بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

وال تقف ما ليس لك بو عمم
الشيخ /خالد بف عثماف السبت
الحمد هلل رب العالميف ،الرحمف الرحيـ ،مالؾ يوـ الديف ،وأصمي وأسمـ عمى خير رسوؿ ،محمد صمى اهلل عميو،

وعمى آلو وأصحابو ،وسمـ تسميماً كثي اًر.

أييا اإلخوة :حري بالمؤمف الصادؽ الذي يخاؼ عمى إيمانو ،ويخاؼ أف يختطؼ منو ىذا اإليماف ،وأف يتحوؿ
بعده إلى الشؾ أو النفاؽ ،حري بو أف يتضاعؼ خوفو في ىذا الزماف ،وذلؾ لما تعانيو األمة مف ىجمة ضخمة
في كؿ المجاالت؛ ىجمة عسكرية ،وىجمة إعالمية ،وىجمة بالشبيات التي يرددىا أعداء اهلل -عز وجؿ ،-ومف

ردءا ليـ مف بني جمدتنا ممف يتكمموف بألسنتنا ،ممف يمبسوف مسوح الضأف ،وقموبيـ قموب الذئاب.
كاف ً
أييا اإلخوة :لقد صرنا إلى حاؿ أبرز فييا أىؿ األىواء قرونيـ ،واستنسر فييا البغاث ،وصار أىؿ السنة
والجماعة ،وىـ أىؿ الحؽ ،صاروا ىدفاً لكؿ آسر وكاسر ،يشككوف في ثوابتيـ ،في عقيدتيـ ،يشككوف في
أصوليـ الكبار مف كتاب اهلل -عز وجؿ ،-وسنة نبيو -صمى اهلل عميو وسمـ ،-ويممزوف أئمتيـ مف منظري

منيجيـ ،وىـ أئمة أعالـ ،أطبؽ أىؿ السنة وأجمعوا عمى الشيادة ليـ باإلمامة والعمـ ،وصار ىؤالء األعالـ
عمكاً يموكو مف ال يحسف أف يتكمـ ،وصار الجياؿ يتكمموف في المسائؿ العظاـ في وضع عجيب قؿ أف يمر
باألمة مثمو.

حري بنا أييا اإلخوة ونحف نسأؿ ربنا -تبارؾ وتعالى -في كؿ ركعة أف ييدينا الصراط المستقيـ ،ونحف نسمع

أف نبينا -صمى اهلل عميو وسمـ -كاف يكثر أف يقوؿ في سجوده -صمى اهلل عميو وسمـ(( :-الميـ يا مقمب
القموب ثبت قمبي عمى دينؾ))( ،)1فإذا كاف رسوؿ اهلل -صمى اهلل عميو وسمـ -يسأؿ ربو التثبيت ،فحري بمف

دونو أف يسأؿ ربو التثبيت.

واف مف دعائـ ىذا التثبيت أييا اإلخواف الذي نحتاج أف نتواصى بو في مثؿ ىذه األياـ ىو أف نقؼ عند ىذا
س لَ َك ِب ِو
التوجيو الرباني ،والخمؽ اإلسالمي ،وذلؾ في آية اإلسراء في قولو -تبارؾ وتعالىَ { :-وال تَ ْق ُ
ف َما لَ ْي َ
س ُئوًال} [اإلسراء.]63:
ِع ْم ٌم إِ َّن َّ
ص َر َوا ْلفُ َؤ َ
اد ُك ُّل أ ُْولَ ِئ َك َك َ
ان َع ْن ُو َم ْ
الس ْم َع َوا ْل َب َ
ففي ىذه الميمة التي أسأؿ اهلل -عز وجؿ -أف ينيمنا بركتيا وبرىا ،وأف يجعؿ اجتماعنا ىذا خالصاً لوجيو الكريـ،
وأف يغفر لي ولكـ أجمعيف ،سيكوف حديثنا في ىذه الميمة عف بعض توجييات ىذه اآلية ،وما يستنبط منيا مف

الفوائد ،والمسائؿ ،كؿ ذلؾ تكريساً ليذا األصؿ الكبير ،وىو مقومات التثبيت في زماف الفتنة ،واختالط األمور
عمى كثير مف الناس.

 - 1أخرجو الترمذي ،أبواب القدر عف رسوؿ اهلل -صمى اهلل عميو وسمـ ،-باب ما جاء أف القموب بيف أصبعي الرحمف ،برقـ
( ،)0112وابف ماجو ،أبواب الدعاء ،باب دعاء رسوؿ اهلل -صمى اهلل عميو وسمـ ،-برقـ ( ،)6361والنسائي في الكبرى ،برقـ
( ،)0362وصححو األلباني في صحيح الجامع برقـ (.)0630

س لَ َك ِب ِو ِع ْم ٌم} [اإلسراء ،]63:دعوة إلى التحري
في ىذه الدعوة الكريمة مف ربنا -تبارؾ وتعالىَ { :-وال تَ ْق ُ
ف َما لَ ْي َ
والتثبت في كؿ األمور ،عميؾ يا عبد اهلل أف تتثبت في كؿ خطوة تخطوىا ،فال تقدـ عمى شيء حتى تتثبت أف
ىذا مف محاب اهلل -عز وجؿ ،-وال تتكمـ بكالـ حتى تعمـ أف ىذا مما يرضي اهلل -تبارؾ وتعالى ،-وال تتبع

أحداً في اعتقاد أو فعؿ مف األفعاؿ حتى تعمـ أف ىذا مما يقربؾ إلى اهلل -تبارؾ وتعالى.

النبي -صمى اهلل عميو وسمـ -كما في حديث حذيفة بف اليماف -رضي اهلل تعالى عنو ،-وىو حديث شيير لما
سأؿ النبي -صمى اهلل عميو وسمـ -عف الخير والشر ،كاف مما سألو عنو :وىؿ بعد ىذا الخير مف شر؟ قاؿ:

((نعـ ،دعاة عمى أبواب جينـ مف أجابيـ قذفوه فييا))( ،)0تبمغ كممتيـ في ىذا الزماف اآلفاؽ ،دعاة عمى أبواب
جينـ ليسوا كالدعاة السابقيف ،إف الدعاة السابقيف لربما يتكمـ الواحد منيـ في مجمع قد ال يتجاوز العشرات ،أو

المئات ،ثـ تموت كمماتو ،وقد يكتب ذلؾ في كتاب لربما ال ينسخ منو إال نسخ قميمة ،وال يقرؤه إال األفراد ،ثـ
يموت بعد ذلؾ ،وما كاف هلل فيو يبقى ،وأما في ىذا الزماف فيخرج ىؤالء يكتبوف في صحؼ سيارة ،ويظيروف
في لقاءات عمى قنوات يشاىدىا المالييف مف الناس ،ثـ بعد ذلؾ تعمؽ ىذه الشبيات واألىواء في قموب فئاـ مف

الناس ال يستطيعوف الخروج منيا ،ولو أبصروا ولو تعقموا ىذه اآلية وىذا التوجيو لما وقعوا في ىذا المحذور،
س ُئوًال} [اإلسراء.]63:
س لَ َك ِب ِو ِع ْم ٌم إِ َّن َّ
{ َوال تَ ْق ُ
ص َر َوا ْلفُ َؤ َ
اد ُك ُّل أ ُْولَ ِئ َك َك َ
ان َع ْن ُو َم ْ
الس ْم َع َوا ْل َب َ
ف َما لَ ْي َ
ليس لؾ أف ترخي سمعؾ في المجالس أو أماـ ىذه القنوات ،أو أف تسرح طرفؾ فيما يحؿ لؾ أف تسرح طرفؾ
فيو وما ال يحؿ ،وما يحؿ لؾ أف تسمعو وما ال يحؿ ،ثـ بعد ذلؾ تقع الفتنة في قمبؾ ،وال تستطيع الخروج منيا،

مف عرض نفسو لمفتنة أوالً لـ ينج منيا آخ اًر ،عميؾ إذا أردت أف تعتقد أف تعمـ أف ىذا االعتقاد صحيح ،واذا
أردت أف تتبع أحداً مف الناس عميؾ أف تعمـ أف ما دعاؾ إليو ىذا اإلنساف أنو خارج مف مشكاة النبوة ،وأما أف

تقبؿ كؿ شيء يصاغ ،وكؿ ما يذاع ،وكؿ ما يقيئو أئمة الضالؿ والفساد والشر والفتنة فيذا أمر ال يميؽ بالمؤمف
بحاؿ مف األحواؿ.

أييا اإلخواف :التثبت في األمور كميا دليؿ عمى حسف الرأي والنظر ،وىو بإذف اهلل -عز وجؿ -مؤذف بحسف
العاقبة ،أف تكوف عاقبة اإلنساف إلى خير والى طمأنينة ،والى ثبات وايماف في زماف يتزلزؿ فيو كثير مف الناس،
إذا التبست عمى المؤمف األمور فإف الواجب عميو أف يقؼ ،وقد مثؿ ذلؾ بعض أصحاب النبي -صمى اهلل عميو

وسمـ -في الفتنة التي وقعت بيف أصحاب النبي -صمى اهلل عميو وسمـ -حينما دعاه بعض الفريقيف إلى

المشاركة في القتاؿ ،فماذا قاؿ؟ شبو حاليـ بقوـ يسيروف في طريؽ في سفر ،فيبت ريح فعمت عمييـ ىذا

الطريؽ ،فبعضيـ ذىب يميناً ،وبعضيـ ذىب شماالً ،وبعضيـ وقؼ حيث عمـ أف أقدامو عمى الطريؽ ولـ
يتجاوز ذلؾ حتى تنجمي بما انجمت عميو.

ىكذا ينبغي لممؤمف ،وقد كثر السائموف في ىذه األياـ عف كثير مف األمور التي لربما كانت مف الباطؿ

المحض ،أو كاف مما يجتمع فيو الحؽ والباطؿ ،ويحتاج إلى ميزاف صحيح حتى يتميز ما فيو مف صواب
وخطأ ،كثر السائموف يسألوف عف المخرج ،وعف التصور الصحيح في مثؿ ىذه القضايا.
 - 0أخرجو البخاري ،كتاب المناقب ،باب عالمات النبوة في اإلسالـ ،برقـ ( ،)6323ومسمـ ،كتاب اإلمارة ،باب األمر بمزوـ
الجماعة عند ظيور الفتف وتحذير الدعاة إلى الكفر ،برقـ (.)1310

أقوؿ :ليس عميؾ أييا المؤمف أف تحكـ في كؿ قضية عارضة عرضت لؾ مف ىذه األمور المستجدة ،وىذه
المشكالت ،اهلل -عز وجؿ -سيسألؾ عف ربؾ وعف دينؾ وعف نبيؾ ،وىذا وهلل الحمد يورث المؤمف طمأنينة في

قمبو ،لف تسأؿ :ىؿ أخطأ فالف في تنظيره لمقضية الفالنية مف القضايا المستجدة أو أصاب؟ ،لف تسأؿ عف ىذا،
وىناؾ الكثير مف األمور والقضايا لـ يطمب فييا رأيؾ أصالً ،ولـ يطمب فييا مشاركتؾ بقميؿ وال بكثير ،فيمكف

لممؤمف إذا اشتبيت عميو األمور أف يعرض عف ذلؾ كمو ،ويبقى عند حد ما يعمـ ،عميكـ بما عرفتـ مف ديف اهلل
-عز وجؿ -الثابت الصحيح؛ فإف األمور التي تحصؿ بيا النجاة قد حسميا اهلل -عز وجؿ ،-ولـ يترؾ فييا

قوالً لقائؿ ،وىناؾ أمور قابمة لالجتياد والنظر ،يجتيد فييا المجتيدوف ،ويتكمـ فييا الناس ،قد يصيبوف وقد
يخطئوف ،فال ينبغي لعامة المسمميف ولناشئتيـ أف يشغموا قموبيـ ويقمقوا نفوسيـ في كؿ قوؿ قالو قائؿ ،أو في
كؿ كتابة كتبيا كاتب أف يشغؿ نفسو في توصيؼ الحكـ عمى ىذا القوؿ ،أو ىذه الكتابة ،اهلل -عز وجؿ -قد

جعؿ لؾ مجاالً واسعاً في اإلعراض عف ذلؾ كمو مما اشتبو عميؾ ،والتبس أمره.

فأقوؿ :يا عباد اهلل ،الزموا ما عرفتـ واثبتوا عميو ،وعضوا عميو بالنواجذ حتى تمقوا اهلل -عز وجؿ ،-وأما مف

جعؿ سمعو وبصره وقمبو ميداناً ليذه المقاالت والشبيات واألىواء واالختالفات فإف ذلؾ يورثو الحيرة في أقؿ
أحوالو ،وقد ال يممؾ كثير مف الناس آلةً مف العمـ تمكنيـ مف التمحيص ،والتدقيؽ ،ليستنبطوا األحكاـ الالئقة

بمثؿ ىذه النوازؿ  ،وكـ مف ىذه القضايا ما لو اجتمع عميو أىؿ بدر لربما تحرجوا مف الحكـ فيو ،أو لربما
اختمفت آراؤىـ فيو ،فكيؼ بنا مع قمة العمـ ،وبعد العيد عف شمس النبوة والرسالة ،وضعؼ اإليماف وكثرة الفتف

وغمبة الشيوات؟!.

أقوؿ أييا اإلخواف :المتثبت الذي امتثؿ أمر اهلل -عز وجؿ -في ىذه اآلية يعمؿ عقمو ،ونظره ويشاور في

األمور دوف أف يركب رأسو ،ويصر عمى أمور ال يعمميا ىؿ ىي مف الحؽ أو مف الباطؿ.

المتثبت الذي يتحرى التحري الذي تب أر بو ذمتو ال يسارع في تصديؽ اآلخريف بمجرد السماع ليـ ،فيطرؽ سمعو
قوؿ القائؿ فيتبعو مباشرة.

المتحري والمتثبت ال يصدؽ كؿ ما يقاؿ مف الشائعات ،ومف أخبار المجاىيؿ مما ينشر ىنا وىناؾ عبر وسائؿ

مختمفة مف ىذه الشبكة العنكبوتية وغيرىا.

المتثبت والمتحري أييا اإلخواف :ال يتكمـ إال بالكالـ الذي يستطيع أف يقيـ عميو البرىاف ،وينبغي أف يكوف منيجاً

لممؤمف في ىذا الزماف أف ال يتكمـ إال بشيء يستطيع أف يحققو ،وأف يثبتو ،وعنده فيو مف اهلل -عز وجؿ-
برىاف أنو حؽ أو باطؿ ،كفى بالمرء كذباً أف يحدث بكؿ ما سمع.

واهلل -عز وجؿ -ما خمؽ لنا القمب والسمع والبصر مف أجؿ أف نشغميا بكؿ كالـ يقولو القائموف فنستمعو ،وما

خمؽ اهلل -عز وجؿ -ىذا المساف إال ليقوؿ الحؽ ،وليق أر كتاب اهلل -عز وجؿ ،-وليذكر ربو ،وينشغؿ بما ينفعو

في آخرتو ،أما أف ييرؼ اإلنساف بما ال يعرؼ ،وأف يكوف نقمة لإلخبار فإف ذلؾ ال يميؽ بحاؿ مف األحواؿ بمف
يرجو اهلل واليوـ اآلخر ،إذا فعؿ العبد ذلؾ فإنو يجتاز أسباب الندـ والحسرة ،يجتاز األسباب الجالبة لو ،الجالبة

لمشقاء.

س لَ َك ِب ِو ِع ْم ٌم} [اإلسراء ،]63:فإف ىذا التركيب -النيي مع الفعؿ
ثـ تأمؿ قوؿ اهلل -عز وجؿَ { :-وال تَ ْق ُ
ف َما لَ ْي َ
س لَ َك ِب ِو ِع ْم ٌم} ،وذلؾ يتوجو إلى األزماف جميعاً ،والى
المضارع -يدؿ عمى العموـ{ ،وال تَ ْق ُ
ف} ال تتبعَ { ،ما لَ ْي َ
األشخاص جميعاً ،والى األحواؿ جميعاً ،ال تتبع ما ليس لؾ بو عمـ في كؿ زماف ،وفي كؿ مكاف ،وفي كؿ حاؿ
مف األحواؿ ،ليس لؾ أف تغير مبدأؾ إذا انتقمت مف بالد المسمميف إلى بالد الكفار ،فينزع الحياء ،ويفعؿ

اإلنساف ما ال يميؽ ،وتتبرج المرأة المسممة ،وتتخمى عف رمز عفتيا وشرفيا وىو الحجاب ،ال تقؼ :ال تتبع ما
ليس لؾ بو عمـ في جميع أحوالؾ ،لف تعذر إذا سارعت في اتباع المبطميف والمضميف في القنوات الفضائية

مثالً ،ثـ تحتج أف ىذه القنوات ال يخرج عمييا العمماء الثقات ،لست معذو اًر بيذا عند اهلل -عز وجؿ-؛ فمف
أمرؾ أف ترخي سمعؾ ليؤالء؟ مف أراد العمـ فإنو سيجده عند أىمو ،سيجده في مظانو ،فميس لممسمـ أف يتبع ما

ليس لو بو عمـ في حاؿ يقوؿ فييا :لـ أجد العمماء ،ثـ بعد ذلؾ يتبع أئمة الضالؿ مف دعاة جينـ.

وال تتبع ما ليس لؾ بو عمـ في كؿ شيء ،سواء كاف ذلؾ فيما يتعمؽ بحقوؽ اهلل -عز وجؿ ،-أو بحقوؽ
س لَ َك ِب ِو ِع ْم ٌم} يدؿ أيضاً عمى عموـ آخر ،وىو أف كؿ ما ال
المخموقيف ،ثـ إف قولو -تبارؾ وتعالىَ { :-ما لَ ْي َ
تعمـ فإنو يحرـ عميؾ أف تتبعو ،عميؾ أف تتحقؽ في األمور كميا ،وأف تستثبت حتى تطمئف أف ذلؾ مما يرضى

اهلل -عز وجؿ -عنو ،وتحصؿ بو النجاة ،وترتفع بو عنؾ المؤاخذة.
س لَ َك ِب ِو ِع ْم ٌم} سواء كاف ذلؾ في أعراض المسمميف حينما يقع اإلنساف فييا ،أو كاف ذلؾ مف
وقولوَ { :ما لَ ْي َ
قبيؿ البيتاف أو الكذب ،أو مما يقاؿ أماـ الناس أو يقاؿ مف وراء ظيورىـ ،كؿ ذلؾ داخؿ فيو.
س لَ َك ِب ِو ِع ْم ٌم} أصؿ القفو ىو االتباع ،وىو مأخوذ مف القفا؛ ألف
فإف قولو -تبارؾ وتعالىَ { :-وال تَ ْق ُ
ف َما لَ ْي َ
مف يتبع غيره كأنو يمشي في قفاه ،وليذا قاؿ مف قاؿ مف السمؼ -رضي اهلل تعالى عنيـ -في تفسير ىذه
اآلية :إف المراد بيا ما يقاؿ في القفا مف غير حؽ كالغيبة ،والمعنى أعـ مف ذلؾ ،وال شؾ أف الغيبة حراـ ،وأنيا
داخمة فيو ،فمف اغتاب غيره فقد قفا ما ليس لو بو عمـ ،ومف بيت غيره ولو في وجيو فقد قفا ما ليس لو بو
عمـ ،ومف نقؿ كالماً لـ يتثبت منو فقد قفا ما ليس لو بو عمـ ،ومف اعتقد اعتقاداً بغير دليؿ فيو مقتؼ ما ليس
لو بو عمـ ،فيدخؿ فيو ما يبتدئو اإلنساف مف األقواؿ التي يصدرىا ،واألحكاـ التي يطمقيا ،وىكذا ما يتمقفو مف

اآلخريف مما يقرؤه أو يسمعو ،فإنو مطالب بأف يمحص ذلؾ كمو فال يقبؿ منو إال ما كاف صواباً ،وما كاف مف
قبيؿ الصواب مف ىذه األمور فإنو ال يجوز لو أف يطمؽ لسانو فيو حتى يعمـ أف الكالـ فيو ىو عيف المصمحة،

((ما أنت بمحدث قوماً حديثاً ال تبمغو عقوليـ إال كاف لبعضيـ فتنة))( ،)6ال ينبغي لإلنساف أف يحدث بكؿ ما
يعمـ ولو كاف ذلؾ مف قبيؿ الصواب والحؽ الثابت ،مف الكالـ أو مف العمـ ما يطوى وال يصح أف يروى؛ ألف

روايتو لمناس تكوف سبباً لفتنة قموبيـ ،ىذا فضالً عف األمور األخرى التي ليست بصواب أصالً؛ فإنو ال يجوز
لإلنساف أف يتحدث بيا ،وليذا جاء في األثر(( :كفى بالمرء كذباً أف يحدث بكؿ ما سمع))(.)1

ومف ىنا أييا اإلخواف :إذا وقفنا عند ىذا التوجيو انكؼ المساف عف الوقوع في أعراض المسمميف ،وتوزيع التيـ
عمييـ ،وكأف اإلنساف واقؼ عمى باب الجنة ،يحكـ ليذا بالصالح ،وليذا بالفالح ،وليذا بالشقاء ،وليذا
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بالضالؿ ،وفالف ىالؾ ،وفالف تالؼ ،وفالف زنديؽ ،وفالف ،وفالف ،وفالف ،وفالف ،في النفس شغؿ عف ذكر
اآلخريف ،ومف عرؼ ما طولب بو شغمو ذلؾ عف غيره ،نحف رسؿ ىداية أييا اإلخواف ،نعمـ الجاىؿ ،وننصح
المقصر ،أما أف يكوف شغؿ اإلنساف الشاغؿ :ماذا قاؿ فالف؟ وماذا رد عميو فالف؟ وماذا كتب فالف؟ وىؿ

أصاب أو أخطأ؟ ىؿ ىذا ىو شغؿ اآلخرة أييا اإلخوة؟.

إنما يشتغؿ بذلؾ البطاؿ الذي ثقمت نفسو عف العمؿ ،وتباطأت عف طاعة ربيا ومميكيا ،وتحقيؽ العبودية لو
ظاى اًر وباطناً ،فاشتغؿ بما يضره واستروح لذلؾ.

واذا عرفت المرأة المسممة ىذا األدب ،وىذا الخمؽ فإنيا ال تتبع الصرعات والموضات التي ينادي بيا أئمة الفتنة

في مشارؽ األرض ومغاربيا ،ال تمبس إال لباساً يميؽ بالمسممات ،وال تفعؿ شيئاً في يوـ زواجيا ،وفي غيره في

جميع مناسباتيا وأحواليا ،في بيتيا وفي خارجو ،حتى تعمـ أف ىذا يرضي اهلل -تبارؾ وتعالى ،-واذا دعاىا

دعاة الفتنة ،وزينوا ليا الخروج والتبرج واالختالط ،وبينوا ليا أف ذلؾ ىو رمز المرأة العصرية ،فإنيا تقؼ؛ ألف
اىمِي ِ
اهلل -عز وجؿ -يقوؿ{ :وال تَب َّر ْج َن تَب ُّرج ا ْلج ِ
َّة األُولَى} [األحزاب ،]66:فالمرأة التي تخالط الرجاؿ ،وتخرج
َ َ َ
َ َ
متبرجة رجمة فإف ىذه امرأة جاىمية بنص كتاب اهلل -عز وجؿ ،-يكوف في المسمـ مف أخالؽ الجاىمية بحسب
ما توفر فيو مف أوصافيـ ،فتبرج النساء مف أوصاؼ الجاىمية ،والمرأة المتبرجة متصفة بوصؼ أىؿ الجاىمية؛
ألف أىؿ الجاىمية كاف نساؤىـ يتبذلف وال يحتشمف الحشمة المطموبة ،فميس ذلؾ مف زي المسممات وال مف خمؽ

الكريمات ،وال يميؽ بمف تؤمف باهلل واليوـ اآلخر أف تظير صورىا عمى الصفحات األولى مف الصحؼ بمباس
وىيئة تسخط ربيا -جؿ جاللو ،-ىذا أمر ال يميؽ ،وال يميؽ بأولياء النساء أف يسمحوا ليف بمثؿ ىذا التبرج
واالختالط ،وعمى كؿ مف بسط اهلل يده أف يردع المسيئيف ،وأف يوقؼ ىؤالء مف دعاة الفتنة والشر ،أف يوقفيـ

عند حدىـ.

ىؤالء الذيف يغروف المرأة المسممة بالتحضر ،ىؿ وقع ىذا حينما لبس كثير مف المسمميف في مشارؽ األرض

ومغاربيا القبعة ،ولبسوا ربطة العنؽ وتبرج نساؤىـ واختمطف بالرجاؿ؟ ال زالوا يتمرغوف في عالـ البطالة وما

يسمى بالعالـ الثالث ،نزع الحجاب مف بعض بالد المسمميف قبؿ أكثر مف مائة سنة ،فيؿ تحضروا؟
وىؿ صاروا في مصاؼ الدوؿ الصناعية كما يقاؿ؟.

أبداً ،إذا سافرت إلى تمؾ البالد ،ومررت بطرقاتيا في الضحى وجدت أكداساً ممف يمعبوف مف الرجاؿ والنساء في
المقاىي يمعبوف ألعاب البطاليف ،يشاىد ذلؾ كؿ مف زار تمؾ البالد ،في إحصائيات ىائمة مما يعانيو أولئؾ مف
البطالة والفساد والشرور واآلثاـ التي ينغمسوف فييا ،وال يكاد الواحد يفيؽ مف سكره في أىوائو وشيواتو ،ينبغي

لممؤمف أف يفيؽ وأف يعقؿ ،وأف يتبصر في األمور كميا.

أقوؿ :فيذا توجيو لجم يع المسمميف مف الرجاؿ والنساء أف يقفوا عند حد معموميـ ،ولو أف اإلنساف التزـ ذلؾ في
نفسو وفيمف استرعاه اهلل -عز وجؿ -لصمحت أحوالنا كثي اًر عما ىي عميو اليوـ.

واهلل -عز وجؿ -يحب منا إذا تكممنا أف نتكمـ بعمـ وعدؿ ،واذا فعمنا فعالً مف األفعاؿ أف يكوف ذلؾ الفعؿ عف

عمـ ،وأف يكوف ذلؾ يراد بو وجيو -تبارؾ وتعالى ،-فإذا أردت أف تقدـ عمى أمر مف األمور ينبغي أف تجمس

مع نفسؾ وأف تقؼ وقفة ىؿ ىذا مما يرضي اهلل -عز وجؿ-؟ ،ىؿ حينما أقوـ في ىذا المقاـ واهلل يراني ويسمع
كالمي وبصره نافذ في ،ىؿ ىو راض عني؟ أـ أف اهلل -عز وجؿ -يمقتني ويسخط عمي؟

عدوا مف أعدائو ،ومحارباً لو ،ال
والعبد ضعيؼ ال يستطيع أف يواجو ربو -تبارؾ وتعالى -بمساخطو فيكوف ًّ
نستطيع؛ مف نحف؟ يقوؿ النبي -صمى اهلل عميو وسمـ(( :-أذف لي أف أحدث عف ممؾ مف مالئكة اهلل مف حممة

العرش ،إف ما بيف شحمة أذنو إلى عاتقو مسيرة سبعمائة عاـ))( ،)5ىذه المسافة فقط في ىذا المخموؽ الممؾ،

مسافة سبعمائة سنة مدة طيراف الطير ،والطير في متوسط طيرانو يقطع بيف السبعيف والثمانيف كيمو في الساعة،

فاحسب ىذه المسافة تستطيع أف تتصور شيئاً ما مف عظمة ىذا المخموؽ ،ىذا الممؾ كـ طولو؟ ما مقداره؟ شيء

ال تصؿ إليو عقولنا ،واهلل ىو الذي خمقو وىو ربو ومالكو ،فنحف ال نستطيع أف نواجو اهلل -تبارؾ وتعالى-

بمساخطو ،وبمخالفة حدوده ،والدعوة إلى االنحراؼ والفساد أيًّا كاف شكمو وصورتو.
س لَ َك ِب ِو ِع ْم ٌم} [اإلسراء ]63:أيضاً ،فإف ىذا نيي ،والنيي
ثـ تأمؿ في قولو -تبارؾ وتعالىَ { :-وال تَ ْق ُ
ف َما لَ ْي َ
يدؿ عمى التحريـ إال لقرينة تصرفو إلى معنى آخر ،ومف ىنا نعرؼ أنو يحرـ عمى اإلنساف أف يتبع ما ليس لو

بو عمـ ،وليذا الذي أنصح بو نفسي ،وأنصح بو إخواني أف يكوف اإلنساف وقافاً عند ىذه اآلية ،واذا سمع إنساناً

ييذي في مجمس مف المجالس في أمور ال يستطيع أف يحققيا ،يقوؿ لو :توقؼ ،سبح ،اشتغؿ بما ينفعؾ
وينفعني ،دوف أف ينقاد لمثؿ ىذه األمور التي لربما يسود بيا في المجمس مف كاف أكثر جمعاً لألخبار.

ثـ أيضاً أييا اإلخواف :إذا عرفنا أف القفو ىو االتباع ،فيذا يدؿ عمى أف ىذا اإلنساف المتبع في اعتقاده وسموكو
وأفكاره وأعمالو أنو مأسور ليذه األفكار ،والناس كما قيؿ :أسرى لمعتقداتيـ ،وىنا تكمف الخطورة أييا اإلخواف،

يتحوؿ ىذا اإلنساف الوديع المسالـ الذي يمأل قمبو اإليماف ومحبة اهلل -عز وجؿ -ومحبة المؤمنيف إذا اتبع ما
ليس لو بو عمـ ،قد يتحوؿ إلى عدو لدود ألىؿ اإليماف ،قد يتحوؿ إلى مفسد مف المفسديف ،قد يتحوؿ إلى سبب

ليالؾ كبير يقع ىنا أو ىناؾ ،انظر إلى ىذه اليد التي امتدت فقتمت عمي بف أبي طالب -رضي اهلل عنو،-
وىو خير أىؿ زمانو ،كيؼ اجت أر ىذا اإلنساف عميو وىو يشيد أف ال إلو إال اهلل ،وكاف يتقرب إلى اهلل بيذا

الفعؿ ،حتى مدحو صاحبو بقولو:

يا ضربةً مف تقي ما أراد بيا *** إال ليبمغ مف ذي العرش رضوانا.

فيذا اإلنساف الذي ينتسب إلى اإلسالـ حينما عمد إلى أشرؼ أىؿ زمانو ،وأفضميـ وأكمميـ إيماناً ،وأكثرىـ عمماً،

كيؼ امتدت يده إلى قتؿ ىذا اإلماـ الخميفة الراشد -رضي اهلل تعالى عنو وأرضاه-؟! ،السبب ىو أف ىذا

اإلنساف قفا ما ليس لو بو عمـ ،فسيطرت عميو عقائده وآراؤه وأفكاره فأعمتو ،فصار يرى ىذا الطاىر الطيب
شيطاناً مريداً يجب الخالص منو ،وأف عز األمة ومجدىا يكمف في التخمص منو ،رأيتـ كيؼ انقمبت الموازيف؟.

وىكذا تجد أيضاً مف اختمت فيوميـ ،وانعكست أنظارىـ ،يروف العدو الكافر ىو حامؿ الحرية إلى بالد

المسمميف ،وأنو ىو المخمص ليـ ،فيتنادوف ىنا وىناؾ يستمطروف منو المدد والدعـ والمساندة مف أجؿ تحقيؽ

مآربيـ المشبوىة ،أليس ىذا مما ىو واقع عند كثير مف المسمميف؟ كيؼ مسخت فطر ىؤالء الناس وانتكست
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مفاىيميـ ،فصاروا يروف في عدوىـ مخمصاً مما ىـ فيو مف جيؿ وانحطاط وتخمؼ؟ ،متى كاف العدو ىو الذي
يقدـ لنا ىذه األمور؟.

ان
س لَ َك ِب ِو ِع ْم ٌم} لماذا؟ {إِ َّن َّ
ثـ تأمؿ قوؿ اهلل -عز وجؿَ { :-وال تَ ْق ُ
ص َر َوا ْلفُ َؤ َ
اد ُك ُّل أ ُْولَ ِئ َك َك َ
الس ْم َع َوا ْل َب َ
ف َما لَ ْي َ
س ُئوًال} [اإلسراء ،]63:فإف ىذا يشعر بالتعميؿ ،يبيف السبب ،لماذا نيانا اهلل -عز وجؿ -عف اتباع ما ليس
َع ْن ُو َم ْ

لنا بو عمـ؟ ،ألف السمع والبصر والفؤاد كؿ أولئؾ كاف عنو مسئوالً ،ومعنى ىذا أنو ال يحؿ لؾ يا عبد اهلل أف
تستعمؿ ىذه النعـ مف سمعؾ وبصرؾ وعقمؾ في غير ما خمقت لو مما يعود عميؾ بالضرر ،والفساد واإلثـ

والشرور العاجمة واآلجمة ،اهلل أعطاكيا لتشكره عمييا ،واهلل يمتحنؾ في ذلؾ ،وستحاسب عميو ،سيسألؾ عنيا

جميعاً ،فال تستعمؿ نعمتو في معصيتو ،ىذا البصر ال تنظر فيو إال إلى ما يرضي اهلل -عز وجؿ ،-ال تنظر
إلى الصور المحرمة ،واذا أغرتؾ نفسؾ تذكر أف اهلل يراؾ ،وىذا ىو اإلحساف ،أف تعبد اهلل كأنؾ تراه ،فإف لـ

تكف تراه فإنو يراؾ ،وىذا السمع الذي أنعـ اهلل -عز وجؿ -بو عميؾ ينبغي أف يكوف آلة لسماع ذكره ،وكتابو،

ومحابو مف العمـ النافع ،وأما أف تجعؿ ىذا السمع آلة لسماع مساخطو مف الغناء والغيبة ،والنميمة ،والكذب،

والطعف في إخوانؾ المسمميف فيذا أمر ال يميؽ بحاؿ مف األحواؿ ،ىذا مف كفر النعمة ،اهلل يمتف عمينا بيذه
َخ َر َج ُك ْم ِم ْن ُبطُ ِ
ش ْي ًئا َو َج َع َل لَ ُك ُم َّ
ون أ َّ
الحواس ،اهلل يقوؿَ { :والمَّ ُو أ ْ
ص َار َواألَف ِْئ َدةَ
ون َ
ُم َي ِات ُك ْم ال تَ ْعمَ ُم َ
الس ْم َع َواأل َْب َ
ون} [النحؿ ]03:أي :مف أجؿ أف تشكروا ،أعطانا ىذه النعـ مف أجؿ أف نشكره ،ال مف أجؿ أف نكفره
لَ َعمَّ ُك ْم تَ ْ
ش ُك ُر َ
وأف نستعمميا في محاربتو واتباع ما يبغضو ويسخطو.

اد} [اإلسراء ،]63:فقدـ السمع أوالً ،ثـ ذكر البصر
ثـ تأمؿ في قولو -تبارؾ وتعالى{ :-إِ َّن َّ
ص َر َوا ْلفُ َؤ َ
الس ْم َع َوا ْل َب َ
ثانياً ،ثـ ذكر الفؤاد ثالثاً ،لماذا قدـ السمع؟ ولماذا أخر الفؤاد؟ ولماذا جعؿ البصر ثانياً؟.
أقوؿ :أما القمب فيو مستقر اإلرادات ،وىو مستقر االعتقادات ،وأما السمع والبصر فيما ميزاباف يصباف في

القمب ،القمب بمنزلة الوعاء ،والسمع والبصر ميزاباف ،آلتاف تمتقطاف الصور واألصوات ،ثـ يقذؼ ذلؾ جميعاً في

القمب ،تأمؿ ىذا المعنى وانظر كيؼ قدـ اهلل -عز وجؿ -السمع عمى البصر؛ وذلؾ -واهلل أعمـ -ألف السمع
أنفع مف البصر ،السمع يمكف لإلنساف أف يسمع األمور التي ال تبصر كصوت اليواء ،الريح ،وصوت الرعد،

وبالسمع يدرؾ اإلنساف األمور المعنوية واألمور المنصرمة ،كيؼ نعرؼ أخبار الماضيف وأخبار المعاصريف التي
لـ نشاىدىا؟ عف طريؽ السمع ،بالتمقي ،بالسماع ،والسمع يسمع بو اإلنساف ما فوقو ،وما تحتو ،وما عف يمينو

وشمالو ،ومف أمامو ،ومف خمفو ،وأما البصر فإنو ال يبصر بو إال ما أمامو ،وال يبصر إال المتشخصات فقط مف
األعياف الماثمة كالشجرة ،واإلنساف ،والمسجد ،والدار ،والسيارة وما أشبو ذلؾ ،أما الرياح فنحف ال نبصرىا ،ثـ

أيضاً اإلنساف قد يفقد البصر ،والعمماء -رحميـ اهلل -يقولوف :إف مف فقد حاسة البصر أعقبو ذلؾ بصيرة ،أو

قوة في بصيرتو ،ولذلؾ تالحظوف لو سألناكـ مثالً :مف أعمـ الناس في عصرنا ىذا ممف نعرؼ؟ ىو سماحة

العالمة الشيخ عبد العزيز بف باز -رحمو اهلل وأسكنو فسيح جناتو ،-وكاف -رحمو اهلل -فاقداً لمبصر منذ صغره،
فما ضره ذلؾ ،كثير مف العمماء فقدوا أبصارىـ ،وكاف ابف عباس -رضي اهلل تعالى عنيما -يقوؿ:
إف يأخذ اهلل مف عيني نورىما *** ففي فؤادي وقمبي منيما نور

عقمي ذكي وقمبي غير ذي دخؿ *** وفي فمي صارـ كالسيؼ مشيور

ويقوؿ آخر:
إذا أبصر القمب المروءة والتقى *** فإف عمى العينيف ليس يضير.

أما تروف اإلنساف قد يفقد بصره ،ويروغ روغاف الثعمب يمنة ويسرة ،وقد ال يحتاج إلى قائد ،وقد يمر عمى الحفرة
فيجتنبيا مف غير أف يخبر بذلؾ ،واذا عمي قمب اإلنساف ،إذا فقد عقمو -والعقؿ في القمب -فإنو يقع عمى النار،
ويقع في الحفرة ،ويأخذ الجمر ،أليس الحاؿ ىكذا أييا اإلخواف؟.

ص َر} ،ثـ ذكر الفؤادُ { ،ك ُّل أ ُْولَ ِئ َك
فإذف السمع أنفع وأعظـ مف البصر ،فقدـ السمع{ ،إِ َّن َّ
الس ْم َع} ،ثـ قاؿَ { :وا ْل َب َ
س ُئوًال} [اإلسراء.]63:
َك َ
ان َع ْن ُو َم ْ
ثـ لو نظرت في نفسؾ ،في مكنوناتؾ ومعموماتؾ ،ونظرت في أغمبيا ،ىؿ ىو مستقى مف حاسة البصر أو مف

حاسة السمع؟ ،ىؿ كؿ المعمومات التي عندؾ واألحداث شاىدتيا بنفسؾ؟

الجواب :ال ،سمعت كثي اًر منيا ،وقرأت كثي اًر منيا ،وما وقفت إال عمى القميؿ مف ذلؾ ،ومف ىنا نعرؼ قيمة

السمع ،وأنو أشمؿ وأعظـ مف إدراؾ البصر.

ثـ تأمؿ ىذا التعبير" :السمع والبصر والفؤاد" ،لماذا عبر بيذه المفظة "الفؤاد" ،قيؿ لو :الفؤاد -وىو القمب -نظ اًر

لكثرة تفؤده ،أي لكثرة توقده ،فيو دائـ التفؤد والتوقد باإلرادات واألفكار ،إذا أغمض اإلنساف عينو فإنو ال يرى،

واذا سد أذنو فإنو ال يسمع ،وقد ال توجد أصوات تسمع في مكانو أصالً ،وقد يكوف في ظممة دامسة فال يرى،

يتعطؿ البصر والسمع ،وأما الفؤاد فإنو يكوف قد استغشى ثيابو في ظممة الميؿ ،ولكف قمبو يتحرؾ باألفكار
والخواطر واإلرادات ،وتتمجمج ىذه في نفسو ،ولربما يستعيد كؿ ما مر في يومو مما سمعو أو شاىده ،يمر بذلؾ

جميعاً عمى قمبو ،فالفؤاد قيؿ لو :فؤاد؛ نظ اًر لكثرة ىذا التفؤد ،فيو آلة اإلدراؾ ومستقر العمـ.

ثـ أيضاً في ذكر الفؤاد ىنا مع السمع والبصر دليؿ عمى أف اإلنساف يؤاخذ عمى أعماؿ القموب كما يؤاخذ عمى
أعماؿ الجوارح ،كما أف اإلنساف يحاسب عمى النظر ويحاسب عمى السمع ،يحاسب عمى القمب ،اهلل تجاوز عنا

إذا ىـ العبد بالمعصية فمـ يعمميا ،ولكف العزـ المصمـ عمى الفعؿ يحاسب اإلنساف عميو ،النبي

-صمى اهلل

عميو وسمـ -يقوؿ(( :القاتؿ والمقتوؿ في النار)) ،فسئؿ النبي -صمى اهلل عميو وسمـ -عف المقتوؿ ،قالوا(( :ىذا

القاتؿ ،فما باؿ المقتوؿ؟- ،قتؿ -قاؿ :إنو كاف حريصاً عمى قتؿ صاحبو))( ،)3بمعنى أنو كاف عازماً عمى قتمو

لو تمكف منو ،فدخؿ النار وىو مقتوؿ(( ،القاتؿ والمقتوؿ في النار)) ،فدؿ عمى أف العزـ المصمـ عمى الفعؿ في
حكـ الفعؿ ،وأف اإلنساف يحاسب عميو ويؤاخذ.

ثـ أيضاً اإلنساف يحاسب عمى اعتقاداتو ،الشرؾ ىو أعظـ الذنوب ،وىي قضية تتعمؽ بالقمب أوالً ،يحاسب

اإلنساف عمى النفاؽ وىي قضية تتعمؽ بالقمب أوالً ،يحاسب اإلنساف عمى كؿ دنس يقع في قمبو مف الحسد والغؿ
والغش وأشباه ذلؾ ،كما أف اإلنساف أيضاً يثاب عمى األعماؿ القمبية الطيبة كالخوؼ مف اهلل ،والتوكؿ ،والمحبة،

والرجاء واإلنابة وما أشبو ذلؾ ،ىذه أمور يحبيا اهلل -عز وجؿ ،-ويثيب عمييا وىي مف أعماؿ القمب ،فإذاً ذكر

القمب مع السمع والبصر يدؿ عمى أننا نحاسب عمى أعماؿ قموبنا الطيبة والسيئة.

ط ِائفَتَ ِ ِ
َصِم ُحوا َب ْي َن ُي َما} [الحجرات ،]6:برقـ (.)61
 - 3أخرجو البخاري ،كتاب اإليماف ،باب { َوِا ْن َ
الم ْؤ ِم ِن َ
ين اقْتَتَمُوا فَأ ْ
ان م َن ُ

فالسمع والبصر والقمب ،وغير ذلؾ مف المنافع التي أوالنا اهلل -عز وجؿ -إياىا إنما تنفع حيث وضعت فيما
خمقت لو ،فالشـ ىذه حاسة مف الحواس ،فإذا أراد اإلنساف أف يستعمميا في السمع فإنو لف يفمح ،والسمع يدرؾ بو
األصوات ،فمو أراد اإلنساف أف يبصر بالسمع فإنو لف يفمح ،وىكذا.

فاإلنساف إما أف يضع ىذه األمور في غير موضعيا ،فيذا ىو الخسراف ،يضع السمع في سماع ما ال يرضي

اهلل ،والبصر فيما يسخط اهلل ،والقمب في اعتقاد الضالؿ والكفر والشر ،واما أف يكوف اإلنساف معطالً ليا ،ال
ينتفع بسمعو ،وال ينتفع ببصره ،وال ينتفع بقمبو فيذا ىو الغبف والخسراف المبيف ،فإذا وضع اإلنساف ىذه األمور

فيما خمقت لو فيذا ىو العدؿ والكماؿ ،وىذا ىو الصواب الذي يجني بو الثمرات التي تحصؿ مف جراء خمؽ ىذه

المنافع ليذا اإلنساف ،وسيد ىذه األعضاء ورأسيا وكبيرىا ىو ىذا القمب ،واسمو يدؿ عميو ،ىو القمب ،واذا أراد
الناس أف يعبروا عف أىمية شيء مف األشياء فإنيـ يصفونو بذلؾ ،يقولوف :ىو القمب النابض ليذا المشروع،

يقوؿ النبي -صمى اهلل عميو وسمـ(( :-إف في الجسد مضغة إذا صمحت صمح الجسد كمو ،واذا فسدت فسد

الجسد كمو ،أال وىي القمب))( ،)0فكما أف السمع وضع إلدراؾ المسموعات ،والبصر إلدراؾ المبصرات ،فالقمب
إنما وضع ليعقؿ اإلنساف بو ،ويميز بيف األمور النافعة واألمور الضارة ،نحف ميزنا اهلل -عز وجؿ -عمى

الحيوانات ،الحيوانات ليا سمع وبصر ولكف ال عقؿ ليا ،ال قمب ليا ،فإذا ميز اإلنساف بيذه المزية فإنو ال يجوز
لو بحاؿ مف األحواؿ أف يمغييا ثـ بعد ذلؾ يتحوؿ إلى حاؿ العجماوات ،واهلل -عز وجؿ -جعؿ الفكر لمقمب

كاإلصغاء لألذف ،فإذا أعممو اإلنساف حصمت لو األفكار الطيبة ،والعقائد الصحيحة ،وميز بيف الصواب
والخطأ ،وامتأل قمبو مف اإليماف واليقيف والمحبة هلل -عز وجؿ -ولرسولو

-صمى اهلل عميو وسمـ ،-واذا عطمو

اإلنساف بقي خاوياً ،وانما قيمة اإلنساف بحسب ما يحسف ،اإلنساف بأصغريو قمبو ولسانو ،وليس بضخامة البدف
وحسف المباس ،فإف ىذا التقويـ تقويـ معكوس يفعمو أو يقيـ بو مف ال يدرؾ األمور عمى حقائقيا
خذ بنصؿ السيؼ واترؾ غمده ***..............

فيذا القمب ىو قيمتؾ الحقيقية؛ فإذا كاف القمب ساىياً الىياً تعطمت سائر الجوارح عف االشتغاؿ بما ينفعيا ،إذا

كاف القمب بطاالً يحب الدعة والراحة تعطمت ىذه الجوارح ،ولـ تتعب في تطمب مراقي السعادة والفالح ،والمراتب
العالية في سمـ العبودية ،وحتى المنافع الدنيوية ،يؤثر النوـ واإلخالد إلى الراحة ،ويكره التعب.

إذا ممئ القمب باألفكار السيئة واآلراء المنحرفة اشتغمت جوارح اإلنساف بما يضره ،وأنسى اهلل -عز وجؿ -العبد

س ُي ْم} [الحشر ،]16:فصار شغمو وكده ونفقاتو في أمور تسخط اهلل -عز وجؿ-
س ُ
اى ْم أَ ْنفُ َ
سوا المَّ َو فَأَ ْن َ
نفسوَ { ،ن ُ
عميو ،وىذا فضؿ اهلل -تبارؾ وتعالى -يؤتيو مف يشاء ،أف يوفؽ اإلنساف لمؿء قمبو بما ينفعو ،وتخميتو عف كؿ

أمر يضره ،فتعقؿ ىذا المعنى ،وأمسؾ عميؾ ىذيف الميزابيف ،فال يصباف في قمبؾ إال ما تنتفع بو ،وال تسمح
ألحد أف يمقي شبية في قمبؾ ،وال تسمح لعينؾ أف تنظر إلى شيء يضر قمبؾ؛ فإف النظر سيـ مسموـ ،النظر

إلى الحراـ سيـ مسموـ يقع عمى شغاؼ القمب ،ويصيب سويداء القمب

يسر مقمتو ما ضر ميجتو ***............

 - 0أخرجو البخاري ،كتاب اإليماف ،باب فضؿ مف استب أر لدينو ،برقـ ( ،)50ومسمـ ،كتاب المساقاة ،باب أخذ الحالؿ وترؾ
الشبيات ،برقـ (.)1566

يتمذذ بالنظر في أمور تورثو ألماً وحسرة في قمبو ،ىؿ يفعؿ ىذا العاقؿ أييا اإلخواف؟.
ىذا أمر ال يميؽ بالمسمـ أف يفعمو.

س ُئوًال} [اإلسراء ،]63:أولئؾ يعني السمع والبصر والفؤاد" ،كؿ
وتأمؿ قوؿ اهلل -عز وجؿُ { :-ك ُّل أ ُْولَ ِئ َك َك َ
ان َع ْن ُو َم ْ
أولئؾ" ،ما قاؿ :كؿ ىذه ،السمع والبصر والفؤاد ليست إنساناً ،وانما يستعمؿ اسـ اإلشارة "أولئؾ" فيما يعقؿ ،واذا

أردت أف تشير إلى ما ال يعقؿ قمت :ىذه السارية ،ىذا الكأس ،ىذه الحديدة ،ال تقوؿ :أولئؾ السواري ،فمماذا قاؿ
اهلل -عز وجؿ -عف السمع والبصر والفؤاد{ :أ ُْولَ ِئ َك} ،فأشار إلييا بيذه اإلشارة التي عادة تعود إلى العقالء؟.
السبب -واهلل تعالى أعمـ -ىو أف اهلل نزليا ىذه المنزلة؛ ألنيا تسأؿ وتجيب ،كما قاؿ يوسؼ -صمى اهلل عميو
ِ
س ِ
وسمـَ { :-و َّ
ين} [يوسؼ ،]1:ما قاؿ :رأيتيا لي ساجدة ،األصؿ أف يقاؿ عف
اج ِد َ
س َوا ْلقَ َم َر َأر َْيتُ ُي ْم لي َ
الش ْم َ
ِ
س ِ
ين}؛ ألنيا فعمت فعالً مف أفعاؿ
اج ِد َ
الشمس والقمر -ألنيا ال تعقؿ :-رأيتيا لي ساجدة ،قاؿَ { :أر َْيتُ ُي ْم لي َ

العقالء وىو السجود ،فعوممت معاممة العقالء في التعبير عنيا.
س ُئوًال} [اإلسراء ،]63:قاؿ" :كؿ أولئؾ" ،يعني ىذا يدؿ
ثـ أيضاً الحظ ىذا القدر مف اآليةُ { :ك ُّل أ ُْولَ ِئ َك َك َ
ان َع ْن ُو َم ْ
عمى اإلحاطة والشموؿ ،كؿ ىذه األشياء؛ السمع والبصر والقمب "كاف عنو مسئوال" ،ولـ يقؿ اهلل -عز وجؿ:-
إف السمع والبصر والفؤاد ستسأؿ عف كؿ ما وقع منيا إلى آخره ،وانما قاؿُ { :ك ُّل أ ُْولَ ِئ َك} ليؤكد أف جميعيا
سيسأؿ ،ثـ أكد ذلؾ أيضاً بتأكيد آخر ،وىو المجيء باسـ اإلشارة "أولئؾ" ،فمـ يقؿ :كميا كاف عنو مسئوالً ،مع
أف الكالـ يصح ،لكنو قاؿُ { :ك ُّل أ ُْولَ ِئ َك}؛ ليؤكد ىذا المعنى ألىميتو ،وأكده بتأكيد ثالث بػ "كاف" التي تدؿ عمى

س ُئوًال} [اإلسراء ،]63:ستسأؿ عنيا يا عبد اهلل ،وتحاسب عمييا.
الدواـ والثبات والرسوخُ { ،ك ُّل أ ُْولَ ِئ َك َك َ
ان َع ْن ُو َم ْ
س ُئوًال} ،لماذا لـ يقؿ اهلل -تبارؾ وتعالى :-كؿ أولئؾ كاف مسئوالً
ثـ تأمؿ في قولو -تبارؾ وتعالىَ { :-ع ْن ُو َم ْ
عنو ،لماذا قدـ "عنو"؟ ،ال شؾ أف التقديـ يدؿ عمى االىتماـ بالشيء ،وىذه قاعدة عامة ،والمعنى :كؿ السمع

والبصر والفؤاد كاف مسئوالً عف نفسو ومطالباً بأف يبيف المستند الذي جعمو يبصر ىذه األمور ،أو يسمع ىذه

األمور ،أو يعقؿ ىذه األمور.

ان َع ْن ُو}؟ ،يمكف أف ترجع إلى
ان َع ْن ُو} ،إلى أي شيء ترجع { َك َ
ثـ أيضاً تأمؿ في قولو -تبارؾ وتعالىَ { :-ك َ
اإلنساف ،بمعنى أف السمع والبصر والقمب ستوجو إلييا األسئمة في الحساب ،تسأؿ عنؾ :ماذا عممت بيا؟ وبأي

شيء تـ استغالليا؟ في الحساب ،وىذا يدؿ عميو آيات في كتاب اهلل -عز وجؿ ،-كقولو -تبارؾ وتعالى:-
{ا ْليوم َن ْخ ِتم عمَى أَفْو ِ
ش َي ُد أ َْر ُجمُ ُي ْم} [يس ]35:اآلية ،فجوارح اإلنساف وحواسو تسأؿ ،وتشيد
اى ِي ْم َوتُ َكمِّ ُم َنا أ َْي ِدي ِي ْم َوتَ ْ
ُ َ
َ
َْ َ
ود ُى ْم}
عميو عند اهلل -عز وجؿ ،-وكذلؾ في قولو -تبارؾ وتعالىَ { :-
ص ُارُى ْم َو ُجمُ ُ
س ْم ُع ُي ْم َوأ َْب َ
ش ِي َد َعمَ ْي ِي ْم َ
[فصمت.]02:
س ُئوًال} ،أي :أف اإلنساف سيسأؿ عف ىذه األشياء ،ماذا
ويحتمؿ المعنى أف يكوف المراد { ُك ُّل أ ُْولَ ِئ َك َك َ
ان َع ْن ُو َم ْ
عمؿ بيا؟ بأي شيء تـ استغالليا؟ بطاعة اهلل؟ بمعصيتو؟ فيحاسب اإلنساف عمى ىذه النعـ التي أواله اهلل -عز
ون}
ين * َع َّما َكا ُنوا َي ْع َممُ َ
َج َم ِع َ
سأَلَ َّن ُي ْم أ ْ
وجؿ -إياىا ،ويدؿ عمى ىذا المعنى قوؿ اهلل -تبارؾ وتعالى{ :-فَ َو َرِّب َك لَ َن ْ
ون} [النحؿ ،]66:وىذاف المعنياف صحيحاف عمى
سأَلُ َّن َع َّما ُكنتُ ْم تَ ْع َممُ َ
[الحجر ،]66-60:كما يدؿ عميو قولوَ { :ولَتُ ْ
كؿ واحد منيما دلت آيات في كتاب اهلل -عز وجؿ ،-والنبي -صمى اهلل عميو وسمـ -يقوؿ(( :لف تزوؿ قدما

عبد يوـ القيامة حتى يسأؿ عف أربع))( ،)3فإذاً القرآف يعبر بو باأللفاظ القميمة الدالة عمى المعاني الكثيرة ،واذا
احتممت اآليتيف معنييف فأكثر وأمكف حمميا عمى ىذه اآليات مف غير معارض فإنيا تحمؿ عمييا جميعاً ،فماذا
نقوؿ في تفسير اآلية؟.
س ُئوًال} أي :أف اإلنساف يسأؿ عنيا ،وىي أيضاً تسأؿ عنو ،فدلت اآلية عمى
نقوؿُ { :ك ُّل أ ُْولَ ِئ َك َك َ
ان َع ْن ُو َم ْ
المعنييف في وقت واحد ،وىذا مف إعجاز القرآف لكثرة ما يدؿ عميو مف المعاني الصحيحة بعبارات قميمة

مختصرة.

س ُئوًال} ،ىذه المفظة تدؿ عمى التبعة ،تقوؿ لإلنساف :أنت مسئوؿ عف ىذا
ثـ تأمؿ في قولو -تبارؾ وتعالىَ { :-م ْ

التصرؼ ،معنى ىذا أنؾ تقوؿ ليذا اإلنساف :قؼ وانظر وتحر؛ فإنؾ ستحاسب عمى تصرفؾ ىذا الذي تفعمو،

أو أنت مسئوؿ عف ىذا الكالـ ،فيجعؿ اإلنساف يقؼ ويبحث عف األمور التي تدؿ عمى صحتو وأنو صدؽ
ون}
وصواب ،فيكذا كما قاؿ اهلل -عز وجؿَ { :-ي ْوَم تَ ْ
ش َي ُد َعمَ ْي ِي ْم أَْل ِس َنتُ ُي ْم َوأ َْي ِدي ِي ْم َوأ َْر ُجمُ ُي ْم ِب َما َكا ُنوا َي ْع َممُ َ
[النور ،]01:ستسأؿ عف ذلؾ كمو ،وسيشيد عميؾ لسانؾ ،وقدمؾ ،ورجمؾ عف كؿ ما فعمت.
س لَ َك ِب ِو ِع ْم ٌم} ،المخاطب
س ُئوًال} وفي أوؿ اآليةَ { :وال تَ ْق ُ
ثـ تأمؿ ىذه المطيفة في اآليةَ { :ك َ
ان َع ْن ُو َم ْ
ف َما لَ ْي َ
ان َع ْن ُو} بضمير الغائب ،ىذا تنشيط لمسامع
مف؟ ،واحد ،بأسموب الخطاب :ال تقؼ أنت ،ثـ يقوؿُ { :ك ُّل أ ُْولَ ِئ َك َك َ
الر ِح ِيم
وىو ما يسمى بااللتفات عند أىؿ البالغة ،يجدد الخطاب ،كما نقوؿ{ :ا ْل َح ْم ُد لِمَّ ِو َر ِّ
الر ْح َم ِن َّ
ين * َّ
ب ا ْل َعالَ ِم َ
* َمالِ ِك َي ْوِم الد ِ
ين}،
َّاك} [الفاتحة ،]5-0:كنت تتحدث عف الغائب أليس كذلؾ؟ {ا ْل َح ْم ُد لِمَّ ِو َر ِّ
ِّين * إِي َ
ب ا ْل َعالَ ِم َ
َّاك} [الفاتحة ، ]5:ما قاؿ :الحمد لؾ يا رب العالميف ،يا رحمف ،يا رحيـ ،يا مالؾ يوـ الديف ،إياؾ نعبد واياؾ..
{إِي َ
الر ِح ِيم} [الفاتحة، ]6:
ما قاؿ ىكذا ،قاؿ{ :ا ْل َح ْم ُد لِمَّ ِو َر ِّ
الر ْح َم ِن َّ
ين} [الفاتحة ،]0:ىو رب العالميف ،ىو { َّ
ب ا ْل َعالَ ِم َ
ىو { َمالِ ِك َي ْوِم الد ِ
ين} [الفاتحة ،]5:فيذا لمتنشيط والتجديد والتفنف في
َّاك َن ْع ُب ُد َوِاي َ
ِّين} [الفاتحة{ ،]1:إِي َ
ستَِع ُ
َّاك َن ْ
الخطاب ،وىذه األلواف مف االستعماالت ىي مف األسباب التي جعمت القرآف في غاية البالغة والفصاحة،
وبالتالي ىؿ أحد مف المسمميف في يوـ مف األياـ مؿ مف كثرة سماع الفاتحة مثالً؟.

الجواب :ال ،ال يشبع منو السامعوف وال يممو الناس مف كثرة الرد والتكرار ،فيو أعمى الكالـ ،وأطيبو وأبمغو

وأفصحو وأرفعو.

ثـ أيضاً تأمؿ في ذكر ىذه األشياء الثالثة السمع والبصر والفؤاد ،وأنيا ستسأؿ عنؾ جميعاً ،وأنؾ ستسأؿ عنيا،

وما يدرؾ بالسمع والبصر والقمب أنواع ،منو ما يرضي اهلل ،ومنو ما ال يرضي اهلل -عز وجؿ ،-والعبد سيسأؿ
عف ذلؾ جميعاً ،فيذا يدفعو إلى المراقبة الدائمة عمى السمع وعمى البصر وعمى القمب ،ومف ثـ فإف العبد

يستريح كثي اًر مف ألواف الشبيات والشكوؾ ،ويستريح كثي اًر مما يقع في قمبو مف حقد وغؿ وغش بسبب ما يسمعو،
 - 3أخرجو الطبراني في األوسط ،برقـ ( ،)6123وابف أبي شيبة في المصنؼ ( ،)61361وضعفو األلباني في السمسمة
الضعيفة ،برقـ (.)1600
وأخرجو الترمذي ،أبواب صفة القيامة والرقائؽ والورع عف رسوؿ اهلل -صمى اهلل عميو وسمـ ،-باب في القيامة ،برقـ (،)0113
وحسنو األلباني في صحيح الجامع ،برقـ ( ،)0066بمفظ(( :ال تزوؿ قدـ ابف آدـ يوـ القيامة مف عند ربو حتى يسأؿ عف خمس،
عف عمره فيـ أفناه ،وعف شبابو فيـ أباله ،ومالو مف أيف اكتسبو وفيـ أنفقو ،وماذا عمؿ فيما عمـ)).

أحدا أو ينقؿ لؾ نميمة عف أحد إخوانؾ المسمميف قؿ لو :ال تنقؿ ،كما كاف النبي -صمى
إذا جاء مف يغتاب ً
اهلل عميو وسمـ -يقوؿ ،يرشد أصحابو ،يبيف ليـ أنو يريد أف يخرج إلى أصحابو وىو طيب القمب ،ليس في قمبو

عمى أحد شيء ،فال تسمح ألحد أف ينقؿ لؾ شيئاً يكدر صفو القمب ،وىكذا ،ومف ثـ قرر أىؿ السنة كثي اًر في
عشرات النصوص ،وعميو دؿ الشرع أف اإلنساف ال يتمقؼ الشبو ،وال يسمح ألصحاب الشبو أف يعرضوىا عمى

سمعو ،فتعاىد ىذه األمور جميعاً واجعميا في القسـ اآلخر الذي ينفعؾ ،وىذا ىو حقيقة التزكية{ ،قَ ْد أَ ْفمَ َح َم ْن
اىا} [الشمس.]12-6:
اب َم ْن َد َّ
س َ
َزَّك َ
اىا * َوقَ ْد َخ َ

ف} والنصوص كميا في ىذه الوصايا موجية لرسوؿ
أييا اإلخواف :إذا كاف أوؿ الخطاب في ىذه اآليةَ { :وال تَ ْق ُ
اهلل -صمى اهلل عميو وسمـ ،-فيو توجيو لألمة ،خطاب ليا في شخص قائدىا -صمى اهلل عميو وسمـ ،-إذا كاف

مخاطبا بيذا فنحف مف باب أولى.
النبي -صمى اهلل عميو وسمـ-
ً
ثـ في ىذه اآلية إصالح اجتماعي يجنب األمة الوقوع في الميالؾ ،األمة إذا أىممت ىذه المنافع والحواس
انطمقت جوارح اإلنساف ،انطمقت يده فاعتدت عمى اآلخريف ،وانطمقت رجمو في السعي في المظالـ وأذية الخمؽ،
وانطمؽ لسانو في سبيـ وشتميـ والوقوع في أعراضيـ ،وامتأل قمبو مف سوء الظف بالناس ولو كانوا أقرب الناس

إليو ،فتعـ العداوة ،وتتقطع أواصر المجتمع ،وتفشو قالة السوء ،ويشتغؿ الناس بعضيـ ببعض ،ليس ليـ ىـ إذا
اجتمع اثناف إال التناجي باإلثـ والعدواف ،ىكذا يقع إذا تركنا الحبؿ عمى الغارب ،ولـ تزـ ىذه األمور بالزماـ

الصحيح ولـ نوقفيا عند حدىا الذي حده اهلل -عز وجؿ.

ثـ أيضاً ينبغي أف نعمـ أف ذكر ىذه األمور الثالثة ال يعني أف اإلنساف يسأؿ عنيا فقط وال يسأؿ عف البقية ،ال،
ستسأؿ ،يسأؿ اإلنساف عف عمره فيـ أباله ،عف جميع النعـ التي أعطاه اهلل -عز وجؿ -إياىا ،وخص ىذه

األمور الثالثة؛ ألنيا األىـ واألخطر ،وألنيا التي تكوف اإلنساف ،تصوغ عقمو وقمبو وفكره ،كيؼ ينظر إلى

اآلخريف ،كيؼ يتعامؿ معيـ ،كيؼ يتصرؼ في المواقؼ ،ماذا يعتقد ،بماذا يمتمئ قمبو ،فيكوف ىذا اإلنساف مف

األخيار ،أو مف األشرار ،أو ممف خمطوا عمالً صالحاً وآخر سيئاً ،كؿ ذلؾ بسبب ىذا االنفالت أو ىذا
االنضباط في مثؿ ىذه األمور.

ثـ أيضاً في تخصيص ىذه األمور الثالثة بالذكر أمر آخر وىو أنيا تميزنا بمجموعيا عف الحيوانات؛ نحف
نسمع فنعقؿ ،ونبصر فنعقؿ ،الحيواف يسمع وال يعقؿ ،ويبصر وال يعقؿ ،وليذا شبو اهلل -عز وجؿ -مخاطبة مف

ال عقوؿ ليـ مف الكفرة المعرضيف بالذي ينعؽ بما ال يسمع إال دعاء ونداء ،كالذي ينعؽ يصيح بالماشية،

بالدواب وىي ال تفقو شيئاً مما يقوؿ ،ىكذا يكوف حاؿ ىذا اإلنساف .فالمقصود أييا اإلخواف أف اهلل -عز وجؿ-
َخ َر َج ُك ْم ِم ْن ُبطُ ِ
ون}
ش ْي ًئا َو َج َع َل لَ ُك ُم َّ
ون أ َّ
يقوؿَ { :والمَّ ُو أ ْ
ص َار َواألَف ِْئ َدةَ لَ َعمَّ ُك ْم تَ ْ
ون َ
ش ُك ُر َ
ُم َي ِات ُك ْم ال تَ ْعمَ ُم َ
الس ْم َع َواأل َْب َ
يو ِم ْن ر ِ
[النحؿ ،]03:وقاؿ{ :ثُ َّم س َّواه وَنفَ َخ ِف ِ
ون}
وح ِو َو َج َع َل لَ ُك ُم َّ
ص َار َواألَف ِْئ َدةَ َقمِ ً
يًل َما تَ ْ
ش ُك ُر َ
الس ْم َع َواأل َْب َ
َ ُ َ
ُ
ار َوأَف ِْئ َدةً} [األحقاؼ ،]03:وقاؿ عف الكافريف أيضاًَ { :ختَ َم المَّ ُو َعمَى
ص ًا
س ْم ًعا َوأ َْب َ
[السجدة ،]6:وقاؿَ { :و َج َع ْم َنا لَ ُي ْم َ
ِ
صِ
ير ِم َن
ش َاوةٌ} [البقرة ،]0:وقاؿ أيضاً عف الكفارَ { :ولَقَ ْد َذ َأْر َنا لِ َج َي َّن َم َك ِث ًا
ارِى ْم ِغ َ
س ْمع ِي ْم َو َعمَى أ َْب َ
ُقمُوِب ِي ْم َو َعمَى َ
َعي ٌن ال ي ْب ِ
اإل ِ
ا ْل ِج ِّن َو ِ
ون ِب َيا}
س َم ُع َ
ون ِب َيا َولَ ُي ْم آ َذ ٌ
ص ُر َ
وب ال َي ْفقَ ُي َ
ُ
ون ِب َيا َولَ ُي ْم أ ْ ُ
نس لَ ُي ْم ُقمُ ٌ
ان ال َي ْ
[األعراؼ.]106:

فيذه بعض الفوائد والمالحظ والتوجييات مف ىذه اآلية الكريمة ،وىذا يدلنا عمى عظمة القرآف ،وكثرة معانيو،
فيذه اآلية القصيرة انظروا ما تحتيا مف المعاني ،فمو أنا تبصرنا في كتاب اهلل -عز وجؿ -وتفقينا فيو لتغيرت

حالنا تماماً ،ولما شبعنا مف كتاب اهلل -عز وجؿ ،-وليذا كاف كثير مف العمماء يتحسر في آخر حياتو أنو لـ
يشغؿ جميع وقتو في تفيـ القرآف وتعقؿ معانيو ،واالستنباط منو ،كشيخ اإلسالـ ابف تيمية -رحمو اهلل -كاف

يتحسر في آخر أيامو عمى ذلؾ ،مع أنو كاف ينظر في اآلية الواحدة في أكثر مف مائة تفسير ،ومع ذلؾ كاف

يتحسر ،وتحسر كثير مف العمماء مف المعاصريف ومف غيرىـ عمى تفريطيـ في القرآف ،فيذا المجمس نخرج منو
بنوعيف مف الفوائد:

األوؿ :ىو ما وصفتو في ىذه الساعة مف االستنباطات والتوجييات.

والثاني وبطريؽ غير مباشر :ىو عظمة ىذا القرآف ،وكثرة معانيو.

ىذه بعض الوصايا ،وكنت قد كتبتيا في بعض المناسبات في بعض المجالت ،وأسأؿ اهلل -عز وجؿ -أف ينفعنا

واياكـ بما سمعنا ،وأف يجعمنا واياكـ ىداة ميتديف ،وأف يعيننا واياكـ عمى ذكره ،وشكره ،وحسف عبادتو.

