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الم عىل املبعوث   الة والسَّ احلمد هلل رب العاملني، والصَّ

 عاملني، وعىل آله وصحبه أمجعني. رمحة لل 

أن    حسام مواف يروهيا الطبيب  قصة  اشتهرت بني الناس  

فأجابه   العبادات  أعظم  عن  بسؤاله  اختربه  املشايخ  أحد 

له  وذكر  بفطرته  من    : الدكتور  وغريها  والصيام  الصالة 

فلام عجز   يقول: ال،  والشيخ  ذلك  اإلسالم، وكل  أركان 

أج  اإلجابة،  هي عن  عبادة  أعظم  بأن  الشيخ  جرب  »   : ابه 

ـ،    « اخلواطر  املحتاجني  وإعانة  اآلخرين  مساعدة  أي  ـ 

 ٹ ٹ ٹيئواستدل عىل ذلك بقوله تعاىل:  

 ڄ ڦ ڦ ڦڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

ثم  ،  ]املاعون[  ىئڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

يف   كله  القرآن  أن  الشيخ  ذلك  اخلواطر » ذكر  ثم  « جرب   ،
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استطرد الطبيب وهو حيكي هذه القصة وذكر مؤيًدا لفكرة  

وغري    ذلك الشيخ أنَّ حتويل القبلة كان جرًبا خلاطر النبي  

ذلك، ثم ذكر قصة حدثت معه وكيف أنقذه اهلل من املوت  

 بسبب جربه خلاطر مريض يف يوم اسرتاحته. 

 : قول رًدا عىل هذا الكالم ن ف 

ا، ورددها   -1 لقد انترشت هذه القصة انتشاًرا كبرًيا جدًّ

كثري من اخلطباء والوعاظ ودعاة الفضائيات، وذلك حلب  

مل   وإن  واألحاسيس،  للعواطف  املثرية  للقصص  الناس 

.  سليم    رشعي    تأصيل  ، و صحيحة    عىل عقيدة    تكن مؤسسة 

إىل   القصة  نسب  منهم  كثرًيا  إن  متولي  ثم  محمد  الشيخ 

وهو  الشعراوي  ـ  موايف  حسام  الدكتور  كذب  وقد   .

ـ نسبتها إىل   ، ورفض اإلفصاح  الشعراوي صاحب القصة 

به   أعلم  فاهلل  املسألة،  هذه  له  ذكر  الذي  الشيخ  اسم  عن 

 وبمكانته يف العلم والفقه. 
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له    -2 خواطرهم  وجرب  املحتاجني  إعانة  أنَّ  ريب  ال 

أمهية ومكانة يف الرشيعة، وجاءت نصوص عديدة حتض  

ذلك  تعاىل:  ،  عىل   ىئ ىئ ېئېئ ېئ ۈئيئكقوله 

 مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ

 ىئخت حت جت يب ىب مب خب حب جب ىئيئ

وغريها كثري، فالعدول عن هذه النصوص الرصحية  ]البقرة[  

يف املسألة إىل نصوص ليست يف قوة داللتها كتلك يف هذا  

إنما كان لزرع عقيدة جديدة وتغيير ف عقائد الناس  املقطع،  

كان عن حسن نية من غري قصد    ، وربام وفطرتهم الصحيحة 

وال إدراك ألبعاد هذا األمر اخلطري، لكنه بال شك حتريف  

 للدين وقلب للحقائق وتغيري ألركان اإلسالم. 

جرب  » اآلية التي استدلَّ هبا ذلك الشيخ عىل تقديم    -3

ما    « اخلواطر  نقيض  عىل  تدل  إنام  والصيام،  الصالة  عىل 

ريف الدين بقصد  قصده، وهذه سنة وعادة يف من حياول حت 
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فال بد    ، ويستدل عىل ذلك من الكتاب والسنة   ، أو بغري قصد 

أن يكون الدليل الذي استدلَّ به دالٌّ عىل عكس مراده وهذا  

من حفظ اهلل لكتابه ودينه، فاآلية تتكلم عن الكافر الذي ال  

يراعي حق اهلل وال حق عباده، فكذب بدينه ورشعه ودخل  

أركان  من  العبادات  كل  ذلك  ومل    يف  واإلسالم،  اإليامن 

يراعي حق عباده يف اإلحسان إليهم فجمع الرش كله، وأما  

، فهذه مجلة  استئنافية  ]املاعون[  ىئڃڃ ڃيئقوله:  

الشديد  الوعيد  فيه  آخر،  حكاًم  تتضمن  باهلالك    جديدة 

فأين   الصالة عن وقتها،  تأخري  يتعمدون  الذين  للمصلني 

جرب  » تأخري مرتبة الصالة عن    يف   الواضح   بعد هذا البيان 

 بله جعله أعظم العبادات؟!!.    « اخلواطر 

العالقات    -4 م  يقدِّ الذي  ـ  للدين  النفعي  التفسري 

األخالقية من اإلحسان لألخرين ومساعدة املحتاجني عىل  
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بجعلها   العبادات  ملعاين  وحتريف  بل  الرشعية،  العبادات 

ان من أكرب  والذي ك   ، ذات أهداف أخالقية دنيوية وحسب 

أمثال   الفالسفة  من  املالحدة  سينا دعاته    والفارابي   ابن 

ـ    الحركيين وغريهم، وتبعهم مجاعات من   عىل هذا األصل 

ظاهٌر جًدا يف هذا املقطع الذي مل يعترب الصالة والصيام من  

ج    الدكتور أعظم العبادات وقدم عليها غريها، ثم جاء   وخرَّ

غريبً  تفسرًيا  الشيخ  ذلك  تأصيل  ي  عىل  مل  أحد،  ا  إليه  سبق 

ورضاه، مع أن اهلل    وجعل حتويل القبلة جلرب خاطر النبي  

العلة يف   السابقة    تغيري نصَّ عىل   ڃ ڃيئبقوله:  القبلة 

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ

، فكان التحويل اختباًرا ملتابعة  [ 143]البقرة:   ىئڌڎ ڌ ڍ

املسلمني لنبيهم وعدم االعرتاض عىل أمر اهلل، وملعرفة من  

يصح   فال  تامة،  ومتابعته  صحيًحا  إيامنه  يكون  فال  يرتدَّ 

العدول عن العلة املنصوصة الصحيحة يف حتويل القبلة إىل  
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وجرًبا خلاطره.      ألجل رىض النبي   القول بأنَّ ذلك كان 

شيخ   قال  أصاًل،  اهلل  رشع  من  تكن  مل  األوىل  والقبلة 

ل بعد المسيح، مثل: استحالل لحم  » اإلسالم:   وأما ما ُبدِّ

ومثُل:   المسيح،  يبحه  ولم  اهلل  مه  حرَّ مما  وغيره  الخنزير، 

ور   رق، واتخاِذ الصُّ الة إلى الشَّ إسقاط الِختان، ومثُل: الصَّ

الكن  فإن هذه  ف  ْهبانيَّة،  الرَّ واتباع  ليب،  الصَّ وتعظيم  ائس، 

وال   المسيُح  ال  األنبياء،  من  نبيٌّ  يشرعها  لم  شرائُع  كلَّها 

غيُره، خالفوا بها شرع اهلل الذي َبَعَث به األنبياء من غير أن  

   «. يشرعها اهلل على لسان نبي 

ل دين المِسيح »  حيُح لمن بدَّ  التأصيل. . ط. مركز  68  / 2  «  الجواُب الصَّ

ها فرتة من الزمن ثم حّولت إىل   فلام جاء اإلسالم، أقرَّ

ق   جلعل الكعبة هي القبلة، كان لسابق    النبي    الكعبة، فتشوُّ

القبلة التي حيبها اهلل ويرضها  فكان رضاه    ، علمه بأهنا هي 

الم تابًعا لرىض اهلل تعاىل فهو يرىض عامَّ  الة والسَّ عليه الصَّ 
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ا  ، ولذلك كان يقلب وجهه يف السامء  لَّ عزَّ وج   هلل ي ريض 

 ينتظر األمر بالتحويل. 

العبادات    -5 أعظم  لآلخرين  اإلحسان  عل  ُي  كيف 

الة والصيام، والوعيد الذي جاء يف ترك  ومقدمة عىل الصَّ 

هذه األركان مل يأت مثله يف غريه من األوامر الرشعية ما  

غفلة    عدا التوحيد فال يغفر اهلل ملرشك أبًدا، وليس هذا إال 

المراد  عن   وعن  االنسان  خلق  من  الصحيح  المقصود 

التكليف  من  وهو الحقيقي  أال  تتضمن    : ،  التي  اهلل  عبادة 

، وأنَّ غاية  كمال الحب والخضوع والذل لعظمته سبحانه 

يكون   أن  ُيب  إنام  املصلحني،  وعمل  الساعني  سعي 

ويرضاه  اهلل  حيبه  الذي  الغرض  هذا  حقه    : وهو   ، لتحقيق 

خل  املحتاجني علينا وألجله  خواطر  فجرب  يكن    قنا،  مل  إن 

وإال هو عمل ألجل إرضاء النفس وحتصيل    ألجل ذلك 

فالنفس جمبولة عىل    ، املقابل الدنيوي وجذب حب األخرين 
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حب من أحسن إليها، والرشيعة جاءت لتوجيه النفس إىل  

 . ما ينفعها، وال ينفعها إال أن تعمل لرىض رهبا 

اهلل ا   -6 أنَّ  علم رمحك    على اإلطالق   األعامل   أفضل  

  العلامء   وفهم   النصوص   مدلوالت   ء ضو   عىل   جنسها   باعتبار 

   : وتوجيهها   هلا 

  للعمل   وامتثااًل   ا واعتقادً   ا تلفظً   وحتقيقهام   الشهادتان 

  األصل   وهي   اإلسالم،   يف   الرجل   يدخل   فبهام   بمقتضامها، 

   . الدين   خصال   وسائر   األركان،   بقية   حتته   يندرج   الذي   العظيم 

  اهلل   كتاب   يف   الصالة   قرينة   هي   إذ   ؛ الزكاة   ثم   ، الصالة   ثم 

  ، الواجبات   سائر   ثم   ، األركان   بقية   ثم   النصوص،   عامة   ويف 

  هريرة   أب   حديث   ظاهر   هو   ما   عىل   الوالدين   بر   وأفضلها 

  أنه   عىل   فدل   الصالة،   بعد   الوالدين   بر   ذكر   فقد   اهلل عنه   ريض 

 . اإلسالم   أركان   بعد   الواجبات   آكد 
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  طلب   أفضلها ف   ، العبادات   نوافل   الواجبات   بعد   يأت   ثم 

  أفضل   الثالثة   األعامل   فهذه   ، الذكر   ثم   الجهاد ثم    العلم 

  من   منها   واحد   كل   يف   جاء   وقد   الفرائض،   بعد   األعامل 

  األعامل   أفضل   أنه   ظاهره   ما   العلم   أهل   وكالم   النصوص 

 . الواجبات   بعد 

نَّ  إ :  قال رسول اهلل  قال:    أب هريرة ريض اهلل عنه عن  

ب ق ا ت م ِب، و الَحر ُتُه ب ن آذ   د ق يًّا ف ل ي و ى ل اد َمْن ع :  ال ق   اهلل     رَّ

َزاُل  ا ي م ِه، و ي ل ُت ع َرض ت ا اف مَّ يَّ م ل بَّ إ ح ٍء أ َشي ْبِدي ب يَّ ع ل إ 

ي د ب ع  إ ق ت ي  ُب  ب ل رَّ ُأح ِل ح اف النَّو يَّ  ف تَّى  َأح ذ إ بَُّه،  ك ب ب ا  ُت  ن ُتُه: 

ال  ي ذ َسْمَعُه  ب م س ي  و ُع  ال ص ب ِه،  ُيب ذ َرُه  ب ص ي  و ُر  ال د ي ِه،  ي  ت ُه 

ب َيب  و ه طُِش  ال ل ج ر ا،  َيم ت ُه  و ه ب ِشي  ي  أُل ن ل َسأ   ن إ ا،  نَُّه،  طِي ع ي 

أُل َتع اس   ن ئ ل و  و ِعيذ اَذنِي  ُه،  ت م نَّ د ر ا  ع دَّ أ َشي   ن ُت  ف ن ٍء  ُلُه  اع ا 

ِدي ع َتر  .  اَءَتهُ س ُه م ر ك ا أ ن أ َت و و َرُه الم ِن، َيك م َنْفِس الُمؤ   ن دُّ

 واهلل أعلم.     . ( 6502)   أخرجه البخاري 


