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اليقين  ...أعمال القلوب
اغبمد هلل كبمده ونستعينو ونستغفره ونستهديو ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن
سيئات أعمالنا ،من يهد اهلل فال مضل لو ومن يضلل فال ىادي لو ،وأشهد أف ال
إلو إال اهلل وحده ال شريك لو ،وأشهد أف ؿبمداً عبده ورسولو صلى اهلل وسلم
وبارؾ عليو وعلى آلو وصحبو أصبعْب.
أما بعػػد:
يبن علينا حبالوة اإليباف وبرد اليقْب ،وأف
نسأؿ من اهلل الكرمي رب العرش العظيم أف َّ
هبعلنا فبن يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو ،وأف وبسن عاقبتنا يف الدنيا واآلخرة إنو
ظبيع ؾبيب.
فبعد أف تكلمنا عن أنبية عمل القلب ،نتكلم يف موضوع آخر متعلق بأعماؿ
القلوب وىو موضوع عظيم جداً ؼبن فقهو اهلل تبارؾ وتعاىل يف الدين ،وىو غاية
اؼبتقْب وغاية العباد ،الٍب َظبر ؽبا اجملتهدوف ،وتنافس فيها اؼبتنافسوف ،والٍب هبا
يتفاوت اػبلق أصبعوف ،أال وىو :اليقْب.
وقد يُسأؿ ِِلَ بدأمت باليقْب قبل غّبه من أعماؿ القلب؟
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فنقوؿ :إف أعماؿ القلب وىي باألنبية واؼبثابة الٍب ربدثنا عنها يف الدرس السابق
من سلسلة أعماؿ القلوب وبينا فضلها وقدرىا وعظيم شأهنا ،وأنبيتها ،وىي يف
حقيقتها تبدأ صبيعاً بعمل واحد أال وىو العلم.
فالعمل الذي تبدأ بو أعماؿ القلوب صبيعاً ىو العلم .ولذلك اإلماـ البخاري رضبو
اهلل جعل ترصبة يف صحيحو '' :باب العلم قبل القوؿ والعمل وقوؿ اهلل  -تبارؾ
وتعاىل  :-فَاْعلَ ْم أَنَّوُ الْ إِلَو إِالْ اهلل َواْ ّستَػ ْغ ِفْر لِ َذنْبِك [ؿبمد '' ]ٜٔ:فأوؿ ما يطرؽ
قلب اؼبؤمن من معرفة الرب تبارؾ وتعاىل واإليباف بو ىو العلم ،وىو أف يعلم أنو ال
إلو إال اهلل ،وىذه ىي شهادة اغبق الٍب فسر هبا بعض السلف قوؿ اهلل تبارؾ وتعاىل
إَِّال َم ْن َش ِه َد بِا ْغبَ ِّق َوُى ْم يَػ ْعلَ ُمو َف [الزخرؼ ]ٛٙ:وىي :الصدؽ الذي فسر بو بعض
السلف أيضاً قوؿ اهلل تبارؾ وتعاىل :والَّ ِذي جاء بِ ِّ ِ
َّؽ بِِو [الزمر]ٖٖ:
صد َ
الص ْدؽ َو َ
َ
ََ
وىي أيضاً الكلمة الباقية الٍب يفسر هبا قوؿ اهلل تبارؾ وتعاىلَ :و َج َعلَ َها َكلِ َمةً بَاقِيَةً ِيف
َع ِقبِ ِو لَ َعلَّ ُه ْم يَػْرِجعُو َف [الزخرؼ.]ٕٛ:
العلم بأنو ال إلو إال اهلل ،والعلم بأف اهلل تبارؾ وتعاىل حق ،وأف النار حق ،وأف اعبنة
حق ،وأف البعث بعد اؼبوت حق ،وأف الرسل حق ،وكل ما أخرب اهلل تبارؾ وتعاىل بو
صلَّى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم من أمر الغيب حق.
أو أخرب بو رسولو َ
لكن ىذا العلم أو ىذه اؼبعرفة باهلل تبارؾ وتعاىل ،زبرج اإلنساف إذا اعتقدىا اعتقاداً
جازماً عن الشك وعن الريب ،كما قاؿ اهلل تبارؾ وتعاىل :اِل َذلِ َ ِ
اب ال
ك الْكتَ ُ
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ريب فِ ِيو ى ِ ِ
ْب [البقرة ]ٕ-ٔ:فهذه زبرج اإلنساف عن حد الريب والشك
دى ل ْل ُمتَّق َ
َْ َ ُ ً
والظن ليصبح مؤمناً باهلل تبارؾ وتعاىل.
عالقة العلم باليقْب
إف العمل القليب الذي ىو زيادة واستمرار ومباء ؽبذا العلم وؽبذه اؼبعرفة ىو اليقْب،
فإذاً نستطيع أف نستنتج نتيجة وىي :أنو ليس كل عاِل موقن.
فالذين يعلموف أنو ال إلو إال اهلل وال ريب عندىم يف ذلك ،بل لديهم القدر الذي
ىبرجهم من حد الشكوؾ والريب ،ىم كثّب ،لكن اؼبؤمنْب منهم بصفات اليقْب الٍب
نريد أف نتحدث عنها ،والٍب ىي اؼبقصود والغرض يف ىذا اؼبوضوع ىم قليل،
فاؼبوقنوف قليل ،ويقابل ذلك يف األعماؿ الظاىرة أف اؼبسلمْب كثّب.
ونعِب باؼبسلمْب اؼبلتزمْب بأداء ما افَبضو اهلل تبارؾ وتعاىل من األركاف الظاىرة ،كما
جاء يف حديث جربيل عليو السالـ ،فهم يشهدوف بأف ال إلو إال اهلل ،ويصلوف،
ويصوموف ،ووبجوف ويزكوف ،إىل آخر ذلك ،ولكنهم ِل يرتقوا إىل درجة اإليباف،
كما قاؿ اهلل تبارؾ وتعاىل عن األعراب قَالَ ِ
اب َآمنَّا قُ ْل َِلْ تُػ ْؤِمنُوا َولَ ِك ْن
ت ْاأل ْ
َعَر ُ
َسلَ ْمنَا َولَ َّما يَ ْد ُخ ِل ا ِإليبَا ُف ِيف قُػلُوبِ ُك ْم [اغبجرات.]ٔٗ:
قُولُوا أ ْ
وأعلى من ذلك درجة اإلحساف ،فنحن ىنا نتكلم عن اليقْب ،باعتباره اإلحساف
يف باب العلميات ويف باب االعتقادات ،كما أف اإلحساف الذي فسره حديث
صلَّى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم{ :أف تعبد اهلل كأنك تراه فإف ِل
جربيل عليو السالـ يف قولو َ
تكن تراه فإنو يراؾ } وىذا يف العمليات ،وإف كاف ال انفكاؾ وال انفصاؿ بْب
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العلميات وبْب العمليات ،لكن اليقْب يطلق على ما ىو من خصائص عمل القلب
بالدرجة األوىل ،وتكوف أعماؿ اعبوارح شبرة لو ،وتكوف فبا
يصدقو ويزيده وىو يزيدىا ،كما سنبْب ونوضح إف شاء اهلل تبارؾ وتعاىل.
فإذاً العلم ىو أساس اليقْب ،وأما ضده ونقيضو فهو الشك والريب ،وؽبذا يقوؿ
ِ ِِ
ْب [اعباثية ]ٖٕ:أي:
اؼبشركوف يف إيباهنم بالساعة :إِ ْف نَظُ ُّن إَِّال ظَنَّاً َوَما َْكب ُن دبُ ْستَػْيقن َ
ليسوا على يقْب وإمبا ىم يف ظن ،وىذا الظن خالطو الشك دبعُب الريب.
ِ
وىا [الكهف]ٖ٘:
ألف الظن يأيت دبعُب العلم كما يف قولو تعاىل :فَظَنُّوا أَنػَّ ُه ْم ُم َواقعُ َ
وما أشبو ذلك ،لكن اؼبقصود ىنا :ما كاف فيو شك ،فهؤالء ىم أصحاب الشك
ك ِمْنػ َها بَ ْل ُى ْم ِمْنػ َها َع ُمو َف
يف اآلخرة :بَ ِل َّاد َارَؾ ِعلْ ُم ُه ْم ِيف ْاآل ِخَرةِ بَ ْل ُى ْم ِيف َش ٍّ
[النمل ]ٙٙ:أو يف شك من اهلل تبارؾ وتعاىل الذي قاؿ :أَِيف
اللَّ ِو َشك [إبراىيم ،]ٔٓ:تعاىل عن ذلك عز وجل يف أي أمر من أمور الغيب،
فهذا الشك وىذا الظن ينػزؿ أصحابو عن درجة اليقْب بل عن درجة العلم.

منزلة اليقْب وذبليها يف اػبليل إبراىيم عليو السالـ
واليقْب هبذه اؼبثابة وهبذا الفهم منزلة وببها اهلل تبارؾ وتعاىل ،ويريد من عباده أف
يصلوىا ،وؽبذا يقوؿ اهلل عز وجل:وَك َذلِ ِ ِ ِ
السماو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ض
َ َ
يم َملَ ُك َ
وت َّ َ َ
ك نُري إبْػَراى َ

موقع الشيخ الداعية االسالمى
على الحارون

www.alielharony.com

ِ
ِِ
ِ
ْب [األنعاـ ]ٚ٘:فإبراىيم عليو السالـ كاف مؤمناً بدليل أنو قاؿ
َوليَ ُكو َف م َن الْ ُموقن َ
ِ
ِ
اؿ إِبػر ِاى ِ ِ
ِ
ك ِيف
َصنَاماً آؽبَةً إِ ِِّّن أ ََر َاؾ َوقَػ ْوَم َ
يم ألَبِيو َآزَر أَتَػتَّخ ُذ أ ْ
يف اآليات قبلهاَ :وإ ْذ قَ َ ْ َ ُ
ض ٍ
الؿ ُمبِ ٍ
ْب [األنعاـ ،]ٚٗ:فهذه اآلية يف الدرجة الٍب قبل اليقْب ،فهو مؤمن ،وقد
َ
حكم على أبيو وعلى قومو بالضالؿ؛ لكوهنم يعبدوف غّب اهلل تبارؾ وتعاىل ،لكن
اهلل أراد أف يزيده إيباناً هبذا ،وأف هبعلو من اؼبوقنْب.
وىي درجة عليا ومرتبو عظمى ،فجعل اهلل سبحانو وسيلة ذلك أف يريو ملكوت
السماوات واألرض ،فبعد أف أيقن واستيقن بو ورآه وتأملو ،جزـ جزماً قاطعاً أف
قومو على ضاللة وتربأ منهم ،ورفع اهلل تبارؾ وتعاىل حجتو عليهم،
ودحض شبهاهتم ،وأيقن أف األمن واالىتداء ال يكوف إال للمؤمنْب ،وال َّ
حظ فيهما
ألحد من اؼبشركْب.
وىذا يشابو أيضاً قوؿ اػبليل عليو السالـ عندما طلب من اهلل تبارؾ وتعاىلَ :وإِ ْذ
اؿ إِبػر ِ
اؿ بػَلَى َولَكِ ْن لِيَطْ َمئِ َّن
اى
اؿ أ ََوَِلْ تُػ ْؤِم ْن قَ َ
ف ُْربيِي الْ َم ْوتَى قَ َ
يم َر ِّ
ب أَِرِِّن َكْي َ
قَ َ ْ َ ُ
قَػ ْلِيب [البقرة ]ٕٙٓ:فهي أيضاً زيادة ودرجة يف اليقْب واالطمئناف ،وىذه ىي حقيقة
اليقْب ،وإذا تأملنا أثر ذلك قبد أف اليقْب الذي حصل لو عليو السالـ أشبر لديو
يقيناً يف امتثاؿ أمر اهلل تبارؾ وتعاىل ،يقيناً ال يكاد يوجد عند أحد ،إال من وفقو
اهلل تبارؾ وتعاىل ؼبثل ذلك من رسلو وأوليائو اؼبصطفْب األخيار.
فما ىو ىذا اليقْب الذي كاف عند اػبليل؟
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وما األمر الذي أُمر بو اػبليل وىو هبذه اغبالة -قليل من الناس من يستجيب ؽبذا
األمر إذا أمر بو-؟
أمر بذبح ابنو ،بل وِل يأمره جربيل بقولو :إف اهلل يبلغك أف تذبح ابنك ،ولكن جاء
ك [الصافات ]ٕٔٓ:ؾبرد رؤيا ،فلم يقل لعلها من
أمره :إِ ِِّّن أ ََرى ِيف الْ َمنَ ِاـ أ ِّ
َِّن أَ ْذ َحبُ َ
الشيطاف أو كذا ،أو أناـ الليلة فإف تكررت فعلت ،ولكن اليقْب جعلو يبتثل ،وجعل
ابنو كذلك يبتثل يا أَب ِ
ت افْػ َع ْل َما تُػ ْؤَمُر [الصافات ]ٕٔٓ:فقد حصل اليقْب عند
َ َ
األب ،وكذلك حصل اليقْب عند االبن ،فجعلو اهلل تبارؾ وتعاىل من اؼبوقنْب.
وىذه ىي الدرجة الٍب يريدىا اهلل تبارؾ وتعاىل ووبب أف يكوف أنبياؤه وأولياؤه
عليها.

عالقة اليقْب باإليباف
إف اليقْب كما قاؿ عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنو فيما علقو البخاري [[ :الصرب
شطر اإليباف ،واليقْب اإليباف كلو ]] ،وىذا الكالـ ىو من درر الكالـ وغرره ،وما
أكثر من يتكلم بو من السلف الصاحل وقد يغفل عنها الكثّب والكثّب من الذين ال
يطالعوف سّبىم وال يتابعوف أقواؽبم رضي اهلل عنهم ،فإف ىذه العبارة الوجيزة ربمل
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ٍ
معاف عظيمة جداً ،فقد جعل عبد اهلل رضي اهلل عنو الصرب شطر اإليباف ،ولكنو
جعل اليقْب اإليباف كلو ،فلِ َم ذلك؟
الصرب ىو حالة تصاحب العابد يف عبادتو ،فهو يرجع إىل قوؿ اهلل تبارؾ وتعاىل
اؾ نَػعب ُد وإِيَّ َ ِ
ِ
ْب [الفاربة ]٘:فالصرب يرجع إىل أي األمرين؟
اؾ نَ ْستَع ُ
يف الفاربة  :إيَّ َ ْ ُ َ
الصالةِ [البقرة]ٗ٘:
الص ِْرب َو َّ
استَعِينُوا بِ َّ
يرجع إىل االستعانة ،فاصرب واستعن باهلل َو ْ
اؿ موسى لَِقوِم ِو ِ ِ ِ
اصِربوا إِ َّف ْاأل َْر َ ِ ِ ِ
وقاؿ تعاىل :قَ َ ُ َ ْ ْ
ض للَّو يُورثػُ َها َم ْن يَ َشاءُ
استَعينُوا باللَّو َو ْ ُ
[األعراؼ ]ٕٔٛ:إىل آخر ذلك ،فيستعْب العابد،ويستصحب ىذا العمل -وىو
عمل قليب عظيم -يف طريقة سلوكو للصراط اؼبستقيم ،فيعبد اهلل تبارؾ وتعاىل
بالصرب ،ففي كل أمر يصرب على طاعة اهلل ،ويصرب عن معصية اهلل ،ويصرب على
أقدار اهلل ،لكن اليقْب اإليباف كلو؛ ألف العبادة ال بد أف تكوف عن يقْب ،وما
الصرب إال شبرة من شبرات اليقْب ،فاليقْب يشمل اإليباف كلو ،ويشمل الدين كلو.
صلَّى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم يف اغبديث الذي رواه اإلماـ أضبد يف اؼبسند
وؽبذا يقوؿ النيب َ
:
{أحب األعماؿ إىل اهلل عز وجل ،إيباف ال ريب فيو أو ال شك فيو } فهذا ىو
اىل ،وقاؿ بعد ذلك {وجهاد ال غلوؿ فيو ،واغبج
أحب عمل إىل اهلل ُسْب َحانَوُ َوتَػ َع َ
اؼبربور ليس لو جزاء إال اعبنة }.
فأحب األعماؿ إىل اهلل ىو اإليباف الذي ال ريب فيو وال شك فيو ،وىو الذي
يوصل صاحبو إىل درجة اليقْب ،فلذلك كاف حقاً أف اليقْب ىو اإليباف ،وىو الدين
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صلَّى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم عندما وعد من شهد أف ال إلو
كلو ،ويشهد لذلك أف النيب َ
إال اهلل باعبنة وأف وبرمو على النار ،جعل ذلك مقَبناً باليقْب كما ىو مقَبف
صلَّى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم ،يف قصة غزوة تبوؾ عندما اشتد
باإلخالص ،كما يف قولو َ
األمر على الصحابة رضي اهلل عنهم ،فأرادوا أف يذحبوا صباؽبم ليأكلوا منها ،فقاؿ
عمر رضي اهلل عنو {يا رسوؿ اهلل :لو صبعت الطعاـ الذي عند اؼبسلمْب مث دعوت
صلَّى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم
اهلل تبارؾ وتعاىل فيبارؾ اهلل تعاىل فيو ،ففعل رسوؿ اهلل َ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم:
دبشورتو ،فبارؾ اهلل ؽبم يف طعامهم وتزودوا صبيعاً } ،مث قاؿ َ
{أشهد أف ال إلو إال اهلل وأِّن رسوؿ اهلل ،ال يلقى اهلل هبما عبد مستيقناً هبما غّب
شاؾ إال دخل اعبنة } ،فهذا معُب ذلك.
ففي مثل ىذه اغبالة -حالة اليقْب -من رأى آية من آيات اهلل ،كما رأى الصحابة
الكراـ أماـ أعينهم ،فمن أيقن بذلك فقد شهد أف ال إلو إال اهلل حقاً ،فال بد أنو
يف ىذه اغبالة قد َك ُمل إيبانو ،فأصبح حقاً أف اليقْب ىو اإليباف كلو.
وكذلك يف قصة وفاة معاذ رضي اهلل عنو وىي أيضاً قصة صحيحة رواىا اإلماـ
أضبد رضي اهلل عنو بسند ثالثي صحيح ،عن جابر رضي اهلل عنو ،يقوؿ جابر
رضي اهلل عنو { :أنا فبن حضرمعاذاً رضي اهلل عنو عند موتو ،قاؿ :ارفعوا عِب
سجف القبة -طرؼ القبة ليخاطب الناس -ارفعوا عِب أحدثكم حديثاً ظبعتو من
صلَّى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم ،ما منعِب أف أحدثكم بو إال أف تتكلوا ،ظبعت
رسوؿ اهلل َ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم يقوؿ :من شهد أف ال إلو إال اهلل موقناً هبا من قلبو
رسوؿ اهلل َ
دخل اعبنة } ،وقاؿ يف رواية { :حرـ على النار من شهد أف ال إلو إال اهلل موقناً

موقع الشيخ الداعية االسالمى
على الحارون

www.alielharony.com

هبا من قلبو } فهكذا يبلغ اليقْب يف أصحابو ،وىذا ىو اليقْب الذي يبحو كل
شبهة ويبحو كل شهوة ،فيصبح اإلنساف ذا قلب أجرد أزىر يتألأل نوراً دبا نوره اهلل
تبارؾ وتعاىل.

الصرب واليقْب من صفات اؽبداة اؼبهديْب
وىنا وقفة عظيمة يف اقَباف الصرب باليقْب كما يف كالـ عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل
عنو ،اؼبأخوذ من القرآف من قوؿ اهلل تبارؾ وتعاىلَ :و َج َع ْلنَا ِمْنػ ُه ْم أَئِ َّمةً يَػ ْه ُدو َف بِأ َْم ِرنَا
صبَػُروا َوَكانُوا بِآياتِنَا يُوقِنُو َف [السجدة.]ٕٗ:
لَ َّما َ
فهذه ىي صفات اؽبادين اؼبهديْب ،الذين ىبرج اهلل تبارؾ وتعاىل هبم العباد من
الظلمات إىل النور ويقيم هبم اغبجة.
فأئمة اؽبدى ىذا شأهنم وىذه صفتهم ،ولن ذبد داعية من دعاة اغبق ،وإماـ من
أئمة اؽبدى ،إال أعطاه اهلل من ىاتْب الصفتْب ما يشاء عز وجل :الصرب واليقْب،
لوال الصرب ؼبا ربمل ،وؼبا قاوـ االبتالء والفًب ،الٍب ال بد أف يتعرض ؽبا كل من دعا
إىل اهلل تبارؾ وتعاىل ،ولوال اليقْب أيضاً ؼبا استمر وؼبا تابع ،وؼبا كانت سّبتو
االستقامة على ىذا الدين والثبات ،مهما كانت العوائق ومهما كانت العقبات
فهاتاف الصفتاف من صبعهما أويت اإلمامة يف الدين.
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وؽبذا يقوؿ سفياف رضبو اهلل[[ :أخذوا برأس األمر فجعلهم رءوساء على الناس أئمة
ؽبم ]].
ورأس األمر وأفضلو أو أعاله -أي يف أعماؿ القلب -ىو اليقْب ومعو الصرب ،فلما
أخذوا من أعماؿ القلب ومن الطاعات برأسها ،جعلهم اهلل تبارؾ
وتعاىل رءوساء على الناس أئمة يدعوف إىل اؽبدى.
فال بد من اقَباف ىذين لكل من دعا إىل اهلل ،ولكل من جاىد يف سبيل اهلل تبارؾ
اىل ،وأف يعبد اهلل كما أراد
وتعاىل ولكل من أراد أف يتقرب إىل اهلل ُسْب َحانَوُ َوتَػ َع َ
وكما رضي وكما شرع لنا أف نعبده.

اليقْب يكوف يف حالْب نبا:
ٔ -أف يكوف اليقْب يف خرب اهلل.
ٕ -أف يكوف اليقْب يف أمر اهلل.
واؼبراد خبرب اهلل :ما كاف من العلميات ،أي :ما كاف من األمور
العلمية االعتقادية الٍب حسب اؼبؤمن أف يؤمن هبا ،وأف يصدؽ وأف يوقن ،وليست
أمراً عملياً مطلوباً منو.
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واليقْب يف أمر اهلل :ىو العمل اؼبطلوب من العبد ،فيوقن العبد بأمر اهلل تبارؾ وتعاىل
فيستقيم على أمر اهلل ،ويقوـ بأداء ىذا العمل الذي افَبضو اهلل تبارؾ وتعاىل عليو.
األمثلة على اليقْب يف خرب اهلل عز وجل
ىناؾ أمثلة عديدة على اليقْب يف خرب اهلل ،مثل :خرب البعث ،فقد أخربنا اهلل تبارؾ
وتعاىل أنو وبيي اؼبوتى ويبعث من يف القبور ،فالواجب علينا أف نوقن بذلك،
ولذلك يقوؿ عز وجل :زعم الَّ ِ
ين َك َفُروا أَ ْف لَ ْن يػُْبػ َعثُوا قُ ْل بَػلَى َوَرِِّّب لَتُْبػ َعثُ َّن
ذ
َََ َ
ِ
ك َعلَى اللَّ ِو يَ ِسّبٌ [التغابن ]ٚ:فهو حق ال شك فيو ،فنوقن
ُمثَّ لَتُػنَبَّػ ُؤ َّف ِدبَا َع ِم ْلتُ ْم َو َذل َ
بالبعث من بعد اؼبوت.
كل يؤمن بو ،اؼبؤمن والكافر ،وؽبذا يقوؿ
وىناؾ مثاؿ آخر أال وىو اؼبوت :فاؼبوت ٌ
اغبسن البصري رضبو اهلل[[ :ما رأيت يقيناً ال شك فيو أشبو بشك ال يقْب فيو من
كل يوقن بو ،حٌب الكافر؛ لكن أعجب ما يف حياة الناس كما
اؼبوت ]] ،فاؼبوت ٌ
قاؿ رضي اهلل عنو :أف أكثر الناس ال ترى ؽبذا اليقْب أثراً يف حياهتم ،وؽبذا يقوؿ:
[[ ما رأيت يقيناً ال شك فيو ]] .فما ذبد إنساناً يف ىذه الدنيا يشك يف موتو،
لكن يقينو ىذا أشبو بشك ال يقْب فيو ،فإذا نظرت إىل أعماؽبم فهم يعملوف
وهبمعوف وهبتهدوف كالذي لن يبوت أبداً ،وال قبد ليقينو ىذا أثراً يف حياتو.
وقبل ذلك نؤمن بأف اهلل حق ،وأف اعبنة والنار حق ،فنؤمن هبا قبل أف نراىا ،وأف
يوـ القيامة آت ،وسنبعث وكباسب ،فكل ىذه نؤمن هبا وىي أمثلة ؼبا أخربنا بو
ربنا عز وجل .وىناؾ أمثلة أخرى أيضاً  -مثالً  -عذاب القرب ونعيمو ،نوقن بو
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صلَّى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم أخربنا بو،
يقيناً وال نشك يف ذلك ،ألف الصادؽ اؼبصدوؽ َ
ولذلك كبن نؤمن بو ،وقد جاءت األدلة بو يف القرآف.

أقساـ أخبار الغيب
وأيضاً نؤمن بالصراط ،واؼبالئكة ،ورؤية وجو اهلل واؼبيزاف ،وصبيع أركاف اإليباف ،فهذه
األخبار على ثالثة أنواع ىي:
أوالً :أخبار ىي غيب ؿبض :وىذه الٍب مدح اهلل تبارؾ وتعاىل اؼبؤمنْب هبا ،يف أوؿ
القرآف بعد الفاربة يف سورة البقرة :ذَلِك الْ ِكتاب ال ريب فِ ِيو ىدى لِْلمت َِّقْب * الَّ ِ
ين
ذ
َ َ ُ َْ َ ُ ً ُ َ
َ
يػُ ْؤِمنُو َف بِالْغَْي ِ
ب [البقرة ]ٖ-ٕ:وىذا يشمل اإليباف باهلل ومالئكتو وكتبو ورسلو واليوـ
اآلخر والصراط واؼبيزاف ،وغّب ذلك.
وىذا من الغيب احملض الذي يكوف بعد أف يلقى العبد ربو ،فهو ماداـ يف ىذه
الدنيا فهذا من الغيب الذي ال يراه.
ثانياً :أخبار ىي غيب نسيب واؼبقصود هبا :ما أخرب بو اهلل أو أخرب بو رسوؿ اهلل
صلَّى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم فبا سيكوف يف ىذه الدنيا ،وفبا ىو واقع ويكوف يف ىذه
َ
الدنيا ،وىذا يدخل فيو أمور كثّبة منها :أف توقن بظهور اإلسالـ على صبيع
األدياف ،ومن أعظمها :أشراط الساعة الٍب نؤمن ونوقن هبا حق اليقْب ،وال نشك
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يف ذلك وال نَبدد ،ومن أشراط الساعة :خروج اؼبسيح الدجاؿ ،وطلوع الشمس من
مغرهبا ،وخروج يأجوج ومأجوج ،والدابة ،وبنزوؿ عيسى عليو السالـ ،وبالدخاف،
وخروج النار من قعر عدف  ،وىي آخرىا كما يف حديث حذيفة يف صحيح مسلم
 ،فهذه األشراط الكربى العشرة مع اػبسوفات الثالثة :خسف باؼبشرؽ وخسف
باؼبغرب ،وخسف يف جزيرة العرب  .فهذه عشرة.
صلَّى اهللُ َعلَْي ِو
والعالمات األخرى غّب ىذه كثّبة منها :خروج ما أخرب بو النيب َ
َو َسلَّ َم :من الفًب ،وخروج اؼبهدي ويكوف مع عيسى عليو السالـ ،ويصلي خلفو،
واغبرب مع اليهود ،ونوقن أف ىذه األمة ستقاتلهم حٌب يقوؿ اغبجر والشجر يا
مسلم ىذا يهودي خلفي فتعاؿ فاقتلو ،ونؤمن بتطاوؿ رعاة الشاء يف البنياف
وتفاخرىم فيو ،وىذا فبا شوىد اآلف وغّب ذلك.
صلَّى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم
فإذاً :علينا أف نؤمن بكل ما أخرب بو اهلل أو أخرب بو رسولو َ
إيباناً ال يتزعزع وال يتزحزح أبداً وبذلك نصل إىل درجة أو مرتبة اليقْب فنكوف
موقنْب بذلك.
ثالثاً :نؤمن دبا ىو من أمر الغيب :لكن يبكن أف يكوف غيباً عند البعض وليس غيباً
صلَّى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم
عند البعض اآلخر ،ومن أمثلتها حديث الذبابة ،فالنيب َ
قاؿ{:إذا وقع الذباب يف إناء أحدكم فليغمسو مث ليلقو ،فإف يف أحد جناحيو داء
ويف اآلخر دواء } فهذا بالنسبة لنا كبن الذين ليسوا من أىل الدراسة
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أو االطالع الكيميائي والبحث التجرييب وغّب ذلك ،فنحن عن طريق الغيب نؤمن
بذلك.
ولكن لو أف أحداً حلل ورأى ودقق حٌب عرؼ الداء وعرؼ الدواء ،فهذا أصبح
صلَّى اهللُ
حبقو من عاِل الشهادة ال من عاِل الغيب ،لكن كبن نؤمن بذلك ودبا قالو َ
َعلَْي ِو َو َسلَّ َم سواء جربوا أو ِل هبربوا.
واإليباف بالغيب أفضل ،ألنا إذا جربنا ورأينا ِل يعد ذلك إيباناً بالغيب ،وإف كاف
صلَّى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم يزيد ،وأكثر الناس ال يزيد إيبانو إال إذا
إيباننا وتصديقنا للنيب َ
رأى.
لكن اؼبؤمن ينبغي لو أف يوقن وأف يصدؽ بذلك دوف أف وبتاج إىل ذبريب
وامتحاف ،ألنو أخرب بذلك الصادؽ اؼبصدوؽ الذي أخرب اهلل تعاىل أنو ال ينطق عن
اؽبوى.
صلَّى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم
إذاً :يكوف لدينا اعتقاد مطلق بأف كل ما أخرب بو رسوؿ اهلل َ
فهو حق من عند اهلل تبارؾ وتعاىل ال نشك يف ذلك وال نَبدد أبداً ،ولكن الشرط
صلَّى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم
الوحيد الذي نطالب بو ىو أف يصح وأف يثبت عن رسوؿ اهلل َ
وؿ فَ ُخ ُذوهُ َوَما
الر ُس ُ
أنو قاؿ ذلك ،وىذا يدخل يف عموـ قولو تعاىلَ :وَما آتَا ُك ُم َّ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم نأخذه
نَػ َها ُك ْم َعْنوُ فَانْػتَػ ُهوا [اغبشر ]ٚ:فكل ما آتانا رسوؿ اهلل َ
كما يف قولو تبارؾ وتعاىل :قُ ْل إَِّمبَا أُنْ ِذ ُرُك ْم بِالْ َو ْح ِي [األنبياء ]ٗ٘:فهو إمبا ينذرنا
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بالوحي من عند اهلل عز وجل ،وليس بشيء من عند نفسو ،فنؤمن هبذا كلو ،وىذا
ال وبتاج إىل إطالة وال إىل شرح وال إىل تفصيل.

أنبية اليقْب يف أمر اهلل عز وجل
ننتقل إىل القسم اآلخر ،وىو مهم ألننا كبتاجو كثّباً كبن اؼبسلمْب يف ىذه األمة،
وىو اليقْب يف أمر اهلل!
فإذا أمر اهلل تبارؾ وتعاىل بأمر أف نوقن بو مثلما نوقن أيضاً يف خرب اهلل ،وىذا
يكوف يف األمور العملية ،فكما أنو يف اغبالة األوىل ال شك يف خربه ،فكذلك ال بد
من اليقْب فيما أمر بو من األعماؿ -مثل -توحيد اهلل وعبادة اهلل ،فنوحد اهلل
ونعبده ،بالصالة ،والزكاة ،والصياـ ،وكل أنواع العبادات.
وأف يكوف العبد من اليقْب حبيث إذا علم أف اهلل تعاىل حرـ ذلك ،فال بد وقف
اب يَػ ْوٍـ َع ِظي ٍم
َخ ُ
صْي ُ
فبتثالً ومذعناً قائالً يف نفسو :قُ ْل إِ ِِّّن أ َ
اؼ إِ ْف َع َ
ت َرِِّّب َع َذ َ
[الزمر.]ٖٔ:
فهكذا ال يبكن أف يقدـ العبد على ؿبارـ اهلل وال أف ينتهكها ،وكل ما أمر اهلل تبارؾ
وتعاىل بو من أمر فإنو يقدـ عليو ويفعلو موقنا أف اهلل أمر بو وشرعو ،وموقنا أف اهلل
تبارؾ وتعاىل هبازي من فعلو باعبزاء الذي وعد بو ،فيكوف موقناً بالوعد وموقناً
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بالوعيد ،فبتثالً لألعماؿ الٍب يَبتب عليها الوعد والوعيد ،فما كاف مأموراً بو فعلو
وما كاف منهياً عنو تركو ،وىذه حقيقة التقوى.
فإذاً :اؼبوقنوف يف ىذه الدرجة ىم طائفة خالصة من اؼبتقْب ،عندما أيقنوا أف اهلل
اىل حرـ ما حرـ ،فحرـ الزنا ،وحرـ الربا ،وحرـ اػبمر ،وحرـ السرقة،
ُسْب َحانَوُ َوتَػ َع َ
وحرـ الرشوة ،وحرـ الغيبة ،وحرـ النميمة ،وحرـ اإلساءة إىل اعبار ،وحرـ عقوؽ
الوالدين ،وحرـ اإلضرار بالناس ،وحرـ الظلم ،وحرـ البغي ،وحرـ العدواف ،فكل ما
حرمو اهلل تبارؾ وتعاىل فاجتنبوه وانزجرواعنو ،وِل يأتوه أبداً.
اىل أمر بالصالة ،والزكاة ،واغبج ،والصياـ ،والصدقة
وأيقنوا أف اهلل ُسْب َحانَوُ َوتَػ َع َ
والعدؿ ،واإلحساف ،وبر الوالدين ،وفعل اػبّبات عموماً فكل ما أمر بو اهلل تبارؾ
وتعاىل أيقنوا أف اهلل أمر بو ،وأف اهلل هبازي من فعلو خبّب اعبزاء،
فلذلك امتثلوه وعملوه.

أمثلة ضرهبا الصحابة يف ربقيق ىذه اؼبنزلة
ولو تأملنا أفضل جيل وأعظم جيل وأروع أمة ضربت اؼبثل األعلى يف اليقْب ،وىم
صلَّى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم؛ لرأيتم العجب العجاب
اعبيل الذي رباه رسوؿ اهلل َ
يف اغبالْب ،يف حاؿ اليقْب بأمر اهلل ،ويف حاؿ اليقْب خبرب اهلل عز وجل.
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فلنأخذ بعض األمثلة على يقْب الصحابة رضي اهلل عنهم:
فمثالً :يقْب عامر بن عبد القيس رضي اهلل عنو يف القوؿ اؼبأثور عنو[[ :لو كشف
الغطاء ما ازددت يقيناً ]] وكذلك ما روي عن علي بن أِّب طالب -رضي اهلل
عنو -أنو قاؿ[[ :لو رأيت اعبنة والنار ما ازددت يقيناً ،ألِّن رأيتهما بعيِب رسوؿ
صُر َوَما طَغَى [النجم]ٔٚ:
صلَّى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم ،الذي قاؿ فيو ربوَ :ما َزا َ
غ الْبَ َ
اهلل َ
]] ،فهو يقوؿ :أنا ال أضمن أف يزيغ بصري أو أف يطغى ،فهنا درجة عظيمة من
ِ
صلَّى اهللُ
صلَّى اهللُ َعلَْيو َو َسلَّ َم ومعرفة قدره َ
اليقْب من جهة ،وتعظيم رسوؿ اهلل َ
َعلَْي ِو َو َسلَّ َم من جهة أخرى ،فكأنو يقوؿ :لو أِّن اطلعت فرأيت اعبنة والنار ،لردبازاغ
بصري أو طغى فال أوقن هبا أو ال أرانبا على حقيقتهما ،لكِب ؼبا رأيتهما بعيِب
ِ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِو
صلَّى اهللُ َعلَْيو َو َسلَّ َم ،وؼبا أخربِّن رسوؿ اهلل َ
رسوؿ اهلل َ
َو َسلَّ َم عنهما كما يف ليلة اإلسراء وغّبىا ،فهذا عندي أوثق من رؤيٍب أنا بعيِب،
صلَّى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم
فهذا ال شك أنو يقْب من جهة ،وأيضاً معرفة بقدر رسوؿ اهلل َ
من جهة أخرى.
وكذلك ىناؾ مثاؿ آخر :أبو بكر رضي اهلل عنو حْب أتاه كفار قريش وقالوا لو :إف
صاحبك قد كاف يزعم ويزعم أما اآلف فقد جاء بأمر عجيب ،وما نظنك إال
تكذبو ،قاؿ :ما ىو؟
قالوا :يزعم أنو ذىب إىل بيت اؼبقدس مث عرج بو إىل السماء وعاد يف ليلة ،فمعُب
كالمهم :حٌب يف مثل ىذا اػبرب يبكن أف تصدؽ صاحبك دبا يقوؿ؟ فقاؿ[[ :إف
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صلَّى اهللُ
كاف قالو فقد صدؽ ]] ،فشرط يقينو بصحة اػبرب ،فلما تبْب لو أنو قالو َ
َعلَْي ِو َو َسلَّ َم أيقن بذلك حقاً ،ألف لديو يقْب ال يبكن أف يشك أبداً يف صدؽ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم ،فقد كاف من اؼبوقنْب رضي اهلل عنو.
رسوؿ اهلل َ
وغّب ذلك كػعبد اهلل بن رواحة القائل:
يا حبػذا اعبنػة واقَباهبا

والروـ روـ قد دنا عذاهبا

طيبػة وبػارد شراهبا

علي إف القيتها ضراهبا

أنس بن النضر رضي اهلل عنو -وقد كاف أعرجاً -ذىب إىل معركة أحد فقاؿ لو
ج [الفتح ،]ٔٚ:فقاؿ:
بعضهم :يا أنس إف اهلل قد عذرؾَ :وال َعلَى ْاأل ْ
َعَرِج َحَر ٌ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّم :لقد رأيتو يف اعبنة وما
{واهلل ألطأف بعرجٍب ىذه اعبنة ،فقاؿ َ
بو عرج } ،فيقينو يف اعبنة وىو يف اؼبعركة وقت اؼبعمعة؛ حيث زبفق القلوب
وترجف ،ويبدأ اإلنساف يفكر من أين أىرب؟
وأين اؼبلجأ؟
وأين اؼبفر؟
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ىم يقدموف موقنْب :أننا أقرب ما نكوف إىل اعبنة.
بخ ليس بيِب وبْب أف أدخل اعبنة إال
بخ ٍ
واآلخر عمّب بن اغبماـ القائلٍ { :
ىذه التمّبات } ،ىذا يقْب الصحابة -رضي اهلل عنهم -فػأنس يقوؿ{ :واهلل إِّن
ألجد ريح اعبنة من دوف أحد } فهم يروف كأف عاِل الغيب أصبح أمامهم عاِل
شهادة ،ولنا يف ىذه وقفة.

عندما يكوف عاِل الغيب أماـ عينيك كيف تصبح حياتك ،فالفرؽ بْب اإلنساف
وبْب البهائم ،وبْب العاِل واعباىل ،وبْب الغافل والذاكر ،ىو ىذا اليقْب.
والناس كثّب منهم كاألنعاـ بل ىم أضل ،وقد جاء يف حديث صححو
الشيخ األلباِّن { :ما من يوـ تطلع فيو الشمس إال وكل شيء يذكر اهلل عز وجل
} ،كما يف القرآفَ :وإِ ْف ِم ْن َش ْي ٍء إَِّال يُ َسبِّ ُح ِحبَ ْم ِدهِ[اإلسراء{ ]ٗٗ:إال اؼبردة من
الشياطْب واألغبياء من بِب آدـ } مهما كاف علمهم وفقههم فهم أغبياء كاألنعاـ.
فهؤالء الغافلوف األغبياء الذين وافقوا اؼبردة يف أهنم ال يذكروف اهلل ،فمثالً :إذا رأى
موتاً أو حيا ًة أو فرحاً ،أو ضحكاً ،أو حزناً ،أو أؼباً ،أو فقراً ،وإف رأى ما رأى فهو
ال يتأثر أبداً ،كالدابة سبر وتنظر إىل دابة أخرى تذبح مث تذىب وترعى وال تبايل
ك ِمْنػ َها بَ ْل ُى ْم ِمْنػ َها
بشيء! فهذا حاؿ الكفار الذين ال يوقنوف :بَ ْل ُى ْم ِيف َش ٍّ
َع ُمو َف [النمل.]ٙٙ:
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اؼبؤمن يرى بعْب اإليباف والبصّبة
أما اؼبؤمن فإنو يرى ىذه اؼبظاىر واؼبناظر بعْب غّب تلك العْب ،فلو نظرات أبعد
وأعمق من ذلك بكثّب ،فلو ِل يكن يف حاؿ اؼبؤمن إال أف يقف وينظر إىل الناس
اىل ىو
وىم ذاىبوف يف الصباح -مثالً -فّبى ويتعجب كيف أف اهلل ُسْب َحانَوُ َوتَػ َع َ
الذي أعطى ىذا وأعطى ىذا ،كيف جعل اآليات لو تبارؾ وتعاىل يف اختالؼ
ألسنتهم وألواهنم ،فاختالؼ األلسنة واأللواف عجيب جداً.
ومن عجائب اهلل سبحانو اختالؼ سعيهم أيضاً :إِ َّف َس ْعيَ ُك ْم لَ َش ٌَّب [الليل ]ٗ:فهذا
عاصي وىذا بار ،وىذا فاجر ،وىذا مدبر ،وىذا معرض ،وىذا اآلف اىتدى ،وىذا
متعمق يف اإليباف ،وىذا متعمق يف الغواية ،وىذا وىذا ...فهو يرى األشياء ولكن
بعْب غّب تلك العْب.
فالفرؽ بينهما كالفرؽ بْب من يرى أخشاباً أمامو وبْب آخر تعمق فأخذ منظاراً
مكرباً فإذا ىذه األخشاب عبارة عن ـبلوقات عجيبة جداً ،واآلخر ال يراىا
أبداً فيظنها حجارةً أو أخشاباً أو أشياء ال قيمة ؽبا.
فاؼبؤمن يرى ما هبري من أحداث بعْب اليقْب وبعْب البصّبة ،فيتأمل يف ملكوت
السماوات واألرض.
ويف كل شيء لو آية تدؿ على أنو واحد
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فأي شيء يف نفسك أو يف الكوف وقعت عينك عليو ففيو آيات عجيبة ،وعظيمة،
ففرؽ بْب الغافل والذاكر ،فهذا حي ،وقلبو حي ،وارتباطو باهلل دائم ويقينو وفكره،
كذلك ولذلك فهو مَبفع عما يفكر فيو األقلوف.
ولذلك فبا يَبتب على ىذا :أف العبد اؼبؤمن يصرب على كل ما أصابو ،ألف من
يقينو أنو يصرب على كل ما يصيبو ،ويعلم أف اػبّب والشر مقدر عليو ،وكل ذلك من
اهلل تبارؾ وتعاىل فال هبزع وال يقنط.
ولذلك يوجد الفرؽ الكبّب بْب الناس إذا وقعت مصيبة أو كارثة ،على ىذا الذاكر
أو ذاؾ الغافل ،وما أكثر ما يعرض لإلنساف يف ىذه اغبياة الدنيا من ذلك.

األمثلة على اليقْب يف أمر اهلل عز وجل
ىناؾ أمثلة من اليقْب يف امتثاؿ األمر -مثل -بالؿ وعمار وغّبىم ؼبا عذبوا -
رضي اهلل عنهم -فتوضع الصخرة يف حر مكة يف الرمضاء على بالؿ وعلى صدره
وىو يقوؿ[[ :أح ٌد أحد ]] يوحد اهلل تبارؾ وتعاىل ،فهذا من يقينو رضي اهلل عنو،
وىناؾ أمثلة أخرى عجيبة من ىذا ،عندما يقتل الرجل منهم أخاه ،أو أباه ،أو
قريبة ،يف ذات اهلل ،فما فعل ذلك إال ألنو موقن يف أف ىذا عدو هلل ،وموقن بأف
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اهلل سبحانو أمره بأف يربأ من الكافرين ،وموقن بأنو ال والية وال صلة بْب اؼبسلمْب
وبْب الكافرين ،وموقن أف من قاتل وقتل يف سبيل اهلل فإف جزائو اعبنة ،فهذا أيضاً
نتيجة اليقْب.
صلَّى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم اىتزت القلوب وارذبفت ،حٌب
وكذلك حْب قُبض رسوؿ اهلل َ
عمر رضي اهلل عنو قاؿ[[ :ما مات؛ بل رفعو اهلل إليو ]] فاضطرب أمره رضي اهلل
عنو ،فقاؿ أبو بكر -رضي اهلل عنو[[ :-يا عمر  ،أجبار يف اعباىلية خوار يف
ات
اإلسالـ ،وتال عليو اآليةَ :وَما ُؿبَ َّم ٌد إَِّال َر ُس ٌ
ت ِم ْن قَػْبلِ ِو ُّ
وؿ قَ ْد َخلَ ْ
الر ُس ُل أَفَِإ ْف َم َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ضَّر اللَّوَ َشْيئاً َو َسيَ ْج ِزي
ب َعلَى َعقبَػْي ِه َفلَ ْن يَ ُ
أ َْو قُت َل انْػ َقلَْبتُ ْم َعلَى أ َْع َقاب ُك ْم َوَم ْن يَػْنػ َقل ْ
اللَّو الشَّاكِ
ِ
ين [آؿ عمراف ]] ]ٔٗٗ:فأيقن عمر .
ر
ُ
َ
وؼبا ارتدت العرب قاطبة وكاف اؼبوقف كما علمنا من عمر رضي اهلل عنو وبعض
الصحابة ،قبد اليقْب عند أِّب بكر يقيناً عجيباً جداً ،حٌب إنك تتعجب كيف أنفذ
جيش أسامة إىل أقاصي الروـ وقد ارتد أكثر العرب من حولو ،وجيش أحد عشر
لواءً يبعثها ،كالً منها يبعثو إىل ناحية من النواحي ،ليعيدوا الناس إىل ىذا الدين،
صلَّى اهللُ
فهذا يقْب بأف اهلل سبحانو سينصر ىذا الدين ،وأف ما أخرب بو رسوؿ اهلل َ
َعلَْي ِو َو َسلَّ َم حق ،وأنو مهما كانت اؽبزة ومهما كانت الصدمة ،فإف النصر والغلبة
بإذف اهلل ستكوف ؽبذا الدين.
ونستطيع أف نقوؿ :إف حياة الصحابة -رضي اهلل عنهم -كانت كلها يقيناً مثالً :ؼبا
حرـ اهلل تبارؾ وتعاىل اػبمر ،وسنضرب اؼبثل هبا ألهنا ليست كالسرقة،
وليست كالزنا ،فاألمر يتعلق باإلدماف ،ومن يعرؼ ومن يسأؿ ويرى اؼبدمنْب -
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نسأؿ اهلل العفو والعافية -هبد أف أصعب ،وأشق شيء على النفس أف تتخلص من
عادة اإلدماف ،وؽبذا لو قلت إلنساف مدخن :نقطع عنك الرز واللحم ؼبا تأثر ،ولو
قلت لو نقطع عنك التدخْب فلن يقبل ألنو ليس لديو يقْب ،وىذا ليس إدماف
تدخْب ،بل إدماف طبر ،فلما أنزؿ اهلل تبارؾ وتعاىل ربرمي اػبمر ماذا فعل الصحابة
رضي اهلل عنهم؟
أراقوىا ،وؼبا قاؿ :فَػ َه ْل أَنْػتُ ْم ُمْنتَػ ُهو َف [اؼبائدة ]ٜٔ:قالوا[[ :انتهينا ربنا ،انتهينا ربنا
]] فأراقوىا -بال تفتيش وال رقابة وال شرطة وال ىيئات -ىم بأنفسهم ،فحْب أنزؿ
اهلل ربريبها .أيقنوا بذلك فقالوا[[ :انتهينا ربنا ]] فأراقوىا حٌب جرت السكك يف
اؼبدينة هبا.
فإذا انتفى اليقْب تكوف اغبالة كما جرى يف أمريكا  ،فقد حدثت قصة عجيبة
استمرت يف العشرينات وأوائل الثالثينات من ىذا القرف ،وذلك عندما قررت أمريكا
 ،أو قرر عقالؤىا إصدار أمر بتحرمي اػبمر؛ ألهنا ضارة ،وال شك أهنا تفسد الرجل
اغبليم كما قاؿ أىل اعباىلية.
فقالوا :ال بد من ربريبها ،وجندوا النشرات واإلعالنات والدعايات جبميع أنواعها،
ورصدوا ؽبا اؼباليْب ،واعبنود واؼبفتشْب ،وكل ما تتصوره أمريكا  ،فحْب تعزـ أمريكا
ِ
ِ
ين
على شيء وتقرره ،يكوف حاؽبا كما قاؿ تعاىل َوإ َذا بَطَ ْشتُ ْم بَطَ ْشتُ ْم َجبَّار َ
[الشعراء ]ٖٔٓ:فإذا قررت شيئاً فإهنا تتحرؾ وتتابع وربقق وتعقب وكل ما يتخيلو
اإلنساف من نظاـ ودقة ،فما الذي حدث؟
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اضطروا وأرغموا ىم بأنفسهم أف يَباجعوا عن ىذا القرار بعد ثالثة عشر أو اثِب
عشر سنة ،وألغوا ىذا القرار ،ألنو ِل يستجب الشعب ؽبم ،بل زادت اؼبصانع
وربولت إىل مصانع سرية ،وشربت أنواع رديئة ،وكلو رديء ،ألنو ال ىبضع
ؼبواصفات معينة ،فقالوا :انتشرت األمراض ،والقتل ،والدمار ،واػبسائر ،فما كاف
منا إال أف ظبحنا بعودهتا ،فعادت كما كانت ،وللشعب أف يشرهبا كاؼباء -والعياذ
َض ُّل َسبِيالً [الفرقاف]ٗٗ:
باهلل -فأمة ال يقْب ؽبا حاؽبا إِ ْف ُى ْم إَِّال َك ْاألَنْػ َع ِاـ بَ ْل ُى ْم أ َ
فمن ال يقْب لو ىكذا حياتو.

اليقْب ىو اإليباف القليب وليس االقتناع العقلي
الصحابة رضي اهلل عنهم كاف ىذا أمرىم ،ولذلك ليس اليقْب ىو االقتناع العقلي؛
ألف أمريكا عندىا االقتناع العقلي وِل يكفها ذلك ،ولكن اليقْب ىو اإليباف القليب.
فكم من طبيب يشرب الدخاف ،فإف أتيت إليو وأخربتو عن كل أضرار الدخاف ال
يتوب ،فإذا ظبع موعظة بليغة مؤثرة ،أقلع عنو وتاب واغبمد هلل ،فما ذلك إال ألنو
خاطب اليقْب القليب ،أما اػبطاب العقلي اجملرد والكالـ عن األضرار والتأثّب ،فقد
يَبؾ أثراً وقد ال يَبؾ ،وقد يَبؾ مث يعود ،فال نسبة بْب األثرين أبداً.
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السم
وىناؾ قصة عظيمة وعجيبة وىي قصة خالد بن الوليد رضي اهلل عنو ؼبا شرب ُّ
فكونو رضي اهلل عنو يقتحم اؼبعركة ويقاتل موقناً دبا وعد اهلل وبنصر اهلل ،وأنو إف
السم
مات فهو شهيد ،فهذا أمر ليس غريباً على الصحابة ،لكن أف يشرب ُّ
ليفحمهم فذاؾ شيء آخر ،وذلك ؼبا قالوا :إف كاف نبيك ودينو على اغبق فاشرب
السم ،فلو قاؿ :ال ،فأين اليقْب ،فشربو ،فحفظو اهلل من ذلك.
ىذا ُّ
وىذا يدخلنا إىل مدخل عظيم جداً وىو :أف اليقْب كرامة عظيمة من اهلل -تبارؾ
وتعاىل -وأصحاب الكرامات اغبقيقيوف ىم اؼبوقنوف ،وقد تكوف كرامة معنوية
خفية ،كأف يستجاب دعاؤه وال وبدِّث الناس بذلك ،أو كأف يعطيو اهلل عز وجل
الفراسة ،فإذا توقع أمراًكاف كما يقوؿ ،فاليقْب يثمر أنواعاً من الكرامات ألصحابو.
ولبتم هبذه اآلية وىي قوؿ اهلل تبارؾ وتعاىل بعد أف ذكر أحكامو وأوامره الٍب قد
اعب ِ
اىلِيَّ ِة يػَْبػغُو َف َوَم ْن
يشك فيها كثّب من الناس كما يُرى يف ىذا العصر :أَفَ ُح ْك َم َْ
َح َس ُن ِم َن اللَّ ِو ُح ْكماً لَِق ْوٍـ يُوقِنُو َف [اؼبائدة.]٘ٓ:
أْ
فيجب أف كبيي يف األمة اإلسالمية معُب اليقْب خبرب اهلل ،وىذا واغبمد هلل ال شك
فيو ،ومعموؿ بو عند كثّب من الدعاة والوعاظ ،فهم يعلموف األمة اليقْب خبرب اهلل،
وما جاء من أمور الغيب ،لكن هبب أف كبيي اعبانب اآلخر أيضاً وىو اليقْب بأمر
اهلل ،وأف ما شرعو اهلل ىو اغبق وىو اػبّب ،فلما حرـ علينا الزنا ،أو الربا ،أو اػبمر،
أو أمر باغبجاب ،أو جعل مّباث األنثى كذا ومّباث الذكر كذا ،أو شرع أي شيء
فلو بذلك اغبكمة البالغة ،وهبب أف نكوف من اؼبوقنْب ،وإف خرجنا عن ذلك أو
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شككنا فإنا نكوف قد تركنا أمر اهلل ورضينا حبكم اعباىلية ،فهما نوعاف ،وقسيماف،
وضداف :حكم اهلل ،وحكم اعباىلية.
فليكن يقيننا باهلل تبارؾ وتعاىل ،ويف وعده ويف أمره ،ويف خربه ،كما رضي لنا ربنا
صلَّى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم ،وكما فعل الصحابة الكراـ
عز وجل وكما علمنا رسوؿ اهلل َ
رضي اهلل عنهم أصبعْب.
نسأؿ اهلل العظيم رب العرش العظيم أف هبعلنا من اؼبوقنْب.

حكم الوساوس الٍب ترد على اإلنساف
السؤاؿ :الوساوس الٍب ترد على اإلنساف سواء كاف يف الصالة أو يف غّبىا ،أو
كانت يف األمور العقدية أو غّب ذلك ،ىل ؽبا عالقة باليقْب ،وىل ورود مثل ىذه
الوساوس تؤثر يف يقْب اإلنساف؟
اعبواب :بالنسبة للوساوس فإف اؼبؤمن ىباؼ منها جداً ،وقد خاؼ منها الصحابة
صلَّى اهللُ
الكراـ -رضي اهلل عنهم -على إيباهنم ،وجاءوا يشكوف ذلك لرسوؿ اهلل َ
َعلَْي ِو َو َسلَّ َم ،كما ثبت يف الصحيح ،قالوا :يا رسوؿ اهلل {إف أحدنا ليجد يف نفسو
ما إف يكوف ضبمة -أي فحمة ؿبَبقة -وال يتحدث بو } ألهنم يستعظموف أف
يتحدثوا بو ،فيتمُب الواحد أف يكن فحمة ؿبَبقة ،وال يتحدث بو من ىولو ،وال
يريد أف يقولو ،وساوس ،وخطرات ،وإلقاءات ،وؼبات من الشيطاف ،ال يريدوف أف
يذكروىا لبشاعتها ولقبحها ،وألهنا تنايف إيباهنم ويقينهم.
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صلَّى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم ،وىو اؼبزكي واؼبرِّب اغبكيم ،طمأهنم وقاؿ:
ولكن رسوؿ اهلل َ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم هبذا يقوؿ :إنِب أنتظر أف ذبدوه،
{أوقد وجدسبوه؟ } وكأنو َ
فعندما يقوؿ لك أحد :حصل يل كذا وكذا ،فتقوؿ لو :أوجدتو ،معناه أنك تعلم
وتتوقع أنو سوؼ يقع لو ذلك ،وزيادة يف التطمْب قاؿ ؽبم{ :فذاؾ صريح اإليباف،
صلَّى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم{ :اغبمد هلل الذي رد
أو ذاؾ ؿبض اإليباف } ،ويف رواية قاؿ َ
كيده إىل الوسوسة } ،وىي لن تؤثر بإذف اهلل على اؼبؤمن ماداـ أهنا ِل تصل إىل أف
تكوف اعتقاداً أو شكاً ،أو وسوسة يستفظعها ،ويستقبحها ،ويردىا ،ويرفضها،
ويشكو منها ،مهما طالت.
وىذه تقع لكثّب من الشباب يف أوؿ ىدايتهم ،وردبا عرضت لغّبىم ،فهي عرض
من الشيطاف ،ال تلقي ؽبا باالً ،ألف كراىيتك وبغضك ؽبا ،وكونك زباؼ منها وال
تقدر أف ربدث هبا أحداً دليل على اإليباف يف قلبك ،فعدو اهلل ىبوض معك آخر
معركة ،فإف ظفر بك وأضعفك فقد ىلكت -حفظنا اهلل وإياكم من اؽبالؾ -وإف
قبوت وقاومت وأعرضت عنو فهو مثل الذي يرى إنساناً ذاىباً يف طريق فيأيت من
يبينو ومن خلفو ،فإذا عزـ وتوكل على اهلل ومضى يف طريقة ،تركو وال يضره شيئاً،
وىي من كيد الشيطاف :إِ َّف َكي َد الشَّيطَ ِ
ضعِيفاً [النساء.]ٚٙ:
اف َكا َف َ
ْ ْ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم أصحابو
فاطمئنوا وربوا إخوانكم على ما رىب عليو رسوؿ اهلل َ
بأف يطمئنوا ،وأف يتعاىدوا إيباهنم ،وأف هبددوه ويقوه وال يلقوا لتلك اػبواطر باالً.

موقع الشيخ الداعية االسالمى
على الحارون

www.alielharony.com

وسائل تقوية اإليباف يف القلب
السؤاؿ :كيف أمبي اليقْب يف قليب بعد العلم؟
اعبواب :كلما ربدثنا عن أسباب تقوية اإليباف ،فإهنا تؤدي إىل اليقْب بإذف اهلل،
ألف أعماؿ القلب واحدة ،فكل ما يؤدي بك إىل اإلخالص ،أو إىل اليقْب فإنو
يؤدي بك إىل الصرب ،واػبشية ،واػبشوع ،واإلنابة ،والرغبة ،والرىبة ،فكلها
متداخلة.
فكل ما من شأنو أف يقوي إيبانك من قراءة القرآف ،وزيارة القبور ،والتفكر يف
ملكوت السماوات واألرض ،وفيما بث اهلل يف األرض من دابة ،ويف أحواؿ الناس
واختالؼ ألسنتهم وألواهنم ،وإنزاؿ الغيث ،وتصريف األمر وتدبّبه ،كل ما من شأنو
أف يقوي إيبانك من اآليات والعرب فهو بإذف اهلل يقوي يقينك.

حكم ادعاء اليقْب الكامل ،والفرؽ بْب التوكل والتواكل
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السؤاؿ :أعرؼ بعض اإلخوة يقولوف :إف لديهم يقيناً تاماً ،وؽبذا فهم ال يعتمدوف
على األخذ باألسباب يف أمور حياهتم ،فمثالً ال يدخل ابنو يف اؼبدرسة قائالً :إنِب
على يقْب أف ابِب لن يأخذ إال ما كتب لو ،أرجو التوضيح؟
اعبواب :ىذا ليس يقيناً وال توكالً وإمبا ىو تَػ َواكل.
أوالً :ال هبوز إلنساف أف يدعي اليقْب -وخاصة عبارة اليقْب الكامل -فهذا أمر
صعب ،فال هبوز ألحد أف يدعي اليقْب الكامل.
وأما إف َم َّن اهلل تبارؾ وتعاىل عليو بشيء من اليقْب فليحمد اهلل عليو ،وال بأس أف
وبدث بو ،وإف كاف ترؾ ذلك أوىل ،لكن اؼبقصود أف يقوؿ :إف لدي اليقْب
الكامل ،فهذا مثل أف يقوؿ أنا مؤمن كامل اإليباف ،وقد أنكرىا السلف على من
قاؽبا إنكاراً شديداً.
مث إف ترؾ األخذ باألسباب ليس من الشرع يف شيء ،فال يقوؿ :أنا على يقْب أنو
لن يأخذ إال ما كتب لو ،فال شك يف ذلك ،ولكن اجتهد أنت يف أف تسعى لو
باػبّب بالقبوؿ يف التوظيف للعمل ،فهذا االبن الذي أنت تقوؿ لو ىذه العبارات
كيف أتى؟
ؼباذا ِل تقل :أعيش من غّب زوجة وأنا على يقْب إف كاف اهلل سّبزقِب أوالداً أنو
سّبزقِب ،ألنك تعلم أف اهلل تعاىل جعل من سنتو أنو ال يكوف االبن إال من زواج،
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فكذلك السعي والرزؽ جعلو اهلل تبارؾ وتعاىل مقَبناً ببذؿ األسباب ،مث بعد ذلك
ىو عز وجل يعطي ويهب ؼبن يشاء ،ويبنع ووبرـ من يشاء.

عدـ اجتماع اليقْب واؼبعصية
السؤاؿ :ىل يبكن أف يكوف اإلنساف اؼبسلم موقناً ويقع يف نفس الوقت يف اؼبعصية،
أـ أهنا ال ذبتمع معاً ،أي :اليقْب واؼبعصية هلل ،أفتونا مأجورين؟
اعبواب :اليقْب واؼبعصية ال هبتمعاف ،لكن اؼبعصية تقع ،ويبكن أف تقع من كل
أحد ،وتعليل ىذا :أف اليقْب يف ىذه اغبالة يضعف ،ويستويل الشيطاف على العبد،
كما يفعل شياطْب اإلنس ،فقد يكوف الرجل قوياً شديداً -مثالً -لكن حْب يناـ،
أو يغفل ،ىبتطفو شيطاف من شياطْب اإلنس ويذىب بو بعيداً عن موطنو.
وكذلك اؼبؤمن قد يضعف ويفَب يقينو ،فيختطفو الشيطاف فيوقعو يف معصية من
اؼبعاصي ،كالفواحش -مثالً -فينطبق عليو أنو إذا زنا العبد ارتفع إيبانو فكاف
عليو كالظلة ،فإف تاب ورجعوإال أقلع عنو ،نسأؿ اهلل العفو والعافية.
فعندىا يكوف اليقْب الذين ذكرنا بأوصافو وأحوالو ٍ
حينئذ غائباً.
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أما اليقْب دبعُب العلم فقط ،الذي ىو اغبد الذي ىبرج صاحبو من دائرة الشك
والريب إىل دائرة اإليباف ،فهذا يظل معو ،ألف ىذا من قوؿ القلب وإقراره ،والكالـ
إمبا ىو عن اليقْب الذي ىو عمل القلب.

حكم الشك يف نصر اهلل لدينو وألمة اإلسالـ
السؤاؿ :ىناؾ أناس ال وبققوف معُب اليقْب من الثقة بنصر اإلسالـ ،وأف الغلبة
والعزة لو ،ويقوؿ :إف الغلبة والعزة ستكوف للكفار ،فما ىو توجيهكم ؽبؤالء؟
اعبواب :ىؤالء يف اغبقيقة يظنوف يف اهلل ظن السوء ،وظن اعباىلية ،وىو :أف اهلل
سبحانو لن ينصر دينو ،بل إف الكافرين سوؼ ينتصروف على اؼبؤمنْب ،وىذا مرض
صلَّى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم ،واآلف
قدمي يف األمة ،مرض بو اؼبنافقوف وابتلوا بو يف أياـ النيب َ
يف ىذا الزماف ويف كل زماف يوجد الكثّب فبن ابتلي بو.
صلَّى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم ما وعده بوَ :وَم ْن
فيظن أف اهلل تبارؾ وتعاىل لن وبقق لرسولو َ
َص َد ُؽ ِم َن اللَّ ِو قِيالً [النساء .]ٕٕٔ:فقد وعده أف ىذا الدين يبلغ ما بلغ الليل
أْ
والنهار ،بأف تفتحالقسطنطينية  ،ورومية -الٍب ىي روما  -وقد أعطاه الكنزين
األضبر واألسود ،وزوى لو األرض ورأى ما يبلغ ملك أمتو منها ،وغّب ذلك فبا بشر
صلَّى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم ،وأيقن بو أصحابو الكراـ ،فإنو قد حدثهم
وطمأف بو النيب َ
وأخربىم ،وىم يف حاؿ الضنك ويف حاؿ الشدة ،وىم وبفروف اػبندؽ وقد أحاط
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هبم األحزاب من كل ناحية وزلزلوا زلزاالً شديداً ،أخربىم أهنم سيفتحوف ملك
كسرى وقيصر{ :إذا ىلك كسرى فال كسرى بعده ،وإذا ىلك قيصر فال قيصر
بعده ،والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزنبا يف سبيل اهلل عز وجل } ،فأيقنوا بذلك
وآمنوا وربقق ذلك حبمد اهلل وتوفيقو.
فهذا ال هبوز ألحد أف يعتقده من اؼبسلمْب ،وأما الذين ضعف إيباهنم باؽبزيبة
الفكرية والنفسية وظنوا باهلل ىذا الظن  ،ووافقوا أىل اعباىلية وأىل النفاؽ يف ذلك،
فهؤالء مرضى ،فيجب أف يعاعبوا بكل ما من شأنو أف يرفع يقينهم وإيباهنم
وثقتهم ،ولو كانت ىذه الثقة الضعيفة أو فقد الثقة يف اهلل ويف وعد اهلل قبل عشر
سنوات -مثالً -لردبا يقاؿ وأين اإلسالـ؟!
أما يف ىذه األياـ واغبمد هلل فهناؾ مبشرات كثّبة ،رغم العقبات ورغم الظلمات،
ورغم ما يكيده األعداء.
فإف اؼببشرات كثّبة وواضحة جلية ،وإال فما معُب ىذه الصحوة وىذه اليقظة وىذه
التوبة وىذه األوبة يف الشباب ،والكهوؿ ،والنساء ،والرجاؿ ،ويف الشرؽ والغرب؟
والكل يريدوف منهج السلف الصاحل  ،والكل يريدوف العلم النافع ،والكل حريصوف
على ما يقرهبم من اهلل ،والكل يرفض اؼبذاىب والنظريات والشبهات :ىذا دليل -
واغبمد هلل -واضح وجلي على أف األمة تعيش صحوة عظيمة نسأؿ اهلل تبارؾ
وتعاىل أف يبارؾ فيها وأف يسددىا وأف يرزقها اإلخالص واليقْب.
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أخبار اؼبسلمْب اجملاىدين
السؤاؿ :ما آخر أخبار اؼبسلمْب يف البوسنة واؽبرسك  ،وكذلك يف أفغانستاف ؟
اعبواب :بالنسبة إلخواننا يف البوسنة واؽبرسك  ،الوضع الدويل متواطؤ ومتآمر.
ويتخذ بعض القرارات كما يسموهنا غبفظ ماء الوجو أو للتغطية ،وإال فاؼبوقف
الدويل متواطؤ سباماً ،والقوى الكربى نصرانية حاقدة أو قوى مشركة ال تؤمن باهلل
تبارؾ وتعاىل ،وال يهمها شأف اؼبسلمْب وال أمرىم ،فحدث ىذا التواطؤ الغريب
والعجيب ،دولة تعَبؼ هبا األمم اؼبتحدة أهنا دولة مستقلة ويف قلب أوروبا  ،وتباد
وتسحق وتدمر ويشرد اؼباليْب ،ومعسكرات للتعذيب الٍب ِل يشاهبها كما ذكروا ىم
إال معسكرات النازية  ،وحرب عنصرية ،إىل غّب ذلك من اؼبشاكل يف ظل النظاـ
الدويل اعبديد -كما يزعموف  -وىم يَبددوف ويقولوف سنتخذ القوة ،ؼباذا؟!
قالوا :من أجل إيصاؿ اؼبعونات وليس من أجل ردع اؼبعتدي ،سبحاف اهلل! أين ىذه
القوى واؼبوقف والشرعية الدولية ،واغبق والعدؿ والنظاـ الدويل ،وإثبات أف أحداً ال
يبكن أف يعتدي ،وما قالوه وما جعجعوا بو يف أزمة اػبليج ليؤلبوا العاِل معهم ،أين
ذلك؟!
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ذىب كلو أدراج الرياح ،واتضح أنو كلو ىراء وكذب ،وأهنم يعملوف حيث ما تكوف
مصلحتهم وليس أكثر من ذلك.
واغبمد هلل البشائر يف ىذا اعبهاد أف اؼبسلمْب شكلوا جبهة -ونسأؿ اهلل أف يبارؾ
فيها -جهادية مستقلة ال سبثل حكومة البوسنة وال غّب ذلك ،وإمبا من خرهبي
اعبامعات الذين درسوا ىنا يف اؼبملكة -واغبمد هلل -على عقيدة صحيحة سليمة،
شكلوا معسكرات جهادية وبدءوا هباىدوف يف سبيل اهلل ،ويشَبطوف فيمن يكوف
معهم أف يكوف من أىل الصالة وااللتزاـ ،ويتجنب اؼبعاصي ،وحريصوف على
تربيتهم وعلى تعليمهم من خالؿ اؼبعسكرات ويف أثناء التدريب وغّب ذلك واغبمد
هلل.
وبدأ ىؤالء ىبوضوف معارؾ مع الصرب ،ويقولوف :إهنم يفروف منهم فرار الغنم من
الذئب -سبحاف اهلل العظيم -ويقولوف :رأينا فيهم جبناً عجيباً جداً ،ولكن اؼبشكلة
نقص السالح.
ولقد حدثِب أحد اإلخوة يقوؿ :كل عشرة من الشباب على مسدس واحد،
فتصوروا كيف يكوف ذلك مع قلة عددىم ،وىم ليسوا كثّباً ،أسأؿ اهلل أف يبارؾ يف
عددىم فلو أعطوا ىؤالء السالح وأعطوا اؼباؿ فسيكوف يف ذلك خّب كثّب بإذف اهلل
تبارؾ وتعاىل ،وىم يطلبوف منكم ذلك ،واغبمد هلل عن طريقنا يسافر تقريباً كل
أسبوع ؾبموعة من اإلخوة الثقات ،ومن اإلخوة الذين وبضروف الدرس وربمسوا ؽبذا
اؼبوضوع للدعوة إىل اهلل ىنالك ،فهم يذىبوف ويسلموف مبالغ نقدية يداً بيد،
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ويقوموف بالدعوة إىل اهلل حبسب إجازاهتم .ومنهم من قرر أف يبقى ىناؾ يدعوىم
إىل اهلل عز وجل ما شاء اهلل أف يبقى ،نسأؿ اهلل أف يوفق اعبميع ،فالباب مفتوح
للتربع ؽبم.
أما بالنسبة ألفغانستاف فالوضع يف اغبقيقة قامت ومؤِل ،وليس لدي تصور واضح
بالضبط عما هبري إال األخبار العامة وال أتابعها كثّباً ،بل قد ال أتابعها وال أعتمد
عليها ،واألخبار اػباصة قد وصلتِب من بعض األطراؼ فقط رسائل بالفاكس
تقوؿ :إف اعبهاد ال يزاؿ مستمراً وأف ما ربقق إمبا ىو مرحلة من مراحل اعبهاد،
ولكن اعبهاد ال يزاؿ مستمراً مع اؼبليشيات ،ومع الشيعة ومع الباطنية واإلظباعيلية
 ،ومع الفرقة ،وىي أشد أنواع اؼبشاكل الٍب يعاِّن منها اجملاىدوف ىناؾ.
الفرقة الٍب أوقعها الشيطاف فيما بينهم ،فادعوا اهلل وتضرعوا إليو أف هبمع كلمتهم
صبيعاً على اغبق وعلى الكتاب والسنة ،وأف يكلل نصرىم على الشيوعيْب.
بانتصارىم على أنفسهم ،فتصفو وتزكو وتتطهر هلل عز وجل وتتخلص من أدراف
الشرؾ والرياء والنفاؽ واػبرافة والبدعة ،ليكونوا حقاً ؾباىدين ،ولينصرىم اهلل -تبارؾ
وتعاىل -فيستمر ىذا اعبهاد ،وتستمر ىذه الراية ،واؼبؤامرات الدولية كبّبة جداً
عليهم.
وأمريكا ألهنا ِل تستطع أف يكوف ؽبا يد مؤثرة يف لعبة الدولة ،وأف ذبعل من
أفغانستاف دولة علمانية عليها مسحة دينية ،وغلبت على ذلك فهي تريد اآلف أف
زبرب ما حصل من االجتماع.
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ومن أخطر ما يسمع عن اإلعالـ الغرِّب ،أنو وباوؿ تصنيف القادة إىل معتدلْب
ومتطرفْب ،ويضرب ىؤالء هبؤالء حٌب يف غبظات الوفاؽ فيما بينهم ،فاإلعالـ
الغرِّب ال يكف عن وصف ىذا بالتطرؼ والتشدد ،وىذا باالعتداؿ إىل آخر ذلك؛
لكي يضرب فيما بينهم ولكي تفقد األمة الثقة فيهم ،فما علينا إال الدعاء ؽبم،
ونسأؿ اهلل أف هبمع صفوفنا على اغبق إنو ظبيع ؾبيب.

أنواع اليقْب
السؤاؿ :ما ىي أنواع اليقْب ،وىل الظن ىو اليقْب ،وما عالماتو على الفرد ،وىل
نستطيع اغبكم باليقْب على من كبسبو كذلك ،وجزاكم اهلل خّباً؟
اعبواب :يبكن أف يقسم اليقْب إىل أنواع :من جهة وجوده وحقيقتو يف القلب،
فيكوف اغبد األدىن ىو :العلم ،والدرجة العليا ىي :حقيقة وغاية اليقْب.
ومن جهة موضوعو فإما أف يكوف متعلقاً باالعتقاد وبالعلميات ،فيكوف يقيناً يف
خرب اهلل ،أو متعلقاً بالعمليات وباألوامر والنواىي فيكوف يقيناً يف أمر اهلل.
والظن ليس من اليقْب وال هبتمعاف ،وؽبذا يقوؿ اؼبشركوف :إِ ْف نَظُ ُّن إَِّال ظَنَّاً َوَما
ِ ِِ
ْب [اعباثية ،]ٖٕ:فقولو :إِ ْف نَظُ ُّن إَِّال ظَنَّاً [اعباثية ]ٖٕ:تأكيد ،وىو
َْكب ُن دبُ ْستَػْيقن َ
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من البالغة القرآنية ،فاؼبقصود :إف كنا نظن إال ظناً ،فما داموا يظنوف فهو ظن،
لكنو تأكيد أهنم ِل يكونوا على إيباف ،وِل يكونوا على يقْب يف وعد اهلل -تبارؾ
وتعاىل -يف اآلخرة ،كما قاؿ اهلل عز وجل  :بَ ِل َّاد َارَؾ ِعلْ ُم ُه ْم ِيف ْاآل ِخَرةِ بَ ْل ُى ْم ِيف
ك ِمْنػ َها بَ ْل ُى ْم ِمْنػ َها َع ُمو َف [النمل.]ٙٙ:
َش ٍّ
وىل نستطيع اغبكم باليقْب على من كبسبو كذلك؟
ىذا جزء من الشهادة ،كمن تشهد لو باإليباف أو باليقْب ،فإف علمت ذلك ورأيت
أماراتو وعالماتو ،فال بأس أف تقوؿ أحسبو من اؼبتقْب أو من اؼبوقنْب ،أحسبو واهلل
حسيبو وال أزكي على اهلل أحداً ،وال سيما عندما تقرأ يف سّب األولْب وقد هبعل اهلل
تبارؾ وتعاىل أيضاً يف اؼبتأخرين من اؼبؤمنْب ،لكن من ناحية اإلطالؽ يبكن أف
يطلق أف ىذا من اؼبوقنْب ،وال حرج يف ذلك إف شاء اهلل تعاىل.
َّ ِ
ين يَظُنُّو َف أَنػَّ ُه ْم
والظن قد يأيت دبعُب العلم واليقْب ومنو قولو تعاىل :الذ َ
ِ
َّار فَظَنُّوا
ُمالقُو َرِّهب ْم [البقرة ]ٗٙ:وقولو تعاىل يف اآلية األخرىَ :وَرأى الْ ُم ْج ِرُمو َف الن َ
ِ
وىا [الكهف ]ٖ٘:فرأوىا بأعينهم ،فظنوا ىنا دبعُب :علموا وتيقنوا.
أَنػَّ ُه ْم ُم َواقعُ َ
فهذا معُب لغوي ،فمن حيث اللغة يأيت يف مقاـ فعل ،وىذا واسع يف لغة العرب،
لكن اليقْب الذي ىو عمل القلب سبق ذكره ،فالظن الذي يقابلو ىو الشك
والكفر.
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معُب علم اليقْب وعْب اليقْب وحق اليقْب
السؤاؿ :األخ يسأؿ عن علم اليقْب وعْب اليقْب وحق اليقْب؟
اعبواب :علم اليقْب بالنسبة ؼبا أخرب اهلل تعاىل بو من اعبنة والنار -مثالً -فعلم
اليقْب ىو :ما نقرأ يف كتاب اهلل أف اعبنة والنار ىكذا أوصافها ،فهذا العلم ىو علم
يقْب .وأما حق اليقْب :إذا رأيت ذلك الذي أخربت بو وعلمتو ،أي :رأيت اعبنة
ورأيت النار ورأيت ما وعد اهلل أمامك ،فهذا حق اليقْب ،فتحوؿ علم اليقْب إىل
حق اليقْب.
وأما عْب اليقْب فإذا دخلتها وتنعمت فيها ،جعلنا اهلل من أىل اعبنة فهذا عْب
اليقْب.

نصيحة للذين يستعملوف البث اؼبباشر
السؤاؿ  :ما نصيحتك للذين يستعملوف البث اؼبباشر وقد قاـ كثّب منهم بشرائو؟
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اعبواب  :حْب يتصور الواحد منا الدمار اؽبائل الذي ينتجو ىذا البث ،ال شك أنو
يأرؽ ووبزف ويأِل لشدة ما يتصور ،وؼبا يرى من ضعف وتقصّب يف إبالغ ىذا اػبطر
والتحذير منو.
أتعلم يا أخي أف أوروبا طلبت من أمريكا تأخّب البث اؼبباشر ثالث سنوات لتتهيأ
لو ،وقامت وضجت الصحافة الفرنسية واجملتمع الفرنسي خوفاً من البث اؼبباشر
األمريكي!! حضارة واحدة ،وإباحية واحدة ،وإغباد واحد ،وهبمعهم كل شيء
تقريباً ،لكن يقولوف :اللغة ـبتلفة ،وبعض العادات ـبتلفة ،فتغزونا الثقافة األمريكية
ىذا خطر عظيم! وأنذروا بو وخافوا منو سبحاف اهلل!
أما كبن فنفتح صدورنا الستقباؿ كل غزو ،بل العجيب أف أوؿ غزو وأوؿ بث
مباشر كبن صنعناه بأيدينا ،فالشركة من أبنائنا ويتكلموف بلغتنا ،ولكنهم جعلوىا يف
لندف يبثوىا علينا ،ويقولوف :كبن أفالمنا ال تتعرض للرقابة ،فكأهنم يقولوف :ال تنظر
إىل التلفزيوف الذي يراقب ويقطع؛ بل انظر إلينا فأفالمنا ال تتعرض للرقابة ،والعياذ
باهلل.
فنحن نغزو أنفسنا بأنفسنا ونتهيأ لذلك ،وستكوف النتيجة ىائلة وـبيفة جداً ،فلو
أجريت إحصائيات ىذه السنة ،عن نسبة األمن ،واعبرائم واالختطاؼ،
واالغتصاب ،والشكوؾ عند الشباب ،واإلغباد ،والتنصّب ،وما يتعلق بذلك ،مث بعد
ثالث سنوات من البث اؼبباشر ،لو ذبرى إحصائية أخرى؛ لرأيت الفرؽ اؽبائل
جداً ،فكيف بعد عشر سنْب ،كيف بعد ثالثْب سنة.
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وىم يطمعوف أف يأيت اعبيل اآلخر -على األقل الذين ىم اآلف يف الرابعة والثالثة
تقريباً -ويصبح جيالً ملحداً غربياً فبسوخاً ،ليس فيو من العربية إال أنو أظبر اللوف،
وردبا يغّبوف ألواهنم وشعورىم إف استطاعوا حٌب يصبح جيالً أمريكياً فبسوخاً سباماً،
ال ينتمي إىل دينو وال إىل ىذه البالد بأي نوع من أنواع االنتماء ،فهذا الذي
يريدونو يف النهاية.
ويريدوف أف يصبح اليهود الذين ىم حفنة قليلة ىم اؼبسيطروف على ىذه اؼبنطقة،
وأف تَببع على عرش اؼبنطقة وتنهب خّباهتا ،وتستعبد شعوهبا ،ودائماً وأبداً القاعدة
جارية يف ىذا ،وىي :أف تستعبد الشعوب وتستذؿ بالشهوات ،فما الذي يسر
لػهتلر اجتياح أوروبا كلها وفرنسا ويدخل باريس  ،ما ذاؾ إال ألهنم أمة شهوات
وإباحية واكبالؿ ،ال يبكن أف تقاوـ أو تفكر يف مقاومة أي عدو ،فيقضى على كل
معاِّن اعبهاد ومعاِّن الغّبة ومعاِّن العزة ،وردبا تتحوؿ -والعياذ باهلل -طائفة منها
وترتد وتلحد وزبرج من اإلسالـ ،وردبا أف البعض ال يكتفي بأف ىبرج من دينو ،بل
قد يدخل يف أدياهنم عندما يرى ما يعرض عليو.
فتصور معي البث اؼبباشر إذا انتشر ،واآلف قد التقط على قنوات عديدة منها
القنوات التنصّبية ،ىذه القنوات الٍب تغطي الكوكب األرضي كلو ،وتبث برامج
بعدة لغات ،وأنا رأيت بعيِب برناؾباً من براؾبهم الوعظية يوـ األحد فرأيت شيئاً
عجباً.
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فليست مواعظهم كمواعظنا ،فنحن واغبمد هلل نعظ بالقرآف ونعظ باغبق ،لكن ىم
لديهم من اإلغراءات واألسباب شيء عجيب جداً.
فيأيت اؼبتحدث ويتكلم عن قديس -كما يسمونو -ويأيت بصورتو أمامك ،وكيف
كاف يتعبد وكيف كاف زىده ،ويأتيك بأفالـ عن ىذا القديس ،مع وجود أشرطة
عن حياتو ؾبانية ،حيث يقاؿ لك :اكتب لنا العنواف فقط وكبن نرسلو لك ،ويف
أثناء الكالـ ،أنت تسمع الواعظ ،ويف نفس الوقت تشارؾ احملطة يف شيء معْب،
فيكتبوف األشرطة واألفالـ ،مث يذكر لك حاالت الذين شفوا ؼبا توسلوا هبذا
القديس .مث يأتيك قديس -فبن يسموهنم قديسْب -من األحياء منهم ،ويبدأ
يتوسل بو ويقرأ بعض األشياء ،ويأيت برجل كسيح ،أو رجل أعمى ،ويظهر ويقوؿ
أنا قد شفيت ...وىكذا ،أشياء عجيبة جداً ،إذا رآىا اإلنساف قد يشك يف دينو
والعياذ باهلل ،لوال أنو يعلم أف ىذا باطل ،وأنو كذب ،وأنو من اؼبخاريق ،وأف فيو من
عبث الشيطاف الشيء الكثّب ،لكن اؼبهم أف عندىم إخراج.
مائة مليوف دوالر رصدت من أجل إنتاج أفالـ دينية مأخوذة من سفر التكوين يف
ىوليود  ،فالواحد منا لو تربع بعشرة آالؼ لاير لنشر شريط ،يظن أنو عمل شيئاً
كبّباً ،وال شك أنو عند اهلل كبّب ،لكن بالنسبة لعمل ىؤالء ال شيء.
ىذه جهود ضخمة جبارة ىائلة ،يراد هبا اقتالع ىذا الدين من الوجود ،فحقيقتنا
حْب نستقبل ىذا الغزو ،كمن يقوؿ :اقتلوِّن واذحبوِّن واضربوِّن ،وأكثر من ذلك
ضراوة ،ىو مثل من يكوف أغىب من ذلك فيطلب من أعدائو أف يطعموه ،بكل
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جراثيم اإليدز ،وأف ينقلوا إليو أي مرض ،فهذا وأمثالو ينقلوف ىذه األمراض الفكرية
واألمراض األخالقية إىل أىلهم وإىل ذويهم.
فما علينا صبيعاً إال أف كبيي واجب األمر باؼبعروؼ والنهي عن اؼبنكر ،الواجب
الذي يكوف اغبمل األكرب فيو على العلماء مث على طالب العلم ،وعلى اػبطباء
وعلى األئمة ،أف وبذروا الناس من ذلك قبل أف تقع الكارثة وقد بدأت مع
األسف.
فما علينا إال توسيع الدعوة حٌب تكوف عامة ،وأف نركز على الشباب؛ ألهنم أمل
ىذه األمة وأف نشغل أوقاهتم عن طريق وسائل عدة منها :اؼبراكز ،وحلقات
التحفيظ ،وانتقاء اؼبدرسْب الصاغبْب ،واؼبناىج الطيبة ،ونشر الوسائل اإلعالمية
الطيبة ،فهذه وغّبىا ال تنقص ىذه األمة فلدينا واغبمد هلل وسائل طيبة.

حاؿ من أيقن بالشهادة وىو تارؾ لركن من أركاف اإلسالـ
السؤاؿ  :فضيلة الشيخ لقد قلت يف حديثك أف {من شهد أف ال إلو إال اهلل موقناً
صلَّى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم ،فكيف يعاقب إذف إذا
حرـ على النار } وىو حديث النيب َ
كاف تاركاً أحد أركاف اإلسالـ وواحداً من الواجبات األخرى؟
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اعبواب  :إذا ترؾ الصالة وإف كاف قد قاؿ ال إلو إال اهلل مثالً فهو كافر ،وال يشملو
ذلك ،فاؼبقصود من وصل إىل حالة اليقْب ،واليقْب كما ذكرنا يثمر لصاحبو
االستقامة ،وامتثاؿ األوامر واجتناب النواىي ،فالذين وبرموف على النار ىم الطائفة
الذين عصمهم اهلل تبارؾ وتعاىل ؼبا أعطاىم من اليقْب ،فلم يرتكبوا ما يوجب
دخوؽبم النار ،فاستحقوا بذلك اعبنة ،وإذا فعلوا ما يوجب أو ما يستحقوف بو
صلَّى اهللُ َعلَْي ِو
النار ،فإما أف تشملهم رضبة اهلل وشفاعة رسوؿ اهلل َ
َو َسلَّ َم ،فأيضاً ىؤالء طائفة ال يدخلوف النار وإف كانوا يف األصل من أىلها ،وإما أف
يدخلوا النار فمن دخل النار علمنا أنو ِل يكن من أىل اليقْب ،وال من أىل
اىل أنو ال يدخلهم النار.
اإلخالص ،الذين وعد اهلل ُسْب َحانَوُ َوتَػ َع َ

اإلنكار يزيد اإليباف واليقْب
السؤاؿ  :إنا كببكم يف اهلل ونسأؿ اهلل أف هبمعنا وإياكم يف الفردوس األعلى،
ونرجو من فضيلتكم توضيح لنا ىذا األمر وىو :أنو يوجد يف أحيائنا بعض
اؼبنكرات فنخشى أف ننكر ىذه اؼبنكرات فيضعف علينا اإليباف من كثرهتا ،فتقع
ىذه اؼبنكرات ،ولبشى أف ال ننكرىا فنأمث؟
اعبواب  :ال أظن أف الذي ينكر اؼبنكرات يضعف إيبانو ،إال إف كاف قصد األخ -
مثالً -لو كاف شاباً يف قوة الشهوة والشباب ،واؼبنكر الذي ينكره -مثالً -ىو أف
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يذىب إىل بيوت للفساد ،أو بعض اؼبتعرين أو اؼبتربجات ،وينصحهم ويكلمهم،
فهذه اغباالت عارضة.
أما األصل فإف األمر باؼبعروؼ والنهي عن اؼبنكر يزيد اإليباف ويزيد اليقْب ،وبركاتو
وشبراتو عجيبة ،ورب رجل ُوعظ أو ُهني عن منكر بكلمة فهداه اهلل تبارؾ وتعاىل
وأنت تشعر أو ال تشعر ،فهذه نعمة عظيمة ،ولكن إف كاف يف إنكار اؼبنكر
مفسدة فعليك اجتنابو.
ويقوؿ َشْيخ ا ِإلس ِ
الـ  :إذا ترتب على إنكار اؼبنكر مفسدة عظيمة فإنك ال تنكر
ْ
ىذا اؼبنكر .كما لو رأيت امرأة متربجة وال تأمن على نفسك الفتنة إف كلمتها ،فال
تكلمها أنت ،ولكن يبكن أف يكلمها من كاف شيخاً كبّباً مسناً ،ويأمن على نفسو
من الوقوع يف الفتنة وأشباه ذلك.

مشكلة تواجو الشباب
السؤاؿ :مشكلة تواجو الشباب ،وىي :أف الواحد منا عندما يكوف بْب إخوانو
يشعر بزيادة اإليباف ،وعندما يكوف وحده أو يف بيتو ،ويصبح لوحده يضعف عنده
اإليباف ،وقد يرجع إىل اؼبعاصي ومنها العادة السرية وغّب ذلك ،فما ىو اغبل لعالج
مثل ىذه اؼبشكلة؟
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اعبواب :كما ذكرنا سابقاً أف ىذا شأف جبلي طبيعي يف النفوس أهنا ال تثبت على
حالة واحدة من اإليباف ومن اليقْب ،بل يكوف اإلنساف مع إخوانو أقوى منو على
انفراده كما يف حديثحنظلة  ،ؼبا قاؿ :نافق حنظلة  ،عندما {مر بػأِّب بكر وىو
يبكي فقاؿ مالك يا حنظلة قاؿ :نافق حنظلة قاؿ :نكوف عند رسوؿ اهلل صلى اهلل
عليو وسلم يذكرنا بالنار واعبنة كأنو رأي عْب فإذا رجعنا إىل األزواج والضيعة نسينا
كثّباً قاؿ :فواهلل إنا لكذلك ،انطلق بنا إىل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم،
فانطلقنا فلما رآه رسوؿ اهلل قاؿ :مالك يا حنظلة ،قاؿ :نافق حنظلة يا رسوؿ اهلل
نكوف عندؾ تذكرنا بالنار واعبنة كأنو رأي عْب فإذا رجعنا عافسنا األزواج والضيعة
ونسينا كثّباً } ،فهذه نفس اغبالة ىذه ،واغبل يف مثل ىذا أف يستدمي اإلنساف
رقابة اهلل تبارؾ وتعاىل عليو:
إذا ما خلوت الدىر يوماً فال تقل

خلوت ولكن قل علي رقيب

وأف يعلم أف اهلل سبحانو مطلع على كل أحوالو وىو معو أين ما كاف ،وأف وباوؿ
أف وبافظ على ىذا اإليباف بقدر اإلمكاف ،وأف وبافظ على حلق الذكر ،وأف يلتقي
باإلخواف دائماً ألنو كلما يلتقي هبم يزداد إيبانو ،وال شك أنو كلما كاف معهم فهو
أبعد عن اؼبعصية ،وىذا من فوائد صحبة األخيار.
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حكم تعلم علم النفس وعدـ اليقْب بو
السؤاؿ :ما حكم تعلم علم النفس وعدـ اليقْب بكل ما فيو ،وما ىو رأيك يف علم
النفس؟
اعبواب :ىو باظبو وبشكلو اغبايل اؼبوجود اؼبنقوؿ عن الغرب يؤدي وال شك إىل
االكبراؼ والضالؿ؛ ألف الذين كتبوه ودونوه ال يؤمنوف باهلل ،أو ال يؤمنوف بالغيب،
أو ال يؤمنوف بالروح الٍب ىي حقيقة ىذا اإلنساف ،وإمبا تكلموا عن النفس على أهنا
أشبو ما يكوف بأي نشاط من األنشطة العضوية ،فهؤالء قوـ ال يؤمنوف دبا وراء ىذه
اؼبادة ،وما وراء ىذه األعضاء ،ولذلك نظرياهتم كنظرية بافلوؼ ونظرية ،فرويد طبق
يف التحليل النفسي على األمراض ،مثالً :بافلوؼ طبق على الكالب ،وغّبه طبق
على الفئراف ،فهم يعتربوف اإلنساف حيواناً ويعتربونو مادة ،ىذا خالصة ما يبكن أف
نوجز بو حاؿ ىذا العلم الغرِّب.
أما من الناحية اإلسالمية فكل كالـ تكلم بو السلف يف أحواؿ القلب واإليباف
والنفس وتزكيتها ،فهو من علم النفس اإلسالمي ،إف ظبي أو ِل يسم ،فكتاب
اعبواب الكايف  ،وكتاب مدارجالسالكْب  ،وكتاب إغاثة اللهفاف  ،وغّبىا من
الكتب ،ىذه يف علم النفس اإلسالمي ،وقد كتب علماؤنا يف ىذه األبواب ما ال
يبكن أف يتخيلو علماء الغرب فضالً عن أف يكتبوه؛ ألف أولئك ِل يستضيئوا بنور
الوحي ،ومدارسنا اآلف ربتاج إىل أف يكتب ؽبا علم نفس إسالمي ،مأخوذ من
مشكاة الوحي ومنهج السلف الصاحل .
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العالقة بْب اإلحساف واليقْب
السؤاؿ :ىل اليقْب أحد مراتب الدين ،وىل ىو أعلى من اإلحساف ،وما رأيكم يف
الذين يقولوف :إهنم يقتنوف أجهزة البث اؼبباشر ؼبتابعة األخبار؟
اعبواب :أما بالنسبة ؼبتابعة األخبار فباختصار ،إذا تابعنا ماذا نستفيد ،وحٌب لو
تابعنا حٌب لو رأينا ما ىي الثمرة؟
أما من ناحية اليقْب ،فهو من أعماؿ القلب ،وعالقتو باإلحساف كما ذكرنا،
فاحملسن موقن واؼبوقن ؿبسن ،لكن ىذا أحد أعماؿ القلب الٍب ىي
أعماؿ باطنة  ،واإلحساف يشمل األعمااللباطنة والظاىرة ،أما األعماؿ الظاىرة
الصاغبة فهي من لوازـ اليقْب ،وشبراتو.
فنحن يف ؾبتمع -اغبمد هلل -فيو خّب وفيو فضائل وفيو قبوؿ ،كيف لو كنا يف مثل
ما فيو إخواننا يف اعبزائر -مثالً -كيف كانت حاؽبم مع فرنسا من االضطهاد
ومسخ اللغة العربية ،وإلغاء اؼبناىج الدينية ،وأحكاـ كلها قوانْب وضعية ،واكبالؿ
واكبطاط واختالط يف اؼبدارس ،وكانت اغبكومة الٍب خلّفها االستعمار مثلو ،فهذا
ما ربوا عليو الناس ،كفر صراح بواح ال مكاف فيو لإلسالـ ،إال يف اؼبساجد ،فلو
استيأس الدعاة إىل اهلل ،ما حققوا شيئاً ،ولكنهم قاموا وربركوا وخطبوا وتكلموا
ووعظوا وإذا هبذه األمة سبحاف اهلل يعتقل الصف األوؿ وصبيع أئمة اؼبساجد ،فيأيت
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مكاهنم اػبطباء ويعتقل اػبطباء ،فيأيت خطباء ،بل ىم أكثر السجناء ،فيهم أكثر
من ستْب ألفاً ،ومع ذلك اؼبساجد فيها اػبطباء والدعاة واغبمد هلل.
سبحاف اهلل! كيف تفجر ىذا اإليباف وىذه القوة اغبمد هلل قاـ من قاـ ،ودعا من
دعا ،وصرب وصمد وربمل األذى ،فكانت خلفو أمة واغبمد هلل ،فنحن كبتاج إىل
ىؤالء الرجاؿ اؼبؤمنْب األقوياء ،الذين ال ىبشوف يف اهلل لومة الئم ،والذين يدعوف
إىل اهلل سبحانو على ىدى وعلى بصّبة ،ويضحوف بالغايل والنفيس يف سبيل إقامة
ىذا الدين ،فلِ َم ال تكن من ىؤالء وإف ِل:
فتشبهوا إف ِل تكونوا مثلهم

إف التشبو بالكراـ فالح

اخَب لنفسك طريقاً من اآلف ،فلتكن ؾباىداً ،أو فلتكن داعية ،أو فلتكن عاؼباً ،أو
فلتكن آمراً باؼبعروؼ ،وما يبكن أف يكوف من سبل اػبّب ،من اآلف ابدأ وستجد -
بإذف اهلل -أف بإمكانك أف ربقق الكثّب ،وأف تنتج الكثّب وأف اهلل سبحانو سيبارؾ
يف جهودؾ وينصرؾ بإذف اهلل ،وإذا كنت أنت واآلخر ،وتعاوف اعبميع وجدت
صلَّى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم:
األمة الٍب ينصرىا اهلل ،كما أخرب رسوؿ اهلل َ
{ال تزاؿ طائفة من أمٍب على اغبق منصورة ال يضرىم من خالفهم } ،ويف رواية
قاؿ{ :يقاتلوف يف سبيل اهلل حٌب يأيت أمر اهلل } ،وىو قياـ الساعة والريح الٍب زبرج
بْب يدي الساعة.

