القاىرة – المقطم –مجمع الفائزين الخيري
 22من ذي القعدة 0441ىـ 2109/7/25م
ــــــــــــــ
السؤال األول :ما معايير قبول األعمال عند اهلل؟
ِ
ِ
ُت "
ادلعيار األول :ما قال اهلل يف كتابو " :إِمَّنَا يَتَ َقبم ُل اهلل م َن الْ ُمتمق َ
(77ادلائدة) فادلعيار األول التقوى ،والتقوى زللها القلب ،والتقوى ىي
اخلوف واخلشية من جالل اهلل ،وعظمة اهلل ،وكربياء اهلل جل يف عُاله.
ادلعيار الثاين :اإلخالص " :وما أ ُِمروا إِال لِي عب ُدوا اهلل سلُْلِ ِ
ٍّين
الد
و
ل
ُت
ص
َ
َ
ُ
َ ُْ
َ
ََ ُ
" (5البينة) واألمر ادلباشر من اهلل تبارك وتعاىل لنا أمجعُت " :فَ ْادعُوا اهللَ
ِِ
ٍّين " (41غافر) واإلخالص أن يكون العمل هلل ،ال لشهوة
سلُْلص َ
ُت لَوُ الد َ
ظاىرة أو خفية ،وال لرياء ،وال لسمعة ،وال يرجو إال رضا اهلل تبارك وتعاىل
ووجهو والدار اآلخرة.
ادلعيار الثالث :أن يكون ىذا العمل مطابقاً ذلدي رسول اهلل صلى اهلل
مردود على صاحبو وغَت مقبول،
عليو وسلمم ،فكل عمل غَت مطابق ذلديو ٌ
ِ
ُس َوةٌ َح َسنَةٌ لِ َم ْن َكا َن يَ ْر ُجو
قال اهلل تعاىل " :لََق ْد َكا َن لَ ُك ْم ِيف َر ُسول اهلل أ ْ
اهللَ َوالْيَ ْوَم اآل ِخَر َوذَ َكَر اهلل َكثِ ًَتا " (74األحزاب) مل ي ُقل :يف زلمد ولكن
قالِ( :يف رس ِ
ول اهلل)
َُ
وقال صلى اهلل عليو وسلمم يف بعض أنواع األعمال كالصالة:
4
ُصلٍّي }
صلُّوا َك َما َرأَيْتُ ُم ِوين أ َ
{ َ
 0البخاري ومسلم عن مالك بن الحويرث رضي اهلل عنو
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ويف احلج:

{ خ ُذوا ع ٍٍّت منَ ِ
اس َك ُك ْم }
ُ َ َ
إذاً ال بد من االقتداء يف العمل بالكيفية اليت كان ُّا رسول اهلل صلى
اهلل عليو وسلمم يؤدي ىذا العمل.
وليست الكيفية الظاىرة فقط ،ولكن الكيفية الظاىرة والباطنة ،يعٍت يف
حضوره وخشوعو ووجلو وخوفو وخشيتو  ..يعٍت أتابعو يف أعمال يف
القلوب ،كما أتابعو يف أعمال األجسام صلوات ريب وتسليماتو عليو.
ادلعيار الرابع :أن يكون اإلنسان مطعمو حالل ،ومشربو حالل،
وملبسو حالل ،ألن اهلل كما قال صلى اهلل عليو وسلمم:
3
ِ
ب َال يَ ْقبَ ُل إِمال طَيٍّبًا }
{ إ من اللموَ طَيٍّ ٌ
وقال صلى اهلل عليو وسلمم زلذراً من التهاون يف ىذا األمر:
ِ
ِ
ِِ
ُت يَ ْوًما
ف اللُّ ْق َمةَ ْ
{ إِ من الْ َعْب َد لَيَ ْق ِذ ُ
احلََر َام ِيف َج ْوفو َما يُتَ َقبم ُل مْنوُ َع َم َل أ َْربَع َ
1
}
ال يُقبل منو صالة ،وال صيام ،وال دعاء ،وال أي عمل من األعمال،
وقال صلى اهلل عليو وسلمم:
ٍ ٍ
ك
{ إِ َذا َخَر َج المر ُج ُل َح ًّ
ض َع ِر ْجلَوُ ِيف الْغَْرِز ،فَنَ َادى :لَبم ْي َ
اجا بِنَ َف َقة طَيٍّبَةَ ،وَو َ
ِ
ٍ
الل،
كَ ،ز ُاد َك َح ٌ
ك َو َس ْع َديْ َ
ك ،نَ َاداهُ ُمنَاد ِم َن ال مس َماء :لَبم ْي َ
اللم ُه مم لَبم ْي َ
ور ِ
اخلَبِيثَِة،
ر
ب
م
ك
ج
ح
و
،
الل
ح
ك
ت
ل
اح
ٌ
ور َغْي ُر َمأْ ُزوٍرَ ،وإِ َذا َخَر َج بِالنم َف َق ِة ْ
َ
ُّ
ُ
َ
ُ
ْ
ٌَُ
ََ
َ
ََ
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ِ
ٍ
ك َوال
ك ،نَ َاداهُ ُمنَاد ِم َن ال مس َماء :ال لَبم ْي َ
ض َع ِر ْجلَوُ ِيف الْغَْرِز ،فَنَ َادى :لَبم ْي َ
فَ َو َ
ٍ 5
ك َغْي ُر َمْب ُرور }
ك َحَر ٌامَ ،و َح ُّج َ
كَ ،ز ُاد َك َحَر ٌام َونَ َف َقتُ َ
َس ْع َديْ َ
والغرز يعٍت ركاب اجلمل ،إذاً ادلطعم احلالل ىو األساس الرابع واذلام
من أساس قبول العمل عند رب العادلُت ،ونكتفي ُّؤالء األربع ،والباقي بعد
يعات عليها.
ذلك تفر ٌ
الحسنى؟
السؤال الثاني :ما العمل الذي يرزقني اهلل بو خاتمة ُ

خامتة احلُسٌت دلن يعمل العمل خالصاً لوجو اهلل ،ال يرجو بو ُشهرة وال
رياءاً وال مسعة ،وط مهر قلبو من النفاق ،سواءٌ النفاق الظاىر أو الباطن ،سواءٌ
النفاق العلمي أو النفاق العملي ،فط مهر نفسو من كل أنواع النفاق ،وحفظ
جوراحو من ادلعاصي الظاىرة ،وقلبو من ادلعاصي الباطنة.
فإن اإلنسان الذي ُخيتم لو باإلديان ىو الذي ديشي على منهج النيب
العدنان صلى اهلل عليو وسلمم ،وحيافظ على ما فرض اهلل علينا من فرائض
وأركان ،صال ًة وزكا ًة وصياماً وحجاً ،وال يعصى اهلل عز وجل معصية كبَتة،
وال يدركها أو يلحقها سريعاً بتوبة.
صر
خامتة السوء للمؤمنُت ال تكون إال دلن وقع يف كبَتة من الكبائر ،وأ م
على ارتكاُّا حىت أتاه ادلوت فجأة ومل يتب منها لرب العادلُت سبحانو
وتعاىل ،ولذلك يقول اهلل تعاىل عن الصالة " :إِ ْن ََْتتَنِبُوا َكبَائَِر َما تُْن َه ْو َن
َعْنوُ نُ َكفٍّْر َعْن ُك ْم َسيٍّئَاتِ ُك ْم َونُ ْد ِخْل ُكم ُّم ْد َخالً َك ِردياً " (34النساء) قال ابن
ٍ
عباس رضي اهلل عنهما موضحاً اآلية(( :إن َتتنبوا كبائر ما تنهون عنو نكفر
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عنكم بالصالة)).
مِ
ين
يك مفر اهلل بالصالة الصغائر ،لكن الكبائر حتتاج إىل " :يَا أَيُّ َها الذ َ
وحا " (8التحرمي) والتوبة النصوح ىي التوبة
آَ َمنُوا تُوبُوا إِ َىل اهلل تَ ْوبَةً نَ ُ
ص ً
اخلالصة الصادقة هلل سبحانو وتعاىل ،واليت من شروطها أن يُقلع اإلنسان
فوراً عن ىذا العمل ،وأن يندم على ما فعلو ،وأن يعزم على أن ال يعود إليو،
حق للعباد ،رمد لصاحب احلق حقو ،واعتذر
ظلم أو ٌ
وإن كان ىذا العمل ٌ
للمظلوم عن ظلمو إياه ،فإذا فعل ذلك غفر اهلل عز وجل لو ولو كانت
كبَتة من الكبائر لقول اهلل تعاىل " :إِ من اهلل ال يَ ْغ ِفُر أَ ْن يُ ْشَرَك بِِو َويَ ْغ ِفُر َما
ِ
ك لِ َم ْن يَ َشاءُ " (18النساء) كل شيء ديكن مغفرتو إال الشرك
ُدو َن َذل َ
األكرب ،وىو اإلشراك مع اهلل سبحانو وتعاىل.
وإذا طَ مهر اإلنسان مع ىذه األعمال نفسو من الشرك األصغر ،وىو
الرياء ،وحب الظهور ،واإلعجاب بالنفس؛ ضمن أن اهلل عز وجل خيتم لو
خبامتة احلُسٌت ،وال خيتم لو خبامتة السوء ،نسأل اهلل عز وجل أن خيتم لنا
باحلُسٌت أمجعُت.
السؤال الثالث :ىل سأرى اهلل ساعة الموت؟

كالم
احلديث الصحيح عن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلمم ،وليس لنا ٌ
بعد ذلك:
{ إِنم ُك ْم َستَ َرْو َن َربم ُك ْم يَ ْوَم الْ ِقيَ َام ِة }
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مل ي ُقل ساعة ادلوت ،لكن يوم القيامة ،وقال صلى اهلل عليو وسلمم:
س بِالظم ِهَتِة ،ضوء لَي ِ
{ ىل تُض ُّارو َن ِيف رْؤي ِ
مم ِ
اب؟ قَالُوا:
ش
ال
ة
َْ َ
َ
س ف َيها َس َح ٌ
ْ
ْ
َُ
ٌ
ْ
َ
َ
ال :وىل تُض ُّارو َن ِيف رْؤي ِة الْ َقم ِر لَي لَةَ الْب ْد ِر ،ضوء لَي ِ
اب؟
َال ،قَ َ َ َ ْ َ
س ف َيها َس َح ٌ
َُ َ ْ َ
ٌَْ ْ َ
ض ُارو َن ِيف ُرْؤيَِة اللم ِو عز وجل
قَالُواَ :ال ،قَ َ
ميب صلى اهلل عليو وسلممَ :ما تُ َ
ال النِ ُّ
7
ي وم الْ ِقيام ِة ،إِمال َكما تُضارو َن ِيف رْؤي ِ
َح ِد ِِهَا }
أ
ة
َُ َ
َْ َ َ َ
َ َُ
اضرةٌ ( )77إِ َىل ربٍّها نَ ِ
وىو قول اهلل تعاىل " :وجوه ي ومئِ ٍذ نَ ِ
اظَرةٌ "
ََ
ُ ُ ٌ َْ َ
َ
(73-77القيامة) واستنبط بعض الصاحلُت الذين وصلوا إىل مقام الفناء
َحيَ ْي نَاهُ َو َج َعْلنَا لَوُ نُ ًورا ديَْ ِشي بِِو ِيف
والذي يقول فيو اهلل " :أ ََوَم ْن َكا َن َمْيتًا فَأ ْ
الن ِ
ماس " (477األنعام) ىذا قامت قيامتو وىو يف الدنيا ،ولذلك ديشي بُت
الناس ،والناس يظنونو بينهم ،لكنو بروحو وبسره وبقلبو كلو يف الدار اآلخرة.
فقالوا :إن ىؤالء عندما ديوتون ادلوتة االختيارية أو ادلوتة اإلرادية نتيجة
اإلرادة الشديدة ،وليست ادلوتة القهرية أو العزرائيلية ،إذا ماتوا ىذه ادلوتة
يرون اآلخرة عياناً وىم يف الدنيا ،ويرون اهلل سبحانو وتعاىل جهاراً وىم يف
الدنيا ،وىذه إشارة ألىل ىذا ادلقام ،ولكن ال ينبغي ذكرىا للعوام ،وال
اإلباحة ُّا يف رللس عام ،لكنها خاصة للخواص.
عمل يبلغ
السؤال الرابع :ىل يقبض اهلل روح أحد؟ وىل ىناك ٌ
ىذه المنزلة؟
الذي يتوىل قبض األرواح عندما نرجع إىل كالم الكرمي الفتاح ىو اهلل،
لكن الذي يتوىل قبض النفس ادلالئكة ،ألن الذي ديوت منا مجيعاً النفس" :
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ُك ُّل نَ ْف ٍ
س َذائَِقةُ الْ َم ْو ِت " (35األنبياء) مل يقل :كل روح ،ألن الروح من
نور اهلل ،فال متوت وال تفوت ،وال تصفها النعوت ،ألهنا صفة احلق سبحانو
حي على الدوام ال ديوت.
وتعاىل ،واحلق ٌّ
وقال اهلل تعاىل يف حق ادلؤمنُت " :الم ِ
ِ
ُت
ذ
اى ُم الْ َمالئ َكةُ طَيٍّبِ َ
ين تَتَ َوفم ُ
َ
اجلَنمةَ ِِبَا ُكْنتُ ْم تَ ْع َملُو َن " (37النحل) من الذي
الم َعلَْي ُك ُم ْاد ُخلُوا ْ
يَ ُقولُو َن َس ٌ
يتوفاىم ىنا؟ ادلالئكة ،وكذلك الكافرين " :والْمالئِ َكةُ ب ِ
اسطُو أَيْ ِدي ِه ْم
َ
َ َ
أَخ ِرجوا أَنْ ُفس ُكم الْي وم َُْتزو َن ع َذاب ا ْذل ِ
ون " (93األنعام) النفس وليست
َ ُ َ ْ َ َْ َ َ ُ
ْ ُ
الروح.
فالذي ديوت يف الدنيا عاجالً ىو النفس ،ونفس ادلؤمن يتوفماىا
ادلالئكة الطيبُت ،ونفس الكفار يوت مفاىا ادلالئكة ادلكلمفُت ،ونفس أكابر
ادلؤمنُت يتوفاىا كبَت ادلالئكة ادلوكل بأمر ادلالئكة ادلكلمفُت بقبض نفوس
ك الْ َم ْو ِت الم ِذي ُوٍّك َل بِ ُك ْم " (44السجدة)
اخللق أمجعُت " :قُ ْل يَتَ َوفما ُك ْم َملَ ُ
ك واح ٌد ،وعزرائيل رئيسهم ،وىو يذىب لألكابر من ادلؤمنُت ،لكن
ليس َملَ ٌ
اآلخرين كل واحد منهم موكل بو َملَك.
وقال اهلل يف حق أىل الكمال األكرب " :اهلل ي تَ و مَّف االنْ ُف ِ
ُت َم ْوِِتَا
سحَ
ََُ
َ
" (17الزمر) من الذي يتوفاىم ىنا؟ اهلل سبحانو وتعاىل ،ولذلك كان من
دعاء الصاحلُت ( :م
(وتوىل قبض روحي بيمناك مع شدة الشوق إىل لقائك يا
فنزه اهلل عز وجل.
رمحن)) وليس ديُت مثل ىذهٍّ ،
فالذي يتوَّف ادلؤمنُت على حسب تقواىم ،وعلى حسب درجة قرُّم
من اهلل سبحانو وتعاىل ،إما ادللَك ادلوكل ُّم ،وإما ادللَك الكبَت ادلشرف
َ
َ
عليهم ،وإما اهلل سبحانو وتعاىل ،وكل ىذا لألنفس ،لكن الروح ال متوت وال
6

تفوت ألهنا من قبضة احلي الذي ال ديوت سبحانو وتعاىل.
السؤال الخامس :زميالتي في العمل يحكين عالقتهن الحميمية
مع أزواجهن ،فهل ىذا حرام؟ وىل يجوز للبنت أن تحكي ألمها ما
حدث معها في ليلة زفافها؟
قال صلى اهلل عليو وسلمم:
{ إِ من ِ
ماس عْن َد اللم ِو مْن ِزلَةً ي وم الْ ِقيام ِة المرجل ي ْف ِ
ِ
ضي إِ َىل ْامَرأَتِِو
ن
ال
ر
َش
أ
ن
م
ٍّ
َ
َ
ْ
َ َْ َ َ َ ُ َ ُ
8
وتُ ْف ِ
ضي إِلَْي ِو ،ثُم يَْن ُشُر ِسمرَىا }
َ
فهؤالء شر الناس منزلة يوم القيامة ،لذلك ال ينبغي لألُم أن تسأل
ابنتها عما حدث معها ،وال لألخت ،وال ألي أحد ،إال إذا كان األمر
يتطلب استشارة من طبيب أو طبيبة ،ويكون يف السر فيما يبنهما وليس
معهما من ينقل الكالم إىل خارج ىذا النطاق.
ت
وح مذر النيب صلى اهلل عليو وسلمم من التفوه بذلك ،فعن أ ْ
َمسَاءُ بِْن ُ
ول اللم ِو صلمى اللمو علَي ِ
ت ِعْن َد رس ِ
م
ود
ن
ال
و
ال
ج
الر
و
م
ل
س
و
و
ُ
ٍّ
يَِز َ
ٍّساءُ قُعُ ٌ
يد أَنم َها َكانَ ْ
َ
ْ
ُ
َ
َ
َ
َُ
َ ََ
َ َ
ال:
ِعْن َدهُ فَ َق َ
ِِ
ِ
ت َم َع َزْوِج َها،
{ لَ َع مل َر ُج ًال يَ ُق ُ
ول َما يَ ْف َع ُل بِأ َْىلوَ ،ولَ َع مل ْامَرأًَة ُُتِْربُ ِبَا فَ َعلَ ْ
ول اللم ِو ،إِنم ُه من لَيَ ُقْل َنَ ،وإِنم ُه ْم لَيَ ْف َعلُو َن،
ت :إِي َواللم ِو يَا َر ُس َ
فَأ ََرم الْ َق ْوُم ،فَ ُقْل ُ
ِ
ك ِمثْل الشميطَ ِ
ان ،لَِق َي َشْيطَانَةً ِيف طَ ِر ٍيق ،فَغَ ِشيَ َها
قَ َ
ال :فَ َال تَ ْف َعلُوا ،فَِإمَّنَا َذل َ ُ ْ
9
ماس يَْنظُُرو َن }
َوالن ُ
 8صحيح مسلم وأبي داود عن أبي سعيد الخدري رضي اهلل عنو
 9مسند أحمد والطبراني عن أسماء بنت يزيد رضي اهلل عنها
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الذي حيكي واليت حتكي كشيطان وشيطانة فعلوا ىذا األمر يف وسط
الطريق ،والناس تشاىدِها!!.
اهلل سًتىم بسًته ،فهل خيلعون سًت اهلل ،ويكشفون ما دار بينهما خللق
اهلل؟!! ال جيوز أن يكون ذلك بيننا مجاعة ادلؤمنُت يف أي مرحلة سنية
للرجل ،حىت ولو قال البعض رلادالً :أقول ذلك لزميلي الذي سيتزوج على
سبيل النصيحة.
ال مانع من النصيحة ،ولكن ال تقول :حدث معي كذا وكذا ،فأنت
تفضح نفسك ،ولكن اضرب مثالً بغَتك ،وتقول مثالً :مسعت أن رجالً من
الناس حدث معو كذا وكذا ،وال حتكي عن نفسك وتفضح نفسك.
وادلصيبة األعظم يف عصرنا أنو قد أصبح ىذا الكالم لذة الدواوين
احلكومية يف كل مصاحلنا بُت النساء والرجال معاً ،جيلسون يف مكتب واحد
فيقول ذلا زميلها مثالً :أنت يا أم فالن يظهر عليك اليوم أنك اغتسلت،
فماذا حدث؟!! وىي تقول لو :وأنت يا فالن زوجتك راضية عنك اليوم،
وأمثال ىذا الكالم الذي نسمعو ،وال حيدث حىت من األنعام ،ألن األنعام
تستًت عند ىذا العمل ،فاجلمل ال يأيت أنثاه إال إذا غطوِها بغطاء وإال ال
يقرُّا ،وىو حريص على ىذا األمر.
إذاً ال بد لإلنسان أن يكون عنده غَتة يف ىذا األمر ،فال يذيعو وال
يشيعو ،حىت ولو كانت زوجتو يف فًتة من الفًتات قصرت يف حقو لسبب
قد يكون طبياً ،أو يكون سبب نفسي وىو سببو ،فال يقول للناس إن فالنة
تًتكٍت وال تفعل يل كذا وكذا ،حىت ولو ألبيها أو أمها.
وماذا يفعل أبوىا أو أمها؟!! أنت عاقل فتتصرف كما ينبغي أن
8

يكون ،والسر بُت الزوجُت ال ينبغي أن خيرج ألحد أبداً مهما كانت درجتو.
ِ
ب ِمن َّ
الذنْ ِ
ب
السؤال السادس :قال صلى اهلل عليو وسلم { :التَّائ ُ
كمن ل ذنْب لو ،والْمستـ ْغ ِفر ِ
ب وىو م ِ
َّ
ِ
يم عل ْي ِو كال ُْم ْستـ ْه ِز ِئ
ق
ن
الذ
ن
م
ْ
ُ
ُ
ْ
ٌ
ُ ُْ ُ
بِربِِّو } 01فأنا أفعل ذنب وأتوب منو ،ولكن رغماً عني أرجع لو ،فهل
أدخل في ىذا الحديث؟

ما دام اإلنسان بعد فعل الذنب يرجع إىل التوبة ويتوب إىل اهلل ،وكلما
أذنب تاب إىل اهلل ،فيكون قد خرج من ىذا احلديث ،لكن الذي يفعل
الذنب ،وييستغفر بلسانو ،وال يندم بقلبو ،وال يشعر خبجل من ربو على
فعل الذنب ،ويقدم عليو مرة أخرى فهو ادلقصود من احلديث.
بعض ادلتشددين قالوا :التوبة ثالث مرات ،فمن تاب ثالث مرات ث
عاد للذنب ال تقبل لو توبة ،وىذا كالم غَت صحيح ،فالعبد كلما أذنب
ورجع إىل اهلل وتاب إىل اهلل ،قَبِل اهلل سبحانو وتعاىل توبتو ،وىذا بنص كالم
اهلل " :وإِ ٍّين لَغ مفار لِمن تَاب وآَمن وع ِمل ص ِ
احلًا ثُم ْاىتَ َدى " (87طو)
َ َ ٌ َْ َ َ ََ ََ َ َ
وقولو " :قُل يا ِعب ِادي الم ِذين أَسرفُوا علَى أَنْ ُف ِس ِهم ال تَ ْقنَطُوا ِمن ر ْمح ِة ِ
اهلل إِ من
ْ َ َ َ َ َْ َ
ََْ
ْ
اهلل ي ْغ ِ
الذنُوب َِ
ُّ
مج ًيعا " (53الزمر) وحىت يفتح الباب أكثر قال ":إِنموُ ُى َو
ر
ف
َ
ََ ُ
الْغَ ُف ِ
يم " (53الزمر).
ُ
ور المرح ُ
فاهلل عز وجل غفور ورحيم ،لكن ادلؤمن عليو أن يرجع إىل اهلل يف
توبتو ،ويستشعر اخلجل من حضرتو ،ويستشعر وقع الذنب ،ويتوب إىل اهلل
 01ابن أبي الدنيا عن ابن عباس رضي اهلل عنهما
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عز وجل نادماً على ما فعل ،وعازماً على عدم العود.
ىو فعل الذنب ،ورجعت نفسو مرة ثانية وضحكت عليو وفعل الذنب
فتوح على الدوام وال يغلق
ثانية ،فهل نغلق باب التوبة؟ ال ،فباب التوبة م ٌ
أبداً حىت تطلع الشمس من مغرُّا ،يعٍت حىت ُترج الروح من جسمها.
السؤال السابع :ىل يجب على اإلنسان أن يكتب وصيتو في
حياتو حتى ولو كان ل يملك شيئاً؟ وما صيغة الوصية؟

امسها وصية ،يعٍت يوصي ِبا يستطيع ،وأقل شيء أن يوصي ِبن يُصلٍّي
غسلو ،ومن يكفنو ،ومن يضعو يف حفرتو ،ويوصي أيضاً أن ال
عليو ،ومن يُ ٍّ
تنوح عليو نائحة ،وأن ال ترن عليو امرأة بصوِتا ،فهذه وصايا كان يُوصي ُّا
أصحاب رسول اهلل ،والصاحلُت من عباد اهلل.
سيدنا عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنو بذاتو ،دلا حان أجلو قال:
صهيب الرومي ،وترك األكابر من أصحاب رسول اهلل ،دلاذا؟ لو
يُصلٍّي علي ُ
رؤية يف ذاك ال شك.
يغسلٍت فالن،
وسيدنا اإلمام الشافعي رضي اهلل عنو دلا جاء أجلو قالٍّ :
وفالن ىذا كان تاجراً ،وليس لو عالقة بالغسل وال غَته ،واإلمام الشافعي
كان كعادة الصاحلُت والعلماء العاملُت يفتح بيتو لضيافة الطالب
وادلتعلمُت ،يعٍت جامعة ولكنها رلانية ،فيها الطعام والشراب والسكن
والكتب ،وكل ىذا على حساب ادلؤسس اإلمام الشافعي ،فكان عندما
ينفد مالو يستدين ،ويكتب ال مدي~ن الذي عليو ،وكانوا يسمون الشيء
الذي يكتب فيو ما عليو باجلريدة.
11

فادلؤمن دائماً يكون معو أجندة ولو صغَتة يكتب فيها مالو وما عليو،
وتكون معروفة لكل من معو ،فإذا جاء أمر اهلل فجأة يعرفون ما عليو لفالن،
وما لو عند فالن ،حىت يسدوا ما عليو ،وخيرج من الدنيا طاىراً نظيفاً.
غسلو،
فلما ذىبوا للرجل التاجر قالوا لو :إن اإلمام الشافعي أوصى أن تُ ٍّ
فقال ذلم :أنا قادم ،ث قال :أين جريدتو؟ فجاءوا لو ُّا ،فقال :ما يف ىذه
علي ،وىذا غسلي لو الذي أوصى بو اإلمام الشافعي رضي اهلل
اجلريدة فهو م
عنو.
وكذلك أوصى أن من يُصلٍّي عليو السيدة نفيسة ،وكانت ال ُترج من
بيتها ،فحملوه إىل بيتها وصلمت عليو السيدة نفيسة تنفيذاً لوصيتو قبل
موتو.
ىذه الوصايا اليت جيب على كل مؤمن أن يوصي ُّا ،وال يُوصي ُّا
َّرد أنو شعر بقرب موتو ،بل يُوصي ُّا من اآلن ،فيقول :يا أوالدي أمر
اهلل يأيت يف أي وقت ،فإذا جاء أمر اهلل فأنا بريء من كل واحدة ُترج
صوِتا ،أو تلطم خداً ،أو تشق ادلالبس ،أو تفعل شيئاً يُغضب اهلل ،وأنا
علي فالن ،وخيتار
وصييت أن أُك مفن يف كفن شرعي صفتو كذا ،ومن يصلي م
واحداً تقياً ألنو شفيع لو عند اهلل سبحانو وتعاىل.
ويسجل يف كتاب ما لو وما عليو ،وكانوا قددياً صادقُت ،فكان يكتب
ما لو وما عليو فقط ،ولكن يف زماننا ىذا أكتب ما يل وما علي ومع ذلك
ادلستندات الرمسية ،حىت ال يأيت أحد يقول :أنا يل مثالً عشرين ألف عند
فالن ،،فنقول لو :أين ادلستند؟ فإذا مل يأت بادلستند فهذا كالم ليس لو
سند ،وال نأخذ بو.
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لكن قددياً كانت اجلريدة تكفي ،وكان عقد القرآن شفوياً ،والزواج كلو
شفوياً ،وادلهر كان شيء قليل وال تُكتب القائمة وال غَته.
مِ
ين آَ َمنُوا إِ َذا
لكن دلا فسدت الذمم جلأنا إىل كتاب اهلل " :يَا أَيُّ َها الذ َ
ِ ِ
َج ٍل ُم َس ًّمى فَا ْكتُبُوهُ " (787البقرة).
تَ َدايَْنتُ ْم ب َديْ ٍن إ َىل أ َ
فينبغي على كل مسلم صغَتاً أو كبَتاً ،عادلاً أو غَت عامل ،أن يُوصي
أىلو باحلق الذي ينبغي عند موت أي مسلم ،حىت لو أن أحداً من العائلة
ينفذون نفس التعليمات ،فنكون قد نفذنا وصايا رسول اهلل صلى اهلل عليو
وسلمم.
وصلى اهلل وسلَّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلَّم
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