخالف مبادئه ، أما الولي قد يذل مواليده  

دا وال شريكا في الملك ولدم يكدن لده وليدا سدبحانه يدؤثر علدى قراراتده         ، فالحمد هلل لعدم اتخاذه ول

 وحكمه وعدله وقضاءه )استغفر اهلل العلي العظيم(.
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وبالمناسبة ال أعلم لمدا أختدار اهلل سدبحانه وتعدالى الطيدور بشدكل خداص كمعجدزة لألنبيداء فمدثال           

 َوَوِرَث" يددة الكريمددة سدديدنا سددليمان علددم منطددق الطيددر فقددط دونددا عددن بدداقي الحيوانددات فددي اآل       
ًٍ  ُكاّلِ  ِمْن َوُأوِتيَّنا الَطْيِر َمّْنِطَّق ُعِلْمَّنا الَّناُس َأُيَها َيا َوَقاَّل َداُووَد ُسَلْيَماُن  َلُهاوَ  َهاَّذا  ِإَن َشاْي
( 52) ُيوَزُعاونَ  َفُهامْ  َوالَطْيارِ  َواْلاِإّْنسِ  اْلِجانِ  ِمانَ  ُجُّناوُدهُ  ِلُساَلْيَمانَ  َوُحِشَر( 51) اْلُمِبيُن اْلَفْضُّل

 َيْحِطَماَّنُكمْ  َلاا  َمَسااِكَّنُكمْ  اْدُخُلاوا  الَّنْماّلُ  َأُيَهاا  َياا  َّنْمَلاةٌ  َقاَلاتْ  الَّنْماّلِ  َواِد َعَلى َأَتْوا ِإَّذا َحَتى
 َأْن َأْوِزْعِّنااي َرِّب َوَقااّلَ  َقْوِلَهااا ِمانْ  َضاااِحًكا َفَتَبَسامَ ( 54) َيْشااُعُروَن َلاا  َوُهااْم َوُجُّناوُدهُ  ُساَلْيَمانُ 

 ِفاي  ِبَرْحَمِتاكَ  َوَأْدِخْلِّني َتْرَضاُه َصاِلًحا َأْعَمَّل َوَأْن َواِلَدَي َوَعَلى َعَلَي َأّْنَعْمَت اَلِتي ِّنْعَمَتَك َأْشُكَر
 (54)الّنمّل  "الَصاِلِحيَن ِعَباِدَك

وشكر اهلل تعالى على نعمه عليه   سبحانه سيدنا سليمان لغة النملعدا حالة وحيدة لما أسمع اهلل

 ولم تتكرر هذه الحالة .

إبراهيم عليه وعلى نبينا وعلى كافة األنبياء والمرسلين أفضل الصدالة وأتدم التسدليم لمدا     وسيدنا 

 َقاَّل َوِإّْذ"أراد أن يريه اهلل كيف يحي الموتى كانت الطيور هي المثال كما جاء في اآلية الكريمة 
ِْْمْن َأَوَلْم َقاَّل اْلَمْوَتى ُتْحِيي َكْيَف َأِرِّني َرِّب ِإْبَراِهيُم  َقااّلَ  َقْلِباي  ِلَيْطَماِِنَ  َوَلِكانْ  َبَلاى  َقااّلَ  ُت

ًًا ِمّْنُهَن َجَبّل  ُكِّل َعَلى اْجَعّْل ُثَم ِإَلْيَك َفُصْرُهَن الَطْيِر ِمَن َأْرَبَعًة َفُخّْذ  َيْأِتيَّناكَ  اْدُعُهانَ  ُثَم ُجْز
 .(712)"البقرة َحِكيٌم َعِزيٌز الَلَه َأَن َواْعَلْم َسْعًيا
 

ر ، وقد فهم سلفنا الصالح هذا األمر كما حدث ه الحق هو الذي يدرك األبصار وال تدركه األبصالواإل

ذهب ذات يدوم ليقددم مراسديم الطاعدة لصدنمه ، وبينمدا هدو كدذلك         إذ الجليل أبا ذر الغفاري بي احللص

 -:فقال رأس الصنم وقد بال عليهوجد ثعلبا متسلق على 

 

 لقد ذل من بالت عليه الثعالب ه ــــــــــــــرب يبول الثعلبان برأسأ

 فال خير في رب نأته المطالب ه ـــــــــــكان يمنع نفس فلو كان ربًا

 غالب نت باهلل الذي هوــــوآم برئت من األصنام في األرض كلها

 

أو التددأثير فددي  أي اسددتطاع أي مددن خلقدده الوصددول إليدده والددتحكم بدده لدده نأتدده المطالددب إفددال خيددر فددي 

، حتددى الشددمس والقمددر والكواكددب التددي نراهددا وال نسددتطيع الوصددول إليهددا )عدددا القمددر(         قراراتدده

مددن خلددق اهلل سددبحانه ، وعلددى ذكددر النيددازك أثبددت العلددم الحددديث أن        تضددربها النيددازك والتددي هددي  
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نيزك كبير قطره أكثر من ميل األرض مما سبب غيمده غبدار   انقراض الديناصورات كان بفعل ضرب 

ألشهر قضت على الديناصورات علدى وجده األرض   وانخفضت درجة حرارة األرض حجبت الشمس 

ألف سنة لمدا لدم يضدرب نيدزك واحدد       211-61، وفي مكوث اإلنسان على األرض والذي يقدر بين 

، ن أن تسددقط علددى األرضلسددماوات مددن الددذي أمسددك افمدداألرض ويقضددي علددى الحيدداة البشددرية ،  

 -في اآليات الكريمات:وجوابه 

ًَ  َوُيْمِساكُ  ِباَأْمِرهِ  اْلَبْحارِ  ِفاي  َتْجاِري  َواْلُفْلاكَ  اْلاَأْرضِ  ِفاي  َما َلُكْم َسَخَر الَلَه َأَن َتَر َأَلْم" -  َأْن الَساَما
 (11)" الحج َرِحيٌم َلَرًُوٌف ِبالَّناِس الَلَه ِإَن ِبِإّْذِّنِه ِإَلا اْلَأْرِض َعَلى َتَقَع

 ِإَّناهُ  َبْعاِدهِ  ِمانْ  َأَحادٍ  ِمانْ  َأْمَساَكُهَما  ِإْن َزاَلَتا َوَلِِْن َتُزوَلا َأْن َواْلَأْرَض الَسَماَواِت ُيْمِسُك الَلَه ِإَن" -
 (45)فاطر " َغُفوًرا َحِليًما َكاَن
 

 ولماذا ؟ هل فعاًل الذين يخشون اهلل سبحانه هم العلماء -5(5

ًِ  ِمانَ  َأّْناَزّلَ  الَلاهَ  َأَن َتارَ  َأَلامْ  "جاء فدي القدرآن العظديم قولده تعدالى       ًً  الَساَما  َثَماَراتٍ  ِباهِ  َفَأْخَرْجَّناا  َماا
 الَّنااسِ  َوِمانَ ( 72) ُساودٌ  َوَغَراِبياّبُ  َأْلَواُّنَهاا  ُمْخَتِلٌف َوُحْمٌر ِبيٌض ُجَدٌد اْلِجَباِّل َوِمَن َأْلَواُّنَها ُمْخَتِلًفا

 َغُفاورٌ  َعِزيازٌ  الَلَه ِإَن اْلُعَلَماًُ ِعَباِدِه ِمْن الَلَه َيْخَشى ِإَّنَما َكَّذِلَك َأْلَواُّنُه ُمْخَتِلٌف َواْلَأّْنَعاِم َوالَدَواِّب
 .(74)"فاطر

وصف اهلل سبحانه وتعالى بعضا من خلقده قبدل ذكدر خشدية العلمداء منده وذلدك ألن العلمداء هدم أكثدر           

معرفة بخصائص خلق اهلل )كل في اختصاصه( فعند دراستهم وأبحاثهم كدل فدي مجالده يدرون     الناس 

  قدال بده دارون وال   ت من التطدور الدذي  أودقة صنيعه في خلقه وأن الخلق لم ي عًز وجلقدرة البارئ 

من إدعاء الملحدين بعدم وجود خالق والكون جاء بالمصادفة ، فأي صدفة هدذه ، وهدل يقبلهدا عقدل     

 نطق.أو م

سنة األخيرة نرى أن كثير منهم علماء لما لمسوه مدن   ةوعند رؤيتنا للذين اعتنقوا اإلسالم في المائ

اآليات العلميدة الموجدودة فدي القدرآن العظديم والسدنة النبويدة المطهدرة وكدانوا مدن قبدل ال يصددقون             

بالكتددب السددماوية السددابقة )المحرفددة(  لمددا فيهددا مددن تناقضددات واخددتالف بددين العلددم وبينهددا ، ولددم        

الكددريم ، حتدى أن قسددم مددنهم سددافر إلددى تركيددا لرؤيددة نسددخة  يصددقوا مدددى تطددابق العلددم مددع القددرآن  

حة وقددم مدا ذكدر فدي     القرآن التي كتبت في عهد سيدنا عثمان رضي اهلل عنه وأرضاه للتأكدد مدن صد   

الددذين اعتنقددوا اإلسددالم القددرآن العظدديم، وعنددد قيددامي ببحددث بسدديط فددي ألنددت لرؤيددة أسددماء العلمدداء   

 -:في العصر الحديث وجدت كيفية إسالم نماذج من العلماء 

 
 :(البروفيسور الياباني ) يوشيدي كوزاي -
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 11فصلت :  " ثٌمَ اسْتَوَى إِلَى الّسَمَاْءِ وَهِيَ دُخَاْنٌ  "تعالىقال اهلل 

        ُألِقَيت هذه اآليات في المؤتمر العلمي لإلعجاز القرآني الذي عقد في القاهرة و لما سمع البروفيسور الياباني

) يوشيدي كوزاي( تلك اآلية نهض مندهشًا و قال لم يصل العلم و العلماء إلى هذه الحقيقة المذهلة إال منذ عهد 

قريب بعد أن الَتَقِطت كاميرات األقمار االصطناعية القوية صورًا و أفالمًا حية تظهر نجمًا و هو يتكون من كتلة 

ثم أردف قائاًل إن معلوماتنا السابقة قبل هذه األفالم و الصور الحية كانت مبنية  ،كبيرة من الدخان الكثيف القاتم

و قال بهذا نكون قد أضفنا إلى معجزات القرآن معجزة جديدة  ،على نظريات خاطئة مفادها أن السماء كانت ضبابًا

 .مذهلة أكدت أن الذي أخبر عنها هو اهلل الذي خلق الكون قبل مليارات السنين

 

 (لبروفيسور األمريكي )بالمرا -

 1األّنبياً :   "َأَوَلْم َيَر اَلِّذْيَن َكَفُروْا َأَن الَسَمَوْاِت َو اأَلْرَض َكْاَّنَتْا َرْتَقًا َفَفَتْقَّنْاُهَمْا "سبحانه وتعالى قال اهلل 

سمعوا اآلية م ذروته عندما 1171لقد بلغ ذهول العلماء في مؤتمر الشباب اإلسالمي الذي عقد في الرياض 

الكريمة و قالوا: حقًا لقد كان الكون في بدايته عبارة عن سحابة سديمية دخانية غازية هائلة متالصقة ثم تحولت 

بالتدريج إلى ماليين الماليين من النجوم التي تمأل السماء . عندها صرح البروفيسور األمريكي )بالمر( قائاًل إن 

سنة ألنه لم يكن لديه تليسكوبات و ال  1411ينسب إلى شخص مات قبل ما قيل ال يمكن بحال من األحوال أن 

و قد أعلن  ،سفن فضائية تساعد على اكتشاف هذه الحقائق فال بد أن الذي أخبر محمدًا هو اهلل

 .البروفيسور)بالمر( إسالمه في نهاية المؤتمر

 

 العالم التايالندي )تاجاس( المتخصص بعلم األجنة - 

ت علميًا أن العظام تبدأ بالظهور في نهاية مرحلة المضغة و هذا يوافق الترتيب الذي ذكرته ظهور العظام: ثب

( ُثَم َخَلْقَّنا 51( ُثَم َجَعْلَّناُه ُّنْطَفًة ِفي َقَرار  َمِكين  )57َوَلَقْد َخَلْقَّنا اْلِإّْنَساَن ِمْن ُسَلاَلٍة ِمْن ِطين  ) " اآلية
اْلَعَلَقَة ُمْضَغًة َفَخَلْقَّنا اْلُمْضَغَة ِعَظاًما َفَكَسْوَّنا اْلِعَظاَم َلْحًما ُثَم َأّْنَشْأَّناُه َخْلًقا آَخَر  الُّنْطَفَة َعَلَقًة َفَخَلْقَّنا

 (54"المْمّنون)َفَتَباَرَك الَلُه َأْحَسُن اْلَخاِلِقيَن 
يترافق الكساء العضلي  تتشكل بعد العظام ببضعة أسابيع و  )لقد أثبت علم األجنة الحديث أن العضالت )اللحم 

 "َفَكَسْوَنْا اْلِعَظْاَم َلْحَما "بالكساء الجلدي للجنين و هذا يوافق تمامًا قوله تعالى

عندما يشرف األسبوع السابع من الحمل على االنتهاء تكون مراحل تخلق الجنين قد انتهت و صار شكله قريب 

 .و طوله و وزنه و يأخذ شك له المعروفالشبه بالجنين و يحتاج بعض الوقت ليكبر و يكتمل نموه 

اهلل عليه و سلم أن يدلي بهذه المعلومات الطبية و قد عاش في  َصَلو اآلن: هل كان من الممكن لمحمد محمد 

 عصر يسود فيه الجهل و التخلف؟؟؟

إن سمع العالم  و ما 1182لقد ُألِقَيت هذه اآليات العظيمة في مؤتمر اإلعجاز الطبي السابع للقرآن الكريم عام 

التايالندي )تاجاس( المتخصص بعلم األجنة تلك اآليات حتى أعلن على الفور و بدون تردد أن ال إله إال اهلل محمد 

رسول اهلل، كما حضر المؤتمر البروفيسور الشهير ) كيث مور( و هو أستاذ كبير في الجامعات األميركية و 

قد عرف كل هذه التفصيالت الدقيقة عن أطوار تخلق و تصور  الكندية و قال )من المستحيل أن يكون نبيكم

الجنين من نفسه و ال بد أنه كان على اتصال مع عالم كبير أطلعه على هذه العلوم المختلفة أال و هو اهلل( و قد 

ير و سّطر معجزات القرآن باللغة العربية في كتابه الجامعي الشه 1183أعلن إسالمه في المؤتمر الذي عقد عام 

 .الذي ُيَدّرس لطالب الطب في كليات أمريكا و كندا



 

 ال اله إال اهلل   حممدا رسول اهلل
 

 ننسى املرجع األساس يف هذا البحث وهو القرآن الكريم( )ال
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 ( العالم الفرنسي ) موريس بوكاي-

قصته مع جثة فرعون و اكتشاف بأن فرعون مات غريقا و مع ذلك فإن اهلل تعالى انجى جثته ليكون آيه لمن 

هناك الكثر من عشر سنين القرآن الكريم. و كان اسالمه بعد ذهابه لبالد المسلمين و بقائه  كما اخبر  خلفه 

فاليوم ّنّنجيك ببدّنك لتكون لمن خلفك آية .. وإن كثيرا من "للبحث و االستقصاء عن الدين االسالمي
 . 47آية  -سورة يوّنس "  الّناس عن آياتّنا لغافلون

 

 اسالم العالم روبرت غيلهم -

لتأثره الشديد  أطهر نساء األرضسبب"عدة المطلقة" عالم أجنة اسرائيلي يعتنق االسالم ويؤكد :المسلمة 

بحديث القرآن عن عدة المرأة المطلقة ، أشهر عالم األجنة روبرت غيلهم اسالمه ، بعد أن أفنى عمره فى أبحاث 

 .تخص البصمة الزوجية للرجل، وتأكد بعد أبحاث مضنية أن بصمة الرجل تزول بعد ثالثة أشهر

 

 إسالم عالم البحار جاك كوستو -

ا العالم الفذ مقولة )القرآن يقوم وحده( أجمل ترجمة، حين وقف على منصة المؤتمر العلمي البحري لقد ترجم هذ

العالمي في أكاديمية العلوم بمدينة باريس، وأمام حشد كبير من العلماء والباحثين من كل دول العالم عام 

كل األصقاع واألقطار، ليعلنها م، وهو في قمة مجده وتألقه وشهرته التي امتدت في اآلفاق، حتى شملت 1177

مدوية، خالدة في سماء الزمن، شاهدة على عمق إيمان وشجاعة هذا الرجل العظيم، ويمأل بها آذانا وعقوال، 

طالما جحدت النور والحق في القرون التي خلت، وما زالت تحجب النور اإللهي ورسالة السماء، بحجة التفوق 

 .التاريخ وتوقفه المفترض في محطة األمركة والعولمة الحالية العلمي وسيادة الرجل األبيض ونهاية

من تلك الحقائق العلمية التي جاء ذكرها في القرآن والتي أبهرتني: أنني اكتشفت وجود برز  وحاجز بين 

 )72ا54الرحمن:  ) " مرج البحرين يلتقيان * بيّنهما برزخ ال يبغيان"البحرين

 

فددي موضددعين  عددًز وجددللقددرآن الكددريم نجددد مصددداق خشددية العلمدداء هلل وعنددد القددراءة والددتمعن فددي ا

 -ذكرهما القرآن الكريم وهم :

عنددما شداهدوا الثعبدان المبدين الدذي يلدتقط مدا رمدوه          عًز وجلعند سجود سحرة فرعون هلل  -1

من حبال وعصي ، وهذا ليس بسحر حيث أنهدم كدانوا علمداء عصدرهم بالسدحر فدانقلبوا مدن        

الكفر والسحر إلدى قمدة األيمدان والتصدديق ولدم يهمهدم مدا سديحدث لهدم مدن تعدذيب فرعدون             

حدول كبيدر ، وقدد جداء     ، فدأي إيمدان وتصدديق هدذا وأي ت    وقطعه أليديهم وأرجلهم من خدالف  

هددذا فددي القددرآن الكددريم فددي عدددة مواضددع نددذكر منهددا موضددعا واحدددا فقددط فددي قولدده سددبحانه    

 ِحَبااُلُهمْ  َفاِإَّذا  َأْلُقاوا  َباّلْ  َقااّلَ ( 11) َأْلَقاى  َمْن َأَوَّل َّنُكوَن َأْن َوِإَما ُتْلِقَي َأْن ِإَما ُموَسى َيا َقاُلوا"وتعالى 
 َتَخْف َلا ُقْلَّنا( 12) ُموَسى ِخيَفًة َّنْفِسِه ِفي َفَأْوَجَس( 11) َتْسَعى َأَّنَها ِسْحِرِهْم ِمْن ِإَلْيِه ُيَخَيُّل َوِعِصُيُهْم

 الَسااِحرُ  ُيْفِلاحُ  َوَلاا  َساِحر  َكْيُد َصَّنُعوا ِإَّنَما َصَّنُعوا َما َتْلَقْف َيِميِّنَك ِفي َما َوَأْلِّق( 14) اْلَأْعَلى َأّْنَت ِإَّنَك
 آَّذَن َأْن َقْباّلَ  َلاهُ  آَمّْناُتمْ  َقاَّل( 22) َوُموَسى َهاُروَن ِبَرِّب آَمَّنا َقاُلوا ُسَجًدا الَسَحَرُة َفُأْلِقَي( 14) َأَتى َحْيُث
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 ِفاي  َبَّنُكْمَوَلُأَصالِ  ِخَلاافٍ  ِمانْ  َوَأْرُجَلُكامْ  َأْياِدَيُكمْ  َفَلاُأَقِطَعنَ  الِساْحرَ  َعَلَمُكامُ  اَلاِّذي  َلَكِبيُرُكُم ِإَّنُه َلُكْم
ِْْثَرَك َلْن َقاُلوا( 25) َوَأْبَقى َعَّذاًبا َأَشُد َأُيَّنا َوَلَتْعَلُمَن الَّنْخِّل ُجُّذوِ   َواَلِّذي اْلَبِيَّناِت ِمَن َجاًََّنا َما َعَلى ُّن
 َخَطاَياَّناا  َلَّناا  ِلَيْغِفارَ  ِبَرِبَّناا  آَمَّناا  ِإَّناا ( 27) الُدّْنَيا اْلَحَياَة َهِّذِه َتْقِضي ِإَّنَما َقاض  َأّْنَت َما َفاْقِض َفَطَرَّنا

 َيُماوتُ  َلاا  َجَهاَّنمَ  َلاهُ  َفِإَن ُمْجِرًما َرَبُه َيْأِت َمْن ِإَّنُه( 21) َوَأْبَقى َخْيٌر َوالَلُه الِسْحِر ِمَن َعَلْيِه َأْكَرْهَتَّنا َوَما
ِْْمًّنا َيْأِتِه َوَمْن( 24) َيْحَيى َوَلا ِفيَها  َعْدن  َجَّناُت( 21) اْلُعَلى الَدَرَجاُت َلُهُم َفُأوَلَِِك الَصاِلَحاِت َعِمَّل َقْد ُم
 .  (21)طه "َتَزَكى َمْن َجَزاًُ َوَّذِلَك ِفيَها َخاِلِديَن اْلَأّْنَهاُر َتْحِتَها ِمْن َتْجِري

الموضع الثاني عند رؤية ملكة سبأ لملك سيدنا سليمان عليه وعلى نبينا وكافة األنبياء  -2

أن يشيد هذه بأنه ال يمكن للعلم في وقتها والمرسلين الصالة والسالم وقصوره وأدركت 

نبي من عند خالق األرض والسماء وأنها وقومها عليه السالم  بأنهالصروح العظيمة و

كما جاء في كتابنا العزيز في  عًز وجلعبدون الشمس من دون اهلل كانوا على ضاللة إذ ي

 َقْبِلَها ِمْن اْلِعْلَم َوُأوِتيَّنا ُهَو َكَأَّنُه َقاَلْت َعْرُشِك َأَهَكَّذا ِقيَّل َجاًَْت َفَلَما"قوله جل وعال 
 َكاِفِريَن َقْوم  ِمْن َكاَّنْت ِإَّنَها الَلِه ُدوِن ِمْن َتْعُبُد َكاَّنْت َما َوَصَدَها( 47) ُمْسِلِميَن َوُكَّنا

 َصْرٌح ِإَّنُه َقاَّل َساَقْيَها َعْن َوَكَشَفْت ُلَجًة َحِسَبْتُه َرَأْتُه َفَلَما الَصْرَح اْدُخِلي َلَها ِقيَّل( 41)
 اْلَعاَلِميَن َرِّب َلِهلِ ُسَلْيَماَن َمَع َوَأْسَلْمُت َّنْفِسي َظَلْمُت ِإِّني َرِّب َقاَلْت َقَواِريَر ِمْن ُمَمَرٌد

 .(44)"الّنمّل

 

 -تأمالت في قدرة اهلل تعالى )كن فيكون( : -6(5

 ُسْبَحاَّنُه َوَلًدا الَلُه اَتَخَّذ َوَقاُلوا "يقول اهلل سبحانه وتعالى في كتابه العزيز في سورة البقرة
 َقَضاى  َوِإَّذا َواْلَأْرِض الَسَماَواِت َبِديُع( 551) َقاِّنُتوَن َلُه ُكٌّل َواْلَأْرِض الَسَماَواِت ِفي َما َلُه َبّْل

، 56و  47ل عمدران  آسدور عددة )   وتكدررت فدي    "(552) َفَيُكوُن ُكْن َلُه َيُقوُّل َفِإَّنَما َأْمًرا

 .(68،غافر 82، يس 35،مريم  41، النحل 73األنعام 

لقددد بينددا فددي الموضددوع السددابق قدددرة اهلل سددبحانه وتعددالى التددي لدديس لهددا حدددود وهددي قدددرة  

أصلية موجودة فيه سبحانه )أي لم يمنحها احد له( وليست كقدرة البشر العقليدة مدثال والتدي    

سيسلبها منهم اهلل إما بالكبر والخرف أو بالموت وهو الذي منحها للبشر إذ خلقهم على هذه 

كل ، وإذا فكرنا مليا في خلق اهلل سبحانه نرى أن الخلق لم يأت هكذا وبسدهولة  الصيغة والش

كما يتصور البشر في الخلق )كن فيكون( ، إنما بعد حسابات دقيقدة جددا يجريهدا اهلل سدبحانه     

لكددن بقدددرة اهلل الغيددر محدددودة تكددون هددذه الحسددابات سددريعة وال تتعددب اهلل سددبحانه كمددا قددال  
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 َخَلاّقَ  اَلاِّذي  الَلاهَ  َأَن َياَرْوا  َأَوَلامْ  "وات واألرض مدن سدورة األحقداف    سبحانه فدي خلدق السدما   
ًٍ  ُكِّل َعَلى ِإَّنُه َبَلى اْلَمْوَتى ُيْحِيَي َأْن َعَلى ِبَقاِدر  ِبَخْلِقِهَن َيْعَي َوَلْم َواْلَأْرَض الَسَماَواِت  َشاْي

كخلدق سديدنا ادم مدثال مدن سدورة      كثر من موضع أوالحسابات ذكرها اهلل في ،  "(11) َقِديٌر

 َفاِإَّذا ( 74) َمْساُّنون   َحَماإ   ِمانْ  َصْلَصااّل   ِمانْ  َبَشاًرا  َخااِلّقٌ  ِإِّني ِلْلَمَلاَِِكِة َرُبَك َقاَّل َوِإّْذ "الحجر
" وإتقان العمل في سدورة النمدل    ،"(74) َساِجِديَن َلُه َفَقُعوا ُروِحي ِمْن ِفيِه َوَّنَفْخُت َسَوْيُتُه

ًٍ  ُكاّلَ  َأْتَقانَ  اَلاِّذي  الَلاهِ  ُصّْنَع الَسَحاِّب َمَر َتُمُر َوِهَي َجاِمَدًة َتْحَسُبَها اْلِجَباَّل َوَتَرى  ِإَّناهُ  َشاْي
، فإذًا هناك عمل منجز من قبلده سدبحانه وإتقدان لكدل شديء خلقده        "(44) َتْفَعُلوَن ِبَما َخِبيٌر

إنسدان مدا بنداء بيتده مدن الصدفر بيدده        بفعل قدرتده كمدا قلندا ، ولتوضديح ذلدك عمليدا فلدو أراد        

مدن عمدال   وحده ألخذ منه من الجهد والوقت الشيء الكثير ولو قام بناء المدينة مدع مدا لديده    

وبوقت اقل ولو سلمه إلى شركة مقاوالت محليه لكان أفضل وبوقدت  ببنائه لكان العمل أفضل 

كبيدرة جددا لمدا لهدا مدن       أقل ولو بنتده شدركة مقداوالت عالميدة لكدان الوقدت أقدل بكثيدر وبدقدة         

اإلمكانات  والطاقات البشرية والمادية والمعدات الصناعية ، فكيف بطاقة اهلل والتي كما قلندا  

بسددرعة كددن فيكددون وبدقددة ال متناهيددة أيضددا وبدددون أي جهددد الخلددق  اهلل ال متناهيددة فسدديخلق

 .يذكر من قبله سبحانه وتعالى 

 

 اآلن؟ عًز وجل إذا كان كل شيء مكتوبا فما هو عمل اهلل -7(5

 

 الَساَماَواتِ  ِفاي  َمْن َيْسَأُلُه " يقول اهلل خالقنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز من سورة الرحمن
وقد فسرها العلماء والمفسرين بـ)أمور يبدديها وال يبتدديها    "(74) َشْأن  ِفي ُهَو َيْوم  ُكَّل َواْلَأْرِض

يرفع أقواما ويخفض آخرين( ، وهذا كالم دقيق جدا لكدن يحتداج إلدى تفصديل فكدل شديء مكتدوب        

 ِفاي  اْلاَأْرضَ  َخَلاّقَ  ِباَلِّذي َلَتْكُفُروَن َأَِِّنُكْم ُقّْل "بعد خلق األرض بقوله تعالى من سورة فصدلت  
 َوَبااَركَ  َفْوِقَهاا  ِمانْ  َرَواِسايَ  ِفيَهاا  َوَجَعاّلَ ( 4) اْلَعااَلِمينَ  َرُّب َّذِلَك َأّْنَداًدا َلُه َوَتْجَعُلوَن َيْوَمْيِن
ًً  َأَياام   َأْرَبَعاةِ  ِفاي  َأْقَواَتَهاا  ِفيَهاا  َوَقَدَر ِفيَها ، أي أن كدل شديء مقددر     "(52) ِللَسااِِِلينَ  َساَوا

 َوَماا  "يدونس  ومكتوب حتدى مثقدال الدذرة واصدغر منهدا أو أكبدر كمدا فدي قولده تعدالى مدن سدورة             
 ِإّْذ ُشاُهوًدا  َعَلاْيُكمْ  ُكَّناا  ِإَلاا  َعَماّل   ِمانْ  َتْعَمُلاونَ  َوَلاا  ُقاْرآن   ِمانْ  ِمّْناهُ  َتْتُلو َوَما َشْأن  ِفي َتُكوُن

ًِ  ِفاي  َوَلاا  اْلاَأْرضِ  ِفاي  َّذَرٍة ِمْثَقااّلِ  ِمانْ  َرِبَك َعْن َيْعُزُّب َوَما ِفيِه ُتِفيُضوَن  ِمانْ  َأْصاَغرَ  َوَلاا  الَساَما
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، وأن كددان الصددحابة والتددابعين ومددن تددبعهم ال     "(15) ُمِبااين  ِكَتاااٍّب ِفااي ِإَلااا َأْكَبااَر َوَلااا َّذِلااَك

يتخيلون هذا فنحن فدي عصدر المعلوماتيدة والخدزن الفدائق للمعلومدات التدي وصدل إلدى مليدارات           

الحددروف فددي قطعددة الكترونيددة ال تتجدداوز حجددم الكددف ، وكددذلك الكددم الهائددل مددن المعلومددات التددي 

سدبحانه وتعدالى فدي كتابدة وتددوين كدل       يستطيع الدماغ البشري خزنه ، فال غرابه مدن قددرة اهلل   

 .شيء 

سدبحانه سديحدث مدن تلقداء نفسده أم سديظهره اهلل سدبحانه فدي وقتده ،           لكن السؤال هل ما كتبده اهلل  

 ِفاي  َتْجاِري  َواْلُفْلاكَ  اْلاَأْرضِ  ِفاي  َماا  َلُكامْ  َساَخرَ  الَلَه َأَن َتَر َأَلْم"  جواب ذلك في قوله سبحانه وتعالى
ًَ َوُيْمِساكُ  ِباَأْمِرهِ  اْلَبْحارِ  "  َرِحاايٌم َلاَرًُوفٌ  ِبالَّنااسِ  الَلااَه ِإَن ِبِإّْذِّناهِ  ِإَلاا  اْلااَأْرِض َعَلاى  َتَقاعَ  َأْن الَسااَما
 (11)الحج

 ِإَّناهُ  َبْعاِدهِ  ِمانْ  َأَحادٍ  ِمانْ  َأْمَساَكُهَما  ِإْن َزاَلَتا َوَلِِْن َتُزوَلا َأْن َواْلَأْرَض الَسَماَواِت ُيْمِسُك الَلَه ِإَن" -
 (45)" فاطر َغُفوًرا َحِليًما َكاَن

فاهلل سبحانه وتعالى يغير األحداث في األرض والسماء ويظهدر األمدور ويبدديها وال يسدتطيع أي     

ملك في السماوات أن يفعدل أي شديء إال بأذنده وبدوحي منده سدبحانه وهدذا مدا قالده سدبحانه فدي            

 ،  لذا هو كل يوم في شأن.واألرضيسأله من في السماوات سورة الرحمن في 

 

 -:تأمالت في آية المعقبات -8(5

 َخْلِفاهِ  َوِمانْ  َيَدْياهِ  َباْينِ  ِمانْ  ُمَعِقَبااتٌ  َلاهُ  "الرعدد  يقول اهلل جدل وعدال فدي كتابده الكدريم مدن سدورة        
 ِبَقاْوم   الَلاهُ  َأَراَد َوِإَّذا ِبَأّْنُفِساِهمْ  َما ُيَغِيُروا َحَتى ِبَقْوم  َما ُيَغِيُر َلا الَلَه ِإَن الَلِه َأْمِر ِمْن َيْحَفُظوَّنُه

نسدان  والمعقبات هندا هدي المالئكدة التدي تحفدظ اإل      "(55) َواّل  ِمْن ُدوِّنِه ِمْن َلُهْم َوَما َلُه َمَرَد َفَلا ُسوًًا

، فكيف يحفظ اإلنسان من أمر اهلل ، سنعطي أمثلة عملية لفهم الموضدوع ، إذا   عًز وجلمر اهلل أمن 

انقلبت سيارة معينة ومات كل من بداخلها إال صبي صدغير حفدظ مدن المدوت ، فمدن حفظده المعقبدات        

ألن أجله لم يأت بعدد ، ورأيندا فدي الكدوارث الطبيعيدة التدي حددثت كالتسدونامي  والدزالزل والبدراكين           

ر من الخلق ومات كثير ، فدأمر اهلل ندازل لكدن يصديب بده مدن يشداء ويحفدظ مدن يشداء           حيث حفظ كثي

)المالئكة( ، كما نرى هذا جليا في األطفال حيث نرهم يسقطون مدن السدلم دون   عن طريق المعقبات 

فالسدوء الدذي   اإلصابة بخدش وقد يموتون إذا قدر اهلل لهم هذا ، وهذا ما تبينه نهايدة اآليدة السدابقة    

 واهلل اعلم وأجل. يغيره أحد من خلقهلن  عًز وجلاهلل  قدره

 

سددبحانه مددن القددرآن أو  عددًز وجددلبالنسددبة هلل  الدددنياعلددى حجددم الكددون وصددغر دالئددل هددل مددن  -9(5

 السنة ؟
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َعْن " 431ص5وهذا لفظ الطبراني في المعجم الكبير جروى الطبراني والنسائي وآخرون 

َعَلْيِه َوَسَلَم ِبِذي اْلُحَلْيَفِة َفِإَذا َشاٌة َشاِئَلٌة ِبِرْجِلَها َمِيَتٌة،  َصَل اهلل َسْهِل بن َسْعٍد، َقاَل:"َمَر الَنِبُي 

َللُدْنَيا َأْهَوُن ِه َفَقاَل:"َتَرْوَن َهِذِه الَشاَة َهِيَنٌة َعَلى َأْهِلَها؟"، َقاُلوا: َنَعْم، َقاَل:"َواَلِذي َنْفِسي ِبَيِد

َقى َكاِفًرا َعَلى الَلِه ِمْن َهِذِه الَشاِة َعَلى َأْهِلَها، َوَلْو َكاَنِت الُدْنَيا َتِزُن ِعْنَد الَلِه َجَناَح َبُعوَضٍة، َما َس

 .ِمْنَها َشْرَبَة َماٍء

الكون الواسع في هذا الحديث الجليل داللة واضحة على أن حجم الدنيا صغير بالنسبة إلى 

، فالبعوضة ال تساوي شيئا كالمقارنة بيننا وبين جناح البعوضة  عًز وجلوبالنسبة إلى اهلل 

للبشر، فكيف بجناحها ، كذلك الدنيا جميعها سماواتها وأرضها ال تساوي شيئا عند اهلل سبحانه 

 . العظيم وتعالى وملكه

على الكافر والمنافق والملحد سبحانه وتعالى كما يبين لنا الحديث الشريف أيضا صبر اهلل 

يعجل بيوم القيامة مثال لنفس  وأ، وال ينفعل ويغير في قدره والذي ال يعبده أيضا حق عبادته 

 السبب المذكور في الحديث الشريف واهلل اعلم.

 

، وقد تطرقنا سدابقا   عًز وجلمن المواضيع المهمة فهم الصالحيات الممنوحة لنا من الخالق  

)من ناحية الزمان والمكدان والمشديئة( ،    عًز وجللهذا الموضوع من ناحية الصالحيات المطلقة هلل 

إذ ان اهلل سددبحانه لدده مطلددق الصددالحيات يفعددل مددا يشدداء وقددت مددا يشدداء فددي أي مكددان يشدداء فددي           

اوات أو فددي األرض ، كمددا أندده سددبحانه ال يحددده زمددان وال مكددان ألندده ببسدداطة خددالق الزمددان      السددم

وكذلك يغير اهلل من خصائص مخلوقاته كيف ومتى يشاء كما قال للنار أن ال تحدرق سديدنا   والمكان ،

إبددراهيم وللسددكين أن ال تددذبح سدديدنا إسددماعيل ألندده سددبحانه مددن خلددق النددار والسددكين وأعطاهددا           

لهدا  فجميدع المخلوقدات   في الحرق والقطع وهو القادر أيضا على سلبها هذه الخواص ،أمدا   خواصها

 محدودية الزمان أو المكان وبالطبع الصالحيات فكيف ذلك؟

نبدأ بالمالئكة الكرام وأن كانوا مخلدين فدي حياتندا الددنيا لكدنهم سديموتون فدي يدوم القيامدة أي أنهدم          

، أيضددا والصددالحيات الممنوحددة لهددم  نهددم محدددودي المكددان  محدددودي الزمددان أيضددا ومددن المؤكددد أ  

فاسددرافيل مددثال مكاندده فددي السددماء تحددت العددرش وظيفتدده الددنفخ فددي الصددور )محدددود الصددالحيات         

والمكان( ، جبريل صاحب الخسف والزلل ومندزل الرسداالت يندزل إلدى األرض وعنددها ال يكدون فدي        

عدًز  السماء وهكذا بداقي المالئكدة سدالم اهلل علديهم أجمعدين وبداق أوقداتهم يقضدونها فدي تسدبيح اهلل           

وهددم بددالطبع غيددر مكلفددين وال يعصددون اهلل مددا أمددرهم ويفعلددون مددا يددؤمرون لددذا فهددم غيددر            وجددل
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، فجميع المالئكة خلقوا لغرض معين وفي مكان معين ولزمان ينقضي في يدوم القيامدة أي   محاسبين

 باختصار محدودي الزمان والمكان والصالحيات.

جددا وقدد أعطاندا اهلل أدمغدة تناسدب عمدل       أما في األرض فالصالحيات الممنوحة لنا مدن اهلل محددودة   

فأعظم مخلوقدات األرض هدو اإلنسدان أعطداه اهلل     كل مخلوق وحياته وصالحياته التي منحها اهلل له، 

صددالحيات واسددعة وسددخر لدده كددل شدديء تقريبددا فددي األرض والسددماء لخدمتدده ومددن أجددل مصددلحته       

 عًز وجدل م ليعمر األرض ثانيا كما أخبرنا ليعبد اهلل أواًل ثأكبر وأعظم األدمغة ولمعيشته ، كما منحه 

ِْْمِّنيَن َتّْنَفااُع الااِّذْكَرى َفااِإَن َوَّذِكااْر" فددي اآليددة الكريمددة   ِإَلااا َواْلااِإّْنَس اْلِجااَن َخَلْقااُت َوَمااا( 11) اْلُماا
 اْلُقاَوةِ  ُّذو الاَرَزاّقُ  ُهاوَ  الَلاهَ  ِإَن( 12) ُيْطِعُماونِ  َأْن ُأِريُد َوَما ِرْزّق  ِمْن ِمّْنُهْم ُأِريُد َما( 11) ِلَيْعُبُدوِن

، وألجل ما منحنا اهلل سبحانه من النعم وتسخير باقي الكائندات لندا أعطاندا     (14)الّذاريات " اْلَمِتيُن

الخيار والتكليف في الصدالحيات الممنوحدة لندا علدى األرض كمدا مدنح الخيدار والتكليدف للجدن أيضدا           

الذين نؤمن بهم وال نراهم وهم يروننا وال نحاول التدخل في شؤونهم كما يفعل من يحضدرون الجدن   

 َوَأَّناهُ  " فدي كتابده العزيدز    عًز وجدل راضهم ألنهم سيزيدوننا تعبا كما أخبرنا البارئ ويسخرونهم ألغ
لكدي ال يسدتخدمنا الجدن      (1)الجان  " َرَهًقا َفَزاُدوُهْم اْلِجِن ِمَن ِبِرَجاّل  َيُعوُّذوَن اْلِإّْنِس ِمَن ِرَجاٌّل َكاَن

 "فدي كتابده العزيدز     عدًز وجدل  ويستمتع بندا هدو أيضدا ولكدي ال ننددم يدوم القيامدة كمدا أخبرندا البدارئ           
ُُْهمْ  َوَقااّلَ  اْلاِإّْنسِ  ِمانَ  اْساَتْكَثْرُتمْ  َقادِ  اْلِجانِ  َمْعَشارَ  َيا َجِميًعا َيْحُشُرُهْم َوَيْوَم  اْلاِإّْنسِ  ِمانَ  َأْوِلَياا
 ِإَلاا  ِفيَهاا  َخاِلاِدينَ  َمْثَواُكْم الَّناُر َقاَّل َلَّنا َأَجْلَت اَلِّذي َأَجَلَّنا َوَبَلْغَّنا ِبَبْعض  َبْعُضَّنا اْسَتْمَتَع َرَبَّنا

ًَ َما مداال نطيدق كمدا أرسدل      عدًز وجدل  ، فلم يكلفنا اهلل  (574)" األّنعام َعِليٌم َحِكيٌم َرَبَك ِإَن الَلُه َشا

فدي   عدًز وجدل  إلينا الرسل والكتب السماوية لهدايتنا وبيان طريق الحق والباطدل كمدا أخبرندا البدارئ     

 ِإَّناا ( 7) َبِصايًرا  َساِميًعا  َفَجَعْلَّنااهُ  َّنْبَتِلياهِ  َأْمَشااج   ُّنْطَفاةٍ  ِمانْ  اْلِإّْنَساانَ  َخَلْقَّنا ِإَّنا "كتابه العزيز 
 . (1)ّنسان" اإل َكُفوًرا َوِإَما َشاِكًرا ِإَما الَسِبيَّل َهَدْيَّناُه

القيامة أما الحيوانات فهي مكلفة أيضا على قدر صالحياتها وسوف يقتص أحدها من اآلخر يوم 

َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َأَن ( ورواه مسلم أيضا 8411كما جاء في الحديث الشريف في مسند األمام أحمد )

الَلُه َعَلْيِه َوَسَلَم َقاَل" َيْقَتُص اْلَخْلُق َبْعُضُهْم ِمْن َبْعٍض َحَتى اْلَجَماُء ِمْن اْلَقْرَناِء  َصَلَرُسوَل الَلِه 

ثم يتحولون إلى تراب وسيتمنى الكافر عندئذ ان يتحول معهم إلى تراب  " َوَحَتى الَذَرُة ِمْن الَذَرِة

ًُ َيّْنُظُر َيْوَم َقِريًبا َعَّذاًبا َأّْنَّذْرَّناُكْم ِإَّنا" يز في كتابه العز عًز وجلكما أخبرنا البارئ   َما اْلَمْر
 (42)الّنبأ"  ُتَراًبا ُكّْنُت َلْيَتِّني َيا اْلَكاِفُر َوَيُقوُّل َيَداُه َقَدَمْت
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فكمدا تبددين فالكددل مكلددف والكدل محاسددب فددي يددوم القيامددة حسدب الصددالحيات الممنوحددة لنددا ، كمددا ان    

محدددودي الصددالحيات والزمددان والمكددان فددال يسددتحق العبددادة إال مددن هددو القدداهر فددوق  جميددع الخلددق 

 الجميع وله مطلق الصالحيات وال يحده زمان وال مكان سبحانه وتعالى عما يصفون.

عندددما قددال سدديد الشددهداء حمددزة بددن عبددد  وقددد فهددم الصددحابة الكددرام بتحلدديلهم المنطقددي هددذا الكددالم   

يا أبدن أخدي عنددما أجدوب الصدحراء      يه الصالة والسالم أثناء إسالمه "المطلب لرسول اهلل محمد عل

" ، فكيف بمن قال أن سيدنا عيسى عليده  في الليل أعلم أن اهلل اكبر من أن يوضع بين أربعة جدران

السالم هو اهلل )أستغفر اهلل العظيم( وهدو بشدر يأكدل ويشدرب وينمدو ويقضدي حاجتده ويحدده بدالطبع          

 ود الصالحية أيضا ، فهل يقبل هذا عقل أو منطق.الزمان والمكان ومحد

وأخيددرا فالرسددل واألنبيدداء أعطدداهم اهلل سددبحانه وتعددالى صددالحيات فددوق البشددر لدديعلم الندداس أنهددم       

وسمي ذلك بالمعجزات ، كما أعطى قسدم مدن الصدالحيات للصدالحين      عًز وجلمرسلون من عند اهلل 

ولألولياء ويسمى ذلك بالكرامات كما في حالة سيدتنا مريم عليها السالم كمدا جداء فدي كتابده العزيدز      

( 71) َمّْنِساًيا  َّنْساًيا  َوُكّْناتُ  َهاَّذا  َقْباّلَ  ِماتُ  َلْيَتِّناي  َياا  َقاَلاتْ  الَّنْخَلاةِ  ِجاّْذ ِ  ِإَلاى  اْلَمَخاُض َفَأَجاًََها "
 الَّنْخَلااِة ِبِجااّْذِ  ِإَلْيااِك َوُهااِزي( 74) َسااِرًيا َتْحَتااِك َرُبااِك َجَعااَّل َقااْد َتْحَزِّنااي َأَلااا َتْحِتَهااا ِمااْن َفَّناَداَهااا
فكيف المرأة بعد الوالدة أن تهز شجرة ال يستطيع الرجدال   ، (71)"مريم َجِّنًيا ُرَطًبا َعَلْيِك ُتَساِقْط

كما يعلمنا اهلل معنى العمل في كل شديء لدذا لدم يجلدب      عًز وجلهزها إال  أنها كرامة من لدن البارئ 

 لها الرطب بل أمرها بهز الشجرة سبحانه.

وعلى ذكر اآلية المباركة السابقة ، فموسم جني الرطب في فلسطين )أعاننا اهلل على فك أسرها مدن  

، أي أن والدة  11-1اليهددود المغتصددبين( يكددون فددي نهايددة الصدديف وبدايددة الشددتاء أي فددي األشددهر  

   سيدنا المسيح  

بيعددة األشددياء( التددي  كمددا ال يسددتطيع األنبيدداء اسددتخدام المعجددزات )الخددوارق للعددادات البشددرية ولط    

 متى ما أرادوا إال بعد إذنه اهلل سبحانه وتعالى كما بينا سابقا . عًز وجلمنحهم إياها اهلل 

 

 -األسئلة التي يشملها الموضوع:

 هل كان لنا خيار فعال في تحمل األمانه التي رفضتها الجبال؟ -1(6

 

 َأْن َفَأَبْيَن َواْلِجَباِّل َواْلَأْرِض الَسَماَواِت َعَلى اْلَأَماَّنَة َعَرْضَّنا ِإَّنا"في كتابه العزيز  قال اهلل تعالى
 (27)االحزاّب"  َجُهوًلا َظُلوًما َكاَن ِإَّنُه اْلِإّْنَساُن َوَحَمَلَها ِمّْنَها َوَأْشَفْقَن َيْحِمْلَّنَها

امتثدال األوامدر واجتنداب    التي ائدتمن اهلل عليهدا المكَلفدين مدن     معناها في التفاسير إنا عرضنا األمانة 

، وفسددرها آخددرون بالعقددل وآخددرون بأمانددة الدددين ، فكددل هددذه التفاسددير تفضددي إلددى معنددى     النددواهي

واضح وهو التكليف بما أعطانا اهلل من صالحيات وسخر لنا من الكائنات لخدمتنا ومدن هندا سدنجيب    
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نحدن اآلن بدأن   خيرندا   ًز وجدل عد على هذا السؤال بمنظدور تسدخير الكائندات لندا ، فدإذا فرضدنا أن اهلل       

أم سديدا علدى   ن مسدخرا لغيدره مدن الكائندات     هدل يرضدى أي مندا أن يكدو    ف يكون سيدًا أم عبدًا لغيره ،

فمددا الددذي سدديختاره ، سدديختار حاكمددا أم محكومددا ، وإذا خيددر أن يكددون رئيسددا أو مرؤوسددا الكائنددات 

معظمنا أن يكون رئيسًا )إال ما رحم ربي( على مدا فيهدا مدن التكداليف ويعدد بأنده سديعدل بدين النداس          

وسيتحمل األمانة على أكمل وجه ، وهذا ما نراه من تكالب الناس على السدلطات والمناصدب لحصدد    

ى كثيددر مددن الرؤسدداء مسددتعدين  االمتيددازات وهددذه إحدددى الشددهوات التددي وضددعها اهلل فينددا وقددد نددر    

بالتضحية بأموالهم وأوالدهم فدي سدبيل هدذه المناصدب ، لدذا وعدد اهلل سدبحانه الدذين يقداومون هدذه           

 َلاا  ِلَلاِّذينَ  َّنْجَعُلَهاا  اْلاآِخَرةُ  الاَدارُ  ِتْلَك"الشهوة الجارفة بالجنة كما أخبرنا سبحانه في كتابه العزيز 
، وقدد كاندت هدذه اآليدات      (41)" القصا   ِلْلُمَتِقاينَ  َواْلَعاِقَباةُ  َفَسااًدا  َوَلا اْلَأْرِض ِفي ُعُلًوا ُيِريُدوَن

 آخر ما نطق بها سيدنا عمر بن عبد العزيز قبل موته لزهده في الحكم وعدله في خالفته.  الكريمات 

 

 إذا أخطأ سيدنا وأبانا آدم في أكل التفاحة فما ذنبنا نحن؟ -2(6

 

ُِْتَما  َحْياثُ  ِمانْ  َفُكَلاا  اْلَجَّناةَ  َوَزْوُجاكَ  َأّْناتَ  اْساُكنْ  آَدُم َوَياا " العزيزقال اهلل تعالى في كتابه   َوَلاا  ِشا
 ُووِرَي َماا  َلُهَماا  ِلُيْباِديَ  الَشاْيَطانُ  َلُهَماا  َفَوْسَوَس( 54) الَظاِلِميَن ِمَن َفَتُكوَّنا الَشَجَرَة َهِّذِه َتْقَرَبا
 َتُكوَّناا  َأْو َمَلَكاْينِ  َتُكوَّناا  َأْن ِإَلا الَشَجَرِة َهِّذِه َعْن َرُبُكَما َّنَهاُكَما َما َوَقاَّل َسْوآِتِهَما ِمْن َعّْنُهَما

 الَشاَجَرةَ  َّذاَقاا  َفَلَماا  ِبُغاُرور   َفَدَلاُهَما( 75) الَّناِصِحيَن َلِمَن َلُكَما ِإِّني َوَقاَسَمُهَما( 72) اْلَخاِلِديَن ِمَن
 َعانْ  َأّْنَهُكَماا  َأَلامْ  َرُبُهَماا  َوَّناَداُهَماا  اْلَجَّناةِ  َوَرِّق ِمانْ  َعَلْيِهَما َيْخِصَفاِن َوَطِفَقا َسْوآُتُهَما َلُهَما َبَدْت

.(77)األعراف "ُمِبيٌن َعُدٌو َلُكَما الَشْيَطاَن ِإَن َلُكَما َوَأُقّْل الَشَجَرِة ِتْلُكَما
فيندا   عدًز وجدل  السؤال أرق كثير مدن النداس وجوابده كمدا قلندا سدابقا بالشدهوة التدي أودعهدا اهلل          هذا 

لعمل نفس مدا عملده سديدنا آدم ، ولدو ركزندا قلدياًل علدى اآليدة          وضع أي منا بنفس االختباروالتي لو 

لخلدود  الكريمة سنرى شهوة أخرى وهي شهوة الخلود في النعيم ، فال أحد منا يريدد أن يدزول عنده ا   

ومدا يفعلده   ا مدا لعدب عليده إبلديس اللعدين فدي إغدواءه ألبويندا آدم وحدواء          ذفي النعيم كسديدنا ادم وهد  

حاليا من تزيين الدنيا للناس حتى صاروا يتهافتون على الخلود أو على األقدل فدي إطالدة أعمدارهم ،     

لدب العلمداء   ، وندرى فدي عصدرنا الحاضدر تكا    وكما قلنا سنفشل نحن أيضا لو وضدعنا بدنفس الموقدف   

نفسدًا إذا جداء    عدًز وجدل  ولدن يدؤخر اهلل   ويظهدر ذلدك جليدا فدي أفالمهدم       عمل إكسير الحياة والشدباب ل

 .أجلها 
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 -في التسيير والتخيير :خواطر  (7
    

من المواضيع المهمة جددا والتدي حدار بهدا كثيدر مدن المسدلمين وغيدر المسدلمين وكثيدر مدا يناقشدها             

 اْلِإّْنَساانَ  َخَلْقَّنا َلَقْد "البلدد  الى في كتابه العزيز من سورة عوت معنا الملحدون ، يقول الحق سبحانه
 َياَرهُ  َلامْ  َأْن َأَيْحَساّبُ ( 1) ُلَباًدا  َماًلاا  َأْهَلْكُت َيُقوُّل( 1) َأَحٌد َعَلْيِه َيْقِدَر َلْن َأْن َأَيْحَسُّب( 4) َكَبٍد ِفي
اهلل جدل   ويقدول  "(52) الَّنْجاَدْينِ  َوَهَدْيَّناُه( 4) َوَشَفَتْيِن َوِلَساًّنا( 4) َعْيَّنْيِن َلُه َّنْجَعّْل َأَلْم( 2) َأَحٌد

 َساِميًعا  َفَجَعْلَّنااهُ  َّنْبَتِلياهِ  َأْمَشااج   ُّنْطَفاةٍ  ِمْن اْلِإّْنَساَن َخَلْقَّنا ِإَّنا "نسان أيضا في سورة اإلجالله 
 "(1) َكُفوًرا َوِإَما َشاِكًرا ِإَما الَسِبيَّل َهَدْيَّناُه ِإَّنا( 7) َبِصيًرا

 

ففي هذه اآليات المباركات يخبرنا اهلل سبحانه بهداية اإلنسان لسبل الخير عن طريق الرسل والكتدب  

مدن قبدل اهلل سدبحانه وتعدالى ونعطدي      السماوية المقدسة وكمدا وضدع فيده الشدهوات الغيدر منضدبطة       

 -على ذلك أمثلة:

سبيل المثال ال تصطاد إال عندما تكون جائعة وعند الغذاء مثال  فالحيوانات المفترسة على  -*

إلنسان فلم يحدد له اهلل مقدارا شبعها تسكن وتمر الحيوانات من قربها دون أن تؤذيها ، أما ا

لشهوة الطعام لذا قال نبينا محمد عليه وعلى كافة األنبياء والمرسلين الصالة والسالم في الحديث 

َصَل َعْن ِمْقَداِم ْبِن َمْعِدي َكِرَب َقاَل َسِمْعُت َرُسوَل الَلِه "  378ص3الشريف من سنن الترمذي ج

ِإْن َكاَن َلا َعَلْيِه َوَسَلَم َيُقوُل َما َمَلَأ آَدِمٌي ِوَعاًء َشًرا ِمْن َبْطٍن ِبَحْسِب اْبِن آَدَم ُأُكَلاٌت ُيِقْمَن ُصْلَبُه َف اهلل 

، فلك الخيار يا أيها اإلنسان إتباع شهوتك  ِلَشَراِبِه َوُثُلٌث ِلَنَفِسِه" َمَحاَلَة َفُثُلٌث ِلَطَعاِمِه َوُثُلٌث

والمعاناة من التخمة والسمن وكثرة العلل أو إتباع هدي المصطفى محمد عليه وعلى كافة األنبياء 

للتخمة قلة العبادة الضارة  اآلثاروالمرسلين الصالة والسالم والذي أثبته العلم الحديث ، ومن 

 اهلل لنا عبادة إجبارية مفروضة علينا وهي الصوم ،جعل  سيان حق الفقراء وقسوة القلب لذاون

 فالحيوان مسير بشهوة الطعام واإلنسان مخير بها .

تحدث تثير الذكور الشهوة الجنسية فالحيوانات لها وقت محدد وعندما تفرز األنثى رائحة معينة  -*

وفي غير هذه األوقات ال يقربها الذكر فهي محددة ومسيرة ، أما اإلنسان فال حدود العملية الجنسية 

وحرم الزنا وحدد عدد الزوجات لشهوة الجنس عنده لذا جاءت المحددات في الكتب السماوية 

وحرم إتيانهن في المحيض والنفاس وهكذا ، ونرى في المجتمعات المنحلة كثير من الموبقات كزنا 

لى نبينا لوط عليه السالم وإنما إياذ باهلل وفعل قوم لوط )ال يجوز تسميته باللواط نسبة المحارم والع

قاربي الذي درس الطب أقال لي أحد  ، وعلى ذكر زنا المحارم فقدهو فعل قوم لوط(  والسحاق 

بالطين كي وعجلها تلطيخ بقرة ب حيث قامواعلماء من بلغاريا البيطري في بلغاريا أنه حظر تجربة ل

وجاءوا بعجلها وقام بنكحها وهو ال يدري أنها أمه ومن وال تميز رائحته ، ال يميز عجلها رائحتها 
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أمه وقتلها  عند رؤيتها وجاء مسرعا ونطح فثار العجل  البقرة والعجلثم قاموا بغسل الطين عن 

وقف ويفعله اإلنسان ثم قام بنطح الحائط بقوة عدة مرات إلى أن مات ، لم يتحمل العجل هذا الم

كي  بناء الفراعنة ألخواتهمأ، وقد فعله الفراعنة عندما كانوا يزوجون  دون رادع من عقل وال دين

، فالشهوة الجنسية عند الحيوان منضبطة ومسيرة ال يختلط الدم الملكي )الفرعوني( بدم العوام 

هو مخير بهذا ولكن ضبطت غير منضبطة و من اهلل سبحانه بالهرمونات والروائح وعند اإلنسان

لتنظيم حياتنا والعيش بدون أمراض  عًز وجلبالقوانين واألنظمة السماوية المنزلة من قبل الخالق 

ولم يكن هذا المرض موجودا في المخدرات أسباب انتشاره الزنا وأهم الذي من ووالتي منها االيدز 

العصور السابقة وإنما ظهر في ثمانينات القرن الماضي النتشار الزنا كعقوبة من اهلل سبحانه 

وقد ذكر في موطأ سيدنا مالك وتعالى لنا في الدنيا ووسيلة لردع الناس عن ممارسة الرذيلة 

ا َظَهَر اْلُغُلوُل ِفي َقْوٍم َقُط ِإَلا ُأْلِقَي ِفي ُقُلوِبِهْم َم َعْن َعْبِد الَلِه ْبِن َعَباٍس َأَنُه َقاَل " 341ص3ج

َوَلا َنَقَص َقْوٌم اْلِمْكَياَل َواْلِميَزاَن ِإَلا ُقِطَع َعْنُهْم  َوَلا َفَشا الِزَنا ِفي َقْوٍم َقُط ِإَلا َكُثَر ِفيِهْم اْلَمْوُتالُرْعُب 

،  ِر اْلَحِق ِإَلا َفَشا ِفيِهْم الَدُم َوَلا َخَتَر َقْوٌم ِباْلَعْهِد ِإَلا َسَلَط الَلُه َعَلْيِهْم اْلَعُدَو"الِرْزُق َوَلا َحَكَم َقْوٌم ِبَغْي

وكثرة الزنا أيضا من عالمات الساعة الصغرى منا ورد في الحديث المتفق عليه وهذا لفط البخاري 

َصَل َقاَل َلُأَحِدَثَنُكْم َحِديًثا َلا ُيَحِدُثُكْم َأَحٌد َبْعِدي َسِمْعُت َرُسوَل الَلِه  َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك"144ص1ج

َر الِنَساُء َعَلْيِه َوَسَلَم َيُقوُل ِمْن َأْشَراِط الَساَعِة َأْن َيِقَل اْلِعْلُم َوَيْظَهَر اْلَجْهُل َوَيْظَهَر الِزَنا َوَتْكُث اهلل 

 .َجاُل َحَتى َيُكوَن ِلَخْمِسيَن اْمَرَأًة اْلَقِيُم اْلَواِحُد"َوَيِقَل الِر

الذي أنزله في كتبه السماوية على  عًز وجلوالدليل اآلخر على التخيير والتسيير هو قوانين اهلل 

وفي أقوالهم وأفعالهم أيضا صلوات اهلل وسالمه عليهم أجمعين ، وأن لم يكن النسان رسله الكرام 

 ا كانت الرسل والرساالت .مخيرا لم

والقوانين التي وضعها البشر حتى من الملحدين منهم )غير المسلمين والكتابيين( تثبت أيضا بان 

البشر مخير ال مسير وفي هذه القوانين من التفصيالت الكثير الكثير ، فإذا كان مقدرا على البشر 

وواضح لكي ال تفسد الدنيا والحياة فعل المنكرات فلم العقاب عليها في الدنيا والجواب صريح 

والمجتمعات فيجب األخذ على يد المجرم ، فلماذا نصوغ القوانين األرضية واهلل خالقنا ال يعمل لنا 

 قوانين لتنظيم حياتنا الدنيا وآخرتنا .

 وكما قلنا سابقا بأن الكتب السماوية هي كتلوك البشر ، فإذا أخذنا ما فيها من األوامر وانتهينا عن

ما فيها من النواهي سنعيش ويعيش الناس والدول برخاء ، وإذا لم نعمل بها فسنعاني كثيرا ولن 

نتمتع بحياتنا لدنيا ، أليس لكل جهاز مخترع كتلوك من صانعه يضع فيه نصائحه وكيفية تشغيله 

 ونواهيه وما يعطل الجهاز أو يقصر من عمره ، فأن عملنا بهذا الكتلوك أشتغل الجهاز بشكل

في كتابه الكريم من سورة  عًز وجلصحيح وأن لم نعمل بما فيه تعطل الجهاز كذلك قال لنا خالقنا 

 َخاَّب َوَقْد( 4) َزَكاَها َمْن َأْفَلَح َقْد( 4) َوَتْقَواَها ُفُجوَرَها َفَأْلَهَمَها( 2) َسَواَها َوَما َوَّنْفس  "الشمس 
، فقد خلقنا اهلل سبحانه ووضع فينا الشهوات وأنزل الكتب السماوية والرسل  "(52) َدَساَها َمْن

 واألنبياء لبيان الحق وما ينفع البشر ، فسيفلح من يطيع ويخسر من يعاند .
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 َأُيَها َيا "البقرة قال اهلل سبحانه وتعالى في كتابه العزيز من سورة مثال ذلك تحريم الربا مثال ،
ِْْمِّنيَن ُكّْنُتْم ِإْن الِرَبا ِمَن َبِقَي َما َوَّذُروا الَلَه اَتُقوا آَمُّنوا اَلِّذيَن  َتْفَعُلوا َلْم َفِإْن( 724) ُم

 ُتْظَلُموَن َوَلا َتْظِلُموَن َلا َأْمَواِلُكْم ُرًُوُس َفَلُكْم ُتْبُتْم َوِإْن َوَرُسوِلِه الَلِه ِمَن ِبَحْرٍّب َفْأَّذُّنوا
كما في قال رسولنا الكريم عليه أفضل الصالة والسالم وعلى كافة األنبياء والمرسلين ، و "(724)

" ، ِدْرَهٌم ِرًبا َيْأُكُلُه الَرُجُل َوُهَو َيْعَلُم َأَشُد ِمْن ِسَتٍة َوَثَلاِثيَن َزْنَيًة" 431ص44مسند أحمد ج

من خراب االقتصاد وانتشار الفقر  والتشديد على الربا كبير جدا لما فيهوأحاديث الربا كثيرة جدا 

والربح السهل للمرابين واستغاللهم لحاجة الناس القتراض المال ، وهذا ما حدث في آخر انهيار 

لسوق بورصة العقارات وإفالس البسطاء من الناس والبنوك وتحول هذه األموال إلى جيوب 

قتصاد أن الحل هو الفائدة الصفرية المرابين الكبار والبنوك الكبيرة ، وقد قال كثير من علماء اال

)أي بدون ربا( أي التحول إلى النظام اإلسالمي في التعامل النقدي ، ال اله إال اهلل كم نعاند ونبتكر 

القوانين وعندنا دين كامل بكل ما فيه من التعاليم والتشريعات التي تنظم حياتنا ونجري لألسف 

نتبعهم في كل شيء وما لنا الغرب إلذاللنا وجعلنا  الشديد وراء األنظمة الوضعية التي وضعها

 اتفاقيات التجارة العالمية إال خير دليل على ذلك.

 

 -األسئلة التي يشملها الموضوع:
 إذا كان كل شيء مكتوبا عند اهلل ومقدرا فلم الجزاء العقاب؟ -1(7

 

األزلدي فدي الكدون والغيدر     يجب علينا التفريق بين شديئين مهمدين أولهمدا هدو علدم اهلل العلدي العظديم        

 متناهي وكل صغيرة وكبيرة في كتاب مبين والثاني هو اختيارنا في فعل األشياء خيرها وشرها  .

وبشدرها أيضدا   فاهلل سبحانه وتعالى يعلم كل شيء منذ خلدق األرض والسدماوات وقددر فيهدا أقواتهدا      

انه على فعل أي شيء ، فقدد تدرك   وما سيفعلونه إلى قيام الساعة ولكنه ال يجبر أحدا من البشر سبح

لهم االختيار الكامل فيما يفعلونه  في الحياة الدنيا وترك لهم حواسهم ليتحكمدوا فيهدا كيدف يشداءون     

 .وتطيعهم في كل شيء إلى أن يقبض أرواحهم فعندها يسلب منهم التحكم في حواسهم 

المثددل األعلددى( وهددو خيددر سددبيل لتبسدديط الفكددرة   عددًز وجددلولتوضدديح ذلددك نعطددي مثدداال عمليددا )وهلل  

ض أن هنداك رجدال تداجرا غنيدا  لده أبدن فاسدد وكدان يعطيده مدن المدال الشديء             رتف)فالنوإيصالها لكم 

،  )مثدل أبنداء هدذا الجيدل(    ال يقبدل النصديحة    األبدن  كي ال يصرفه على ملذاته وشدهواته وكدان  لالقليل 

أغلظ بد يدرا مدن المدال ليبددأ تجدارة لده خاصدة بده واقسدم لده           وفي يوم طلب هذا الولد من أبيه مبلغا كب

األيمان بأنه قد تغيدر وأنده سديحافظ علدى المدال وينميده ويكثدره وجعدل أمده واسدطة لدذلك )كمدا يفعدل              

األبناء هذه األيدام( ، فقدال لهدم األب أندا أعدرف أن أبندك سيصدرف هدذا المدال علدى شدهواته وملذاتده             

وكنت سابقا أغض الطرف عنه .وقد حدث مدا توقعده األب إذ بعثدر     وعندها سأعاقب األبن واألم  معا

 . األبن المال على ملذاته الشخصية وعوقب من قبل األب(
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يعلم علم اليقين بنفوسدنا ومدا فعلندا ومدا سدنفعل ومدا فعدل أبائندا وأجددادنا ومدا سديفعل             عًز وجلفاهلل 

أما ما في دواخدل   ،العمل والقول ىإال عل أوالدنا وأحفادنا  لكنه سبحانه وتعالى ال يعاقب وال يحاسب

لم يظهر إلى الناس قدوال أو فعدال كمدا أخبرندا      نفوسنا فقد رحمنا اهلل سبحانه من الحساب والعقاب ما

اليهود والنصارى وعلدى النعمدة الكبيدرة التدي     والتي يحسدنا عليها  سبحانه في خواتيم سورة البقرة

التسليم ألمر اهلل جل جالله فجاء التخفيدف مدن   الصحابة ب المؤمنون منفعل  بمانعمها اهلل علينا بها أ

 َوَماا  الَساَماَواتِ  ِفاي  َماا  ِلَلاهِ  " رضانا أجمعينأواهلل سبحانه ، فجزاهم اهلل عنا خير الجزاء وأرضاهم 
ًُ  ِلَمانْ  َفَيْغِفارُ  الَلُه ِبِه ُيَحاِسْبُكْم ُتْخُفوُه َأْو َأّْنُفِسُكْم ِفي َما ُتْبُدوا َوِإْن اْلَأْرِض ِفي  َوُيَعاِّذّبُ  َيَشاا
ِْْمُّناونَ  َرِباهِ  ِمْن ِإَلْيِه ُأّْنِزَّل ِبَما الَرُسوُّل آَمَن( 744) َقِديٌر َشْيًٍ ُكِّل َعَلى َوالَلُه َيَشاًُ َمْن  ُكاّلٌ  َواْلُم

 َوَأَطْعَّنااا َسااِمْعَّنا َوَقاااُلوا ُرُسااِلِه ِمااْن َأَحااٍد َبااْيَن ُّنَفااِرُّق َلااا َوُرُسااِلِه َوُكُتِبااِه َوَمَلاَِِكِتااِه ِبالَلااِه آَمااَن
 َماا  َوَعَلْيَهاا  َكَساَبتْ  َماا  َلَها ُوْسَعَها ِإَلا َّنْفًسا الَلُه ُيَكِلُف َلا( 741) اْلَمِصيُر َوِإَلْيَك َرَبَّنا ُغْفَراَّنَك

َْاِخّْذَّنا َلا َرَبَّنا اْكَتَسَبْت  َعَلاى  َحَمْلَتاهُ  َكَماا  ِإْصاًرا  َعَلْيَّناا  َتْحِماّلْ  َوَلاا  َّناا َرَب َأْخَطْأَّنا َأْو َّنِسيَّنا ِإْن ُت
 َمْوَلاَّناا  َأّْناتَ  َواْرَحْمَّناا  َلَّناا  َواْغِفارْ  َعَّناا  َواْعُف ِبِه َلَّنا َطاَقَة َلا َما ُتَحِمْلَّنا َوَلا َرَبَّنا َقْبِلَّنا ِمْن اَلِّذيَن

 ." (741) اْلَكاِفِريَن اْلَقْوِم َعَلى َفاّْنُصْرَّنا
 

ورحم اهلل أمامنا الجليل أبا حنيفة النعمان كما قلنا هذه األسئلة تحتاج إلى أمثلة عملية للتوضيح ، 

ناقش  عندماوسالمه عليه وعلى كافة األمة المجتهدين في الدين وعلينا رضوان اهلل ومغفرته 

والتي بيننا  جابات منطقية عن كثير من األسئلة التي تراودناإالملحدين بأسلوب علمي وعملي وبه 

  -وهي كالتالي :قسم كبير منها في هذا البحث 

ذ إبو حنيفة نائم أذ كان يأخذ عن شيخه األستاذ حماد ..وبينما التلميذ إبي حنيفة ..أحدث أيام تلمذة 

رأى في منامه رؤيا مبهمة ..رأى خنزيرا يريد أن ينحت من ساق شجرة ..فمال غصن صغير 

نسانا جلس في ظل هذه إثم انقلب في الرؤيا  , فابتعد صارخاضرب الخنزير ضربة موجعة ، 

 . الشجرة يعبد اهلل

لحدون م له عن سبب غمه ..فقال : جاء أشخاصألى شيخه ليفسرها له ، فوجده مغتما .. فسإذهب 

رسل أحد ألى ملك هذه البالد وقالوا له : إ)يعتقدون أن الكون مخلوق بالطبيعة وليس له رب( 

ليهم ، واتفقنا على مكان وزمن نجتمع إحضرني الملك أف : ليوضح لنا أن للكون إلها علماء اإلسالم

خشى أثبات ذات ال تراها العيون ، وال تلمسها األيدي .. لهذا إفيه لذلك ..ونحن يا بني سنجادل في 

 : بو حنيفةأالفتنة على الناس ..فقال 

أن ينحت ساق شجرة العلم .. وهو أنت .. الن عرفت تفسير رؤاي .. فالخنزير رأس الملحدين يريد أ

فمال غصن صغير )تلميذك( ..وضرب الخنزير بحجته فأسلم وتتلمذ عليك .. فدعني أنا أجادلهم 
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وان غلبوني فأنا التلميذ الصغير .. ولو جادلهم الشيخ لغلبهم  .. ..فان غلبتهم .. فما بالك باألستاذ

فة وقال للناس : إن الشيخ أكبر من يأتي لمثل هذه يو حنبأ..فقال : على بركة اهلل .. فذهب التلميذ 

لمجادلتكم .. وستجدون بعون اهلل  _ المسائل الواضحة . ولهذا اختار أصغر تالمذته _ وهو أنا

 :تيآلاليه عديدا من األسئلة منها إلتكم واضحة ..فوجهوا أسأجابة إ

 

 س: في أي سنة ولد ربك ؟ -1

 ."أبوان .. وكاب اهلل يقول "لم يلد ولم يولدال كان له إج: اهلل لم يولد و

 س : في أي سنة وجد ربك ؟ -2

 'زمنة والدهور 'ال أول لوجودهألأج: اهلل موجود قبل 

 .. جابةإلأس: نريد ضرب أمثلة من الواقع المحس لتوضح لنا 

 ج: ماذا قبل األربعة في األرقام الحسابية؟

 .قالوا: ثالثة

 قال: وماذا قبل الثالثة؟

 .لوا: اثنانقا

 . قال : وماذا قبل االثنين

 .قالوا : واحد

 قال: وماذا قبل الواحد ؟

 . قالوا ال شيء قبله

ذا كان الواحد الحسابي ال شيء قبله فما بالكم بالواحد الحقيقي وهو اهلل تعالى ..' انه إفقال لهم :

 .' ول لوجودهأقديم ال 

 س: في أي جهة يتجه وجه ربك؟ -3

 مصباحا في مكان ما في أي جهة يتجه نوره؟ج: لو أحضرنا 

 . قالوا : في جميع الجهات

 رض؟ذا كان حال النور الصناعي .. فما بالكم بنور السموات واألإقال : 

 س: عرفنا شيئا عن ذات ربك أهي صلبة كالحديد أم سائلة كالماء أم غازية كالدخان و البخار؟ -4

 خير)الموت(؟األ ج: هال جلستم بجوار مريض مشرف على النزع

 . قالوا : جلسنا

 قال: كان يكلمكم فصار بعد الموت ساكتا . وكان يتحرك فصار ساكنا فما الذي غير حاله ؟

 . قالوا : خروج روحه

 قال: أخرجت وأنتم موجودون معه؟

 . قالوا : نعم

 ن و البخار؟م غازية كالدخاأقال : صفوا لي هذه الروح .. أهي صلبة كالحديد ؟ أم سائلة كالماء ؟ 
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 ..قالوا: ال نعرف شيئا عنها

ن اصف لكم الذات أفتريدون مني ألى كنهها .. إقال :الروح وهي مخلوقة الت يمكنكم الوصول 

 ..اإللهية ؟

ذا كانت النملة )مثال( ال تعرف سر الفوارق التي تركها إان ذاك لعجيب .. وأنا بدوري أقول : 

جسام بالحرارة وانكماشها بالبرودة ، فكيف ألأتمدد المهندسون في قضبان القطر الحديدية ل

 ...تحملون عقولكم كل هذه المتاعب؟؟

 س: في أي مكان ربك موجود؟-5

 ن ...فهل في اللبن سمن ؟حضرنا كوبا مملوءا بلبن محلوب اآلأج : لو 

 . قالوا : نعم

 ين يوجد السمن في اللبن؟أقال: و

 ن ذاك لعجيب؟؟أكون للذات اإللهية مكان دون مكان ؟؟ ن يأفتطلبون أقالوا : ليس له مكان خاص  

 ..ن؟ن يخلق الكون ..فما صناعة ربك اآلأذا كانت كل األمور مقدرة من قبل إس:  -6

 .خرينآوال يبتديها ..يرفع أقواما ويخفض  –يظهرها –مور يبديها أج : 

 .( هلها خالدونأن أخر ونهاية ؟ )بل آول : فكيف ال يكون لها أذا كان لدخول الجنة إس: -7

 . ج : األرقام الحسابية لها أول وليس لها نهاية

 كل في الجنة وال نتبول فيها وال نتغوط ؟أس: كيف ن -8

 مه وال يتبول وال يتغوطأشهر يتغذى من دماء امه تسعة أنت ..وكل مخلوق مكث في بطن أنا وأج: 

... 

 ن تنفد؟أا وال يمكن نفاق منهن تزداد خيرات الجنة باإلأتى أس: كيف يت -9

 .نفقت منه زاد ولم ينقصأج : خلق اهلل شيئا في الدنيا يزداد بالنفقة منه وهو العلم .. فكلما 

س : ارني ربك ما دام موجودا .. و الشيطان مخلوق من النار و سيعذب  – 12و11و10

 ..الثواب ولم العقاب ؟فلم ..نسان بالنار..فكيف تعذب النار بالنار ؟..والشر و الخير مقدران على اإل

 .يضاحإلى وسائل إسئلتكم الثالثة تحتاج أجابة على ن اإلإج : 

س زعيمهم بضربة مؤلمة أرض وهوى على رفقالوا : هات ما شئت .. فمال واحضر طوبة من األ

سئلته .. أجابة على إلأن ضربه وسيلة لتوضيح إ.. فحضر الوزير مسرعا مستنكرا ما حدث : فقال 

لم ؟ قال ين يوجد األألما؟ فقال الملحد : نعم .. فقال : وأحدثت الضربة أفقالوا : وكيف ؟ فقال : هل 

لم الموجود في الجرح أظهر لك الرب الموجود في بو حنيفة : اظهر لي األأفي الجرح .. فقال 

قدر فلم نت مخلوق من طين .. فكيف عذب الطين بالطين ؟؟ وضربك مأالكون .. والطوبة من طين و

 ... استغثت ليلحقوا بي العقاب

 : بو حنيفة شعراأعند ذلك اسلم رئيس الملحدين أحجم زمالؤه فقال التلميذ 

 بهن مريد الحق كن هواديا............يات حق لو اهتدىآفيالك من 

 . صغت تجيب المندياأفليست وان ..............كنةأولكن على تلك القلوب 
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 سبحانه وتعالى؟لماذا خلقنا اهلل  -2(7

 

 ِإَلا َواْلِإّْنَس اْلِجَن َخَلْقُت َوَما "الذاريات قال لنا اهلل سبحانه وتعالى في كتابه العزيز من سورة 
 اْلُقَوِة ُّذو الَرَزاُّق ُهَو الَلَه ِإَن( 12) ُيْطِعُموِن َأْن ُأِريُد َوَما ِرْزّق  ِمْن ِمّْنُهْم ُأِريُد َما( 11) ِلَيْعُبُدوِن

، خلقنا اهلل سبحانه لعبادته وعمارة األرض ونحن ومن على األرض وما في   " (14) اْلَمِتيُن

السماوات ملك له ، لكنه سبحانه تفضل علينا وجعلنا مستخلفين في األرض وسخر لنا كل شيء 

وقد يستغرب قسم من الناس لخدمتنا لكي نعبده ونحمده ونسبحه على نعمه ظاهرها وباطنها ،  

لخلق فجوابنا على ذلك أن اهلل سبحانه حر فيما يفعل ، ال يقيده شيء ، وال يحده حدود ، سبب ا

خلقنا لكي نعبده ، ثم أال يستحق منا العبادة والتعظيم لما منحنا من نعم كثيرة ال نحصيها ، وكما قلنا 

إذا فعل لنا شخص ما خدمة أال نشكره على األقل وقد يستعبدنا ويذلنا للخدمة التي قدمها لنا 

 واألمثلة كثيرة جدًا جدًا على ذلك من حياتنا العملية . 

اختراع السيارة )وهلل المثل األعلى( ، السنا نعتني بها وننظفها  ومن ناحية أخرى لو أخذنا مثاًل

ونهي  لها كل المستلزمات من صيانة وبنزين وماء وزيوت لغرض أن تنقلنا من مكان إلى آخر ، 

مع الفرق بين خلق ، فنحن أحرار بخلق السيارة )ولو قصرت معنا أو تعطلت لرميناها ولصدئت 

ورميها إذا قدمت أو  واستعمالهابتحويل المواد وليس من العدم(  من عدم وخلق السيارة اإلنسان

 .عًز وجلفعل ذلك بما خلقنا ونستغرب بغاية خلقنا من اهلل تعطلت أو مللنا منها ، فلم نجيز ألنفسنا 

 

 ُمْتَرِفيَها َأَمْرَّنا َقْرَيًة ُّنْهِلَك َأْن َأَرْدَّنا َوِإَّذا "تأمالت في اآلية الكريمة في سورة اإلسراء -3(7
 -:"(51) َتْدِميًرا َفَدَمْرَّناَها اْلَقْوُّل َعَلْيَها َفَحَّق ِفيَها َفَفَسُقوا

 

من الملحدين والكتابيين )هداهم اهلل تحدث كثير من المشككين والباحثين عن األخطاء في اإلسالم 

عن هذه اآلية الكريمة ، علما بأن العلماء والمفسرين رحمهم اهلل وأرضاهم وإيانا أجمعين( 

ال أمرهم بالفسق فسروها بشكل منطقي وهو أمر اهلل لمترفي القرية بالتوبة وترك المعاصي 

في األرض وكما قال اهلل سبحانه في  عًز وجلوالفجور كما يقول المشككون ألن هذا ينافي سنة اهلل 

 َأَمَرَّنا َوالَلُه آَباًََّنا َعَلْيَها َوَجْدَّنا َقاُلوا َفاِحَشًة َفَعُلوا َوِإَّذا "ن سورة األعراف القرآن الكريم م
، وكما أسلفنا أمرنا اهلل  "(74) َتْعَلُموَن َلا َما الَلِه َعَلى َأَتُقوُلوَن ِباْلَفْحَشاًِ َيْأُمُر َلا الَلَه ِإَن ُقّْل ِبَها

كما أخبرنا القرآن  على يد الرسل واألنبياء عليهم الصالة والسالمسبحانه وتعالى بأتباع سننه 

الكريم عن قصصهم مع قومهم وكيف ناقشوهم وقدموا لهم األدلة والبراهين وأعطوهم ما أرادوا 
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لكنهم يتمادوا في  وعبادته ، وجل عًزيات البينات ونصحوهم بترك المعاصي وأتباع سنن اهلل من اآل

لتعصبهم لضعفهم وقلة حيلتهم أو ألتباعهم الهوى مع كبرائهم أو العصيان وتبعهم العامة أما 

ألباهم وملتهم ، وقد أخبرنا اهلل سبحانه وتعلى في القرآن الكريم عن مجادلتهم لكبرائهم يوم القيامة 

 َلُكْم ُكَّنا ِإَّنا اْسَتْكَبُروا ِلَلِّذيَن الُضَعَفاًُ َفَقاَّل َجِميًعا ِلَلِه َوَبَرُزوا "كما جاء في سورة إبراهيم 
 َسَواًٌ َلَهَدْيَّناُكْم الَلُه َهَداَّنا َلْو َقاُلوا َشْيًٍ ِمْن الَلِه َعَّذاِّب ِمْن َعَّنا ُمْغُّنوَن َأّْنُتْم َفَهّْل َتَبًعا
 َوَعَدُكْم الَلَه ِإَن اْلَأْمُر ُقِضَي َلَما الَشْيَطاُن َوَقاَّل( 75) َمِحي   ِمْن َلَّنا َما َصَبْرَّنا َأْم َأَجِزْعَّنا َعَلْيَّنا

 َفاْسَتَجْبُتْم َدَعْوُتُكْم َأْن ِإَلا ُسْلَطان  ِمْن َعَلْيُكْم ِلَي َكاَن َوَما َفَأْخَلْفُتُكْم َوَوَعْدُتُكْم اْلَحِّق َوْعَد
 ِبَما َكَفْرُت ِإِّني ِبُمْصِرِخَي َأّْنُتْم َوَما ِبُمْصِرِخُكْم َأَّنا َما َأّْنُفَسُكْم َوُلوُموا َتُلوُموِّني َفَلا ِلي

، وال تحتاج هذه اآليات الكريمات إلى  "(77) َأِليٌم َعَّذاٌّب َلُهْم الَظاِلِميَن ِإَن َقْبُّل ِمْن َأْشَرْكُتُموِن

 فهي واضحة وضوح الشمس .، شرح 

أكبر من أن ينفعل  عًز وجلوكما بينا في موضوع من هو اهلل سبحانه وتعالى فنذكر بأن اهلل 

لألشياء ويغير ما كتبه في اللوح المحفوظ أو يغير سننه في الكون ألي سبب كان ، ألنه سبحانه 

 واضع القوانين واكبر وأجل من جميع خلقه وال يحتاج إلى مراجعة أحد ، وال يندم على أي قرار

أتخذه ، وال يخاف من عاقبة قراراته مهما كانت ) ألن الملوك مهما كانوا عظماء يحسبون 

ونفس  الحسابات لقراراتهم ويخافون عاقبتها ويغيرون من قوانينهم ومفاهيمهم حسب الظروف( ،

 ِإَّنا اْسَتْكَبُروا ِلَلِّذيَن الُضَعَفاًُ َفَيُقوُّل الَّناِر ِفي َيَتَحاُجوَن َوِإّْذ "المعنى تكرر في سورة غافر 
 ُكٌّل ِإَّنا اْسَتْكَبُروا اَلِّذيَن َقاَّل( 42) الَّناِر ِمَن َّنِصيًبا َعَّنا ُمْغُّنوَن َأّْنُتْم َفَهّْل َتَبًعا َلُكْم ُكَّنا

 . "(44) اْلِعَباِد َبْيَن َحَكَم َقْد الَلَه ِإَن ِفيَها
( 5) َوُضَحاَها َوالَشْمِس "وأخيرا أذكركم بصورة قصيرة توضح كل ما قلناه وهي سورة الشمس  

( 1) َبَّناَها َوَما َوالَسَماًِ( 4) َيْغَشاَها ِإَّذا َوالَلْيِّل( 1) َجَلاَها ِإَّذا َوالَّنَهاِر( 7) َتَلاَها ِإَّذا َواْلَقَمِر
 َزَكاَها َمْن َأْفَلَح َقْد( 4) َوَتْقَواَها ُفُجوَرَها َفَأْلَهَمَها( 2) َسَواَها َوَما َوَّنْفس ( 1) َطَحاَها َوَما َواْلَأْرِض

 َلُهْم َفَقاَّل( 57) َأْشَقاَها اّْنَبَعَث ِإِّذ( 55) ِبَطْغَواَها َثُموُد َكَّذَبْت( 52) َدَساَها َمْن َخاَّب َوَقْد( 4)
 َفَسَواَها ِبَّذّْنِبِهْم َرُبُهْم َعَلْيِهْم َفَدْمَدَم َفَعَقُروَها َفَكَّذُبوُه( 51) َوُسْقَياَها الَلِه َّناَقَة الَلِه َرُسوُّل

ففي هذه السورة القصيرة دعوة للتفكر بآيات اهلل ومن ثم خلق   "(51) ُعْقَباَها َيَخاُف َوَلا( 54)

عن قوم صالح ومن ثم الحديث المبسط )وقد بينا هذا سابقا( اإلنسان وإلهامه الفجور والصالح 

بأعجاز بالغي كامل حيث طغوا وتجبروا وطلبوا من نبيهم الناقة ومن ثم قتلوها فدمرهم اهلل العزيز 
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ألنه  وتعالىما فعل سبحانه  ةقباوال يخاف عبذنوبهم بعد العصيان واالستكبار وقتل الناقة الجبار 

سبحانه ببساطة فوق كل شيء ال يعلوه شيء )ليس فوقه شيء يخافه( وليس مثله شيء من 

الشركاء والصاحبة والولد سبحانه وتعالى عما يشركون ، أال يستحق العبادة ، هل الشركاء الذين 

من وقد ذكرت آيات كثيرة في القرآن الكريم في أن عقوبة الناس تأتي  من دونه يستحقون العبادة ،

، وقد جراء ذنوبهم بعد تبليغهم عن طريق األنبياء والرسل صلوات اهلل وسالمه عليهم أجمعين 

 -كما يلي :كثيرا لتذكيرنا بهذا األمر  عًز وجلذكرها اهلل 

 الَلُه َفَأَخَّذُهُم ِبآَياِتَّنا َكَّذُبوا َقْبِلِهْم ِمْن َواَلِّذيَن ِفْرَعْوَن آِّل َكَدْأِّب "في سورة آل عمران 
 "(55) اْلِعَقاِّب َشِديُد َوالَلُه ِبُّذُّنوِبِهْم

 ُّنَمِكْن َلْم َما اْلَأْرِض ِفي َمَكَّناُهْم َقْرن  ِمْن َقْبِلِهْم ِمْن َأْهَلْكَّنا َكْم َيَرْوا َأَلْم"وفي سورة األنعام 
ًَ َوَأْرَسْلَّنا َلُكْم  ِبُّذُّنوِبِهْم َفَأْهَلْكَّناُهْم َتْحِتِهْم ِمْن َتْجِري اْلَأّْنَهاَر َوَجَعْلَّنا ِمْدَراًرا َعَلْيِهْم الَسَما

 "(1) آَخِريَن َقْرًّنا َبْعِدِهْم ِمْن َوَأّْنَشْأَّنا
 َأَصْبَّناُهْم َّنَشاًُ َلْو َأْن َأْهِلَها َبْعِد ِمْن اْلَأْرَض َيِرُثوَن ِلَلِّذيَن َيْهِد َأَوَلْم"وفي سورة األعراف 

 "(522) َيْسَمُعوَن َلا َفُهْم ُقُلوِبِهْم َعَلى َوَّنْطَبُع ِبُّذُّنوِبِهْم
 الَلُه َفَأَخَّذُهُم الَلِه ِبآَياِت َكَفُروا َقْبِلِهْم ِمْن َواَلِّذيَن ِفْرَعْوَن آِّل َكَدْأِّب"وفي سورة األنفال 

  (14" و )(17) اْلِعَقاِّب َشِديُد َقِوٌي الَلَه ِإَن ِبُّذُّنوِبِهْم
 ِمْن َكاُّنوا اَلِّذيَن َعاِقَبُة َكاَن َكْيَف َفَيّْنُظُروا اْلَأْرِض ِفي َيِسيُروا َأَوَلْم " غافروفي سورة 

 ِمَن َلُهْم َكاَن َوَما ِبُّذُّنوِبِهْم الَلُه َفَأَخَّذُهُم اْلَأْرِض ِفي َوآَثاًرا ُقَوًة ِمّْنُهْم َأَشَد ُهْم َكاُّنوا َقْبِلِهْم
 "(75) َواّق  ِمْن الَلِه

وإذا أمن الناس وعملوا الصالحات فلما سيعذبهم اهلل سبحانه إذا أطاعوه كما جاء في كتابه العزيز 

 َمَع َفُأوَلَِِك ِلَلِه ِديَّنُهْم َوَأْخَلُصوا ِبالَلِه َواْعَتَصُموا َوَأْصَلُحوا َتاُبوا اَلِّذيَن ِإَلا "من سورة النساء 
ِْْمِّنيَن ِْْت َوَسْوَف اْلُم ِْْمِّنيَن الَلُه ُي  َشَكْرُتْم ِإْن ِبَعَّذاِبُكْم الَلُه َيْفَعُّل َما( 541) َعِظيًما َأْجًرا اْلُم

، وقد أعطانا اهلل سبحانه وتعالى مثاال عمليا بأيمان قوم  "(542) َعِليًما َشاِكًرا الَلُه َوَكاَن َوآَمّْنُتْم

يونس ورفع عذاب الخزي عنهم أليمانهم لما رأوا العذاب مقبال عليهم كما في قوله تعالى من 

 اَكَشْفَّن آَمُّنوا َلَما ُيوُّنَس َقْوَم ِإَلا ِإيَماُّنَها َفَّنَفَعَها آَمَّنْت َقْرَيٌة َكاَّنْت َفَلْوَلا "سورة يونس 
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ًَ َوَلْو( 44) ِحين  ِإَلى َوَمَتْعَّناُهْم الُدّْنَيا اْلَحَياِة ِفي اْلِخْزِي َعَّذاَّب َعّْنُهْم  ِفي َمْن َلآَمَن َرُبَك َشا
ِْْمِّنيَن َيُكوُّنوا َحَتى الَّناَس ُتْكِرُه َأَفَأّْنَت َجِميًعا ُكُلُهْم اْلَأْرِض  ".( 44) ُم

خاتم األنبياء والمرسلين صلوات  هرسولعبده وشريك له محمدًا  الال اله إال اهلل وحده اللهم ألهمنا 

 .في الدنيا والبرز  والمحشر والمستقراهلل وسالمه عليهم أجمعين 

 

 -:خواطر في يوم القيامة واألرض التي سنحشر عليها (8
 

لقد تكلم العلماء والمفسرين كثيرًا عن أحداث يوم القيامة واألهوال التدي ستصديب العدالم فدي     

 الَّنااسُ  َأُيَهاا  َياا "  يوم القيامة كما قال اهلل سبحانه وتعالى فدي كتابده الكدريم فدي بدايدة سدورة الحدج       
ًٌ  الَسااَعةِ  َزْلَزَلَة ِإَن َرَبُكْم اَتُقوا  َأْرَضاَعتْ  َعَماا  ُمْرِضاَعةٍ  ُكاّلُ  َتاّْذَهّلُ  َتَرْوَّنَهاا  َياْومَ ( 5) َعِظايمٌ  َشاْي
"(7) َشاِديدٌ  الَلِه َعَّذاَّب َوَلِكَن ِبُسَكاَرى ُهْم َوَما ُسَكاَرى الَّناَس َوَتَرى َحْمَلَها َحْمّل  َّذاِت ُكُّل َوَتَضُع

وفددي حددال الرعددب  وهددذا يظهددر جليددا فددي حباتنددا الدددنيا عنددد وقددوع المصددائب والكددوارث الطبيعيددة   

حدديث الرسدول    الشديد ينسى كثيرا منا ماله وولده وكل شيء إلنقاذ حياته وعند التأمدل والتفكدر فدي   

َمْن َأْصَبَح ِمْنُكْم آِمًنا ِفدي  الكريم عليه وعلى اله وصحبه وكافة األنبياء والمرسلين الصالة والسالم "

رواه الترمدذي وابدن ماجدة وابدن     ِسْرِبِه ُمَعاًفى ِفي َجَسدِدِه ِعْندَدُه ُقدوُت َيْوِمدِه َفَكَأَنَمدا ِحيدَزْت َلدُه الدُدْنَيا        

، فقدد سلسدل الرسدول الكدريم عليده الصدالة والسدالم وبشدكل دقيدق جددا احتياجددات            حبدان والطبراندي  

اإلنسان األساسية فدي هدذه الددنيا ، فداألمن الشخصدي مقددم علدى كدل شديء لددى اإلنسدان ويسدمونه             

اليوم )األمن العدام( ومدن ثدم الصدحة فدي المرتبدة الثانيدة )التدأمين الصدحي( ومدن ثدم الغدذاء والمداء              

ئي( ، فلدو فرضدنا وقدوع كارثدة ال سدامح اهلل كدالزالزل والبدراكين فاألولويدة هدي إنقداذ           )التأمين الغذا

والعلدم والطدب الحدديث    )النفس وعدم االكتراث بالصحة والغذاء وينسى اإلنسان كل هذه االحتياجات 

هرمددون يمنددع الدددماغ مددن الشددعور بدداأللم حتددى تنتهددي المحنددة    فرازإاثبددت هددذا حيددث يقددوم الجسددم بدد 

وينظر إلى صحته أيضدا وال يكتدرث   فإذا انتهت األزمة ينظر إلى نفسه هل أصيب ،  ي أمان(ويكون ف

إلددى المدداء والغددذاء )المددريض المتددألم مددثال ال يشددعر بددالجوع والعطددش وهمدده أن يددزول األلددم الددذي      

 يعانيه( ، وعند تمام األمن والصحة يشعر اإلنسان بالجوع والعطش .

 

اإلنسان عندد فقددان أمنده أولويتده األولدى تخلديص نفسده وال يشدعر          والغاية من هذا التوضيح هو أن

 بمن حوله من الناس وأي رعب أو فزع أكبر من يوم القيامة.

عند العدودة إلدى يدوم القيامدة وأرض المحشدر التدي سنحشدر عليهدا نتأمدل فدي هدذا اآليدات الكريمدات              

 -واألحاديث الشريفة والتي هي:
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 (44) " إبراهيماْلَقَهاِر اْلَواِحِد ِلَلِه َوَبَرُزوا َوالَسَماَواُت اْلَأْرِض َغْيَر اْلَأْرُض ُتَبَدُّل َيْوَم"
 ُعِطَلاتْ  اْلِعَشاارُ  َوِإَّذا( 1) ُساِيَرتْ  اْلِجَبااّلُ  َوِإَّذا( 7) اّْنَكَدَرْت الُّنُجوُم َوِإَّذا( 5) ُكِوَرْت الَشْمُس ِإَّذا"
 (2)"التكوير ُزِوَجْت الُّنُفوُس َوِإَّذا( 1) ُسِجَرْت اْلِبَحاُر َوِإَّذا( 1) ُحِشَرْت اْلُوُحوُش َوِإَّذا( 4)
 اْلُقُبااوُر َوِإَّذا( 1) ُفِجااَرْت اْلِبَحاااُر َوِإَّذا( 7) اّْنَتَثااَرْت اْلَكَواِكااُّب َوِإَّذا( 5) اّْنَفَطااَرْت الَسااَماًُ ِإَّذا "

 (1)"األّنفطار َوَأَخَرْت َقَدَمْت َما َّنْفٌس َعِلَمْت( 4) ُبْعِثَرْت
 (7)الزلزلة "َأْثَقاَلَها اْلَأْرُض َوَأْخَرَجِت( 5) ِزْلَزاَلَها اْلَأْرُض ُزْلِزَلِت ِإَّذا"
 َتاَرى  َلاا ( 521) َصْفَصاًفا  َقاًعاا  َفَياَّذُرَها ( 521) َّنْساًفا  َرِباي  َيّْنِساُفَها  َفُقاّلْ  اْلِجَباِّل َعِن َوَيْسَأُلوَّنَك"

 َفَلاا  ِللاَرْحَمنِ  اْلَأْصاَواتُ  َوَخَشاَعتِ  َلاهُ  ِعاَوجَ  َلاا  الاَداِعيَ  َيَتِبُعاونَ  َيْوَمِِاّذٍ ( 522) َأْمًتاا  َوَلاا  ِعَوًجاا  ِفيَها
 (524)طه "َهْمًسا ِإَلا َتْسَمُع

ُيْحَشُر الَناُس َيدْوَم اْلِقَياَمدِة َعَلدى َأْرٍض َبْيَضداَء َعْفدَراَء َكُقْرَصدِة        "الَلُه َعَلْيِه َوَسَلَم َصَلَقاَل َرُسوُل الَلِه 

 " متفق عليه الَنِقِي َلْيَس ِفيَها َعَلٌم ِلَأَحٍد

َواْثَنداِن َعَلدى   ُيْحَشدُر الَنداُس َعَلدى َثَلداِث َطَراِئدَق َراِغِبديَن َراِهِبديَن        الَلُه َعَلْيِه َوَسَلَم َقاَل " َصَلَعْن الَنِبِي 

ُل َمَعُهدْم َحْيدُث   َبِعيٍر َوَثَلاَثٌة َعَلى َبِعيٍر َوَأْرَبَعٌة َعَلى َبِعيدٍر َوَعَشدَرٌة َعَلدى َبِعيدٍر َوَيْحُشدُر َبِقَيدَتُهْم الَنداُر َتِقيد        

 " متفق عليه ْم َحْيُث َأْمَسْواَقاُلوا َوَتِبيُت َمَعُهْم َحْيُث َباُتوا َوُتْصِبُح َمَعُهْم َحْيُث َأْصَبُحوا َوُتْمِسي َمَعُه

 

خبرندا بدأن ارض المحشدر هدي نفدس أرضدنا التدي        ت ةالشريف ةديث النبوياحهذه اآليات الكريمات واأل

 ويسجر )يسدخن(   نعيش عليها ولكنها يوم القيامة لن يكون فيها قطرة ماء واحدة ألن الماء سيتفجر

والتددي سددتنفجر مددن كددل مكددان مغطيددة األرض بالكامددل حتددى   ويتبخددر بفعددل انفجددار البددراكين الهائلددة  

الوديان والجبال التي ستنسف وتعددل وتسدتوي بدالحمم التدي فدي بداطن األرض وهدذا مدا وصدفه اهلل          

سبحانه باألثقال وينطبق هذا على وصف األرض بالبيضاء وكذلك على النار التي تحشر الناس كلها 

سديتبخر أو ينددزل إلدى أعمدداق األرض بددل الحمددم أو كالهمددا    ، فالمداء إمددا  تددل علددى الحمدم البركانيددة   

 واهلل أعلم وأجل.

 -األسئلة التي يشملها الموضوع:

 ؟ ةكم عدد مراتب اآلخر -1(8

كثيرا ما راودني هذا السؤال وعند التأمل به وجدت واهلل أعلم أن اهلل جعل لندا ثدالث مراتدب أساسدية     

وأصدحاب األعدراف ) مدن هدم ليسدوا فدي الجندة         لآلخرى )أصحاب الجنة)أن شاء اهلل نكدون مدنهم( ،  

 وال في النار وسيدخلهم اهلل الجنة بعدها(، وأصحاب النار)والعياذ  باهلل جنبنا وإياكم أجمعين((.
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 اْلَمْيَمَّناةِ  َفَأْصاَحاّبُ ( 2) َثَلاَثاةً  َأْزَواًجا َوُكّْنُتْم "ومن ثم ذكر اهلل سبحانه وتعالى في سورة الواقعدة  
( 52) الَسااِبُقونَ  َوالَسااِبُقونَ ( 4) اْلَمْشاَأَمةِ  َأْصاَحاّبُ  َماا  اْلَمْشاَأَمةِ  َوَأْصاَحاّبُ ( 4) اْلَمْيَمَّناةِ  َأْصَحاُّب َما

، وهددم علددى ثالثددة أصددناف السددابقون وأصددحاب   "(57) الَّنِعاايِم َجَّناااِت ِفااي (55) اْلُمَقَرُبااوَن ُأوَلِِااَك

 ياذ باهلل( ، فهل هذه هي المراتب فقط ؟اليمين )في الجنة( وأصحاب الشمال )في النار والع

ذكر في القدرآن الكدريم والسدنة النبويدة أن للجندة مراتدب عددة وأعالهدا هدي الوسديلة والتدي سديكون             

التدي فدي أدناهدا المندافقون     فيها نبينا محمد عليه الصالة والسالم وفي الندار مراتدب عديددة وطبقدات     

، ويمكن القول أن هناك عدد غير منتهدي مدن مراتدب     من كفر من أصحاب المائدةوفرعون وقومه و

 الجنة والنار كاألعداد التي اخترعها البشر كما يلي

∞.................11،1،8،7،6،5،4،3،2،1،1،-1،-2،-3،-4،-5،-6،-7،-8،-1،-11......- ∞ 

ما النهايدة   فالصفر هم أهل األعراف ،الموجب مراتب الجنة إلى ما النهاية والسالب مراتب النار إلى

 واهلل أعلم واجل.القادر على كل شيء  عًز وجل، وهذا ليس بالكثير وال بالكبير على اهلل 

 

 كم سننعم في الجنة وكم سيعذب من في النار والعياذ باهلل؟ -2(8

 

" َفَأَماا اَلاِّذيَن َشاُقوا َفِفاي الَّنااِر َلُهاْم        يقول اهلل سبحانه وتعدالى فدي كتابده العزيدز مدن سدورة هدود       
( َخاِلِديَن ِفيَها َما َداَماِت الَساَماَواُت َواْلاَأْرُض ِإَلاا َماا َشااًَ َرُباَك ِإَن َرَباَك         521ِفيَها َزِفيٌر َوَشِهيٌّق )

( َوَأَما اَلِّذيَن ُسِعُدوا َفِفي اْلَجَّنِة َخاِلِديَن ِفيَها َماا َداَماِت الَساَماَواُت َواْلاَأْرُض     522َفَعاٌّل ِلَما ُيِريُد )
ًً َغْيَر َمْجُّذوٍّذ ) ًَ َرُبَك َعَطا  .("524ِإَلا َما َشا

كثيرا ما استوقفتني هذه اآليات الكريمات ، علمًا بأنها واضدحة مدن ناحيدة اللفدظ وهدي بقداء مدن فدي         

الجنة في الجنة مادامت السماوات واألرض وبقاء من في النار في النار أيضا  ، وهي تخدالف كثيدرا   

، لكدن إذا   في القدرآن عدن أبديدة بقاءندا فدي الجندة أو فدي الندار ال سدامح اهلل         من المواضع الموجودة 

فكرنا قليال وقرأنا حول ما أكتشفه علماء الغرب حول عمر الكدون االفتراضدي  ومدا ذكدر فدي القدرآن       

الكريم من تبدل األرض والسماوات يدوم القيامدة لكنهدا لدن تدزول فسدنرى أن ال تعدارض بدين األبديدة          

فالشددمس مددثال قدددر العلمدداء عمرهددا منددذ خلقهددا اهلل بمليددار ونصددف مددن    يم أو العددذاب ، ونهايددة النعدد

السنين األرضية وهي في بداية احتراقها باالندماج الندووي وقددر العلمداء أنهدا سدتخمد فدي غضدون        

يختفددي بسددرعة كمددا بدددأ باالنفجددار الكبيددر   خمددس أو سددت مددن مليددارات السددنين ، والكددون أيضددا قددد   

ما يسمى الثقوب السوداء والي ال يسلم مدن جاذبيتهدا حتدى الضدوء ،وقدد ذكدره اهلل        سينتهي بظاهرة

 اْلُكاَّنسِ  اْلَجاَوارِ ( 51) ِبااْلُخَّنسِ  ُأْقِسامُ  َفَلاا  "سبحانه وأقسم به في قوله تعدالى مدن سدورة التكدوير     
، وألن الجنة والنار ستكون ضمن الكون الدذي سديختفي   ويقصد بها سبحانه الثقوب السوداء  "(51)
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واهلل أعلم ، وكما قلنا أن الزمن شيء من مخلوقات اهلل سبحانه وال يحده اهلل سبحانه شديء  يوما ما 

 الزمان وال مكان كما بينا سابقا .

ا ندوح  فإذا قدرنا عمر السماوات واألرض بمليارات السنين وعمرنا ال يتجاوز المئة سنة )عدا سديدن 

وسيدنا آدم والسابقون األولون أعمدارهم قدد تتجداوز األلدف سدنة( فمقارندة مليدارات السدنين بعمرندا          

، األرض والسماء والجنة والندار معهمدا    عًز وجلسيكون هو األبدية بالنسبة لنا وبعدها سينهي اهلل 

أما االستثناء من النار فهم الناس الذين يدخلون الجنة بعددما نقدوا مدن ذندوبهم فدي الندار واألحاديدث        

تزول النددار معهددا ومددن فيهددا طبعددا مددن المعددذبين ،  سددفددي ذلددك كثيددر وبعددد زوال األرض والسددماوات  

ألرض بعددد زوال ا عددًز وجددلالددرحمن  عندددواالسددتثناء الثدداني فلقسددم مددن أهددل الجنددة الددذين سدديبقون  

، كمدا قدرب اهلل سدبحانه وتعدالى إبلديس اللعدين وجعلده مدع المالئكدة          والسماوات ستزول الجنة معهدا  

 مددن دوندده وال يسددأل عمددا يفعددل وكددل  مددا يشدداء ويخلددق مددا يشدداء متددى يشدداء  اهلل ويفعددل المقددربين ، 

 سبحانه وتعالى عما يشركون واهلل أعلم واجل. ،يسألون 

 

عليده وسدلم بأصدبعيه     َصدَل اهلل  ا أشدار رسدولنا الكدريم محمدد     لما لم تقم السداعة إلدى اآلن كمد    -3(8

 ؟لوسطى السبابة وا

 

" عن َسْهِل ْبِن َسْعٍد 345ص16لشريف المتفق عليه وهذه رواية البخاري جفي الحديث ا 

َعَلْيِه َوَسَلَم ُبِعْثُت  َصَل اهلل َعَلْيِه َوَسَلَم َيُقوُل َقاَل َرُسوُل الَلِه  َصَل اهلل الَساِعِدِي َصاِحِب َرُسوِل الَلِه 

َصَل أكد رسولنا الكريم محمد  َأَنا َوالَساَعَة َكَهِذِه ِمْن َهِذِه َأْو َكَهاَتْيِن َوَقَرَن َبْيَن الَسَباَبِة َواْلُوْسَطى"

ة ، فلما لم تقم أن الساعة قريبة منا جدا كقرب السبابة من الوسطى في اليد الواحد َعَلْيِه َوَسَلَم اهلل 

 اآلن ؟ الساعة إلى

بمئة وخمسين ألف سنة على اقل تقدير وبيننا وبين رسولنا الكريم  قدر علماء الغرب عمر اإلنسان 

سنة وقد ظهرت العالمات الصغرى للساعة جميعها  1511صلوات اهلل عليه وسالمه أقل من 

منها الحديث المتفق عليه وهذه رواية باتفاق علماء المسلمين وباألحاديث النبوية الشريفة والتي 

َعَلْيِه َوَسَلَم َكاَن  َصَل اهلل َأَن َرُسوَل الَلِه  " َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي الَلُه َعْنُه452ص14البخاري ج

َقاَل اْلِإيَماُن َأْن ُتْؤِمَن ِبالَلِه َيْوًما َباِرًزا ِللَناِس ِإْذ َأَتاُه َرُجٌل َيْمِشي َفَقاَل َيا َرُسوَل الَلِه َما اْلِإيَماُن 

َقاَل اْلِإْسَلاُم َأْن َتْعُبَد َوَمَلاِئَكِتِه َوُكُتِبِه َوُرُسِلِه َوِلَقاِئِه َوُتْؤِمَن ِباْلَبْعِث اْلآِخِر َقاَل َيا َرُسوَل الَلِه َما اْلِإْسَلاُم 

َوُتْؤِتَي الَزَكاَة اْلَمْفُروَضَة َوَتُصوَم َرَمَضاَن َقاَل َيا َرُسوَل الَلِه َما  الَلَه َوَلا ُتْشِرَك ِبِه َشْيًئا َوُتِقيَم الَصَلاَة

ا َرُسوَل الَلِه َمَتى اْلِإْحَساُن َقاَل اْلِإْحَساُن َأْن َتْعُبَد الَلَه َكَأَنَك َتَراُه َفِإْن َلْم َتُكْن َتَراُه َفِإَنُه َيَراَك َقاَل َي

َها ا اْلَمْسُئوُل َعْنَها ِبَأْعَلَم ِمْن الَساِئِل َوَلِكْن َسُأَحِدُثَك َعْن َأْشَراِطَها ِإَذا َوَلَدْت اْلَمْرَأُة َرَبَتالَساَعُة َقاَل َم

ُهَن ِإَلا ُمَفَذاَك ِمْن َأْشَراِطَها َوِإَذا َكاَن اْلُحَفاُة اْلُعَراُة ُرُءوَس الَناِس َفَذاَك ِمْن َأْشَراِطَها ِفي َخْمٍس َلا َيْعَل

ُثَم اْنَصَرَف الَرُجُل َفَقاَل ُرُدوا  } ِإَن الَلَه ِعْنَدُه ِعْلُم الَساَعِة َوُيْنِزُل اْلَغْيَث َوَيْعَلُم َما ِفي اْلَأْرَحاِم { الَلُه

فبمقارنة عمر  ، الَناَس ِديَنُهْم" َعَلَي َفَأَخُذوا ِلَيُرُدوا َفَلْم َيَرْوا َشْيًئا َفَقاَل َهَذا ِجْبِريُل َجاَء ِلُيَعِلَم
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النبي محمد عليه الصالة والسالم إلى اآلن نجد أن مقارنة أصبعين  ةاإلنسان بالفترة بين بعث

الرسول عليه الصالة والسالم السبابة والوسطى بالنسبة ألصابعه العشر مقارنة منطقية جدا ، أما 

إال اهلل سبحانه وتعالى وال يغرنكم من يتحدث أحد ه لن يعلملم والموعد الحقيقي لقيام الساعة فال و

من الدجالين والذين ينظرون في النجوم ومحللي عن الموعد ويقدر له وقد يعطي موعدا ثابتا له 

 .و......الخاألبراج الشركية 

 

 تأمالت في تسلسل شروق الشمس من مغربها وخروج الدجال. -4(8

 

الوقت الحقيقي ليوم القيامة أو ألحداثها ، لكننا تقدير أو كما قلنا سابقا ال أحد يستطيع معرفة 

َعْن الَنَواِس " 176ص14والذي رواه كثيرون وهذا لفظ مسلم جوبالتأمل في الحديث الشريف 

َعَلْيِه َوَسَلَم الَدَجاَل َذاَت َغَداٍة َفَخَفَض ِفيِه َوَرَفَع َحَتى َظَنَناُه  َصَل اهلل َذَكَر َرُسوُل الَلِه  ْبِن َسْمَعاَن َقاَل

ْرَت الَدَجاَل َغَداًة ِفي َطاِئَفِة الَنْخِل َفَلَما ُرْحَنا ِإَلْيِه َعَرَف َذِلَك ِفيَنا َفَقاَل َما َشْأُنُكْم ُقْلَنا َيا َرُسوَل الَلِه َذَك

َنا ِه َوَرَفْعَت َحَتى َظَنَناُه ِفي َطاِئَفِة الَنْخِل َفَقاَل َغْيُر الَدَجاِل َأْخَوُفِني َعَلْيُكْم ِإْن َيْخُرْج َوَأَفَخَفْضَت ِفي

ُمْسِلٍم ِإَنُه  ِلِفيُكْم َفَأَنا َحِجيُجُه ُدوَنُكْم َوِإْن َيْخُرْج َوَلْسُت ِفيُكْم َفاْمُرٌؤ َحِجيُج َنْفِسِه َوالَلُه َخِليَفِتي َعَلى ُك

َعَلْيِه َفَواِتَح ُسوَرِة َشاٌب َقَطٌط َعْيُنُه َطاِفَئٌة َكَأِني ُأَشِبُهُه ِبَعْبِد اْلُعَزى ْبِن َقَطٍن َفَمْن َأْدَرَكُه ِمْنُكْم َفْلَيْقَرْأ 

اَث ِشَماًلا َيا ِعَباَد الَلِه َفاْثُبُتوا ُقْلَنا َيا َرُسوَل اْلَكْهِف ِإَنُه َخاِرٌج َخَلًة َبْيَن الَشْأِم َواْلِعَراِق َفَعاَث َيِميًنا َوَع

 َأْرَبُعوَن َيْوًما َيْوٌم َكَسَنٍة َوَيْوٌم َكَشْهٍر َوَيْوٌم َكُجُمَعٍة َوَساِئُر َأَياِمِه َكَأَياِمُكْمالَلِه َوَما َلْبُثُه ِفي اْلَأْرِض َقاَل 

ْلَيْوُم اَلِذي َكَسَنٍة َأَتْكِفيَنا ِفيِه َصَلاُة َيْوٍم َقاَل َلا اْقُدُروا َلُه َقْدَرُه ُقْلَنا َيا َرُسوَل ُقْلَنا َيا َرُسوَل الَلِه َفَذِلَك ا

ُيْؤِمُنوَن ِبِه الَلِه َوَما ِإْسَراُعُه ِفي اْلَأْرِض َقاَل َكاْلَغْيِث اْسَتْدَبَرْتُه الِريُح َفَيْأِتي َعَلى اْلَقْوِم َفَيْدُعوُهْم َف

َكاَنْت ُذًرا  َوَيْسَتِجيُبوَن َلُه َفَيْأُمُر الَسَماَء َفُتْمِطُر َواْلَأْرَض َفُتْنِبُت َفَتُروُح َعَلْيِهْم َساِرَحُتُهْم َأْطَوَل َما

ْنَصِرُف َعْنُهْم َوَأْسَبَغُه ُضُروًعا َوَأَمَدُه َخَواِصَر ُثَم َيْأِتي اْلَقْوَم َفَيْدُعوُهْم َفَيُرُدوَن َعَلْيِه َقْوَلُه َفَي

ُنوَزِك َفَتْتَبُعُه َفُيْصِبُحوَن ُمْمِحِليَن َلْيَس ِبَأْيِديِهْم َشْيٌء ِمْن َأْمَواِلِهْم َوَيُمُر ِباْلَخِرَبِة َفَيُقوُل َلَها َأْخِرِجي ُك

الَسْيِف َفَيْقَطُعُه َجْزَلَتْيِن َرْمَيَة اْلَغَرِض ُكُنوُزَها َكَيَعاِسيِب الَنْحِل ُثَم َيْدُعو َرُجًلا ُمْمَتِلًئا َشَباًبا َفَيْضِرُبُه ِب

َيَم َفَيْنِزُل ِعْنَد ُثَم َيْدُعوُه َفُيْقِبُل َوَيَتَهَلُل َوْجُهُه َيْضَحُك َفَبْيَنَما ُهَو َكَذِلَك ِإْذ َبَعَث الَلُه اْلَمِسيَح اْبَن َمْر

َمْهُروَدَتْيِن َواِضًعا َكَفْيِه َعَلى َأْجِنَحِة َمَلَكْيِن ِإَذا َطْأَطَأ َرْأَسُه َقَطَر  اْلَمَناَرِة اْلَبْيَضاِء َشْرِقَي ِدَمْشَق َبْيَن

َيْنَتِهي َحْيُث َيْنَتِهي  َوِإَذا َرَفَعُه َتَحَدَر ِمْنُه ُجَماٌن َكالُلْؤُلِؤ َفَلا َيِحُل ِلَكاِفٍر َيِجُد ِريَح َنَفِسِه ِإَلا َماَت َوَنَفُسُه

ِمْنُه َفَيْمَسُح َفَيْطُلُبُه َحَتى ُيْدِرَكُه ِبَباِب ُلٍد َفَيْقُتُلُه ُثَم َيْأِتي ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم َقْوٌم َقْد َعَصَمُهْم الَلُه  َطْرُفُه

َلى ِعيَسى ِإِني َقْد َأْخَرْجُت َعْن ُوُجوِهِهْم َوُيَحِدُثُهْم ِبَدَرَجاِتِهْم ِفي اْلَجَنِة َفَبْيَنَما ُهَو َكَذِلَك ِإْذ َأْوَحى الَلُه ِإ

ُهْم ِمْن ُكِل ِعَباًدا ِلي َلا َيَداِن ِلَأَحٍد ِبِقَتاِلِهْم َفَحِرْز ِعَباِدي ِإَلى الُطوِر َوَيْبَعُث الَلُه َيْأُجوَج َوَمْأُجوَج َو

ُبوَن َما ِفيَها َوَيُمُر آِخُرُهْم َفَيُقوُلوَن َلَقْد َكاَن َحَدٍب َيْنِسُلوَن َفَيُمُر َأَواِئُلُهْم َعَلى ُبَحْيَرِة َطَبِرَيَة َفَيْشَر

ْن ِماَئِة ِبَهِذِه َمَرًة َماٌء َوُيْحَصُر َنِبُي الَلِه ِعيَسى َوَأْصَحاُبُه َحَتى َيُكوَن َرْأُس الَثْوِر ِلَأَحِدِهْم َخْيًرا ِم

ِه ِعيَسى َوَأْصَحاُبُه َفُيْرِسُل الَلُه َعَلْيِهْم الَنَغَف ِفي ِرَقاِبِهْم ِديَناٍر ِلَأَحِدُكْم اْلَيْوَم َفَيْرَغُب َنِبُي الَل
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ُدوَن ِفي َفُيْصِبُحوَن َفْرَسى َكَمْوِت َنْفٍس َواِحَدٍة ُثَم َيْهِبُط َنِبُي الَلِه ِعيَسى َوَأْصَحاُبُه ِإَلى اْلَأْرِض َفَلا َيِج

َزَهُمُهْم َوَنْتُنُهْم َفَيْرَغُب َنِبُي الَلِه ِعيَسى َوَأْصَحاُبُه ِإَلى الَلِه َفُيْرِسُل الَلُه  اْلَأْرِض َمْوِضَع ِشْبٍر ِإَلا َمَلَأُه

ا ْنُه َبْيُت َمَدٍر َوَلَطْيًرا َكَأْعَناِق اْلُبْخِت َفَتْحِمُلُهْم َفَتْطَرُحُهْم َحْيُث َشاَء الَلُه ُثَم ُيْرِسُل الَلُه َمَطًرا َلا َيُكُن ِم

 َفَيْوَمِئٍذ َتْأُكُل َوَبٍر َفَيْغِسُل اْلَأْرَض َحَتى َيْتُرَكَها َكالَزَلَفِة ُثَم ُيَقاُل ِلْلَأْرِض َأْنِبِتي َثَمَرَتِك َوُرِدي َبَرَكَتِك

ْقَحَة ِمْن اْلِإِبِل َلَتْكِفي اْلِفَئاَم ِمْن اْلِعَصاَبُة ِمْن الُرَماَنِة َوَيْسَتِظُلوَن ِبِقْحِفَها َوُيَباَرُك ِفي الِرْسِل َحَتى َأَن الِل

ْن الَناِس َفَبْيَنَما الَناِس َوالِلْقَحَة ِمْن اْلَبَقِر َلَتْكِفي اْلَقِبيَلَة ِمْن الَناِس َوالِلْقَحَة ِمْن اْلَغَنِم َلَتْكِفي اْلَفِخَذ ِم

ُذُهْم َتْحَت آَباِطِهْم َفَتْقِبُض ُروَح ُكِل ُمْؤِمٍن َوُكِل ُمْسِلٍم َوَيْبَقى ُهْم َكَذِلَك ِإْذ َبَعَث الَلُه ِريًحا َطِيَبًة َفَتْأُخ

 ِشَراُر الَناِس َيَتَهاَرُجوَن ِفيَها َتَهاُرَج اْلُحُمِر َفَعَلْيِهْم َتُقوُم الَساَعُة"

وعند ما لفت انتباهي في الحديث الشريف هو فترة مكوث الدجال وألهمية الحديث وضعته كله ، 

َحَدَثَنا َأُبو  "174ص14ج ربط الحديث السابق بالحديث الشريف المتفق عليه وهذا لفظ البخاري

َعَلْيِه َوَسَلَم َلا َتُقوُم الَساَعُة َحَتى َتْطُلَع الَشْمُس  َصَل اهلل َقاَل َرُسوُل الَلِه  ُهَرْيَرَة َرِضَي الَلُه َعْنُه َقاَل

} َلا َيْنَفُع َنْفًسا ِإيَماُنَها َلْم َتُكْن آَمَنْت ِمْن َقْبُل  ِمْن َمْغِرِبَها َفِإَذا َرآَها الَناُس آَمَن َمْن َعَلْيَها َفَذاَك ِحيَن

الب مغناطيسية األرض كما قاله قسم من نرى أن الشمس سوف تشرق من مغربها بسبب انق، {"

في خلقه جميعا يفعل ما يشاء متى ما يريد  عًز وجلعلماء الغرب أو بأي سبب ثاٍن والمسبب اهلل 

عليه وعلى نبينا وكافة األنبياء والمرسلين كما أمر النار أن تكون بردا وسالما على سيدنا إبراهيم 

وعندها سيؤمن من في األرض جميعا ويتوب وعندها يكون باب التوبة قد أغلق  الصالة والسالم 

)وهذا دليل على أن الناس يعرفون بدين اإلسالم وسيبقى تعاليم الدين الحنيف إلى ذلك الوقت أو 

 عليهم من شدة فزعهم بالحدث الجلل يؤمنوا جميعا كما أمن قوم يونس عند رؤيتهم للعذاب القادم

وبعدها تعود الشمس إلى الشروق من مشرقها كعادتها ولكن ببطىء شديد أجل( ، واهلل أعلم و

)وهذا  فيكون يوما كسنة ويوما كشهر ويوما كأسبوع وترجع األرض إلى سرعة دورانها المعتادة

أي أن بعد شروق الشمس من مغربها   ، أعجاز علمي لدوران األرض وعالقته بالشمس ( 

 لم وأجل.فورا واهلل أعسيخرج الدجال 
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يحاسب الناس بعدالة مطلقة ويزيد  عًز وجلقبل كتابة هذا الموضوع يجب علينا التذكير بأن اهلل 

عليها من فضله لمن يشاء فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ال راد لحكمه وال معقب ألحكامه وال 

 يخشى أحدا من خلقه جل في عاله .

 ِفي َأْمَواَلُهْم ُيّْنِفُقوَن اَلِّذيَن َمَثُّل " يقول اهلل سبحانه وتعالى في كتابه العزيز من سورة البقرة
 َيَشاًُ ِلَمْن ُيَضاِعُف َوالَلُه َحَبٍة ِماَُِة ُسّْنُبَلٍة ُكِّل ِفي َسَّناِبَّل َسْبَع َأّْنَبَتْت َحَبٍة َكَمَثِّل الَلِه َسِبيِّل
، لقد حيرتني هذه اآلية الكريمة ، فبأي مقياس يضاعف اهلل الحسنات ،  "(715) َعِليٌم َواِسٌع َوالَلُه
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هي المقياس وهذا كالم دقيق إلى حد ما ، لكن بعد التفكير مليا في في بادئ األمر كنت أظن أن النية 

األمر وجدت عوامل كثيرة تؤثر على مقياس كمية مضاعفة الحسنات وهي الزمان والمكان 

 -ز كالتالي:والظرف وسنفصلها بإيجا

نعني الزمان هنا هو وقت حدوث الحسنة أو المعصية على حد سواء ، فالذي عمل   -الزمان :

حسنة في وقت الرسول محمد عليه وعلى كافة األنبياء والمرسلين الصالة والسالم ليس بقيمة من 

ليه عملها في وقتنا الحاضر ، فالذي يصلي ركعتين في جوف الليل مثال وقت الرسول محمد ع

وعلى كافة األنبياء والمرسلين الصالة والسالم وهو في حضرته وحوله من الصحابة ومن يعينوه 

على الحق وكم قليل من الملهيات أقل أجرا ممن ينفق في وقتنا الحالي على ما في وقتنا من 

الملهيات عن ذكر اهلل وعدم وجود الرسول الكريم محمد عليه وعلى كافة األنبياء والمرسلين 

الذي رواه الصالة والسالم بيننا وال يوجد من يعينه على الحق إال ما ندر وكما جاء في الحديث 

َعَلْيِه َوَسَلَم َمَعَنا ُمَعاُذ بن َجَبٍل  َصَل اهلل " ُكَنا َمَع َرُسوِل الَلِه 14ص4الطبراني في المعجم الكبير ج

َقاَل : " َما َعاِشَر َعَشَرٍة ، َفُقْلَنا : َيا َرُسوَل الَلِه ، َهْل ِمْن َقْوٍم َأْعَظُم ِمَنا َأْجًرا آَمَنا ِبَك َواَتَبْعَناَك ؟ 

َم ، َبْيَن َأْظُهِرُكْم َيْأِتيُكُم اْلَوْحُي ِمَن الَسَماِء ، َقْوٌم َعَلْيِه َوَسَل َصَل اهلل َيْمَنُعُكْم ِمْن َذِلَك َوَرُسوُل الَلِه 

وَلِئَك َأْعَظُم ِمْنُكْم َيْأِتيِهْم ِكَتاٌب َبْيَن َلْوَحْيِن َفُيْؤِمُنوَن ِبِه َوَيْعَمُلوَن ِبَما ِفيِه ، ُأوَلِئَك َأْعَظُم ِمْنُكْم َأْجًرا ، ُأ

ن العظيم هو آالقر،الحديث الكريم واضح وبه داللة أيضا على أن  ُكْم َأْجًرا "َأْجًرا ، ُأوَلِئَك َأْعَظُم ِمْن

  الرسول الباقي إلى أن يشاء اهلل بيننا .

كما كما أن لبعض األزمنة خصوصية فشهر رمضان العمل فيه أكثر أجرا من غيره من الشهور 

 َأِبي ُهَرْيَرَة َقاَل " َعْن176ص11جاء في الحديث المتفق عليه وهذا لفظ احمد في مسنده ج

َعَلْيِه َوَسَلَم َقْد َجاَءُكْم َرَمَضاُن َشْهٌر ُمَباَرٌك اْفَتَرَض الَلُه  َصَل اهلل َلَما َحَضَر َرَمَضاُن َقاَل َرُسوُل الَلِه 

َوُتَغُل ِفيِه الَشَياِطيُن ِفيِه َلْيَلٌة َخْيٌر ِمْن َعَلْيُكْم ِصَياَمُه ُتْفَتُح ِفيِه َأْبَواُب اْلَجَنِة َوُتْغَلُق ِفيِه َأْبَواُب اْلَجِحيِم 

، وكذلك ليلة القدر في شهر رمضان والعشر األولى من ذي  َأْلِف َشْهٍر َمْن ُحِرَم َخْيَرَها َفَقْد ُحِرَم"

 الحجة ويوم عاشوراء ويوم الجمعة وليلتها والتي فيها األعمال تضاعف لمن شاء اهلل.

مكان حدوث العمل الصالح ، فإذا كان الزمان واحدا والظرف أيضا وقام مكان هو نعني بال -المكان :

رجالن بقيام الليل أحدهما في مدينة مسلمة واآلخر في مدينة كافرة فأجر الذي في المدينة الكافرة 

قلة أو انعدام من أكثر من الذي في المدينة المسلمة لما يوجد في المدينة الكافرة من الملهيات و

و االحتقار ،  كما أن يدعون إلى البر و التقوة والحرب على المسلمين وإيذائهم ولو حتى بالكالم أ

هناك خصوصية لبعض األمكنة مثل المساجد والحرم المكي والمدني وبيت المقدس في زيادة 

ُزَبْيِر " َعْن َعْبِد الَلِه ْبِن ال 343ص32كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده ج األجور

َعَلْيِه َوَسَلَم َصَلاٌة ِفي َمْسِجِدي َهَذا َأْفَضُل ِمْن َأْلِف َصَلاٍة ِفيَما ِسَواُه ِمْن  َصَل اهلل َقاَل َقاَل َرُسوُل الَلِه 

، وفي ِفي َهَذا" اْلَمَساِجِد ِإَلا اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم َوَصَلاٌة ِفي اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َأْفَضُل ِمْن ِماَئِة َصَلاٍة 

َصَل اِفٍع َعْن َعْبِد الَلِه ْبِن ُعَمَرَأَن َرُسوَل الَلِه َن " 34ص3الحديث المتفق عليه وهذا لفظ البخاري ج

 .َعَلْيِه َوَسَلَم َقاَل َصَلاُة اْلَجَماَعِة َتْفُضُل َصَلاَة اْلَفِذ ِبَسْبٍع َوِعْشِريَن َدَرَجًة" اهلل 
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فالذي انفق دينارا وهو يكسب نقصد بالظرف هنا هو حالة ووضع من يعمل الحسنات ،  -الظرف:

باليوم عشرا أكثر أجرا ممن ينفق دينارا وهو يكسب باليوم مئة مثال إذا ثبتنا الزمان والمكان أي 

كانوا في نفس الزمان ونفس المكان أو البلدة ، والذي يعض الملك ويأمره بالمعروف وينهاه عن 

كر أكثر أجرا ممن يعض شخصا عاديا مثال لما في موعضة الملك من خطورة الموت ، والمنفق المن

 في الملمات أو العسر أكثر أجرا من المنفق في اليسر وهكذا...

" َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة ، َأَن 117ص3وأخيرا أذكر الحديث الشريف الذي رواه البزار ابن خزيمة ج

ْيِه َوَسَلَم ، َقاَل : ُكُل َعَمِل اْبِن آَدَم َلُه ، اْلَحَسَنُة ِبَعْشِر َأْمَثاِلَها ِإَلى َسْبِعِمَئِة ِضْعٍف ، َعَل َصَل اهلل الَنِبَي 

ِلي ،  ِمْن َأْجَقاَل : الَلُه : ِإاَل الِصَياَم ، َفُهَو ِلي ، َوَأَنا َأْجِزي ِبِه ، َيَدُع الَطَعاَم ِمْن َأْجِلي ، َوَيَدُع الَشَراَب

يِح اْلِمْسِك ، َوَيَدُع َلَذَتُه ِمْن َأْجِلي ، َوَيَدُع َزْوَجَتُه ِمْن َأْجِلي ، َوَلُخُلوُف َفِم الَصاِئِم َأْطَيُب ِعْنَد اهلِل ِمْن ِر

 .َوِللَصاِئِم َفْرَحَتاِن : َفْرَحٌة ِحيَن ُيْفِطُر ، َوَفْرَحٌة ِعْنَد ِلَقاِء َرِبِه"

 

 الكفار يوم القيامة؟ بهما أشد ما يعذب  -5(8

خالقنا ويعلم ما يريحنا وما يعذبنا  عًز وجلقبل اإلجابة على هذا السؤال يجب علينا تذكر أن اهلل 

 سبحانه وتعالى عما يشركون .

ألهل النار وهو في رأيي  ثالث مراتعند التأمل في القرآن الكريم نجد أن وضعية معينة تكررت 

ياكم منها أجمعين( وهي عدم الحياة أو الموت ، وقد إ)أعاذنا اهلل وأشد أنواع العذاب ألهل النار 

 -: وهي ثالث مواضعوردت كما قلنا في 

  "(24) َيْحَيى َوَلا ِفيَها َيُموُت َلا َجَهَّنَم َلُه َفِإَن ُمْجِرًما َرَبُه َيْأِت َمْن ِإَّنُه"  سورة طه -

( َوَيَتَجَّنُبَها اْلَأْشَقى 52( َسَيَّذَكُر َمْن َيْخَشى )4َفَّذِكْر ِإْن َّنَفَعِت الِّذْكَرى )" سورة األعلى -
 ("51) ُثَم َلا َيُموُت ِفيَها َوَلا َيْحَيى( 57( اَلِّذي َيْصَلى الَّناَر اْلُكْبَرى )55)

في سورة  وجّلعًز والموضع الثالث هو طلّب أهّل الّنار لخازن الّنار أن يقضي عليهم الله  -
 ُمْبِلُسوَن ِفيِه َوُهْم َعّْنُهْم ُيَفَتُر َلا( 24) َخاِلُدوَن َجَهَّنَم َعَّذاِّب ِفي اْلُمْجِرِميَن ِإَن " الزخرف

 َرُبَك َعَلْيَّنا ِلَيْقِض َماِلُك َيا َوَّناَدْوا( 21) الَظاِلِميَن ُهُم َكاُّنوا َوَلِكْن َظَلْمَّناُهْم َوَما( 21)
َِّْناُكْم َلَقْد (22) َماِكُثوَن ِإَّنُكْم َقاَّل  . " (24) َكاِرُهوَن ِلْلَحِّق َأْكَثَرُكْم َوَلِكَن ِباْلَحِّق ِج

وضعية عدم الموت أو الحياة ، وقد شعر بهذا الشعور كثير من المرضى  أبشعه من شعور وهو ما 

والذين يتألمون وال يستطيعون الحياة بشكل عادي فيطلبون ويتمنون الموت على ما هم فيه من 

 العذاب ووضعية عدم الحياة أو الموت.

لنار مالك )ربك( ستكبار الكفار وهم في جهنم بقولهم لخازن ااوعند تأملنا في اآلية الخيرة نجد 

 .والكفرة واستكبارهم حتى وهم يعذبونوليس ربنا ، فما أبشع الكفر 
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وقد ورد هذا العذاب في وضعية انتظار أهل المحشر من الكفار كما جاء في الحديث الذي رواه ابو 

" عن عبد اهلل بن مسعود قال : قال  211ص11حبان وابو يعلى وهذا لفظ الطبراني في األوسط ج

إن الكافر ليلجم بعرقه من شدة ذلك اليوم ، يعني : يوم القيامة » عليه وسلم :  َصَل اهلل هلل رسول ا

وهذا هو حالة االنتظار وحالة عدم الموت أو  ، «، حتى يقول : يا رب ، أرحني ولو إلى النار 

 )اللهم جنبنا وأهلينا وأبوينا والمسلمين والموحدين من آدم إلى قيام الساعة عذاب النار ، الحياة

 .برحمتك يا أرحم الراحمين وبكلمة ال إله إال اهلل( 

 

 

واجتنبددوا  كثيددرا مددا نسددمع أئمددة الجوامددع فددي أدعيددتهم وهددم يحددذرون مددن البدددع بقددولهم )          

( ، فمدا هدي البددع    األمور ، فأن كل محدثة بدعة ،وكل بدعة ضاللة ، وكدل ضداللة فدي الندار    محدثات 

 وكيف نفرقها عن السنة الحسنة ؟

هددي كددل أمددر مسددتحدث فددي الدددين لددم يعملدده رسددول اهلل محمددد عليدده وعلددى كافددة األنبيدداء       -البدددع :

التدابعين ويقصدد بهدا التقدرب      والمرسلين وآله أجمعين الصالة والسالم ولم يعملها كذلك الصحابة أو

، ونعطددي مثددل بسديط هددو االحتفددال بمولددد النبددي محمدد عليدده وعلددى كافددة األنبيدداء    عددًز وجددلإلدى اهلل  

والمرسلين وآله أجمعين الصالة والسالم ، حيث لم يفعلها الصدحابة أو التدابعين وإنمدا أدخلدت عليندا      

 .أمرنا بمخالفتهمبتقليدنا للنصارى وقد تشبها بالنصارى وهو ذنب ثان 

هذا تعريف بسيط للبدع وهو مقتصر بالدين وليس بالدنيا ، حيث أن استخدام السيارات والطائرات 

 َعْن واألحاديث الواردة في هذا الصدد كثيرة منها ليست بالبدع ألنها ال تخص الدين بل الدنيا ،

َمْن َأْحَدَث ِفي َأْمِرَنا َهَذا َما َلْيَس " َلُه َعَلْيِه َوَسَلَمال َصَلَقاَل َرُسوُل الَلِه  َقاَلْترضي اهلل عنها َعاِئَشَة 

 متفق عليه ، وهو حديث متواتر ومتفق عليه ، هذا باختصار شديد شرح البدع."ِمْنُه َفُهَو َرٌد

هي كل أمر قام به المسلم وأبتدئه واقتدى به المسلمين من بعده من األمور التي  -السنة الحسنة:

اهلل عليه وسلم  َصَلرغب اهلل بها من سننه وليست مستحدثة ، أي عمل بهذه السنة رسول اهلل 

 َقاَلَجِريِر ْبِن َعْبِد الَلِه عن  )، ولتوضيح ذلك أكثر تقرأ الحديث الشريف بتمعن والصحابة والتابعين

الَلُه َعَلْيِه َوَسَلَم َعَلْيِهْم الُصوُف َفَرَأى ُسوَء َحاِلِهْم َقْد  َصَلَجاَء َناٌس ِمْن اْلَأْعَراِب ِإَلى َرُسوِل الَلِه 

ُثَم ِإَن َرُجًلا ِمْن  َأَصاَبْتُهْم َحاَجٌة َفَحَث الَناَس َعَلى الَصَدَقِة َفَأْبَطُئوا َعْنُه َحَتى ُرِئَي َذِلَك ِفي َوْجِهِه َقاَل

ُسوُل الَلِه اْلَأْنَصاِر َجاَء ِبُصَرٍة ِمْن َوِرٍق ُثَم َجاَء آَخُر ُثَم َتَتاَبُعوا َحَتى ُعِرَف الُسُروُر ِفي َوْجِهِه َفَقاَل َر

ا َبْعَدُه ُكِتَب َلُه ِمْثُل َأْجِر َمْن َعِمَل ِبَها َمْن َسَن ِفي اْلِإْسَلاِم ُسَنًة َحَسَنًة َفُعِمَل ِبَه"الَلُه َعَلْيِه َوَسَلَم  َصَل

 ِمْثُل ِوْزِر َوَلا َيْنُقُص ِمْن ُأُجوِرِهْم َشْيٌء َوَمْن َسَن ِفي اْلِإْسَلاِم ُسَنًة َسِيَئًة َفُعِمَل ِبَها َبْعَدُه ُكِتَب َعَلْيِه

 ( َمْن َعِمَل ِبَها َوَلا َيْنُقُص ِمْن َأْوَزاِرِهْم َشْيٌء
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الَلُه  َصَلفالحديث واضح وضوح الشمس أن السنة الحسنة ال تكون إال بأعمال عملها النبي الكريم 

 الَلُه َعَلْيِه َوَسَلَم َصَلوالصحابة الكرام فقط ال في أحداث شيء لم يعمله الرسول الكريم  َعَلْيِه َوَسَلَم

وال صحابته وال التابعين رضوان اهلل عليهم أجمعين ، وفي الحديث التالي الذي في مسند البزار 

َأْخَبَرَنا َكِثيُر ْبُن َعْبِد اهلِل ْبِن َعْمِرو ْبِن َعْوٍف )شرح واضح على ما بينا سابقا  2صفحة  2الجز

" َمْن اهلل عليه وسلم ، َقاَل  َصَلُه ، َأّن َرُسوَل اهلِل اْلُمَزِنُي ، َعْن َأِبيِه ، َعْن َجِدِه ، َرِضَي الَلُه َعْن

ْن َيْنُقَص َأْحَيا ُسَنًة ِمْن ُسَنِتي َقْد ُأِميَتْت َبْعِدي ، َكاَن َلُه ِمْثُل َأْجِر َمْن َعِمَل ِبَها ِمَن الَناِس ِمْن َغْيِر َأ

َيْرَضى الَلُه َوَرُسوُلُه ِبَها ، َكاَن َعَلْيِه ِمْثَل َأْوَزاِر َمْن َعِمَل ِمْن ُأُجوِرِهْم َشْيًئا ، َوَمِن اْبَتَدَع ِبْدَعًة اَل 

 .ِبَها ِمَن الَناِس ِمْن َغْيِر َأْن ُيْنَتَقَص ِمْن َأْوَزاِرِهْم َشْيًئا"(
 -األسئلة التي يشملها الموضوع:

 لهم؟ عًز وجلهل كان االبتداع في الديانات السابقة وهل أقرها اهلل  -1(1

 

كان االبتداع موجودا في الديانات السابقة لإلسالم ومثل هذا في قوله سبحانه وتعالى في سورة 

 َوَجَعْلَّنا اْلِإّْنِجيَّل َوآَتْيَّناُه َمْرَيَم اْبِن ِبِعيَسى َوَقَفْيَّنا ِبُرُسِلَّنا آَثاِرِهْم َعَلى َقَفْيَّنا ُثَم "الحديد 
 اْبِتَغاًَ ِإَلا َعَلْيِهْم َكَتْبَّناَها َما اْبَتَدُعوَها َوَرْهَباِّنَيًة َوَرْحَمًة َرْأَفًة اَتَبُعوُه اَلِّذيَن ُقُلوِّب ِفي

 َفاِسُقوَن ِمّْنُهْم َوَكِثيٌر َأْجَرُهْم ِمّْنُهْم آَمُّنوا اَلِّذيَن َفآَتْيَّنا ِرَعاَيِتَها َحَّق َرَعْوَها َفَما الَلِه ِرْضَواِن
أجمعين ابتدعوا الرهبانية والتي يانا إالنصارى هداهم اهلل و، فاآلية الكريمة واضحة في أن  "(72)

لم يكتبها اهلل عليهم ، وفي هذه اآلية الكريمة أيضا أن اهلل سبحانه وتعالى أقرهم على هذه البدع 

واهي التي )والتي يقصد بها وجهه الكريم ال للتهرب من الفرائض أو االلتفاف عليها أو عمل الن

أمر اهلل تعالى باجتنابها ( والسبب هو وفاة الرسل الكرام ومنهم سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا 

رسلوا بهم لعدم أوكافة األنبياء والمرسلين الصالة والسالم دون أكمال الدعوة والرسالة التي 

 وتعالى .وحدانية اهلل سبحانه االعتقاد واإليمان المطلق بوصول الناس يومئذ إلى 

 

 ؟عًز وجلا ال تكون للتقرب من اهلل لم لماذا هذا التشديد في البدع ، -2(1

 

 -سؤال مهم جدا وسنفصل فيه لبيان خطورة البدع ، حرمت البدع علينا لألسباب التالية :

من  القرآن الكريم وحفظالفرائض والسنن والحالل والحرام كمال الدين من جميع النواحي  - أ

والتي تكفي المسلم للتقرب إلى اهلل سبحانه جل وكمية كبيرة من السنة الشريفة  التحريف

 في عاله.
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الغرض األساسي من البدعة هي ابتكار عبادة تقربنا من اهلل أكثر )لمن أخلص النية   - ب

والعمل( ، وهنا نقول أال يكفي ما فرضه اهلل علينا من الفرائض واتبعه بالسنن التي ال 

 هي كاألتييعملها أكثرنا و

ركعة سنن راتبه وما النهاية من  17الصالة خمس فرائض ، أما النوافل فال حصر لها  (7

في الليل والنهار لمن أراد االستزادة في الخير كصالة الليل والضحى وسنة  تالصلوا

 الوضوء....

الصوم شهر رمضان فقط فريضة ، السنن األيام البيض الثالث وصيام يوم وفطر يوم )صيام   (8

 سيدنا داود(.

 .الزكاة الفرض في النصاب فقط ، السنن غير محدودة األنفاق في الخير  (1

  .الحج الفريضة مرة واحدة ، السنن كل عام من أستطاع إليه سبيال  (11

سول اهلل الفريضة مرة واحدة ونكررها في الصالة ، أما شهادة أن ال اله إال اهلل وأن محمدا ر (11

 في السنن ما النهاية من التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد لمن أراد ذلك.

ففي اإلسالم أدعية كافية تعد بالعشرات لكل حال ولكل زمان ومكان ، ومن منا  عبادة الدعاء ، (12

 انيها والشعور بها.يستطيع إحصاءها وحفظها واألهم قولها واإلحساس بمع

إذن فأبواب الخير كثيرة وكثيرة جدا وتشغل الوقت كله لمن أراد أن يفعلها كلها فلما االبتداع ، 

َخَطَبَنا َرُسوُل  )َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َقاَل 48ص  7وسأذكركم بالحديث المتفق عليه وبرواية مسلم جزء 

َأُيَها الَناُس َقْد َفَرَض الَلُه َعَلْيُكْم اْلَحَج َفُحُجوا َفَقاَل َرُجٌل َأُكَل َعاٍم َيا " الَلُه َعَلْيِه َوَسَلَم َفَقاَل َصَلالَلِه 

َنَعْم َلَوَجَبْت َوَلَما  الَلُه َعَلْيِه َوَسَلَم َلْو ُقْلُت َصَلَرُسوَل الَلِه َفَسَكَت َحَتى َقاَلَها َثَلاًثا َفَقاَل َرُسوُل الَلِه 

ِفِهْم َعَلى َأْنِبَياِئِهْم اْسَتَطْعُتْم ُثَم َقاَل َذُروِني َما َتَرْكُتُكْم َفِإَنَما َهَلَك َمْن َكاَن َقْبَلُكْم ِبَكْثَرِة ُسَؤاِلِهْم َواْخِتَلا

، واستندت الى تلك  ْيُتُكْم َعْن َشْيٍء َفَدُعوُه"(َفِإَذا َأَمْرُتُكْم ِبَشْيٍء َفْأُتوا ِمْنُه َما اْسَتَطْعُتْم َوِإَذا َنَه

الرواية في صحيح مسلم لبيان أمرين وهما أن المسلمين كانوا على طاقة كبيرة من األيمان في 

لذا طلبوا زيادة في العبادات وقد ال يفعلوها مستقبال  الَلُه َعَلْيِه َوَسَلَم َصَلعهد الرسول محمد 

ونحن اشد انشغاال وضعفا ، وثانيهما هو األخذ بما قاله اهلل سبحانه وبلغه  النشغالهم أو لضعفهم

كثرة الجدال ألن اهلل سبحانه بين الحرام قوال وفعال دون الَلُه َعَلْيِه َوَسَلَم  َصَلالرسول الكريم 

والحالل وترك كثير من األمور لم يبينها رحمة بنا وتخفيفا علينا ولو ألححنا في السؤال لبينت علينا 

َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك ، َقاَل ) 416ص 11ولما استطعنا ولعذبنا بها كما في رواية مصنف ابي شيبة ج

اهلل عليه وسلم َذاَت َيْوٍم َوُهَو َغْضَباُن َوَنْحُن َنَرى َأَن َمَعُه ِجْبِريَل ، َقاَل  َصَل : َخَرَج إَلْيَنا َرُسوُل اهلِل

اهلِل اَل َتْسَأُلوِني َعْن َشْيٍء إاَل َأْنَبْأُتُكْم  َسُلوِني َفَو ": َفَما َرَأْيت َيْوًما َكاَن َأْكَثَر َباِكًيا ُمَتَقِنًعا ِمْنُه ، َقاَل 

ي الَناِر ، َقاَل : َفَقاَم إَلْيِه َرُجٌل َفَقاَل : َيا َرُسوَل اهلِل ، َأِفي اْلَجَنِة َأَنا َأْم ِفي الَناِر ؟ َقاَل : اَل ، َبْل ِفِبِه ، 

إَلْيِه آَخُر ، َقاَل : َفَقاَم إَلْيِه آَخُر ، َفَقاَل : َيا َرُسوَل اهلِل ، َمْن َأِبي ؟ َقاَل : َأُبوك ُحَذاَفُة ، َقاَل : َفَقاَم 

ْو َلْم َتُقوُموا َفَقاَل : َأْعَلْيَنا اْلَحُج ِفي ُكِل َعاٍم ؟ َقاَل : َلْو ُقْلُتَها َلَوَجَبْت ، َوَلْو َوَجَبْت َما ُقْمُتْم ِبَها ، َوَل

 "ِبَها َلُعِذْبُتْم
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اهلل عليه وسلم  َصَلَوِباإِلْساَلِم ِديًنا َوِبُمَحَمٍد  َقاَل : َفَقاَم ُعَمُر ْبُن اْلَخَطاِب ، َفَقاَل : َرِضيَنا ِباهلِل َرًبا

َنا َواْعُف َرُسوال ، َيا َرُسوَل اهلِل ، ُكَنا َحِديِثي َعْهٍد ِبَجاِهِلَيٍة ، َفاَل ُتْبِد َسْوآِتَنا ، َواَل َتْفَضْحَنا ِلَسَراِئِر

اْلَتَفَت َنْحَو اْلَحاِئِط ، َفَقاَل : َلْم َأَر َكاْلَيْوِم ِفي اْلَخْيِر َوالَشِر  َعَنا َعَفا الَلُه َعْنك ، َقاَل : َفُسِرَي َعْنُه ، ُثَم

ويا مدى فقهك  اهلل عليه وسلم َصَل، يا حبيبي يا رسول اهلل  ، َرَأْيت اْلَجَنَة َوالَناَر ُدوَن َهَذا اْلَحاِئِط(

، الحديث اهلل عليه وسلم َصَليا فاروق األمة عمر رضي اهلل عنك وعن كافة صحابة رسول اهلل 

 واضح ال يحتاج إلى مزيد من الشرح والتوضيح.

 

الشيء الخطير جدا في البدع هي ليست البدع بذاتها وإنما تمسك الناس والعوام بتلك البدع  - ج

يير الفرائض وبالتالي تغيير الدين وتغوتكبيرها وتضخيمها ومخالفة النصوص الواضحة 

كمثال ذلك تعظيم القبور والطلب من أصحابها والدخول في الشرك األكبر والخروج من 

 الدين والملة بتلك البدع الضالة المضلة .

استخدام بعض المتنفذين ومدعي الدين للبدع  للسيطرة على العوام بغير الحق و استحالل  - ح

" ق كما بينها لنا سبحانه في كتابه العزيز في سورة التوبة أموالهم وأعراضهم بغير وجه ح
ُهَو اَلِّذي َأْرَسَّل َرُسوَلُه ِباْلُهَدى َوِديِن اْلَحِّق ِلُيْظِهَرُه َعَلى الِديِن ُكِلِه َوَلْو َكِرَه اْلُمْشِرُكوَن 

ْهَباِن َلَيْأُكُلوَن َأْمَواَّل الَّناِس ( َيا َأُيَها اَلِّذيَن آَمُّنوا ِإَن َكِثيًرا ِمَن اْلَأْحَباِر َوالُر11)
ِباْلَباِطِّل َوَيُصُدوَن َعْن َسِبيِّل الَلِه َواَلِّذيَن َيْكِّنُزوَن الَّذَهَّب َواْلِفَضَة َوَلا ُيّْنِفُقوَّنَها ِفي 

، وهذا دليل على استغالل األحبار والرهبان  ("14َسِبيِّل الَلِه َفَبِشْرُهْم ِبَعَّذاٍّب َأِليم  )

وكثير من المعممين عندنا للناس بالبدع والضالالت ، ألنهم ببساطة ال يستطيعون فعل ذلك 

 .وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم بأوامر الدين الواضحة كما في اآلية التي سبقتها 

مهم العلمي والتقني فيقلدون أقوالهم بحضارتهم وتقد ناالتقليد األعمى للغرب النبهار  -  

) وهذا من األعجاز  اهلل عليه وسلم َصَلوأفعالهم وهذا ما حذرنا منه رسولنا الكريم محمد 

وكثير من  361ص8في تفسير أبن كثير جالمتفق عليه والغيبي أيضا( في حديثه الشريف 

اهلل عليه وسلم قال:  َصَل)عن أبي سعيد الخدري رضي اهلل عنه عن النبي  التفاسير األخرى

"لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب التبعتموهم"، 

قلنا: يا رسول اهلل اليهود والنصارى؟ قال: "فمن"؟ وفي رواية أبي هريرة: "فهِل الناُس 

ْمًتا َوَهْدًيا إال ُهْم"، وقال ابن مسعود رضي اهلل عنه: "أنتم أشبه األمم ببني إسرائيل َس

 . تتبعون عملهم َحْذَو الُقَذِة بالُقَذِة غير أني ال أدري أتعبدون الِعْجَل أم ال؟"(

 

وأخيرًا تأملوا معي هذه اآلية الجميلة لوصف سيدنا وحبيبنا وشفيعنا عند اهلل محمد عليه وعلى 

كافة األنبياء والمرسلين الصالة والسالم في قوله سبحانه وتعالى بكتابه الكريم من سورة 



 

 ال اله إال اهلل   حممدا رسول اهلل
 

 ننسى املرجع األساس يف هذا البحث وهو القرآن الكريم( )ال

 

 

 (39من  68صفحة )

 

 ُيوَحى َما ِإَلا َأَتِبُع ِإْن ِبُكْم َوَلا ِبي ُيْفَعُّل َما َأْدِري َوَما الُرُسِّل ِمَن ِبْدًعا ُكّْنُت َما ُقّْل"األحقاف 
)اللهم أهدنا أجمعين وال تفتنا وال تجعلنا فتنة للظالمين و  "(4) ُمِبيٌن َّنِّذيٌر ِإَلا َأَّنا َوَما ِإَلَي

 أقبضنا إليك غير فاتنين وال مفتونين( .

 

 -:"(27) َيْعَمُهوَن َسْكَرِتِهْم َلِفي ِإَّنُهْم َلَعْمُرَك"تأمالت في قوله تعالى من سورة الحجر  -4(1
من المالحظ على أتباع جميع المذاهب الضالة المضلة التشدد والتعصب للمذهب ،وعدم قبول 

النصيحة والرأي اآلخر ، كما ويفعلون البدع التي في مذهبهم ويتمسكون بها و يلزمونها والسبب 

ه البدع والتي تبعد عن سبيل اهلل هذبسيط هو مساعدة وأعانه الشيطان لعنه اهلل لهم في تطبيق 

كما في اآلية الكريمة كالسكارى في عمل هذه البدع مثال الطرق والطريق المستقيم ، فتراهم 

الصوفية في التسبيح الجماعي على قرع الدفوف وهز الرؤوس والرقص واللف والدوران ومن ثم 

ي وصف حال قوم لوط حين راودوا أكل الديكة وما إلى ذلك من البدع ، وقد ذكرت اآلية الكريمة ف

خمر ، فكذلك سيدنا لوط عن ضيوفه المالئكة الكرام وكانوا في حالة من الهيجان والسكر من خير 

في كثير من البدع نرى هذه الحالة وفي كثير من الذنوب والتي يعملها الناس بشكل جماعي 

الطرب لها والتمايل وما إلى كالمراقص والعياذ باهلل وشرب الخمور وسماع القينات والمعازف و

ذلك من األعمال ، لكن من يعملون البدع يحسبون أنهم يتقربون إلى اهلل سبحانه وتعلى بهذا وهذه 

الطامة الكبرى ، اللهم أهدنا أجمعين إلى طريقك المستقيم وإلى ما فيه صالحنا وفالحنا وجنبنا 

و أرحمنا وأرحم جميع الموحدين من آدم وأعفوا عنا البدع ما ظهر منها وما بطن وجنبنا السيئات 

 إلى قيام الساعة أجمعين.

 

نام الماضي والحاضر لما عند كتابتي لموضوع البدع خطر ببالي أن نكمل الموضوع في شرح أص

اإلنسان منذ فقد دأب على أكثرنا بين العقائد الصحيحة والبدع والعقائد الضالة المضلة ، قد يلتبس 

قديم العصور على تصديق ما يراه ويحسه ويكذب ما ال يراه أو يحسه وإلى حد اآلن يتصرف 

، وقد جادلت أحد الملحدين  الملحدون ومع األسف كثير من الكتابيين والمسلمين على نفس النحو

تؤمن إال  في وجود الجن الذي لم أرهم لكن أؤمن بوجودهم لذكرهم في القرآن الكريم وقلت له )ال

بما ترى ، قال نعم ، قلت فالترددات و اإلشعاعات الموجودة في الجو من ألفا وبيتا وكاما 

ال ها ولم يقيسوها ونحن اآلن ووالمغناطيسية والكهرباء كانت موجودة في عهد أجدادنا لكن لم ير

هل يحق ف ،ضاونؤمن ونصدق بوجودها بل ونستعملها أيبالتقدم العلمي الحالي  نقيسهالكن نراها و

 ألجدادنا نكرانها ألنهم لم يصلوا إلى العلم الذي وصلنا إليه، فسكت ( .
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وفي قديم الزمان أتخذ الناس األصنام للعبادة والطلب منهم وليقربوهم إلى اهلل زلفى كما قال 

 الَلِه ِمَن اْلِكَتاِّب َتّْنِزيُّل"في بداية سورة الزمر  عًز وجلالمشركون والذي وصفه لنا البارئ 
 ِلَلِه َأَلا( 7) الِديَن َلُه ُمْخِلًصا الَلَه َفاْعُبِد ِباْلَحِّق اْلِكَتاَّب ِإَلْيَك َأّْنَزْلَّنا ِإَّنا( 5) اْلَحِكيِم اْلَعِزيِز
ًَ ُدوِّنِه ِمْن اَتَخُّذوا َواَلِّذيَن اْلَخاِلُ  الِديُن  الَلَه ِإَن ُزْلَفى الَلِه ِإَلى ِلُيَقِرُبوَّنا ِإَلا َّنْعُبُدُهْم َما َأْوِلَيا
 ("1) َكَفاٌر َكاِّذٌّب ُهَو َمْن َيْهِدي َلا الَلَه ِإَن َيْخَتِلُفوَن ِفيِه ُهْم َما ِفي َبْيَّنُهْم َيْحُكُم

 َوِإَّذا"فاهلل قريب ال يحتاج إلى واسطة من خلقه كما قال سبحانه في كتابه العزيز من سورة البقرة 
ِْْمُّنوا ِلي َفْلَيْسَتِجيُبوا َدَعاِن ِإَّذا الَداِ  َدْعَوَة ُأِجيُّب َقِريٌّب َفِإِّني َعِّني ِعَباِدي َسَأَلَك  ِبي َوْلُي
إذن ما لغرض من األصنام ؟ لنفهم ذلك علينا تقسيم الناس إلى قسمين  ، "(541) َيْرُشُدوَن َلَعَلُهْم

 -رئيسين :

سدنة األصنام والكهنة واألحبار والرهبان وكثير من معممي المسلمين الذين يستغلون الناس  -1

ويستغلوا أعراضهم لمنافعهم الشخصية ولشهواتهم ليقودوهم حيث يشاءون ويأكلوا أموالهم 

الدنيوية ، حيث يوجهوهم حيث يريدون بأوامر مزيفة من أصنامهم التي هم يمثلونها وال تتكلم 

، ودليل آخر وال تعطي األوامر إال لهم واألصنام بالطبع ال تتكلم أو تدافع عن نفسها  إال معهم

على كذبهم أنهم يحلون الحرام لمن يدفع لهم األموال فيحسب الناس أنهم مهتدون وهم في 

 الضاللة يعمهون .

يصدقونهم ألن هذه األصنام تمشي على هواهم وأوامرها ونواهيها الناس العاديين والبسطاء الذين 

في التكليف وحتى يمكن أن تلغي التكاليف لمجرد دفع القليل من المال محببة إلى نفوسهم لبساطتها 

، كما وتأخذهم العصبية في بعض األحيان )العصبية العمياء ( إلى السدنة وتحل لهم الحرام أيضا 

)وأما تدخل سلطان العصبية البغيضة فكان إحدى المعاول ة الكذاب كما جاء في قصة مسيلم

الهدامة لوحدة األمة اإلسالمية ؛ حيث غطت على أبصار وقلوب أتباعها فحجبتهم عن النظر إلى 

 اآلخرين بعين األخوة والترابط العام ومحاولة تألف القلوب وجمع الكلمة.

وتشنع على اآلخرين، فكم سفكت بسببها من فأخذت كل طائفة تمجد أفكارها، وتتحزب حولها، 

الدماء وكم خربت من مدن عامرة وكم خرج بسببها عن الدين من بشر، وقديمًا قالت ربيعة عن 

وقولهم هذا في مسيلمة الكذاب كون ، الكذاب مسيلمة: ))كذاب ربيعة خير من صادق مضر(((

هواهم فأحبوه والتفوا من حوله مسيلمة أسقط عنهم الزكاة وكثير من الصلوات وكان يمشي على 

 بسبب العصبية وبسبب تسهيلهم للتعاليم الذي أخترعها .

وفي عصرنا الحاضر تعددت األصنام وكانت على وجوه شتى فمنهم من يعبد البوذا وهو صنم 

، كأصنام العصر القديم ، ومنهم من يعبد النار إلى اآلن كما موجود في الدين المعترف به في إيران 

ومنهم الحاخامات اليهودية ، وقساوسة النصارى ، وفي ديننا الحنيف نرى أن طائفة الشيعة مثال 
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يقدسون األضرحة التي فيها سيدنا علي وسيدنا الحسن والحسين ويجلونهم ويرفعوهم إلى مراتب 

ويقدمون القرابين لهم ويستغلهم المعممين عليا حتى العبادة لقسم منهم ويطلبون منهم 

 نسوبون إلى آل البيت بأخذ الخمس من أموالهم وصدق فيهم قول اهلل تعالى الذي ذكرناه سابقا والم

" ُهَو اَلِّذي َأْرَسَّل َرُسوَلُه ِباْلُهَدى َوِديِن اْلَحِّق ِلُيْظِهَرُه َعَلى الِديِن ُكِلِه َوَلْو َكِرَه في سورة التوبة 
آَمُّنوا ِإَن َكِثيًرا ِمَن اْلَأْحَباِر َوالُرْهَباِن َلَيْأُكُلوَن َأْمَواَّل الَّناِس ( َيا َأُيَها اَلِّذيَن 11اْلُمْشِرُكوَن )

 ِباْلَباِطِّل َوَيُصُدوَن َعْن َسِبيِّل الَلِه َواَلِّذيَن َيْكِّنُزوَن الَّذَهَّب َواْلِفَضَة َوَلا ُيّْنِفُقوَّنَها ِفي َسِبيِّل
ذكروا وأن لم ي ومعممي هذا الدين يشبهون األحبار والرهبان،  ("14)الَلِه َفَبِشْرُهْم ِبَعَّذاٍّب َأِليم  

في اآلية لتشابه وضعهم مع من ذكروا وطريقتهم في إغواء الناس بالبدع والضالالت ، كما 

العزاء المقام سنويا على  يخالفون شرع اهلل في كثير من المواضع خدمة لبدعهم وضالالتهم مثل

الطاهرة واألربعينية والسعي بين الحرمين )الحسين والعباس( والركض واللطم  أرواح آل البيت

مخالفين سنة الرسول الكريم محمد حتى األطفال لم يسلموا منهم فيشجون رؤوسهم وإيذاء النفس 

" َعْن ) 344ص11اهلل عليه وسلم حيث قال في حديث متفق عليه وهذا لفظ البخاري ج َصَل

الَلُه َعَلْيِه َوَسَلَم َقاَل َلْيَس ِمَنا َمْن َضَرَب اْلُخُدوَد َوَشَق اْلُجُيوَب  َصَلَعْن الَنِبِي  َعْبِد الَلِهَمْسُروٍق َعْن 

وقد ابتدعوا أيضا )هداهم اهلل وإيانا أجمعين( اللطامين من الرجال ، َوَدَعا ِبَدْعَوى اْلَجاِهِلَيِة"(

يتكلمون بكالم منمق و مسجع يذكرنا بكالم الكهان  الذين ودينوالذين يشحنوهم ما يسمون بالراد

يفعلون هذا على من هو أكرم منهم ومنا جميعا رسول اهلل َصَل اهلل عليه  وال ،والعرافين والدجالين 

اهلل عليه  َصَلالبشر ورسول اهلل باقي وعندما تقول لهم لما تفعلون هذا يقولوا هل هم مثل وسلم، 

الَلُه َعَلْيِه َوَسَلَم ُقَرْيًشا  َصَل)َجَمَع َرُسوُل الَلِه  467ص11وسلم يقول لفاطمة في سنن الترمذي ج

َضًرا َوَلا َنْفًعا َيا  َفَخَص َوَعَم َفَقاَل َيا َمْعَشَر ُقَرْيٍش َأْنِقُذوا َأْنُفَسُكْم ِمْن الَناِر َفِإِني َلا َأْمِلُك َلُكْم ِمْن الَلِه

َفِإِني َلا َأْمِلُك َلُكْم ِمْن الَلِه َضًرا َوَلا َنْفًعا َيا َمْعَشَر َبِني  َمْعَشَر َبِني َعْبِد َمَناٍف َأْنِقُذوا َأْنُفَسُكْم ِمْن الَناِر

ُمَطِلِب َأْنِقُذوا ُقَصٍي َأْنِقُذوا َأْنُفَسُكْم ِمْن الَناِر َفِإِني َلا َأْمِلُك َلُكْم َضًرا َوَلا َنْفًعا َيا َمْعَشَر َبِني َعْبِد اْل

َيا َفاِطَمُة ِبْنَت ُمَحَمٍد َأْنِقِذي َنْفَسِك ِمْن الَناِر َفِإِني َلا َفِإِني َلا َأْمِلُك َلُكْم َضًرا َوَلا َنْفًعا َأْنُفَسُكْم ِمْن الَناِر 

دم التفرقة بين ، وهذا أساس ديننا الحنيف ع (َأْمِلُك َلِك َضًرا َوَلا َنْفًعا ِإَن َلِك َرِحًما َسَأُبُلَها ِبَبَلاِلَها

ورواه  478ص47في مسند أحمد ج َصَل الَلُه َعَلْيِه َوَسَلَم كما قال رسول اهلل ال بالتقوىالناس إ

الَلُه َعَلْيِه َوَسَلَم ِفي َوَسِط َأَياِم  َصَلَعْن َأِبي َنْضَرَة َحَدَثِني َمْن َسِمَع ُخْطَبَة َرُسوِل الَلِه الحاكم أيضا"

َأَلا َلا َفْضَل ِلَعَرِبٍي َعَلى َأْعَجِمٍي َوَلا الَتْشِريِق َفَقاَل َيا َأُيَها الَناُس َأَلا ِإَن َرَبُكْم َواِحٌد َوِإَن َأَباُكْم َواِحٌد 

َأَبَلْغُت َقاُلوا َبَلَغ َرُسوُل  َد َوَلا َأْسَوَد َعَلى َأْحَمَر ِإَلا ِبالَتْقَوىِلَعَجِمٍي َعَلى َعَرِبٍي َوَلا ِلَأْحَمَر َعَلى َأْسَو

 َحَراٌم الَلُه َعَلْيِه َوَسَلَم ُثَم َقاَل َأُي َيْوٍم َهَذا َقاُلوا َيْوٌم َحَراٌم ُثَم َقاَل َأُي َشْهٍر َهَذا َقاُلوا َشْهٌر َصَلالَلِه 

ا َأْدِري َقاَل َأُي َبَلٍد َهَذا َقاُلوا َبَلٌد َحَراٌم َقاَل َفِإَن الَلَه َقْد َحَرَم َبْيَنُكْم ِدَماَءُكْم َوَأْمَواَلُكْم َقاَل َوَل َقاَل ُثَم َقاَل

 َصَلُلوا َبَلَغ َرُسوُل الَلِه َأْو َأْعَراَضُكْم َأْم َلا َكُحْرَمِة َيْوِمُكْم َهَذا ِفي َشْهِرُكْم َهَذا ِفي َبَلِدُكْم َهَذا َأَبَلْغُت َقا

وقد بلغ من غلوهم اتهام الصحابة الكرام بالكفر وقد ،  الَلُه َعَلْيِه َوَسَلَم َقاَل ِلُيَبِلْغ الَشاِهُد اْلَغاِئَب"
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كما جاء في الحديث الشريف المتفق عليه كثير منهم بالجنة  الَلُه َعَلْيِه َوَسَلَم َصَلبشر رسول اهلل 

َعْن َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِرِي َرِضَي الَلُه َعْنُه َقاَل  " 2ص5والذي رواه جميع المحدثين ومنهم البخاري ج

َفَلْو َأَن َأَحَدُكْم َأْنَفَق ِمْثَل ُأُحٍد َذَهًبا َما َبَلَغ ُمَد َأَحِدِهْم  َلا َتُسُبوا َأْصَحاِبيالَلُه َعَلْيِه َوَسَلَم  َصَلَقاَل الَنِبُي 

، كما رموا سيدتنا وأمنا عائشة رضي اهلل عنها وأرضاها بالزنا حاشاها اهلل وقد َوَلا َنِصيَفُه"

ن الكريم ، القرآن الكريم في سورة النور ، فهم بذلك قد كفروا بالقرآاهلل جل جالله في برأها في 

 الَلُه َعَلْيِه َوَسَلَم َصَلوأعجب من عقولهم ، إذ كيف هلل سبحانه وتعالى أن يدلس على رسوله 

بزوجة غير صالحة وبأصحاب منافقين مرتدين ويسمح سبحانه بدفن أثنين منهم قرب نبيه محمد 

 . الَلُه َعَلْيِه َوَسَلَم َصَل

والمالحظ في أصنام العصر القديم والحاضر البهرجة وما يتم من تزيين األضرحة والمقامات من 

كي لالزخارف والتذهيب وحتى من الذهب الخالص إلدخال الرهبة في قلوب الناس )الرهبة الكاذبة( 

 الرسول الكريممسجد ب، ولو قارنا ذلك ببساطة  )السدنة والمعممون( يتبعوهم ويسمعوا كالمهم

 ، ألنه مبني على اليمان الحق بالدليل الحق وليس مفعم باأليمان والتصديقال الَلُه َعَلْيِه َوَسَلَم َصَل

 .على البدع والضالالت والتدليس 

ولو قدر اهلل سبحانه أن يحي سيدنا الحسين عليه السالم لقتلوه مرة أخرى لعدم رضاه على 

األكاذيب والتضليل الذي يعملونه في ما يدعونه من عباداتهم الشركية وإنما يستغلون أسمه في 

تضليل الناس وبث األحقاد بين المسلمين إذ يسمون من ال يدين بمذهبهم )نواصب آل البيت( أي 

وال نغلو فيهم كما ل البيت رحمهم اهلل العداء ونحن جميعا نجلهم ونترضى عنهم آم يناصبون أنه

  يفعلون هدانا اهلل وإياهم أجمعين .

قد رأينا ما تسببه البدع من ضالالت وانحراف عن منهج اهلل سبحانه وتعالى وتحريف للدين 

)أعاذنا اهلل منها وجعلنا متبعين لكمال دينه وللشريعة وما يؤديه من الغلو لذا حرم علينا اهلل البدع 

 غير مبتدعين (.

 -األسئلة التي يشملها الموضوع:

 آل البيت ؟خواطر في  -1(11

تعارف المسلمون على مصطلح )السيد( وهو الذي ينحدر من آل البيت رضوان اهلل تعالى عليهم 

تعامل خاص ، وقسم منهم ، وللسيد لدى المذهب الشيعي )من ذرية سيدنا علي كرم اهلل وجهه( 

يستحلون الخمس من الناس ، أي يأكلون أموال الناس بالباطل ، من أين لهم هذا الحق ، وهل فعله 

 الخلفاء الراشدين والصحابة والتابعين رضوان اهلل عليهم ؟

كما قلنا السيد هو الذي يولد من ذرية سيدنا علي رضي اهلل عنه وهنا يأتي السؤال : ما ذنب الذي 

لد من غير ذرية آل البيت عليهم السالم ، هل للسيد وغير السيد يد في اختيار أبواه ، هل اإلسالم و

يدعوا إلى التمييز العنصري ، اإلسالم حارب التمييز في كافة أشكاله وأنواعه خصوصا التمييز 

 311ص5العرقي كما جاء في الحديث الشريف الذي رواه مسلم والنسائي وهذا لفظ الطبراني ج

إن اهلل ال ينظر إلى أجسامكم وال إلى » اهلل عليه وسلم :  َصَلقال رسول اهلل في مسند الشاميين 
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أحسابكم ، ولكن ينظر إلى قلوبكم ، فمن كان له قلب صالح تحنن اهلل ] عليه [ ، فإنما أنتم بنو آدم ، 

 وليس األحساب فالتقوى هي المعيار األساس لتمييز الناس عند اهلل،  «وأحبكم إلي أتقاكم 

الحديث الشريف الذي رواه واألنساب وأكبر دليل على هذا هو سيدنا سلمان الفارسي كما في 

)َعْن َكِثيِر بن َعْبِد الَلِه اْلُمَزِنِي،  11ص6والطبراني وهذا لفظ الطبراني في المعجم الكبير جالحاكم 

الَلُه َعَلْيِه َوَسَلَم َخَط اْلَخْنَدَق ِمْن َأْحَمَر اْلَبْسَخَتْيِن َطَرِف بني  َصَلَعْن َأِبيِه، َعْن َجِدِه، َأّن َرُسوَل الَلِه 

ُمَهاِجُروَن َحاِرَثَة َعاَم ِحْزِب اأَلْحَزاِب، َحَتى َبَلَغ اْلَمَذاِبَح، َفَقَطَع ِلُكِل َعَشَرٍة َأْرَبِعيَن ِذَراًعا، َفاْحَتَج اْل

َفاِرِسِي َرِحَمُه الَلُه، َوَكاَن َرُجال َقِوًيا، َفَقاَل اْلُمَهاِجُروَن: َسْلَماُن ِمَنا، َوَقاَلِت َواأَلْنَصاُر ِفي َسْلَماَن اْل

ويسموه  ("َسْلَماُن ِمَنا َأْهَل اْلَبْيِتالَلُه َعَلْيِه َوَسَلَم:" َصَلاأَلْنَصاُر: َسْلَماُن ِمَنا، َفَقاَل َرُسوُل الَلِه 

فقد أعترف الجميع ومنهم الشيعة بأن اهلل وإيانا أجمعين )سلمان المحمدي( ،الشيعة هداهم 

ن شاء اهلل وأبو لهب إالدخول في آل البيت ليس بالنسب وإنما بالعمل فسلمان الفارسي في الجنة 

 .عم الرسول الكريم في النار

اهلل سبحانه وتعالى في يقول وقد يسأل سائل هل جميع من نسبوا إلى آل البيت يتصفون بالتقوى؟ ، 

 َعْدٌّل ِمّْنَها ُيْقَبُّل َوَلا َشْيًِا َّنْفس  َعْن َّنْفٌس َتْجِزي َلا َيْوًما َواَتُقوا"البقرة  كتابه العزيز من سورة
 ِإِّني َقاَّل َفَأَتَمُهَن ِبَكِلَماٍت َرُبُه ِإْبَراِهيَم اْبَتَلى َوِإِّذ( 571) ُيّْنَصُروَن ُهْم َوَلا َشَفاَعٌة َتّْنَفُعَها َوَلا

، ففي هذه اآلية  "(574) الَظاِلِميَن َعْهِدي َيَّناُّل َلا َقاَّل ُّذِرَيِتي َوِمْن َقاَّل ِإَماًما ِللَّناِس َجاِعُلَك

الكريمة دالله واضحة على أن النسب لن ينفع يوم القيامة وال تنفعها شفاعة أيضا والداللة الثانية 

وعلى  الَلُه َعَلْيِه َوَسَلَم َصَلبأن اهلل جل وعال قال بعدم نوال عهده الظالمين من ذرية سيدنا إبراهيم 

وعلى نبينا  الَلُه َعَلْيِه َوَسَلَم َصَلاعة سيدنا نوح نبينا وكافة األنبياء والمرسلين وإذن لنفع شف

 ُّنوٌح َوَّناَدى "هود من سورة وكافة األنبياء والمرسلين ألبنه كما قال اهلل تعالى في كتابه العزيز 
 ِإَّنُه ُّنوُح َيا َقاَّل (41) اْلَحاِكِميَن َأْحَكُم َوَأّْنَت اْلَحُّق َوْعَدَك َوِإَن َأْهِلي ِمْن اْبِّني ِإَن َرِّب َفَقاَّل َرَبُه
 ِمَن َتُكوَن َأْن َأِعُظَك ِإِّني ِعْلٌم ِبِه َلَك َلْيَس َما َتْسَأْلِن َفَلا َصاِلح  َغْيُر َعَمٌّل ِإَّنُه َأْهِلَك ِمْن َلْيَس

 َوَتْرَحْمِّني ِلي َتْغِفْر َوِإَلا ِعْلٌم ِبِه ِلي َلْيَس َما َأْسَأَلَك َأْن ِبَك َأُعوُّذ ِإِّني َرِّب َقاَّل( 41) اْلَجاِهِليَن
 ."(42) اْلَخاِسِريَن ِمَن َأُكْن

الرجال فقط جهة فليس الذي ينسب إلى آل البيت من وجيني علمي ولو أخذنا مبدأ السيد بمنظور

لنا سادة من هذا المنظور ، فالصفات الوراثية تكون مناصفة بين وإنما من النساء أيضا ، أي أننا ك

جداتنا من هي من آل البيت رضي اهلل عنهم ، فكلنا سادة أمهاتنا أو لدينا من الرجل والمرأة وكلنا 

، كما ينسبون آل البيت وهم من ذرية سيدة نساء العالمين فاطمة رضي  وكلنا من آل البيت بالوراثة

ها وهي إمرأة ، إذ ليس للرسول الكريم محمد عليه وعلى كافة األنبياء والمرسلين اهلل عنها وأرضا

 .الصالة والسالم ولد 
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على يزيد بن معاوية ألن سيدنا المباركة وعلى ذكر الوراثة ، ألم يخرج سيدنا الحسين في ثورته 

أساس التقوى  ومبايعة صحيحة واالختيار علىمعاوية أورث الحكم ألبنه يزيد ولم يجعلها شورى 

 يطالبون بحكم الوراثة لمن هم من آل البيت .الخلفاء الراشدين من قبل ، فكيف كما فعله والدين 

َفِإَّذا ُّنِفَخ "وكما قلنا لن ينفع النسب يوم القيامة كما في قوله سبحانه وتعالى من سورة المؤمنون 
( َفَمْن َثُقَلْت َمَواِزيُّنُه َفُأوَلَِِك ُهُم 525) َيَتَساًَُلوَنِفي الُصوِر َفَلا َأّْنَساَّب َبْيَّنُهْم َيْوَمٍِِّذ َوَلا 

( 521( َوَمْن َخَفْت َمَواِزيُّنُه َفُأوَلَِِك اَلِّذيَن َخِسُروا َأّْنُفَسُهْم ِفي َجَهَّنَم َخاِلُدوَن )527اْلُمْفِلُحوَن )
إذا لم ينفعنا نسبنا يوم القيامة فما الفائدة منه ، و ("524َتْلَفُح ُوُجوَهُهُم الَّناُر َوُهْم ِفيَها َكاِلُحوَن )

من آل من يحملون لقب السيد على خلق اهلل وتعييرهم انهم ليسوا  تكبر، وهناك مالحظة وهي 

وقسم منهم يستغل نسبه في السيطرة على المسلمين وفرض أراءه عليهم وأخذ البيت كما يدعون ،

 مالهم بغير حق . 

َقاَل َرُسوُل  َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َقاَل 212ص13وأخيرا أذكركم بالحديث المتفق عليه وهذا لفظ مسلم ج

ْرَبًة ِمْن ُكَرِب الَلِه َصَلى الَلُه َعَلْيِه َوَسَلَم َمْن َنَفَس َعْن ُمْؤِمٍن ُكْرَبًة ِمْن ُكَرِب الُدْنَيا َنَفَس الَلُه َعْنُه ُك

لَلُه ِفي َياَمِة َوَمْن َيَسَر َعَلى ُمْعِسٍر َيَسَر الَلُه َعَلْيِه ِفي الُدْنَيا َواْلآِخَرِة َوَمْن َسَتَر ُمْسِلًما َسَتَرُه اَيْوِم اْلِق

َتِمُس ِفيِه ِعْلًما الُدْنَيا َواْلآِخَرِة َوالَلُه ِفي َعْوِن اْلَعْبِد َما َكاَن اْلَعْبُد ِفي َعْوِن َأِخيِه َوَمْن َسَلَك َطِريًقا َيْل

الَلِه َسَهَل الَلُه َلُه ِبِه َطِريًقا ِإَلى اْلَجَنِة َوَما اْجَتَمَع َقْوٌم ِفي َبْيٍت ِمْن ُبُيوِت الَلِه َيْتُلوَن ِكَتاَب 

َفْتُهْم اْلَمَلاِئَكُة َوَذَكَرُهْم الَلُه ِفيَمْن َوَيَتَداَرُسوَنُه َبْيَنُهْم ِإَلا َنَزَلْت َعَلْيِهْم الَسِكيَنُة َوَغِشَيْتُهْم الَرْحَمُة َوَح

 "َوَمْن َبَطَأ ِبِه َعَمُلُه َلْم ُيْسِرْع ِبِه َنَسُبُهِعْنَدُه 

 اللهم أهدينا وأهديهم أجمعين لما تحب وترضى ولما فيه صالح البالد والعباد. 

 

 خواطر في تحريم التماثيل والصور -2(11

َعَلْيِه َوَسَلَم في حديث متفق عليه من جميع المحدثين وهذا لفظ  َصَل اهلل قال سيدنا وحبيبنا محمد 

َلا َتْدُخُل اْلَمَلاِئَكُة َبْيًتا ِفيِه َكْلٌب َوَلا ُصوَرٌة ُيِريُد الَتَماِثيَل اَلِتي ِفيَها  361"ص12البخاري ج

سبب هو كي ال تتخذ معبودا ، قد في هذا الحديث داللة واضحة على تحريم التماثيل وال،  اْلَأْرَواُح"

تمثال ألبيه يقول قائل وكيف هذا ، الجواب ربما من أتخذ أو وضع التمثال كان يقصد به الزينة أو 

أو جده أو من يحبه وهو قوي اليمان راسخ العقيدة ، لكن من يضمن من يأتي بعده من أوالده 

ومن ثم يطلبون منه وهذا  ثم يقدسونه وأحفاده أن يكونوا مثله في العقيدة ، وربما سيحبونه ومن

هو الشرك ووقعنا في المحظور ، ومثال ذلك تمثال البوذا المعبود لدى الصينيين واليابانيين ، 

أعجبوا بتعليماته ومن ثم عبدوه بعد عدة أجيال وإلى عصرنا الحاضر الزال يعبد ، لذا حرم اإلسالم 

ي الحديث الذي رواه النسائي والطبراني وهذا من وضع التماثيل والصور المرسومة للبشر كما ف

ُيَعَذُب اْلُمَصِوُروَن َيْوَم  "عليه وسلم  َصَل اهلل َقاَل َرُسوُل اهلِل  215ص8لفظ مصنف أبي شيبة ج

 ."اْلِقَياَمِة ، َوُيَقاُل َلُهْم : َأْحُيوا َما َخَلْقُتْم
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 يامومن هذا المنطلق نستطيع أن نفهم عدم تخصيص يوم الجمعة بأي عبادة غير مكتوبة كالص 

 مثال لنفس السبب كي ال يقدس يوم الجمعة ويترك خالق يوم الجمعة.

 

 خواطر في الدعاء عند أضرحة األنبياء واألولياء  -3(11

 

هي الطلب من األنبياء واألولياء الصالحين الحاجات  امة اإلسالم من أخطر المشاكل التي ابتلينا بها

)غفر اهلل لنا  بتساهل العلماءإال كانت ما ، وهذه البدعة  عًز وجل، وهذا يدخلنا في اإلشراك باهلل 

سورة  منعاء في هذه األماكن الطاهرة واحتجوا بذلك باآلية الكريمة دبالسماح للمسلمين بالولهم( 

 َدَخَّل ُكَلَما َزَكِرَيا َوَكَفَلَها َحَسًّنا َّنَباًتا َوَأّْنَبَتَها َحَسن  ِبَقُبوّل  َرُبَها َفَتَقَبَلَها "ال عمران 
 الَلَه ِإَن الَلِه ِعّْنِد ِمْن ُهَو َقاَلْت َهَّذا َلِك َأَّنى َمْرَيُم َيا َقاَّل ِرْزًقا ِعّْنَدَها َوَجَد اْلِمْحَراَّب َزَكِرَيا َعَلْيَها
 َطِيَبًة ُّذِرَيًة َلُدّْنَك ِمْن ِلي َهّْب َرِّب َقاَّل َرَبُه َزَكِرَيا َدَعا ُهَّناِلَك (12) ِحَساٍّب ِبَغْيِر َيَشاًُ َمْن َيْرُزُّق
أي عندما رأى وأعتقد أن المكان الذي تجلس به سيدتنا مريم مبارك ، "(14) الُدَعاًِ َسِميُع ِإَّنَك

عًز عندما رأى الرزق الموجود عندها من جميع أنواع الفاكهة والتي ليست في موسمها دعا اهلل 

، وهذا هي حجتهم في جواز الدعاء في األماكن المباركة ، نقول لهم ال بأس الطيبة بالذرية  وجل

 في كل األماكن الطاهرة كن المباركة من الناحية الشرعية إذ أن الدعاء جائزاألمابالدعاء  في هذه 

واألولياء والصالحين ستكون فتنة لقسم  خصوصا األضرحة الشريفة لألنبياء و، لكن هذه األماكن 

الحاجات وهذا ما يحصل اليوم  من المسلمين ، إذ ومع تتابع األجيال سيطلب من أصحاب القبور

وكما قلنا سابقا سيستغل المعممون والوصوليون الناس وحاجاتهم وتزيين  ، وندخل في الشرك

األفاضل بيان هذا األمر األضرحة لسلب عقول المسلمين ، لذا كان لزاما علينا وعلى العلماء 

َعَلْيِه َوَسَلَم في صحيح مسلم  َصَل اهلل ، وأخيرا أذكركم بحديث الرسول الكريم الخطير جدا 

"َلا َعَلْيِه َوَسَلَم  َصَل اهلل ورواه أيضا آخرون َعْن َأِبي َمْرَثٍد اْلَغَنِوِي َقاَل َقاَل َرُسوُل الَلِه  14ص5ج

حديث ونستنبط من هذا ال فالصالة ممنوعة قطعا عند القبورَتْجِلُسوا َعَلى اْلُقُبوِر َوَلا ُتَصُلوا ِإَلْيَها"

الدعاء للدنيا ممنوع إال الدعية ألهل القبور المأثورة منعا للفتنة والشرك الحاصل في هذه األيام 

وقد قال اهلل سبحانه  ، ))درء المفاسد مقدم على جلب المصالح((وعلى القاعدة الفقهية المشهورة 

ِْْمُن َوَما "من سورة يوسف وتعالى في كتابه العزيز    ، "(521) ُمْشِرُكوَن َوُهْم ِإَلا ِبالَلِه َأْكَثُرُهْم ُي
عًز ياكم والمسلمين جميعا من الشرك باهلل إ)أعاذنا اهلل و عًز وجلوأي فتنة أعظم من الشرك باهلل 

 . (وجل
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َحَدَثَنا " 411ص11الذي رواه الطبراني في المعجم الكبير جكلنا يحفظ الحديث النبوي الشريف 

َعَلْيِه َوَسَلَم ِفي  َصَل اهلل َكِثيُر بن َعْبِد الَلِه، َعْن َأِبيِه، َعْن َجِدِه، َقاَل: ُكَنا ُقُعوًدا َحْوَل َرُسوِل الَلِه 

ِويال َحَتى ُسِرَي َعْنُه َمْسِجِدِه ِباْلَمِديَنِة فَجاَءُه ِجْبِريُل َعَلْيِه الَسالُم ِباْلَوْحِي َفَتَغَشى ِرَداَءُه، َفَمَكَث َط

ا َيْخُرُج َوَكَشَف ِرَداَءُه، َفِإَذا ُهَو َتَعَرَق َعَرًقا َشِديًدا، َوِإَذا ُهَو َقاِبٌض َعَلى َشْيٍء، َفَقاَل:َأُيُكْم َيْعِرُف َم

َلْيَس َشْيٌء َيْخُرُج ِمَن الَنْخِل ِإال َنْحُن  ِمَن الَنْخِل؟َفَقاَل اأَلْنَصاُر: َنْحُن َيا َرُسوَل الَلِه، ِبَأِبيَنا َأْنَت َوُأِمَنا

 الَلِه َنًوى، َنْعِرُفُه َنْحُن َأْصَحاُب َنْخٍل ، ُثَم َفَتَح َيَدُه، َفِإَذا ِفيَها َنًوى، َفَقاَل:َما َهَذا؟َفَقاُلوا: َهَذا َيا َرُسوَل

، َجاَءُكْم ِجْبِريُل َعَلْيِه الَسالُم َيَتَعاَهُد ِديَنُكْم َلَتْسُلُكَن َقاَل:َنَوى َأِي َشْيٍء؟َقاُلوا: َنَوى َسَنٍة، َقاَل:َصَدْقُتْم

ًعا َفِذَراًعا، َوِإْن َسَنَن َمْن َقْبَلُكْم َحْذَو الَنْعِل ِبالَنْعِل، َوَلَتْأُخُذَن ِبِمْثِل َأْخِذِهْم ِإْن ِشْبًرا َفِشْبًرا، َوِإْن ِذَرا

ِإال َأَن بني ِإْسَراِئيَل اْفَتَرَقْت َعَلى ُموَسى َسْبِعيَن َخُلوا ِفي ُجْحِر َضٍب َدَخْلُتْم ِفيِه َباًعا َفَباًعا، َحَتى َلْو َد

ْرَيَم َعَلى ِفْرَقًة ُكُلَها َضاَلٌة، ِإال ِفْرَقٌة َواِحَدٌة اإِلْسالُم َوَجَماَعُتُهْم، ُثَم ِإَنَها اْفَتَرَقْت َعَلى ِعيَسى بن َم

ِعيَن ِعيَن ِفْرَقًة ُكُلَها َضاَلٌة ِإال َواِحَدٌة اإِلْسالُم َوَجَماَعُتُهْم ُثَم ِإَنُكْم َتُكوُنوَن َعَلى اْثَنَتْيِن َوَسْبِإْحَدى َوَسْب

فهذا الحديث الجليل يبين لنا أن أمة اإلسالم ،  "ِفْرَقًة ُكُلَها ِفي الَناِر ِإال َواِحَدٌة اإِلْسالُم َوَجَماَعُتُهْم

ستتفرق على ملل ومذاهب كثيرة وستأخذهم األهواء والعصبية في الدفاع عن مذاهبهم حتى وأن 

  .كانوا على خطأ مما سيوردهم النار )أعاذنا اهلل وإياكم منها أجمعين( 

يبة أننا ولدنا في اإلسالم فالمذاهب والفرق المختلفة لها أفكار وتوجهات وفتاوى مختلفة والمص

والحمد هلل لكننا ولدنا ألبوين يعتنقون مذهبا معينا وسنكون مثلهم تعصبا وقد يأمرنا هذا المذهب 

وستأخذنا العصبية إلطاعة المذهب ومخالفة  َعَلْيِه َوَسَلَم َصَل اهلل  بأوامر تخالف نهج نبينا محمد

، وكل يحسب فرقته هي الناجية المهالك ال سامح اهلل  اوستردينن َعَلْيِه َوَسَلَم َصَل اهلل الَلِه الرسول 

الطبراني في األوسط ؟ ، جواب هذا في حديث ثان رواه إذن من هي الفرقة الناجية 

تفترق هذه األمة » عليه وسلم :  َصَل اهلل "عن أنس بن مالك قال : قال رسول اهلل 141ص17ج

من كان على ما » قالوا : وما تلك الفرقة ؟ قال : « . كلها في النار إال واحدة ثالثة وسبعين فرقة 

فالجواب صريح في هذا الحديث لكن قسم من الناس يضعفون هذا ،  «أنا عليه اليوم وأصحابي 

الحديث ، فإذا فكرنا بالعقل والمنطق نجد أن من يتبع سنة النبي محمد عليه الصالة والسالم أفضل 

السبل والبدع والضالالت في الفرق والمذاهب األخرى كما بينا بمثال الشيعة سابقا ، كما من أتباع 

 أن دين اهلل قد أكتمل وال يحتاج إلى تأويل كثير .

من هذا المنطلق نرى أن المذاهب األربعة المشهورة ) الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية( 

والتي ال بأس من اخذ أي أجتهد أصحابها رضوان اهلل تعالى عليهم في حل بعض األمور الفرعية 

مذهب  لكن ال للتعصب أليمن هذه اآلراء من هذه المذاهب وقد جعل اهلل لنا سعة في اإلقتداء بهم 

مهما كان إال لما قام به الرسول الكريم عليه الصالة والسالم وصحابته الكرام ، كما أنهم )أي 
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وإنما في الفروع ، أما من يتبع مذاهب تخالف األصول لم يختلفوا في األصول المذاهب األربعة( 

عين ونساء في سب الصحابة رضوان اهلل تعالى عليهم أجم )هداهم اهلل وإيانا أجمعين( كالشيعة

حديث ، وقد جاء في ال النبي ويقولون ارتدوا بعد وفاة الرسول الكريم عليه الصالة والسالم

 211ص5الشريف عن آخر الزمان وهو زماننا هذا والذي رواه الطبراني وهذا لفظ الترمذي ج

عليه وسلم إذا فعلت أمتي خمس عشرة  َصَل اهلل "عن علي بن أبي طالب قال قال رسول اهلل 

خصلة حل بها البالء فقيل وما هن يا رسول اهلل قال إذا كان المغنم دوال واألمانة مغنما والزكاة 

وكان  وارتفعت األصوات في المساجدمغرما وأطاع الرجل زوجته وعق أمه وبر صديقه وجفا أباه 

لخمور ولبس الحرير واتخذت القينات زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وشربت ا

 ،   فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء أو خسفا ومسخا"ولعن آخر هذه األمة أولها والمعازف 

فاالختالف هنا في األصول ال في الفروع والكم الهائل من البدع المستحدثة والتي لم يفعلها ال 

ابعين والغلو في تبجيل آل البيت رضوان الرسول الكريم عليه الصالة والسالم وال الصحابة وال الت

اهلل تعالى عليهم أجمعين ومن يرد االستزادة في تاريخ تكوين المذاهب فليرجع إلى الكتب التي 

 الحقيقة  . ويفتح عقله وقلبه لمعرفةتتحدث عن نشأتهم 

الصالة فالخالصة هي عدم أتباع أي مذهب كي ال نتعصب له وإنما أتباع منهج الرسول الكريم عليه 

والسالم بحذافيره والبحث عن الحقيقة في األمور التي لم تكن على عهده بالمذاهب األربعة وعدم 

 .المذاهب الموجودة في وقتنا الحاضر التي يفعلها كثير منالمضلة الغلو وال عمل البدع الضالة 

 

 -األسئلة التي يشملها الموضوع:

 الحق؟ ى مسلم أم من مذهب ضال إلى الطريقمن األكثر أجرا يوم القيامة تحول الكتابي إل -1(11

ألنه يحوي على شيء كثيرا ما نفعله نحن المسلمين والكتابيين أال وهو التدخل في سؤال مهم جدا 

فقد ورد في الحديث الشريف الذي رواه مسلم وآخرون وهذا لفظ شؤون اهلل سبحانه وتعالى ، 

َعَلْيِه َوَسَلَم َحَدَث َأَن َرُجًلا َقاَل َوالَلِه َلا َيْغِفُر  َصَل اهلل َعْن ُجْنَدٍب َأَن َرُسوَل الَلِه " 58ص13مسلم ج

 َغَفْرُت ِلُفَلاٍن َوَأْحَبْطُت الَلُه ِلُفَلاٍن َوِإَن الَلَه َتَعاَلى َقاَل َمْن َذا اَلِذي َيَتَأَلى َعَلَي َأْن َلا َأْغِفَر ِلُفَلاٍن َفِإِني َقْد

، وهذا الحديث واضح ويحذرنا من التدخل في ما اختص اهلل به نفسه من  "َعَمَلَك َأْو َكَما َقاَل

الرحمة أوال ألنه من اختصاصه سبحانه وثانيا لعدم معرفتنا بكل شيء عن الناس ، فقد يكون 

في صحيح مسلم صالحا ويتصدق بالسر وال يظهره للناس ، وكما جاء في الحديث الشريف 

َعَلْيِه َوَسَلَم َأَن اْمَرَأًة َبِغًيا  َصَل اهلل ِبي ُهَرْيَرَة َعْن الَنِبِي "َعْن َأورواه آخرون أيضا 315ص11ج

،  َلَها"َرَأْت َكْلًبا ِفي َيْوٍم َحاٍر ُيِطيُف ِبِبْئٍر َقْد َأْدَلَع ِلَساَنُه ِمْن اْلَعَطِش َفَنَزَعْت َلُه ِبُموِقَها َفُغِفَر 

كافر وهذا منافق وهذا خطير جدا كما ورد في الحديث  ولألسف فان كثيرا منا يقول للناس هذا

َعَلْيِه  َصَل اهلل َعْن الَنِبِي  "َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة58ص11ًالشريف المتفق عليه وهذا لفظ البخاري ج

َنُه ِمْن اْلَعَطِش َفَنَزَعْت َلُه ِبُموِقَها َوَسَلَم َأَن اْمَرَأًة َبِغًيا َرَأْت َكْلًبا ِفي َيْوٍم َحاٍر ُيِطيُف ِبِبْئٍر َقْد َأْدَلَع ِلَسا

 .َفُغِفَر َلَها"
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الذي سيلقاه من يتحول من كتابي  )المشقة( أما ما سنناقشه في السؤال هو مدى المشقة والعنت

إلى مسلم أم من مسلم يتبع مذهبا ضاال إلى الطريق الحق ، فالكتابي عادة غير مقتنع من داخله 

بدينه وإال كيف فصلوا الدين عن السياسة والدولة بعد الثورة الفرنسية وإطالق المقولة الشهيرة  

ين يسكنون خارج الدول اإلسالمية والتي فيها كما أن معظم الكتاب،)ما هلل هلل وما لقيصر لقيصر( 

أكثر من البلدان اإلسالمية مع األسف ، وقد يختلفون في درجة شيء من الديمقراطية المزعومة 

 التعصب ، وكثير منهم مثقفون ، وقد اليلقى كثيرا من العنت أن حول دينه.

قارنة بالغربي الكتابي وكثير أما المسلم ذو المذهب الضال فيعتقد انه على حق وثقافته قليلة م 

 منهم شديدي التعصب ،وإذا حول مذهبه قد يقتل أو على األقل يلقى عنت شديد من قومه .

فمن هذه المقارنة البسيطة نجد أن تحويل المذهب في الدين الواحد أشد وطئا من تحويل الدين ، 

 على العموم واهلل أعلم.والمسألة نسبية تختلف من شخص آلخر ومن حالة آلخرى ولكننا  نتحدث 

 

  

 

 

منذ قديم الزمان وإلى اآلن يحلم اإلنسان بالمدينة الفاضلة ، فقد رسم لها أفالطون الصورة الجميلة 

الزاهية لهذه المدينة التي ال يوجد فيها ظلم وال قهر وال تعدي على حقوق الناس ، والسؤال هنا هل 

الفاضلة في عهد  تحققت المدينة الفاضلة في أي زمن من األزمان ؟ ، والجواب نعم وجدت المدينة

الرسول الكريم محمد عليه أفضل الصالة والسالم وخلفاءه الراشدين وفي عهد الخليفة الراشدي 

وحشرنا معهم أجمعين ، الخامس سيدنا عمر بن عبد العزيز رحمه اهلل ورضي عنه وأرضاه 

الخلفاء والجواب في عهد  نة الفاضلة في هاتين الحقبتين ؟ وجدت المديوالسؤال اآلخر لما 

ذكر في موارد الظمآن  ماالراشدين وعهد سيدنا عمر بن عبد العزيز ، وخير دليل على هذا الكالم 

عَين أبو بكر رضي اهلل عنه عمر بن الخطاب قاضًيا على المدينة ،  " 558ص3لدروس الزمان ج

بكر : أمن  فمكث عمر سنة َلْم يختصم إليه اثنان فطلب من أبو بكر إعفاءه من القضاء فقال أبو

 مشقة القضاء تطلب اإلعفاء يا عمر ؟

فقال له عمر : ال يا خليفة رسول اهلل ولكن ال حجة لي عند قوم مؤمنين عرف كل ِمْنُهْم َما له من 

حق فلم يطلب أكثر ِمْنه وما عليه من واجب فلم يقصر ِفي أدائه ، أحب كل ِمْنُهْم ألخيه ما يحب 

إذا مرض عادوه إذا افتقر أعانوه ، وإذا احتاج ساعدوه ، وإذا لنفسه وإذا غاب أحدهم تفقدوه و

أصيب واسوه ، دينهم النصيحة ، وخلقهم األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ففيهم يختصمون 

ياهلل ما أجمل ذلك الزمان عندما طبق فيه الدين الحق بصورة صحيحة وباقتناع من جميع  ، إًذا "

فاروق األمة اإلسالمية والذي يختصر الواجبات على الناس ، فبعد  ياالمسلمين ، وما أجمل جوابك 
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م تكن تلك المدينة الفاضلة ، تصوروا ال قضاء فيها وال خصومات فأي مدينة فاضلة هذا الكالم أل

لى إكانت ، فليعلم ذلك الغرب المتبجح بحقوق اإلنسان وبالحريات والعدل والمساواة ، فهل وصلوا 

الم في ذلك العصر والزمان ، واألمثلة كثيرة جدا في خالفة الفاروق عمر بن ما وصل إليه اإلس

ولسنا في سرد القصص الكثيرة جدا في هذا الصدد )الوقائع التي حدثت وليست الخطاب أيضا 

)يأتي الهرمزان مستشار كسرى البسًا تاجًا من ذهب حادثة الهرمزان القصص( فقط أستشهد ب

ل المدينة فيقول: أين قصر الخليفة؟ قالوا: ليس له قصر. قال أين وزبرجد، وعليه الحرير يدخ

 بيته؟ فذهبوا فأروه بيتًا من طين وقالوا له: هذا بيت الخليفة ،قال أين حرسه؟ قالوا ليس له حرس.

 نم فالحوادث كلهن أمان……وإذا العناية الحظتك عيونها

طرق الهرمزان الباب ،خرج ولده ،قال له: أين الخليفة؟ فقال: التمسوه في المسجد أو في ضاحية 

من ضواحي المدينة ،فذهبوا إلى المسجد فلم يجدوه ،بحثوا عنه ،فوجدوه نائمًا تحت شجرة ،وقد 

وضع دّرته بجانبه، وعليه ثوبه المرقع وقد توسد ذراعه ،في أنعم نومة عرفها زعيم. تعجب 

لهرمزان مما رأى ،هو الذي فتح الدنيا ودرج الملوك والسالطين ،ينام بهذه الهيئة ،تحت شجرة ا

والمساواة بين الحاكم  فالعدل ، (حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر،وقال كلمته المشهورة: 

ريق ، وهذا ما طبقة الغرب الكافر ال إليمانهم باإلسالم وإنما النه الط والمحكوم ،األمير والفقير

الوحيد الزدهارهم ونموهم وتطورهم ، فقد رأى الغرب لما تطور العالم اإلسالمي في القرون األولى 

، ولألسف الشديد وهم كانوا في تناحر وتصارع وتقاتل وهذا ما يولد ظلمة الجهل والتخلف والفقر 

إلينا الحروب والجهل والتخلف ليستمر ببيع أسلحته وتطويرها  واأستقر وضع الغرب وصدر

والسيطرة على مقدرات الشعوب اإلسالمية وغير اإلسالمية )دول العالم الثالث كما يسمونهم( 

  .كما ساد في القرون األولى بعد البعثة الشريفةيسود اإلسالم بتعاليمه السمحة ووسطيته  ولكي ال

ق عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه وأرضاه والصحابة أجمعين سنرى وبالعودة إلى سيرة الفارو

العجب من طريقة أدارة الدولة في وقته ألنه أنشأ الدولة بالمعنى الحديث للدولة ووضع لها 

القوانين الصارمة ألدارتها وأبتكر الكثير من الطرق في اإلدارة والمراسالت ومحاسبة الوالة في 

 -ل جدا مما فعله هذا العمالق في إدارة الدولة:عهده وسنذكر ما يلي وهو قلي

فإن أسعد الرعاة من سعدت به رعيته ،وإن أشقى كتب عمر إلى أبي موسى األشعري أما بعد: 

الرعاة من شقيت به رعيته. إياك أن ترتع ،فترتع عمالك فيكون مثلك عند ذلك ،مثل البهيمة نظرت 

 لسمن ،وإنما حتفها في سمنها.إلى خضرة من األرض ،فرتعت فيها ،تبغي بذلك ا

 

ولما كان آخر واليته قدم نفسه للمحاكمة، وجسمه للقصاص، وماله للمصادرة، وأعلن في الناس.  

إن كان خدع أحدًا، أو ظلم أحدًا، أو سفك دم أحٍد، فهذا جسمه، فليقتص كل واحد منه، فلما فعل ذلك 

نزل من على المنبر، واستودع اهلل األمة،  ارتج المسجد بالبكاء، وأحس المسلمون أنه يودعهم، ثم

وكانت هذه هي آخر جمعة يلتقي فيها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بأمة محمد ، ألن موعده كان 

 .مع المجرم أبي لؤلؤة المجوسي لعنه اهلل
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 -لألسباب التالية:)مثال الحاكم الصالح من غير األنبياء( فقد نجح سيدنا عمر بن الخطاب 

ولم يخشى ولقاءه  الدنيا في يده ال في قلبه وزهد عن الدنيا والحكم ورغب برضوان اهلل (( جعل1

كما وصفهم رسول اهلل محمد عليه وعلى كافة بالكرسي البشع  ولم يتمسك عًز وجلأحدا إال اهلل 

الذي رواه في الحديث الشريف األنبياء والمرسلين الصالة والسالم وعلى صحبه واله أجمعين 

َعِن اْلِعْرَباِض بن َساِرَيَة، َوَكاَن ِعْرَباٌض ورواه آخرون" 165ص13الطبراني في المعجم الكبير ج

َعَلْيِه َوَسَلَم َفَوَعَظ الَناَس، َوَرَغَبُهْم،  َصَل اهلل َرُجال ِمْن بني ُسَلْيٍم، َقاَل: َخَرَج َعَلْيَنا َرُسوُل الَلِه 

ْن َوالُه َوَحَذَرُهْم، َوَقاَل َما َشاَء الَلُه َأْن َيُكوَن، َوَقاَل:"اْعُبُدوا الَلَه َوال ُتْشِرُكوا ِبِه َشْيًئا، َوَأِطيُعوا َم

َوَعَلْيُكْم ِبَما َتْعِرُفوَن ِمْن ُسَنِة َنِبِيُكْم، َعْبًدا َأْسَوَد،  الَلُه َأْمَرُكْم، َوال ُتَناِزُعوا اأَلْمَر َأْهَلُه َوِإْن َكاَن

 .، َوَعُضوا َعَلْيَها ِبالَنَواِجِذَواْلُخَلَفاِء الَراِشِديَن اْلَمْهِدِييَن

أما الملوك والسالطين والحكام فهم متمسكون بالكرسي والدنيا في قلبهم يتنافسون عليها ويخافون 

 وباقي حكام الدول .شعوبهم 

َكاَن ُعَمُر " 47ص2ففي كتاب المجالسة وجواهر العلم ج(( عاش كالمسلمين بل كأفقر المسلمين 2

ا َوَكاَن َأْصَلَع ْبُن اْلَخَطاِب َأْبَيَض ، َأْمَهَق ، َتْعُلوُه ُحْمَرٌة ، َوَكاَن ُيَصِفُر ِلْحَيَتُه ، َوَكاَن َيْعَمُل ِبَيَدْيِه َجِميًع

َن َوالَلَبَن ، َفَلَما َأْمَحَل ، َوَكاَن ُعَمُر ْبُن اْلَخَطاِب َرِضَي اهلُل َعْنُه َشِديَد اْلَبَياِض ، َوَكاَن َيْأُكُل الَسْم

الناس حَرمهما َعَلى َنْفِسِه ، َوَكاَن َعاَم الَرَماَدِة ، َوَقاَل : َواهلِل ! َلا آُكْلُهَما َحَتى ُيْخِصَب الَناُس ، 

ه رضي اهلل عنهواألمثلة كثيرة من سيرتَوَكاَن َيْأُكُل الَزْيَت َحَتى َتَغَيَر َلْوُنُه َرِضَي اهلُل َعْنُه 

 أما الملوك والسالطين والحكام فهم في ترف من العيش وال يهمهم شعوبهم وفقرهم ومعاناتهم

  وورثوا أوالدهم القصور واألموال الكثيرة من قوت الشعب.

 " كما يلي على الجميع وقسا في التطبيق على نفسه وأهلهوالشريعة السالمية طبق القوانين (( 3

أصدر تعليمات بالمنع من شيء أو نهى عن شيء، وكان إذا جمع أهله وأقاربه وقال لهم: إني 

نهيت الناس عن كذا وكذا وإنهم لينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم، واهلل ال أجد أحدًا منكم فعل ما 

عمر اشتريت قال عبد اهلل بن ، وفي حادثة األبل الشهيرة " "نهيت عنه إاّل أضعفت عليه العقوبة

ابال وانجعتها  إلى الحمى فلما سمنت قدمت بها قال فدخل عمر بن الخطاب رضى اهلل عنه السوق 

فرأى ابال سمانا فقال لمن هذه االبل قيل لعبداهلل بن عمر قال فجعل يقول يا عبد اهلل بن عمر بخ بخ 

ا هذه االبل قال قلت ابل ابن أمير المؤمنين قال فجئته اسعى فقلت مالك يا امير المؤمنين قال م

انضاء اشتريتها وبعثت بها إلى الحمى ابتغى ما يبتغى المسلمون قال فقال ارعوا ابل ابن امير 

المؤمنين اسقوا ابل ابن امير المؤمنين يا عبد اهلل بن عمر اغد على رأس مالك واجعل باقيه في 

 ".بيت مال المسلمين

بل يسمون بالقادة يعاملون كما يعامل الرعية  لقانون الأما الملوك والسالطين والحكام فهم فوق ا

الذين لوالهم لهلكت شعوبهم ، بل أن المتنفذين في الدول يحسبون أنفسهم فوق الجميع ولم يبقى 

 إال أن يقولوا )أنا ربكم األعلى أستغفر اهلل العلي العظيم(.
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( وإنما كان يستشير المسلمين خصوصا بالمعنى الحاضر (( لم يستبد بالقرارات )لم يكن دكتاتور4

،ولم يجد غضاضة في أخذ الرأي حتى من العامة ويرجع عن رأيه أن كان خطًأ كما في شيو  بدر 

عن الشعبي قال : خطب عمر بن ورواه آخرون كالنسائي " 124ص2سنن سعيد بن منصور ج

غالوا  في صدق  النساء فإنه ال الخطاب رضي اهلل عنه الناس فحمد اهلل وأثنى عليه ، وقال : أال ال ت

عليه وسلم أو سيق إليه إال جعلت  َصَل اهلل يبلغني عن أحد ساق أكثر من شيء ساقه رسول اهلل 

فضل ذلك في بيت المال ، ثم نزل فعرضت له امرأة من قريش فقالت : يا أمير المؤمنين كتاب اهلل 

فما ذلك ؟ قالت : نهيت الناس آنفا أن  ًز وجلعأحق أن يتبع أو قولك ؟ قال : بل كتاب اهلل  عًز وجل

( اهن قنطارا فال تأخذوا منه شيئًايقول في كتابه ) وآتيتم إحد عًز وجليغالوا في صدق النساء واهلل 

إني نهيتكم أن » فقال عمر : كل أحد أفقه من عمر مرتين أو ثالثا ثم رجع إلى المنبر فقال للناس : 

 فليفعل رجل في ماله ما بدا  له"تغالوا في صدق النساء أال 

متمسكون بقراراتهم واليحبون مناقشتها من أي احد وياتي  أما الملوك والسالطين والحكام فهم

 أحدهم ويتكلم بالسوء عن من سبقه وكأنه نبي معصوم.

وهذه من أهم الصفات التي يتصف بها الحكام الذين يحكمون بالعدل (( القوة في الحق واألمانة 5

يا » خطبنا أبو بكر فقال : بهم رعيتهم ، وقد قالها سيدنا أبي بكر في خطبته المشهورة ) وتسعد

أيها الناس إني قد وليت عليكم ولست بخيركم ، فإن ضعفت فقوموني ، وإن أحسنت فأعينوني ، 

الضعيف فيكم القوي عندي حتى أزيح عليه حقه إن شاء اهلل ، الصدق أمانة ، والكذب خيانة ، 

، ال يدع قوم الجهاد في سبيل اهلل إال  فيكم الضعيف عندي حتى آخذ منه الحق إن شاء اهلل والقوي

الفاحشة في قوم إال عممهم البالء ، أطيعوني  -أو قال : شاعت  -ضربهم اهلل بالفقر ، وال ظهرت 

حمكم ما أطعت اهلل ورسوله ، فإذا عصيت اهلل ورسوله فال طاعة لي عليكم ، قوموا إلى صالتكم ير

 «اهلل 

يحابون المتنفذين والوزراء ويتغاضون عن أخطاءهم وكثير  فهم أما الملوك والسالطين والحكام

منهم لديه الحصانة الدبلماسية التي تمكنه من فعل مايريد دون أن يالحق قانونيا كباقي الناس ، 

َعاِئَشَة َرِضَي  َعْن" 241ص11البخاري ج المتفق عليه وهذه روايةواليذكرون الحديث الشريف 

لَلِه َأَن ُقَرْيًشا َأَهَمُهْم َشْأُن اْلَمْرَأِة اْلَمْخُزوِمَيِة اَلِتي َسَرَقْت َفَقاُلوا َوَمْن ُيَكِلُم ِفيَها َرُسوَل ا الَلُه َعْنَها

َعَلْيِه  َصَل اهلل َزْيٍد ِحُب َرُسوِل الَلِه َعَلْيِه َوَسَلَم َفَقاُلوا َوَمْن َيْجَتِرُئ َعَلْيِه ِإَلا ُأَساَمُة ْبُن  َصَل اهلل 

َعَلْيِه َوَسَلَم َأَتْشَفُع ِفي َحٍد ِمْن ُحُدوِد الَلِه ُثَم َقاَم  َصَل اهلل َوَسَلَم َفَكَلَمُه ُأَساَمُة َفَقاَل َرُسوُل الَلِه 

َنُهْم َكاُنوا ِإَذا َسَرَق ِفيِهْم الَشِريُف َتَرُكوُه َوِإَذا َسَرَق ِفيِهْم ِإَنَما َأْهَلَك اَلِذيَن َقْبَلُكْم َأَفاْخَتَطَب ُثَم َقاَل 

 الَضِعيُف َأَقاُموا َعَلْيِه اْلَحَد َواْيُم الَلِه َلْو َأَن َفاِطَمَة ِبْنَت ُمَحَمٍد َسَرَقْت َلَقَطْعُت َيَدَها

ها في الصغيرة والكبيرة (( عاش لخدمة الناس والسهر على راحتهم ونسي نفسه وحاسب6

 .رضاهأواألمثلة كثيرة جدا في حياته رضي اهلل عنه و
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فيستخدمون الناس لخدمتهم والسهر على راحتهم وال يقدمون لهم  أما الملوك والسالطين والحكام

ما يستحقون ، أي يعيشون ليخدمهم الناس ، وال يحاسبون أنفسهم وال حول والقوة إال باهلل العلي 

 العظيم.

(( تقريبه للمستشارين المؤتمنين الناصحين والعلماء األجالء والذين ال يخافون في اهلل لومة الئم 7

 لصالح األمة .

أما الملوك والسالطين والحكام فيستخدمون المنافقين والذين ال شخصية لديهم والمنتفعين فسببوا 

 حاكم .خراب األمة بمشوراتهم  أن وجدت  وتصديقهم وتبجيلهم لما يقول ال

(( الثقة العالية بالنفس حتى انه عرض ابنته حفصة على أبي بكر وعثمان رضي اهلل عنهم 8

عن َعْبَد الَلِه  " 311ص12أجمعين للزواج كما جاء في الحديث المتفق عليه وهذا لفظ البخاري ج

َنْيِس ْبِن ْبَن ُعَمَر َرِضَي الَلُه َعْنُهَما ُيَحِدُث َأَن ُعَمَر ْبَن اْلَخَطاِب ِحيَن َتَأَيَمْت َحْفَصُة ِبْنُت ُعَمَر ِمْن ُخ

َد َبْدًرا ُتُوِفَي ِباْلَمِديَنِة َقاَل َعَلْيِه َوَسَلَم َقْد َشِه َصَل اهلل ُحَذاَفَة الَسْهِمِي َوَكاَن ِمْن َأْصَحاِب َرُسوِل الَلِه 

 َقاَل ُعَمُر َفَلِقيُت ُعْثَماَن ْبَن َعَفاَن َفَعَرْضُت َعَلْيِه َحْفَصَة َفُقْلُت ِإْن ِشْئَت َأْنَكْحُتَك َحْفَصَة ِبْنَت ُعَمَر

َزَوَج َيْوِمي َهَذا َقاَل ُعَمُر َفَلِقيُت َأَبا َبْكٍر َفُقْلُت ِإْن َسَأْنُظُر ِفي َأْمِري َفَلِبْثُت َلَياِلَي َفَقاَل َقْد َبَدا ِلي َأْن َلا َأَت

ِني َعَلى ِشْئَت َأْنَكْحُتَك َحْفَصَة ِبْنَت ُعَمَر َفَصَمَت َأُبو َبْكٍر َفَلْم َيْرِجْع ِإَلَي َشْيًئا َفُكْنُت َعَلْيِه َأْوَجَد ِم

َعَلْيِه َوَسَلَم َفَأْنَكْحُتَها ِإَياُه َفَلِقَيِني َأُبو َبْكٍر َفَقاَل  َصَل اهلل َرُسوُل الَلِه ُعْثَماَن َفَلِبْثُت َلَياِلَي ُثَم َخَطَبَها 

ْعِني َأْن َأْرِجَع َلَعَلَك َوَجْدَت َعَلَي ِحيَن َعَرْضَت َعَلَي َحْفَصَة َفَلْم َأْرِجْع ِإَلْيَك ُقْلُت َنَعْم َقاَل َفِإَنُه َلْم َيْمَن

َعَلْيِه َوَسَلَم َقْد َذَكَرَها َفَلْم َأُكْن ِلُأْفِشَي ِسَر  َصَل اهلل َك ِفيَما َعَرْضَت ِإَلا َأِني َقْد َعِلْمُت َأَن َرُسوَل الَلِه ِإَلْي

، ومن يعمل  عًز وجل، فأي ثقة بالنفس وباهلل  "َعَلْيِه َوَسَلَم َوَلْو َتَرَكَها َلَقِبْلُتَها َصَل اهلل َرُسوِل الَلِه 

 هذا منا ، رضي اهلل عنه وعن صحابة رسول اهلل وعنا أجمعين.

 

 

 -األسئلة التي يشملها الموضوع:

 من الذين يتمسكون برأيهم ؟ -1(12

 -يقسم الذين يتمسكون برأيهم إلى قسمان:

الذين ال يقبلون النقاش وال مراجعة أرائهم ويحبون من وال : الحكام الدكتاتوريين الشموليين وأ

يهلل ويطبل لهم ويمدحهم ويمدح قراراتهم وهؤالء سبب بالء األمم وفناءها أيضا لتقريبهم أهل 

 النفاق وأبعادهم ألهل الحكمة والمشورة الحسنة ، ويشمل ذلك ذوي المناصب العليا أيضا .

فوا ثانيا : العلماء والناس العاديين ، فالعلماء الذين ليسوا على قدر كبير من العلم وإذا لم يتص

وال يقبلون النقاش وقد يكفرون من  بآرائهمتراهم متمسكين  بالخلق الحسن كان الطامة الكبرى ،

، وكم أحب أن أتفكر بهذه ، علما بأن العلم يورث حسن الخلق والزهد في الدنيا يخالفهم الرأي 

 اْلَمَجاِلِس ِفي َتَفَسُحوا َلُكْم ِقيَّل ِإَّذا آَمُّنوا اَلِّذيَن َأُيَها َيا "اآلية الكريمة من سورة المجادلة 
 َواَلِّذيَن ِمّْنُكْم آَمُّنوا اَلِّذيَن الَلُه َيْرَفِع َفاّْنُشُزوا اّْنُشُزوا ِقيَّل َوِإَّذا َلُكْم الَلُه َيْفَسِح َفاْفَسُحوا
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فسحون في تالذين ي عًز وجلحيث وصف اهلل  "(55) َخِبيٌر َتْعَمُلوَن ِبَما َوالَلُه َدَرَجاٍت اْلِعْلَم ُأوُتوا

المجالس وهو أمر بسيط وال يجدوا في أنفسهم غضاضة من فعل ذلك لما لديهم من العلم والذي 

يورثهم حسن الخلق والترفع عن كل الصغائر واحتمال الناس وأخالقهم الصعبة في بعض األحيان 

ب كرم اهلل وجهه " والتجاوز عن سفهائهم وكما قال سيدنا وأمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طال

" ، ما أجمل هذا القول من سيدنا ناقشني سفيه أو جاهل إال أفحمني ناقشني عالم إال أفحمته وما ما

في لمن أستوعبه من العلماء والناس على حد سواء  وأرضاه وأرضانا أجمعين علي رضي اهلل عنه

ندعوا لنا وللجميع  يهم والتجاوز وعدم أطالة الجدال مع السفهاء والجهال والذين يتعصبون لرأ

 بالهداية والتسديد لنيل رضا اهلل ولو بسخط الناس .

المتمسكون بآرائهم والذين ال يقبلون معرفة الحقيقة بجهنم والعياذ باهلل في  عًز وجلكما وعد اهلل 

 َوُيْشِهُد الُدّْنَيا اْلَحَياِة ِفي َقْوُلُه ُيْعِجُبَك َمْن الَّناِس َوِمَن "قوله سبحانه وتعالى من سورة البقرة 
 َوُيْهِلَك ِفيَها ِلُيْفِسَد اْلَأْرِض ِفي َسَعى َتَوَلى َوِإَّذا( 724) اْلِخَصاِم َأَلُد َوُهَو َقْلِبِه ِفي َما َعَلى الَلَه

 َفَحْسُبُه ِباْلِإْثِم اْلِعَزُة َأَخَّذْتُه الَلَه اَتِّق َلُه ِقيَّل َوِإَّذا( 721) اْلَفَساَد ُيِحُّب َلا َوالَلُه َوالَّنْسَّل اْلَحْرَث
َِْس َجَهَّنُم ًَ َّنْفَسُه َيْشِري َمْن الَّناِس َوِمَن( 721) اْلِمَهاُد َوَلِب  َرًُوٌف َوالَلُه الَلِه َمْرَضاِت اْبِتَغا

، وهذا فحص عملي لمن أراد معرفة الجهال والسفهاء وأن أدعوا العلم ، فإذا  "(722) ِباْلِعَباِد

ذكرته باهلل أخذته العزة باإلثم دون روية أو االستماع لرأيك الذي قد يكون صوابا ، وقد يقول لك 

من أنت حتى تعلمني أو من هذا القبيل ، فتجنبهم أقرب للعقل والمنطق ألنهم لن يقتنعوا وقد يجلب 

وعلى كافة األنبياء المشاكل ، وعلى العموم نصحنا حبيبنا وشفيعنا عند اهلل سيدنا محمد عليه  عليك

والجدال )المراء( كما في سنن أبي داود أفضل الصالة والسالم بتجنب النقاش والمرسلين 

 َصَل اهلل  َقاَل َرُسوُل الَلِه َعْن َأِبي ُأَماَمَة َقاَلورواه النسائي والطبراني وآخرون " 422ص12ج

َوَسِط اْلَجَنِة  َعَلْيِه َوَسَلَم َأَنا َزِعيٌم ِبَبْيٍت ِفي َرَبِض اْلَجَنِة ِلَمْن َتَرَك اْلِمَراَء َوِإْن َكاَن ُمِحًقا َوِبَبْيٍت ِفي

 .َقُهِلَمْن َتَرَك اْلَكِذَب َوِإْن َكاَن َماِزًحا َوِبَبْيٍت ِفي َأْعَلى اْلَجَنِة ِلَمْن َحَسَن ُخُل

أما الناس العاديين فالذين يتمسكون بآرائهم يكونون عادة ضعيفي الشخصية وغير واثقين مما 

لديهم من العلم والذين يريدون الظهور ويحبون الحمد حتى وأن لم يستحقوه كما وصفهم اهلل 

 َأَتْوا ِبَما َيْفَرُحوَن اَلِّذيَن َتْحَسَبَن َلا " سبحانه وتعالى في كتابه العزيز من سورة آل عمران
  "(544) َأِليٌم َعَّذاٌّب َوَلُهْم اْلَعَّذاِّب ِمَن ِبَمَفاَزٍة َتْحَسَبَّنُهْم َفَلا َيْفَعُلوا َلْم ِبَما ُيْحَمُدوا َأْن َوُيِحُبوَن

 وهذا وصف لليهود وينطبق على كثير من الناس في عصرنا الحاضر.

 

 عصرنا الحاضر بما فيه من التعقيد؟هل يمكن تطبيق الحكم العادل في  -2(12
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ل هناك أمثلة كثيرة في عصرنا الحاضر من الدول اإلسالمية والغير إسالمية على تطبيق الحكم العاد

بين الناس ، فمثال معظم دول أوربا وأمريكا تطبق القوانين والحكم العادل بين الناس )مواطنيها( 

في سياساتهم الخارجية ، وقد طبق الغرب العدل  ،لذا نرى رفاهية مواطنيها ، لكنهم ال يطبقونه

ألنهم رأوا أن تقدمهم ال يكون إال بالعدل بين الناس ال عن دين ونحن المسلمين الذين نملك المنهج 

سف الشديد نعينهم الكامل للعدل ويدعمه التاريخ ال يسمحون  لنا بتطبيق الديمقراطية ونحن لأل

اس مقالتهم )نحن ال نستحق الديمقراطية والينفعنا إال على ذلك ، وقد سمعت من كثير من الن

َأَن ِجَماَع الِسَياَسِة لذا ترانا مغلوبين على أمرنا وكما قال أبن تيمية رحمه اهلل )الدكتاتورية ( ، 

ِإَن الَلَه َيْنُصُر :  اْلَعاِدَلِة َواْلِواَلَيِة الَصاِلَحِة : َأَداُء األََْماَناِت ِإَلى َأْهِلَها، َواْلُحْكُم َبْيَنُهْم ِباْلَعْدل . َوَحَكى

 .(الَظاِلَمَة َوَلْو َكاَنْت ُمْؤِمَنًةالَدْوَلَة اْلَعاِدَلَة َوِإْن َكاَنْت َكاِفَرًة، َواَل َيْنُصُر الَدْوَلَة 

) يجب تطبيق الديمقراطية في جميع دول العالم إال في العالم وقد قال أحد المستشرقين اليهود 

   .اإلسالمي الذي لو طبقت فيه الديمقراطية لساد اإلسالم(

الدول الفقيرة والتي ، حيث كانت من حدث في ماليزيا  سالمية ماأما األمثلة العملية في الدول اإل

تعتمد على المساعدات إلى أن أستلم الحكم )مهاتير محمد( وحكم بالعدل فأصبحت ماليزيا اآلن من 

 الدول المتقدمة في غضون خمس سنوات فقط  ، وحين مرض تنازل عن الحكم طواعية .

 واألمثلة في الدول الكافرة كثيرة )غاندي في الهند ، مانديال في جنوب أفريقيا(.

ومن الناحية العملية والتطبيقية نرى أن رئيس الجمهورية أو الوزراء إذا كان عادال ونزيهًا 

وعفيفا سيختار من الوزراء األكفاء والشرفاء وسيكونون مثله وأن كانوا يريدون غير ذلك بسبب 

خوفهم منه والطبيعة البشرية مجبوله على النظر لما هو أعلى منها في المناصب ، وإن عف 

وزراء عف المدراء العامون وعملوا بجد وبأمانة.... وهكذا إلى أصغر موظف ومواطن في البلد ، ال

عن مخلد بن قيس العجلي ، عن أبيه ، ) 21ص1وقد ذكر هذا الدارقطني في فضائل الصحابة ج

،  أمانة قال : لما قدم بسيف كسرى ومنطقته وزبرجده على عمر قال : إن أقواما أدوا هذا لذوو

، فعفة الحاكم  إن القوم رأوك عففت فعفوا، ولو رتعت لرتعوا: علي عليه السالم  فقال

 وأمانته وصدقه وعدله تعني عفة الرعية وازدهار البلدان.

 

 تأمالت في حكم الخليفة الراشد الخامس عمر بن عبد العزيز  -3(12

 

أحببت أن نأخذ مثاال ثانيا عن الحكم العادل في اإلسالم وهو الخليفة الراشد الخامس عمر بن عبد 

العزيز رضي اهلل عنه وأرضاه، الن قسم من الناس يقولوا أن عمر بن الخطاب كان في بداية البعثة 

ضي اهلل النبوية الشريفة  وعاصره كثير من الصحابة الناصحين ، فسيدنا عمر بن عبد العزيز ر

عنه وأرضاه كان في فترة فساد عظيم لألمة السالمية من ناحية بذ  الحكام في الصرف وتوليتهم 
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تلم الخالفة رضي اهلل عنه ال يرحمون الرعية كالحجاج بن يوسف الثقفي ، أس حكام األمصار الذينل

 -في ظل هذه الظروف فماذا فعل:وأرضاه 

 الحاكم لو شبع نسي أمور المسلمين ومعاناتهم.حساسه بأن (( عاش كأفقر المسلمين إل1

(( أخذ على يد أمراء بني أمية ومنع العطايا التي كانت تمنح لهم وبدأ بنفسه فلم يأخذ من بيت 2

 المال شيئا إال راتبه المقرر له.

(( استبدل حكام األمصار وقادة الجيش الجائرين وشدد عليهم أجمعين ووضع قوانين صارمة لهم 3

أموالهم المنقولة والغير منقولة قبل استالمهم للمنصب وحسابها أيضا بعد تركهم  سابومنها ح

 . من أين لك هذا(على المبدأ الحديث للمنصب وسؤالهم عن الفرق أن وجد )

 (( أتخذ العلماء والناصحين بطانه له دون المنافقين والشعراء والمنتفعين.4

 حكم بالعدل وباإلحسان بين الناس .((  5

ألمثلة على ما قلنا كثير في سيرته رضي اهلل عنه لمن أراد االستزادة ، فما كانت نتيجة حكمه وا

حتى كانت الصدقات ترجع لبيت الذي دام سنتين وثالثة أشهر ، رخاء في األمة اإلسالمية جمعاء 

م مال المسلمين دون أن يقبلها أحد بسبب القناعة التي وضعها اهلل سبحانه في قلوب الناس فل

يطلب أحد أكثر من حاجته وفاض المال في بيت مال المسلمين وأمن حدود الدوله اإلسالمية بعدله 

فلم يهاجم المسلمين احد أو تقم الثورات التي كانت تقوم قبله وبعده وأحسن إلى أهل الذمة ووضع 

ويج قام بتزعنهم الجزية لمن ال يقدر عليها وصرف رواتب للعاجزين منهم أسوة بالمسلمين و

الشباب ودفع التكاليف من بيت مال المسلمين ونثر القمح في رؤوس الجبال لتأكل الطير منه ، كل 

اإلجابة بسيطة خاف اهلل فرعاه اهلل فكيف حدث كل هذا ، هذا في زمن بسيط سنتين وثالثة أشهر ، 

الذئب كان في رعيته وحمى له الدولة اإلسالمية وبارك في األرزاق وفي بيت المال ، حتى أن 

يرعى بجانب الماشية ال يتعرض لها ، أي أغنى اهلل السباع في أرضه وتحت حكمه وحمى له كل 

 شيء حتى الحيوانات الداجنة من السباع فضال عن اللصوص .

به ونعلم أن الحاكم لو صلح تصلح رعيته بصالحة  يقتدعمليا ضربه اهلل لنا لنأليس هذا مثال 

ن جاء في دوله فاسدة وورث الفساد من ما قبله من الحكام ، أن خاف ويوفقه اهلل سبحانه حتى وا

  .ويغني رعيته اهلل يوفقه ويحميه ويحمي دولته 

وقد طلب منه  يناراد 17مات سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي اهلل عنه وأرضاه ولم يترك لذويه إال 

هم امواال كباقي الخلفاء فقال بعض أقاربه أن يكفلوا أوالده بعد موته والموه ضمنا لعدم تركه ل

كونوا ثروتهم بنفسهم وأن تقياء صالحين أترك لهم ماال ، أن كانوا )لم أكن ألقولته المشهورة 

من وكان أخر كالمه قبل الموت اآلية الكريمة  كن ألعنهم على معصية اهلل(أكانوا غير ذلك لم 

 َفَساًدا َوَلا اْلَأْرِض ِفي ُعُلًوا ُيِريُدوَن َلا ِلَلِّذيَن َّنْجَعُلَها اْلآِخَرُة الَداُر ِتْلَك"القصص  سورة
 ."(41) ِلْلُمَتِقيَن َواْلَعاِقَبُة

بنت الخليفة عبد الملك وزوجة الخليفة عمر من بعده ورفضت زوجته  وقد بارك اهلل في أوالده 

وأخت الخلفاء الوليد وسليمان ويزيد وهشام أن يرجع لها يزيد عطايا بيت المال الذي منعها عنها 
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)لم أكن ألقبل مامنعني عنه زوجي سيدنا سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي اهلل عنه وأرضاه قائلة 

أن الكافل الحقيقي لألوالد هو اهلل سبحانه وتعالى ال تبين  وأخيرا سأذكر حادثة صغيرة في حياته(

كما جاء في قصة اليتيمين الذي أمر اهلل سبحانه وتعالى سيدنا الدرهم والدينار ومتاع الدنيا الفاني 

الخضر باقامة الجدار على كنزهما كون أبوهما صالحا وهم من قوم لئام والموجوة في سورة 

جعفر المنصور قال لعمرو بن عبيد: عظني، قال: بما رأيُت، أو  ذكر أن أباحادثة هي"والالكهف ، 

وخلف أحد عشر  -رحمه الّله  -بما سمعُت؟ فقال: بل بما رأيَت، فقال: توفي عمر بن عبد العزيز 

ابنًا، وبلغت قيمة تركته سبعة عشر دينارًا، فكفن بخمسة دنانير واشترى له موضع قبره بدينارين 

ده ثمانية عشر قيراطًا. ومات هشام بن عبد الملك، وخلف أحد عشر ابنا، وأصاب كل واحد من أوال

فحصل لكل واحد من ورثته مما خلفه عشرة آالف دينار، فرأيت رجال من أوالد عمر بن عبد العزيز 

 .قد حمل على مائة فرس في سبيل الّله، ورأيت رجال من أوالد هشام يسأل الناس"

 

 لحكام؟هل للناس دخل في جور  -4(12

 

سؤال راود الكثير من الناس وهو ما عالقتهم بجور الحكام عليهم ، والعالقة واضحة وهي ابتعاد 

الناس عن منهج النبوة والسلف الصالح يورث المذلة وجور الحكام كما جاء في الحديث الشريف 

" يا معشر المهاجرين ! خمس إذا ابتليتم  115ص1ج116من سلسة األحاديث الصحيحة باب 

بهن و أعوذ باهلل أن تدركوهن : لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إال فشا فيهم 

الطاعون و األوجاع التي لم تكن مضت في أسالفهم الذين مضوا و لم ينقصوا المكيال و الميزان إال 

القطر من أخذوا بالسنين و شدة المؤنة و جور السلطان عليهم و لم يمنعوا زكاة أموالهم إال منعوا 

السماء و لوال البهائم لم يمطروا و لم ينقضوا عهد اهلل و عهد رسوله إال سلط اهلل عليهم عدوا من 

غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم و ما لم تحكم أئمتهم بكتاب اهلل و يتخيروا مما أنزل اهلل إال جعل 

، فالنفر إلى اهلل سبحانه ولنلوذ به يخلصنا يحتاج إلى شرح  والحديث واضح ال، اهلل بأسهم بينهم "

من كل الهموم والحكام الظلمة الذين ال يرقبون فينا إال وال ذمه وليرجع كل منا إلى نفسه 

ولينشغل بنفسه وليصلح نفسه أوال قبل التفكير بإصالح وليحاسبها وليرى تقصيره بحق اهلل 

التنافس للدنيا ولنتنافس لآلخرة كما جاء في ، وال تغرنا الدنيا بزخرفها وزينتها وترك المجتمع 

َصَل "َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر َقاَل َصَلى َرُسوُل الَلِه  416ص11الحديث الشريف الذي رواه مسلم ج

َفَقاَل ِإِني َفَرُطُكْم َعَلى  َعَلْيِه َوَسَلَم َعَلى َقْتَلى ُأُحٍد ُثَم َصِعَد اْلِمْنَبَر َكاْلُمَوِدِع ِلْلَأْحَياِء َواْلَأْمَواِت اهلل 

َلِكِني اْلَحْوِض َوِإَن َعْرَضُه َكَما َبْيَن َأْيَلَة ِإَلى اْلُجْحَفِة ِإِني َلْسُت َأْخَشى َعَلْيُكْم َأْن ُتْشِرُكوا َبْعِدي َو

، وليستيقن الناس  َهَلَك َمْن َكاَن َقْبَلُكْم "َأْخَشى َعَلْيُكْم الُدْنَيا َأْن َتَناَفُسوا ِفيَها َوَتْقَتِتُلوا َفَتْهِلُكوا َكَما 

أن كل شي سيزول إما بالموت أو بالفقر أو بيوم القيامة كما قال شيخنا الشعراوي رحمه اهلل )كل 

للخير أم  هسيستعملوننعيم أما سيتركك بالفقر أو ستتركه بالموت وتورثه للورثة الذين ال تعلم هل 

 للشر( ، 
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 وكما قال الشاعر :

 كل شي ماخال اهلل باطل ................ وكل نعيم ال محالة زائل

 

 

الذي ديننا اإلسالمي الحنيف يحظ على التعامل بين الناس ويؤكد عليه كما جاء في الحديث الشريف 

َصَل عن عبد اهلل بن سالم قال : لما قدم النبي "146ص12رواه الطبراني في المعجم األوسط ج

نجفل ، فلما رأيت وجهه عرفت أنه ليس أنجفل الناس قبله فكنت فيمن أعليه وسلم المدينة  اهلل 

أيها الناس أطعموا الطعام ، وأفشوا السالم ، وصلوا األرحام ، » بوجه كذاب ، فسمعته يقول : 

، ففي هذا الحديث الشريف الذي كان أول كالمه عليه  م وصلوا والناس نيام ، تدخلوا الجنة بسال

حيث أن فيه أربع وعلى كافة األنبياء والمرسلين الصالة والسالم عند دخوله المدينة المنورة 

لذا كان منزله ، عًز وجلفقرات الثالث األول منهم هو التعامل بين الناس والرابع عبادة خالصة هلل 

 . عًز وجلمن حسن خلقه عظيمة عند اهلل 

، وسأورد هذا الحديث لنستنبط  القيامةوردت أحاديث كثيرة جدا في حسن الخلق ومنزلتهم يوم وقد 

جاء في الحديث الشريف المتفق عليه وهذا لفظ مسلم منه الفوائد في حسن الخلق ، 

َعَلْيِه َوَسَلَم َقاَل َأَتْدُروَن َما اْلُمْفِلُس َقاُلوا  َصَل اهلل َأَن َرُسوَل الَلِه  َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة"415ص12ج

َصَلاٍة َوِصَياٍم اْلُمْفِلُس ِفيَنا َمْن َلا ِدْرَهَم َلُه َوَلا َمَتاَع َفَقاَل ِإَن اْلُمْفِلَس ِمْن ُأَمِتي َيْأِتي َيْوَم اْلِقَياَمِة ِب

ي َقْد َشَتَم َهَذا َوَقَذَف َهَذا َوَأَكَل َماَل َهَذا َوَسَفَك َدَم َهَذا َوَضَرَب َهَذا َفُيْعَطى َهَذا ِمْن َوَزَكاٍة َوَيْأِت

ُطِرَحْت َعَلْيِه َحَسَناِتِه َوَهَذا ِمْن َحَسَناِتِه َفِإْن َفِنَيْت َحَسَناُتُه َقْبَل َأْن ُيْقَضى َما َعَلْيِه ُأِخَذ ِمْن َخَطاَياُهْم َف

 .ُثَم ُطِرَح ِفي الَناِر"

ودال على عدل اهلل سبحانه وتعالى في خلقة وأنه لن يضيع األعمال واألقوال ولو واضح الحديث 

، فالملياردير من  )عكس الحديث( ولكننا سننظر للحديث من منظور ثانكانت مثقال ذرة ، 

ا في الدنيا ، والحسنات الحسنات هو من حسن خلقه ألنه ببساطة حافظ على حسناته التي اكتسبه

من نعم اهلل علينا كثيرة جدا كالمشي إلى المساجد والتسبيح وإطعام الطعام حتى ألهل البيت حتى 

إتيان الرجل ألهل بيته في اجر كبير ، فالذي يحافظ عليها هو بالتأكيد من حسن خلقه وقل كالمه 

ه ولتغاضيه عن من اغتابه ونم بين الناس ، والحسنات لمن حسن خلقه تزداد لحلمه على من شتم

ولم يحسب لها  عنها ولم يعملها عليه وتكلم عليه ، فسيجد جبال من الحسنات تنتظره وهو ال يدري

حسابا ، وهناك فائدة عظيمة لمن حسن خلقه في الحياة الدنيا وهي راحة باله وهدوء نفسه وأن 

ي الناس من نعم الدنيا واالنشغال بسيئاته زاد عليها عدم تدخله فيما ال يعنيه وعدم النظر لما في أيد

من أراح باله قلت أمراضه وطال عمره وحسنت حياته ، فقد أثبت العلم الحديث أن وهم الحساب 

كالسكري مثال ، حيث أن من حسن خلقه يكون عقله وحتى وأن أبتلي باألمراض المستعصية 
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مرتاحا وسينتظم عمله لذا يتفرغ لتنظيم الجسم وطرح السكر الزائد عن طريق البول مثال ، أما من 

تعصب وساء خلقه سيكون غير مرتاح البال وقد ال ينتظم عمله وسيعطي أوامر خاطئة للكبد مثال 

 .ري فتحدث المشاكل الصحية بإفراز السكر والمريض يعاني من داء السك

تصريف أموره التكاله على اهلل  عًز وجلوالفائدة الدنيوية األخرى من حسن الخلق هو تولي اهلل 

كما في ويدخل ضمن أولياء اهلل الصالحين وتوليه سبحانه الدفاع عنه ضد من يتكلم عليه ويغتابه 

ْيَرَة ، َرِضَي الَلُه َعْنُه َقاَل : َقاَل " َعْن َأِبي ُهَر 57ص1الحديث الشريف الذي رواه النسائي ج

،  َمْن آَذى ِلي َوِلًيا َفَقْد آَذْنُتُه ِباْلَحْرِبَقاَل : "  عًز وجلَعَلْيِه َوَسَلَم : " ِإَن الَلَه  َصَل اهلل َرُسوُل الَلِه 

َلَي ِبالَنَواِفِل َوَما َتَقَرَب ِإَلَي َعْبِدي ِبَشْيٍء َأْفَضَل ِمْن َأَداِء َما اْفَتَرْضُت َعَلْيِه ، َوَما َيَزاُل َعْبِدي َيَتَقَرُب ِإ

ِبِه ، َوَيَدُه اَلِتي َيْبِطُش ِبَها  َحَتى ُأِحَبُه ، َفِإَذا َأْحَبْبُتُه ُكْنُت َسْمَعُه اَلِذي َيْسَمُع ِبِه ، َوَبَصَرُه اَلِذي ُيْبِصُر

َرَدْدُت َعْن ، َوِرْجَلُه اَلِتي َيْمِشي ِبَها ، َفَلِئْن َسَأَلِني َعْبِدي َأْعَطْيُتُه ، َوَلِئِن اْسَتَعاَذِني َلَأَعْذُتُه ، َوَما َت

 َت َوَأْكَرُه ِإَساَءَتُه ، َأْو ُمَساَءَتُه "َشْيٍء َأَنا َفاِعُلُه َتَرُدِدي َعْن َنْفِس اْلُمْؤِمِن ، َيْكَرُه اْلَمْو

الذي  الصالة والسالم في الحديث الشريف وصدق رسول اهلل عليه وعلى كافة األنبياء والمرسلين

َعْن َأَنٍس ، َقاَل : َقاَلْت ُأُم َحِبيَبَة َزْوِج " وآخرون 56ص17رواه الطبراني في المعجم الكبير ج

وَل اهلِل ، اْلَمْرَأُة ِمَنا َيُكوُن َلَها ِفي الُدْنَيا َزْوَجاِن ، ُثَم َتُموُت ، َفَتْدُخُل اْلَجَنَة ِهَي الَنِبِي ) : َيا َرُس

وُن ْنَيا ، َفَيُكَوَزْوَجاَها ، أَلِيِهَما َتُكوُن ِلأَلَوِل َأْو ِلأَلِخيِر ؟ َقاَل : ُتَخَيُر َأْحَسَنُهَما ُخُلًقا َكاَن َمَعَها ِفي الُد

، فكلنا سنكون أن  "َذَهَب ُحْسُن اْلُخُلِق ِبَخْيِر الُدْنَيا َوَخْيِر اآلِخَرِةَزْوَجَها ِفي اْلَجَنِة ، َيا ُأَم َحِبيَبَة ، 

شاء اهلل على خلق حسن وشكل حسن في الجنة ، لكن اختيار المرأة ألحسنهما خلقا في الدنيا هو 

 لعلو منزلته في الجنة عن اآلخر .

أي أرحها بحسن خلقك ،هذه باختصار فوائد  )أشتري دماغك(وقد أعجبني المثل المصري القائل 

 حسن الخلق في الدنيا واآلخرة .

 

   -األسئلة التي يشملها الموضوع:

13))1- 

 

بعد موضوع حسن الخلق كان لزاما علينا بيان موضوع النفس المطمئنة والتي ذكرها اهلل سبحانه 

 ِإَلى اْرِجِعي( 72) اْلُمْطَمَِِّنُة الَّنْفُس َأَيُتَها َيا"الفجر سورة  في نهايةوتعالى في كتابه العزيز 
فقد فسر العلماء ،  "(12) َجَّنِتي َواْدُخِلي( 74) ِعَباِدي ِفي َفاْدُخِلي( 74) َمْرِضَيًة َراِضَيًة َرِبِك

، تلك النفس المباركة  عًز وجلوالعقاب والمؤمنة باهلل  اْلُمَصِدَقُة ِبالَثَواِببالكرام النفس المطمئنة 

التي أقبلت على اآلخرة ونبذت الدنيا وراء ظهرها أودع اهلل بها االطمئنان في الحياة الدنيا وعند 

لسيدنا عبد اهلل بن عباس  سيرى وجوه المالئكة الكرام بأحسن صورة كما حدثقبض الروح حيث 
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َحَضْرُت َجَناَزَة َعْبِد اهلِل ْبِن َعَباٍس َرِضَي اهلُل َعْنُهَما " َعْن َمْيُموِن ْبِن ِمْهَراَن َقاَل:عند دفنه "

َوَقَع َعَلى َأْكَفاِنِه ،ُثَم َدَخَل ِفيَها، َفاْلُتِمَس َفَلْم  ِبالَطاِئِف، َفَلَما ُوِضَع ِللَصَلاِة َجاَء َطْيٌر َأْبَيُض َحَتى

اْلُمْطَمِئَنُة ُيوَجْد، َفَلَما ُسِوَي َعَلْيِه َناَدى ُمَناٍد ُيْسَمُع َصْوُتُه َوَلا ُيَرى َشْخُصُه: } َيا َأَيُتَها الَنْفُس 

[ " َوَكاَن َمْيُموُن 28ِفي ِعَباِدي َواْدُخِلي َجَنِتي { ]الفجر:  اْرِجِعي ِإَلى َرِبِك َراِضَيًة َمْرِضَيًة َفاْدُخِلي

 ، 344ص2من كتاب أخبار مكة للفكهاني ج "ْبُن ِمْهَراَن ِمْن َمَواِلي اْبِن َعَباٍس َرِضَي اهلُل َعْنُهَم

وكما بينا في موضوع حسن الخلق ،فأن المؤمن ذو الخلق الحسن راض بما قسمه اهلل له ، لذا 

تجده مطمئن النفس في الحياة الدنيا قبل اآلخرة ، وسوف يجد في قلبه حالوة اليمان كما ورد في 

 َصَل اهلل َعْن الَنِبِي  ُهَعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي الَلُه َعْنالمتفق عليها وهذا لفظ البخاري "األحاديث 

ِه ِمَما ِسَواُهَما َعَلْيِه َوَسَلَم َقاَل َثَلاٌث َمْن ُكَن ِفيِه َوَجَد َحَلاَوَة اْلِإيَماِن َأْن َيُكوَن الَلُه َوَرُسوُلُه َأَحَب ِإَلْي

، وفي  "وَد ِفي اْلُكْفِر َكَما َيْكَرُه َأْن ُيْقَذَف ِفي الَناِرَوَأْن ُيِحَب اْلَمْرَء َلا ُيِحُبُه ِإَلا ِلَلِه َوَأْن َيْكَرَه َأْن َيُع

 َلا الِرَبا َيْأُكُلوَن اَلِّذيَن"البقرة وصف جميل ودقيق لحال أكل الربا في القرآن الكريم في سورة 
 ِمْثُّل اْلَبْيُع ِإَّنَما َقاُلوا ِبَأَّنُهْم َّذِلَك اْلَمِس ِمَن الَشْيَطاُن َيَتَخَبُطُه اَلِّذي َيُقوُم َكَما ِإَلا َيُقوُموَن

 ِإَلى َوَأْمُرُه َسَلَف َما َفَلُه َفاّْنَتَهى َرِبِه ِمْن َمْوِعَظٌة َجاًَُه َفَمْن الِرَبا َوَحَرَم اْلَبْيَع الَلُه َوَأَحَّل الِرَبا
 الَصَدَقاِت َوُيْرِبي الِرَبا الَلُه َيْمَحُّق( 721) ُدوَنَخاِل ِفيَها ُهْم الَّناِر َأْصَحاُّب َفُأوَلَِِك َعاَد َوَمْن الَلِه

، نجد وصف ألكلي الربا وحالهم وضيق صدرهم في الدنيا   "(721) َأِثيم  َكَفار  ُكَّل ُيِحُّب َلا َوالَلُه

، لذلك أمرنا اهلل سبحانه وتعالى بذكره لالطمئنان والراحة النفسية لتوكله سبحانه بجميع أمورنا 

 َوَّنْحُشُرُه َضّْنًكا َمِعيَشًة َلُه َفِإَن ِّذْكِري َعْن َأْعَرَض َوَمْن  "كما جاء في القرآن الكريم من سورة طه 
 َأَتْتَك َكَّذِلَك َقاَّل( 571) َبِصيًرا ُكّْنُت َوَقْد َأْعَمى َحَشْرَتِّني ِلَم َرِّب َقاَّل( 574) َأْعَمى اْلِقَياَمِة َيْوَم

ِْْمْن َوَلْم َأْسَرَف َمْن َّنْجِزي َوَكَّذِلَك( 571) ُتّْنَسى اْلَيْوَم َوَكَّذِلَك َفَّنِسيَتَها آَياُتَّنا  َرِبِه ِبآَياِت ُي
، لذا نجد إن الراحة والسعادة في هذه الحياة هي بمعرفة اهلل "(572) َوَأْبَقى َأَشُد اْلآِخَرِة اُّبَوَلَعَّذ

ومحبته والطمأنينة بذكره، وهذه هي جنة الدنيا التي من أعرض عنها فإن له معيشة ضنكا كما 

  .عًز وجلأخبر اهلل 

بكثرة  عًز وجلكما أوصانا الرسول الكريم محمد عليه الصالة والسالم وعلى كافة أنبياء ورسل اهلل 

َعِن الُطَفْيِل  " 138ص3وهذا ماورد في شعب األيمان جالصالة والسالم عليه حتى يكفينا اهلل همنا 

َعَلْيِه َوَسَلَم: َكْم َأْجَعُل َلَك ِمْن َصَلاِتي ؟ َقاَل: " َما  َصَل اهلل ْبِن ُأَبِي ْبِن َكْعٍب، َعْن َأِبيِه، َقاَل ِللَنِبِي 

ِشْئَت "، َقاَل: الُثُلُث ؟ َقاَل: " َما ِشْئَت، َوِإْن ِزْدَت َفُهَو َأْفَضُل "، َقاَل: الِنْصُف ؟ َقاَل: " َما ِشْئَت، 

 .يَك اهلُل َهَمَك، َوَيْغِفُر َلَك َذْنَبَك "َوِإْن ِزْدَت َفُهَو َأْفَضُل " َقاَل: فكلها قال: " ِإًذا َيْكِف

والخراب والفقر زخرفها وزيادة الهم والحزن والماسي وهانحن نرى تكالب الناس على الدنيا و

كما ورد في الحديث الشريف الذي رواه الحاكم في مستدركه والحاجة والذل إلى الدول الكبرى 
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من » عليه وسلم :  َصَل اهلل ال رسول اهلل عن ابن عمر رضي اهلل عنهما قال : ق"311ص18ج

  جعل الهموم هما واحدا كفاه اهلل ما همه من أمر الدنيا واآلخرة ، ومن تشاعبت به الهموم لم يبال

فالراحة النفسية واالطمئنان في الدنيا يأتيان مع القناعة برزق  ، " «اهلل في أي أودية الدنيا هلك 

قال لو يعلم الملوك حتى إن بعض السلف اهلل وحكمته في الدنيا بتوزيع األرزاق واألماكن الدنيوية 

يعني من انشراح الصدر ونور القلب والطمأنينة  وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف

.هلل أن يشرح قلبي وقلوبكم لإلسالم وينورها بالعلم واإليمان إنه جواد كريموالسكون أسأل ا

" َعْن َعْبِد 261ص2واخيرا اذكركم بالحديث الشريف الذي رواه الطبراني وهذا لفط أبن ماجة ج

َعَلْيِه َوَسَلَم َأُي الَناِس َأْفَضُل َقاَل ُكُل َمْخُموِم اْلَقْلِب  َصَل اهلل الَلِه ْبِن َعْمٍرو َقاَل ِقيَل ِلَرُسوِل الَلِه 

 ِفيِه َوَلا َبْغَي َصُدوِق الِلَساِن َقاُلوا َصُدوُق الِلَساِن َنْعِرُفُه َفَما َمْخُموُم اْلَقْلِب َقاَل ُهَو الَتِقُي الَنِقُي َلا ِإْثَم

 َوَلا ِغَل َوَلا َحَسَد"

عل أنفسنا مطمئنة في الدنيا واآلخرة أجمعين ،ارحم موتانا وموتى المسلمين والموحدين اللهم أج

من آدم إلى قيام الساعة برحمتك يا أرحم الراحمين وتقبل منا أعمالنا وتجاوز عن خطانا وسيئاتنا 

وال تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا وأجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم يا حي يا قيوم .

 هل من فحص عملي لمعرفة هل نحن من ذوي النفوس المطمئنة ؟ -2(13

كلون على اهلل حق التوكل وليس ة ، فأما في الدنيا فالمتوالنفوس المطمئنة تكون في الدنيا واآلخر

من  211ص12وفي سنن أبن ماجة ج، المتواكلون وهم الذين يحسبون أنهم متوكلون على اهلل 

َعَلْيِه َوَسَلَم ِإَن ِمْن َقْلِب اْبِن آَدَم  َصَل اهلل َقاَل َرُسوُل الَلِه  ْبِن اْلَعاِص َقاَلَعْن َعْمِرو " حديث التوكل

َوَمْن َتَوَكَل َعَلى الَلِه َكَفاُه ِبُكِل َواٍد ُشْعَبًة َفَمْن اَتَبَع َقْلُبُه الُشَعَب ُكَلَها َلْم ُيَباِل الَلُه ِبَأِي َواٍد َأْهَلَكُه 

ذوي ، والمتوكلون هم الذين يأخذون باألسباب ومن ثم يتوكل على اهلل ، وكما قلنا سابقا  "الَتَشُعَب

 الخلق الحسن أيضا يكونوا من أهل النفوس المطمئنة .

أما في اآلخرة فإذا أراد المرء معرفة إذا ماكان من النفوس المطمئنة فقد قال العلماء أن يضع 

هو تخيل أن ملك الموت جاءه ويريد قبض روحه وأعطي الخيار في نفسه باختبار بسيط جدا و

القبض أو التأخير فما جوابه ، أيقول أنا مستعد أم يقول أمهلني ألخذ الصفح من فالن أو ألتصدق 

أو ألقضي ما علي من صلوات أو ألحج ، فالمستعد للقبض في أيه لحظة عادة ما يكون من ذوي 

فمشكلتنا العظمى هي التسويف ، سأفعل كذا وكذا وسأحج بعد كذا  ،النفس المطمئنة يوم القيامة 

وسأتصدق وملك الموت ال ينتظر أحدا إذا جاء أجله كما جاء في الحديث الشريف الذي رواه 

َعَلْيِه  َصَل اهلل َأَخَذ َرُسوُل الَلِه  َعْن َعْبِد الَلِه ْبِن ُعَمَر َرِضَي الَلُه َعْنُهَما َقاَل" 31ص21البخاري ج

َوَكاَن اْبُن ُعَمَر َيُقوُل ِإَذا َأْمَسْيَت َفَلا  َوَسَلَم ِبَمْنِكِبي َفَقاَل ُكْن ِفي الُدْنَيا َكَأَنَك َغِريٌب َأْو َعاِبُر َسِبيٍل

، ومن ْن َحَياِتَك ِلَمْوِتَك"َتْنَتِظْر الَصَباَح َوِإَذا َأْصَبْحَت َفَلا َتْنَتِظْر اْلَمَساَء َوُخْذ ِمْن ِصَحِتَك ِلَمَرِضَك َوِم

أعتمد على الورثة في تأدية ما عليه فهو غبي ، فالدنيا غرورة والمال يغري وأحلى ما في  المال 
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هو ما أتاك من غير تعب وهو الورث كما قال اهلل سبحانه في كتابه العزيز من سورة الفجر الذي 

، فليغتنم كل منا  "(72) َجًما ُحًبا اْلَماَّل َوُتِحُبوَن( 54) َلًما َأْكًلا الُتَراَث َوَتْأُكُلوَن "منا ظيحفظها مع

لديه من نعم ي الدنيا وال ينتظر أحدا ليقوم له بالدعاء أو الصدقات وكما جاء في الحديث  ما

عن ابن عباس ، رضي اهلل  "وآخرون  216ص18الحاكم في المستدرك جالشريف الذي رواه 

اغتنم خمسا قبل خمس : » عليه وسلم لرجل وهو يعظه :  َصَل اهلل  عنهما قال : قال رسول اهلل

، وصحتك قبل سقمك ، وغناءك قبل فقرك ، وفراغك قبل شغلك ، وحياتك قبل  شبابك قبل هرمك

فيحيا حياتا طيبة ويموت قرير العين ويكون من ذوي النفوس المطمئنة في الدنيا واآلخرة  «موتك 

أن شاء اهلل ، اللهم فقهنا في الدين واجعلنا من ذوي النفوس المطمئنة وجنبنا المماطلة والتسويف 

نين وال و أقبضنا اليك غير فاتوتقبل أعمالنا في عمل الخير والصالحات وال تجعل حاجتنا إال إليك 

مفتونين وال خزايا واجعلنا من ورثة الفردوس األعلى من الجنة وأهلينا وكل الموحدين من آدم إلى 

 قيام الساعة برحمتك يا أرحم الراحمين ....آمين.

 

سكن المسلمين في بالد الشرك والكفر )الغرب( -3((13

َعْن َجِريٍر ، َقاَل : ”  441ص2جاء في الحديث الشريف الذي رواه الطبراني في المعجم الكبير ج

َعَلْيِه َوَسَلَم َسِرَيًة ِإَلى َخْثَعٍم ، َفاْعَتَصَم َناٌس ِمْنُهْم ِبالُسُجوِد ، َفَأْسَرَع ِإَلْيِهُم  َصَل اهلل َبَعَث َرُسوُل الَلِه 

ِإِني َبِريٌء ِمْن ُكِل ُهْم بنْصِف اْلَعْقِل ، َوَقاَل : " َعَلْيِه َوَسَلَم ، َفَأَمَر َل َصَل اهلل اْلَقْتَل ، َفَبَلَغ َذِلَك الَنِبَي 

، " ، َقاُلوا : َيا َرُسوَل الَلِه ، َوِلَم ؟ َقاَل : " ال َتَراَءى ناَرُهَما " ُمْسِلٍم ُيِقيُم َبْيَن َظْهَراَنِي اْلُمْشِرِكيَن

ومنهم من قال عنه موقوفا ، لكننا  وقد انفرد الطبراني برواية هذا الحديث ومن العلماء من ضعفه

 -:سنناقش الموضوع بعلمية وعقالنية ومنطقية 

َعْن "338ص13جبالنسبة لهذا الحديث أال يشبه الحديث المشهور والمتفق عليه وهذا لفظ مسلم 

َعَلْيِه َوَسَلَم َقاَل َكاَن ِفيَمْن َكاَن َقْبَلُكْم َرُجٌل  َصَل اهلل َأَن َنِبَي الَلِه  َأِبي الِصِديِق َعْن َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِرِي

َتَل ِتْسَعًة َقَتَل ِتْسَعًة َوِتْسِعيَن َنْفًسا َفَسَأَل َعْن َأْعَلِم َأْهِل اْلَأْرِض َفُدَل َعَلى َراِهٍب َفَأَتاُه َفَقاَل ِإَنُه َق

َلا َفَقَتَلُه َفَكَمَل ِبِه ِماَئًة ُثَم َسَأَل َعْن َأْعَلِم َأْهِل اْلَأْرِض َفُدَل َعَلى  َوِتْسِعيَن َنْفًسا َفَهْل َلُه ِمْن َتْوَبٍة َفَقاَل

اْنَطِلْق ِإَلى  الَتْوَبِة َرُجٍل َعاِلٍم َفَقاَل ِإَنُه َقَتَل ِماَئَة َنْفٍس َفَهْل َلُه ِمْن َتْوَبٍة َفَقاَل َنَعْم َوَمْن َيُحوُل َبْيَنُه َوَبْيَن

 ا َأْرُض َسْوٍءِض َكَذا َوَكَذا َفِإَن ِبَها ُأَناًسا َيْعُبُدوَن الَلَه َفاْعُبْد الَلَه َمَعُهْم َوَلا َتْرِجْع ِإَلى َأْرِضَك َفِإَنَهَأْر

َكُة اْلَعَذاِب َفَقاَلْت َفاْنَطَلَق َحَتى ِإَذا َنَصَف الَطِريَق َأَتاُه اْلَمْوُت َفاْخَتَصَمْت ِفيِه َمَلاِئَكُة الَرْحَمِة َوَمَلاِئ

ْل َخْيًرا َقُط َفَأَتاُهْم َمَلٌك َمَلاِئَكُة الَرْحَمِة َجاَء َتاِئًبا ُمْقِبًلا ِبَقْلِبِه ِإَلى الَلِه َوَقاَلْت َمَلاِئَكُة اْلَعَذاِب ِإَنُه َلْم َيْعَم

َن اْلَأْرَضْيِن َفِإَلى َأَيِتِهَما َكاَن َأْدَنى َفُهَو َلُه َفَقاُسوُه ِفي ُصوَرِة آَدِمٍي َفَجَعُلوُه َبْيَنُهْم َفَقاَل ِقيُسوا َما َبْي

ِكَر َلَنا َأَنُه َلَما َفَوَجُدوُه َأْدَنى ِإَلى اْلَأْرِض اَلِتي َأَراَد َفَقَبَضْتُه َمَلاِئَكُة الَرْحَمِة َقاَل َقَتاَدُة َفَقاَل اْلَحَسُن ُذ

يؤمر  تغيير أرض السوء التي الالنصح بوما يهمنا من هذا الحديث هو ،  ِرِه"َأَتاُه اْلَمْوُت َنَأى ِبَصْد
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ينكر فيها عن منكر وترتكب الكبائر بها ويحاسب أو يضطهد من يفعل الخير فيها  بها بمعروف وال

 .ليها في بالد الكفرإهاجر يوهي األرض التي س

كفر واإللحاد لما لتلك البلدان من في عصرنا الحديث تكالب المسلمون للسكن في بالد الغرب وال

وقد جاء في الحديث  حرية في الفكر والعيش الرغيد والرفاهية واحترام العقول والكفاءات ،

َعَلْيِه َوَسَلَم  َصَل اهلل "َعْن ُعَمَر َأَن َرُسوَل الَلِه 14ص1الشريف المتفق عليه وهذا لفظ البخاري ج

ِإَلى الَلِه َقاَل اْلَأْعَماُل ِبالِنَيِة َوِلُكِل اْمِرٍئ َما َنَوى َفَمْن َكاَنْت ِهْجَرُتُه ِإَلى الَلِه َوَرُسوِلِه َفِهْجَرُتُه 

، فكل  ُه ِإَلى َما َهاَجَر ِإَلْيِه"َوَرُسوِلِه َوَمْن َكاَنْت ِهْجَرُتُه لُدْنَيا ُيِصيُبَها َأْو اْمَرَأٍة َيَتَزَوُجَها َفِهْجَرُت

 إنسان وغايته من الهجرة والسكن في بالد الغرب.

لكن للسكن في بالد الكفر ثمن ، والثمن قد يكون باهظا ، وقد يكون الثمن ضياع الدين وهذه هي 

المصيبة الكبرى ، فمن خبرتي الشخصية بتجوالي في كثير من البلدان األجنبية ومن القصص التي 

تدمي القلوب والتي حدثت لكثير ممن اعرفهم في بالد الغرب وخصوصا ألبناء المغتربين الذين 

ولدوا في الغرب نجد أن الثمن الذي دفع للسكن في الغرب غاليا ، فكم من العوائل التي فقدت 

أبناءها وضاعوا وانغمسوا في الحرية المزعومة للغرب ولم يستطيعوا حتى من تأنيب أوالدهم ، 

 بويكمأي بريطانيا مثال هناك أرقام هواتف تعرض على األطفال في برامجهم وتقول لهم إذا أساء فف

معاملتكم بالضرب أو باللسان فاتصلوا على هذه األرقام ، وعند اتصال األطفال يصدقون ويكذب 

 األبوين ويؤخذ تعهد من األبوين بعدم اإلساءة إليهم وفي المرة الثانية يسحب األطفال منهم

ويوضعوا في مالج  لأليتام أو في منظمات خاصة للعناية بهم لعدم جدارة األبوين في تحمل هذه 

المسؤولية فيضطر األبوين للتعامل مع األطفال بالحسنى وال يستطيعون منعهم من عمل شيء 

واالختالط في المدارس وما يحدث فيها من  يستهوي األطفال والمراهقين ، يريدونه وهذا ما

بين الطلبة والطالبات وشرب المخدرات والكحول فهذا من الحرية التي أعطيت لسكان هذه  موبقات

الدول ، فترى البنت تأتي بصديقها إلى غرفة نومها على مرأى ومسمع من األهل وال يستطيع أحد 

 وعلى أهله ثانيا هذا فمن منا يقبل على نفسه أو على أوالمن الوالدين أو األخوة منعها من ذلك ، 

الهوان ، وهناك ما يساعد على قلة الغيرة بين الرجال والنساء في الغرب وهو انتشار الفاحشة 

وشرب الخمور وأكل الخنزير عالنية في هذه البالد وال تستطيع سوى غض البصر أن استطعت 

واالستعاذة باهلل من الشيطان الرجيم في قلبك ، أما من ناحية تأدية الفرائض فلن تكون لك نفس 

كلهم  سلحرية في الذهاب إل المساجد أن وجدت أساسا في منطقتك وصوم رمضان بحرية والناا

مفطرون ناهيك عن تعليم أوالدك وحثهم على الصالة والصوم كما جاء في الحديث الشريف الذي 

ِه َقاَل "َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب َعْن َأِبيِه َعْن َجِد88ص2رواه النسائي والبغوي وهذا لفظ أبو داود ج

َعَلْيِه َوَسَلَم ُمُروا َأْوَلاَدُكْم ِبالَصَلاِة َوُهْم َأْبَناُء َسْبِع ِسِنيَن َواْضِرُبوُهْم َعَلْيَها  َصَل اهلل َقاَل َرُسوُل الَلِه 

، وقد أمرنا الرسول محمد عليه وعلى كافة األنبياء  َوُهْم َأْبَناُء َعْشٍر َوَفِرُقوا َبْيَنُهْم ِفي اْلَمَضاِجِع "

والمرسلين الصالة والسالم بهذا لتعويد األطفال والمراهقين على الصالة والتي ال يعلمون اهميتها 

 وال يقدرونها حق قدرها ، فهل سنقدر على هذا في بالد الكفر .
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هذه فرنسا تمنع الحجاب عن أما من ناحية العنصرية الموجه إلى المسلمين فحدث وال حرج ، ف

الفتيات المسلمات في المدارس والدوائر الحكومية ، ويجب عليك احترام قوانينهم وااللتزام بها ، 

ويجب عليك التعامل مع البنوك الربوية ومحاربة الشيطان وهوى النفس في أخذ الربا ، وغير هذا 

 من المصائب التي يجب عليك التعامل معها يوميا .

يد أن يسكن في بالد الكفر ويتبع قوانينهم سوف يتعرض لكل هذه المخاطر وهذه فتنة قد فالذي ير

 هذه مسؤولية كبرى. أخالقه وتؤدي به إلى ضياع دينه و

 417ص11ج وهذا لفظ الترمذيالبزار وأخيرا ندعوا جميعنا بهذا الدعاء الذي رواه البغوي و

َعَلْيِه َوَسَلَم َيُقوُم ِمْن َمْجِلٍس َحَتى َيْدُعَو ِبَهُؤَلاِء  َصَل اهلل "َأَن اْبَن ُعَمَر َقاَل َقَلَما َكاَن َرُسوُل الَلِه 

اَعِتَك َما ُتَبِلُغَنا ِبِه الَدَعَواِت ِلَأْصَحاِبِه الَلُهَم اْقِسْم َلَنا ِمْن َخْشَيِتَك َما َيُحوُل َبْيَنَنا َوَبْيَن َمَعاِصيَك َوِمْن َط

َوِتَنا َما َأْحَيْيَتَنا َجَنَتَك َوِمْن اْلَيِقيِن َما ُتَهِوُن ِبِه َعَلْيَنا ُمِصيَباِت الُدْنَيا َوَمِتْعَنا ِبَأْسَماِعَنا َوَأْبَصاِرَنا َوُق

َوَلا َتْجَعْل ُمِصيَبَتَنا ِفي اْنُصْرَنا َعَلى َمْن َعاَداَنا َواْجَعْلُه اْلَواِرَث ِمَنا َواْجَعْل َثْأَرَنا َعَلى َمْن َظَلَمَنا َو

 "اَوَلا ُتَسِلْط َعَلْيَنا َمْن َلا َيْرَحُمَن ِديِنَنا َوَلا َتْجَعْل الُدْنَيا َأْكَبَر َهِمَنا َوَلا َمْبَلَغ ِعْلِمَنا
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، يسكن كثير من غير المسلمين وينظرون إلى تصرفاتنا وتعامالتنا وأخالقنا في بالد المسلمين 

خصوصا على الدعاة والوعاظ والخطباء ، فمن يتصدر للدعوة أو للخطبة يجب أن يكون ذو أخالق 

حميدة ، فجميع المسلمين ينظرون إليه وغير المسلمين أيضا ، وكم يؤلمني عندما أسمع من غير 

فهذا هو إسالمهم( ، علما بأن  وكذا أو يقول كذا و كذا مامهم يعمل كذاإالمسلمين قولهم )إذا كان 

اإلسالم ال يمثله أحد من البشر سوى النبي محمد عليه وعلى كافة األنبياء والمرسلين أفضل 

اء أو الصالة والسالم ، وال حتى الخلفاء الراشدين يمثلون اإلسالم ، كل يمثل نفسه فقط أن أس

أحسن ، لكن المسلمين ينظرون إلى الخطباء والعلماء نظرة كبيرة ويقتدون بهم وغير المسلمين 

يريدون أن يجدوا األخطاء في اإلسالم فال يستطيعون فيطعنون في المسلمين خصوصا الدعاة 

 والوعاظ والخطباء ، فالخطيب الذي يخترق الصفوف )وهذا جائز له( قد يؤلم كثير من المسلمين

الذين يتواجدون في المسجد ، فيجب عليه أن يأتي قبل الناس ويجلس قرب المنبر لكي ال يخترق 

العيون موجه إليه وإلى أفعاله وأقواله الصفوف ويستمع وال يتكلم أثناء قراءة القرآن أو األذان ألن 

ن يغتاب ويجتنب الشبهات ناهيك عن المحرمات ، لكننا ولألسف الشديد نجد كثير من الخطباء م

وينم ويخترق الصفوف ويكون صدره ضيقا ويعطي مثاال سيئا عن نفسه أوال وعن اإلسالم ثانيا 

، ورحم اهلل شيخنا الشعراوي حين نصح شيخنا محمد راتب وقد يتسبب في سب اإلسالم بفعله 

، أي فليكونوا  )فليحذر الدعاة والوعاظ أن يراهم الناس على خالف ما يقولون(النابلسي بقوله 

قدوة للمسلمين وغير المسلمين قوال وفعال وإال فليترك الدعوة والخطابة والوعظ ألنه سيفسد أكثر 

 بفعله وبجلبه المسبة للدين وللمسلمين.  يصلحمما 
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وهناك ظاهرة أخرى تحدث في المساجد خصوصا من قسم من الملتزمين بصلوات الجماعة 

احترام المسجد أو التعود على المسجد وجعله كالنادي أو البيت  والمداومين عليها وهي ظاهرة عدم

ويتناقشون فيما بينهم عادة بصوت عال في المساجد بأمور الدنيا و، فتراهم يقومون بالحديث 

ويزعجون من يقومون بقراءة القرآن خصوصا قبل وبين الصلوات كما ويحسبون أن لهم الحق في 

لصف األول ويتخطون الرقاب وما إلى ذلك من التصرفات التي الصف األول فيزاحمون الناس على ا

يفعلونها بعفوية وكأنهم جالسين في بيوتهم وال يراعون المسلمين في المسجد ، لو أنهم زاروا 

بأدب واحترام ويتكلمون بصوت ر على رؤوسهم ن الطيأأميرا أو حاكما أو محافظا أال يجلسون وك

، وصدق  أال يستحون من اهلل جل جاللهلملوك رب العالمين ملك ا ، هم بضيافة وفي بيتمنخفض 

 رسول اهلل محمد عليه وعلى كافة األنبياء والمرسلين الصالة والسالم حين قال في حديثة الشريف

"عن علي  211ص5عن آخر الزمان وهو زماننا هذا والذي رواه الطبراني وهذا لفظ الترمذي ج

عليه وسلم إذا فعلت أمتي خمس عشرة خصلة حل بها  َصَل اهلل بن أبي طالب قال قال رسول اهلل 

البالء فقيل وما هن يا رسول اهلل قال إذا كان المغنم دوال واألمانة مغنما والزكاة مغرما وأطاع 

وكان زعيم القوم  وارتفعت األصوات في المساجدالرجل زوجته وعق أمه وبر صديقه وجفا أباه 

شره وشربت الخمور ولبس الحرير واتخذت القينات والمعازف ولعن أرذلهم وأكرم الرجل مخافة 

، ال أله إال اهلل ، واهلل لقد  آخر هذه األمة أولها فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء أو خسفا ومسخا"

 حدثت جميعها في عصرنا الحاضر واهلل المستعان.

والوعاظ ، فهم أيضا تحت مجهر غير وينطبق نفس الكالم عن الملتحين من غير العلماء والخطباء 

ويراقب تصرفاتهم غير المسلمين ويتكلموا عن اإلسالم  المسلمين والمسلمين على حد سواء

 . بسببهم أن لم يكونوا على خلق ولم يلتزموا بتعاليم اإلسالم

أما في بالد الكفر فكل المسلمين تحت المجهر ، أي ينظر إليهم غير المسلمون ويراقبونهم 

قبون تصرفاتهم ويحكمون على اإلسالم من خاللهم ناهيك عن العلماء والخطباء في بالد ويرا

الغرب الكافر ، فهذه مسؤولية عظيمة ملقاة على عاتق المسلمين في بالد الكفر ، وأذكر حادثة 

ركوب حافلة في بالد الغرب ،وفي بلباسه المعروف وعمته بسيطة حيث اعتاد أحد خطباء المساجد 

وجد أن السائق قد أرجع له مبلغا أكثر من باقي التذكرة بقليل ، وحدثته نفسه األمارة  يامأحد األ

بالسوء أو الشيطان أنه قد نسي بإعطاءه هذا المبلغ من المال وال يساوي كثيرا فال بأس أن احتفظ 

طيتك المال به ، لكنه لما نزل من الحافلة أرجع المال الزائد إلى السائق ، فقال له السائق أني أع

 خطيب وقال كدت أبيع اإلسالم بقروش.عمدا ألرى أخالق المسلمين ، عندئذ بكى ال

 سالم بسبب أخالق المسلمين وتعامل تجارهموأخيرا أذكركم بأن كثير من بالد المسلمين دخلت اإل

 كالمغول )منغوليا( وتركمانستان وغيرهم من البالد. بالحسنى 

ل فيتبعون أحسنه ، وال تجعلنا غليظي القلوب وحسن خلقنا كما اللهم أجعلنا ممن يسمعون القو

 حسنت خلقنا انك حميد مجيب.

 


