بسم هللا الرحمن الرحٌم
عشرة أشٌاء تحجب عن هللا
السعادة بالقرب من هللا والشقاء فً البعد عنه:
أٌها األخوة المإمنون ...من الحقائق المقطوع بها أن كل السعادة فً القُرب من هللا ،وكل األمن والطمؤنٌنة
فً طاعته ،وكل الرضا بقضائه وقدره مِن خالل َمعْ ِرفته ،وكل التفاإل فً المستقبل مِن خالل تعلُّق األمل به.
هللا هو كل شًء ،عنده السعادة ،وعنده األمن ،وعنده التوفٌق ،وعنده الرضا ،وعنده كل ما تطمح إلٌه،
ٌ
حقٌقة وحٌدةٌ هً هللا،
وفً البُعد عنه كل الشقاء ،وكل اإلخفاق ،وكل اإلحباط ،وكل القلق ،وكل التشاإم،
كل شً ٍء ٌقرِّ بك مِنه هو تمام العقل ،والهدى ،والتوفٌق ،والصواب ،والتفوّ ق ،والفوز ،والفالح.
كل شً ٍء ٌحجبك عنه ،هو عٌن الخطؤ ،والخلل ،واالنحراؾ ،والشقاء ،والهالك.
إذاً السعادة فً القرب ،والشقاء فً البعد ،السعادة فً الطاعة ،والشقاء فً المعصٌة ،األمن فً الطاعة،
ٌ
حقٌقة مقطو ٌع بها ،هذه الحقٌقة ٌنبؽً
والخوؾ فـً المعصٌة ،التوفٌق فً الطاعة ،والتعسٌر فـً المعصٌة ،هذه
أن تكون أمام عٌن كل مإمن،
من ابتغى أمراً بمعصٌ ٍة كان أبعد مما رجا ،وأقرب مما اتقى،
فحالة اإلنابة إلى هللا ،حالة الصُلح مع هللا ،حالة اإلحساس بطاعة هللا ،حالة أن تكون فً ظل هللا ،حالة أن
ٌ
حالة ال تعدلها حالة ،وال ٌعلو علٌها أٌّة حال ٍة ٌملِكها اإلنسان ،وحالة البُعد ،والمخالفة،
تكون مُخلصا ً هلل ،هذه
والمعصٌة ،والجفوة ،واالنحراؾ ،هو الشقاء بعٌنه.
إنسان على وجه األرض ،اآلن صار عدد بنً البشر ستة آالؾ ملٌون،
وال تنسوا أٌها األخوة ،أن كل
ٍ
تؤ ّكدوا أن ستة آالؾ ملٌون جمٌعا ً لهم هدفان أساسٌان :السالمة والسعادة .والسالمة والسعادة تتحققان فـً طاعته،
وفً اإلقبال علٌه ،وفً القُرب منه ،وفً اإلنابة إلٌه ،وفـً إقامـة حدوده ،وفـً المبادرة إلـى خدمة َخ ْلقِه،
والشقاء ،والقلق ،والخوؾ ،والٌؤس ،والضجر ،والملل ،والسؤم فً البعد عنه.
حالك مع هللا:
حجب عنه؟ متى تشعر
أٌها األخوة ...أنت من خالل التجربة مع هللا أال تعلم ما الذي ٌبعدك عن هللا؟ متى ُت َ
بالجفوة منه؟ متى تشعر أنك قرٌبٌ منه؟ أال تشعر؟ إذا كان اإلنسان ال ٌشعر فهذه مشكلة كبٌرة جداً ،قال العلماء:
المنافق ٌعٌش أربعٌن سنة بحال واحد ،أما المؤمن ٌتن ّقل فً الٌوم الواحد أربعٌن حالً
ألٌس هناك عمل أبعدك عن هللا؟ قمت لتصلً فرأٌت الطرٌق ؼٌر سالك؟ ألٌـس هناك عم ٌل قربك إلى هللا؟
ماذا تشعر عقب إنفاق المال؟ ماذا تشعر عقب أداء الصالة المتقنة؟ ماذا تشعر عقب قراءة القرآن؟ ماذا تشعر إذا

كنت صادقا ً ،إذا رحمت إنسـانـا ً ،إذا أنصفت إنسانا ً ،إذا أمـرت بالمـعروؾ ،إذا نهٌت عن المنكر ،إذا أكرمت
ضٌفا ً ،إذا لبٌّت دعو ًة ،إذا نطقت بالحق؟
فمن الالزم بعد زمن من إلتزامك ،أن تشعر أنه صار لدٌك مقٌاس حساس :هذا العمل جعلنً أقبل ،أما هذا
العمل فجعلنً أحجب عن هللا عز وجل.
قال لً أخ :صار عنده إطالق بصر نوعا ً ما فً عمله ،هذا اإلطالق للبصر حجبه عن هللا عز وجل ،فلما
باتصال باهلل عز وجل.
عاد إلى ؼض البصر ،شعر
ٍ
أخوتنا الكرام ،أنا أخاطبكم واحداً واحدا :ألم ٌصبح عندك نوع مـن المٌزان ،ما الذي ٌقربك وما الذي
ٌبعدك؟ ما الذي ٌسعدك وما الذي ٌحجبك؟
أشٌاء تحجب عن هللا:
ٔ .حجاب فساد العقٌده:
أضع بٌن أٌدٌكم نموذج من هذه العقائد الفاسدة:
إذا اعتقد المرء أن هللا عز وجل خلق اإلنسان ،وكتب علٌهه الكفهر ،وأجبهره علهى أن ٌعصهٌه ،وأماتهه كهافراً،
وجعله فً جهنم إلى أبد اآلبهدٌن ،مهـن دون سهب ٍ
ب َمهن ال َعبهد ،ألن هللا عهز وجهل (كمها ٌتهوهم) ٌقهول :ال ٌسهؤل عهـما
ٌ
ٌ
وقبضة إلى النار وال أبالـً ،واإلنسان حٌنمها ٌخلهق ٌكتهـب
وقبضة إلى الجنة وال أبالً،
ٌـفعل ،وعدلـه ؼٌر عدلنا،
أجلـه ،ورزقه ،وشق ًٌ أو سعٌد ،وانتهى األمر ،ولكـن فٌ َم العمــل؟ اعملوا فك ٌل مٌس ٌر لما ُخل َِق لـه،
الجبْرٌّة ،أمهام الشهعور أن هللا عهز وجهل قه ّدر علهى إنسهان أن ٌكهون كهافراً دون سهب ٍ
ب
إنسان أمام هذه العقٌدة َ
نهار إلهى أبهد اآلبهدٌن ،فمهاذا تفعهل؟
منه ،وأجبره على أن ٌشرب الخمر وأن ٌزنً ،ثم أماته كهافراً ،ثهم وضهعه فهـً ٍ
مثل هـذه العقٌدة ُتحجبك عـن هللا قطعا ً،
أكبر حجا ٍ
ب بٌنك وبٌن هللا أن تسًء الظن به..
س ْو ِء
ال َّظا ِّنٌنَ بِ َّ ِ
س ْو ِء َعلَ ٌْ ِه ْم َدائ َِرةُ ال َّ
اَّلل َظنَّ ال َّ
(سورة الفتح :من آٌة)ٙ :

اَّلل َغ ٌْ َر ا ْل َح ِّق َظنَّ ا ْل َجا ِهلِ ٌَّ ِة
ٌَ ُظ ُّنونَ ِب َّ ِ
(سورة آل عمران :من آٌة)ٔ٘ٗ :

هذا أكبر حجاب عن هللا ،لذلك أخطر شًء فً حٌاة المسلم عقٌدةٌ فاسدةَ ،تلَقفها دون أن ٌمحّ صها ،تلقفها
دون أن ٌدقق فٌها ،لهذا العلماء قالوا:
ل ٌمكن أن تقبل العقٌدة تقلٌداً
ولو قُ ِبلَت العقٌدة تقلٌداً لكـان كل أهل الفرق الضالة معذورون عند هللا ،ألن العقٌدة ،البد أن ٌكون أساسها

صحٌحا ً سلٌما ً ،أمـا أن تقولٌ :ا ربً فالن قال لً كذا فصدقته ،ال ثم ال..
قال تعالى:
اعلَ ْم أَ َّن ُه َل إِلَ َه إِ َّل َّ
َف ْ
هللا ُ
(سورة محمد )

اعلَ ْم.
لم ٌقل سبحانه :فقُل .بل قالَ :ف ْ
أٌها األخوة ...أكبر حجا ٍ
ب بٌنك وبٌن هللا سوء الظن به ،بل إن أكبر معصٌ ٍة على اإلطالق تفوق اإلثم
والعدوان ،والفحشاء ،والمنكر ،والكفر ،والشرك ،أن تقول على هللا ما ال تعلم ،بل قال العلماء:
إن العوام ألن ٌرتكبوا الكبائر أهون مِن أن ٌقولوا على هللا ما ال ٌعلمون ،وإن هذا العلم دٌن فانظروا عمن
تؤخذون دٌنكم..
قال ابن عمر رضً هللا عنه:
دٌن َك دٌنك إنه لحمك ودمك
) من كنز العمال :عن ابن عمر (

هناك قصص لها فعل ال ُكفر تماما ً ،هـناك قصص تإ ِّكد فحواها أن هللا لٌس بحكٌم ،ولٌس بعادل ،أكبر
حجا ٍ
ب بٌنك وبٌن هللا أن تسًء الظن به ،أكبر حجاب بٌنك وبٌن هللا أن تظن به ظن الباطل..
اَّلل َغ ٌْ َر ا ْل َح ِّق َظنَّ ا ْل َجا ِهلِ ٌَّ ِة
ٌَ ُظ ُّنونَ ِب َّ ِ
(سورة آل عمران :من آٌة)ٔ٘ٗ :

هذا أكبر حجاب ،لذلك صححوا عقٌدتكم ،واعلم أن هللا عز وجل كامل كماالً مطلقا ً ،وال َتقبل علٌه ظلما ً،
تجده ٌقول لك:
ورهَا َو َت ْق َواهَا
س َّواهَا (َ )7فأ َ ْل َه َم َها فُ ُج َ
س َو َما َ
َو َن ْف ٍ
) سورة الشمس (

وهللا بٌن تفسٌرٌن ما بٌن الكفر واإلٌمان ،إذا فهمت أن هللا خلق فً النفس الفجور ،فو هللا هذا كفر ،أما إذا
قلت إن هللا فطرها فطر ًة تعرؾ فجورها من تقواها ذاتٌا ً ،فهذا كمال ،هذا عٌن الكمال ،أعطاك ُم ْشعِر ذاتً ،ال
تحتاج إلى َمن ٌُ َعلِّمك ،حٌنما تخطًء تدرك أنـك مخطًء مباشر ًة ،ذاتٌا ً.
أحٌانا ً ٌقول لك :المإمن ٌدخل الجنة وإن زنا وإن سرقٌ ،فهمها بعض الناس ،وإن ٌزنً ال ،لكنها :وإن
زنا ،إذا كان قد زنا فً الماضً ،فً جاهلٌته وتاب هللا علٌهٌ ،دخل الجنةٌ ،فهمونها ولو كان زانٌا ً ٌدخل الجنة،
ٌ
مسافة كبٌرة جداً
قال تعالى:
َو َل ٌَ ْز ُنونَ
(سورة الفرقان :من آٌة)ٙ6 :

اتهام هلل ضمنًٍ بالظلم
ظن سًّ ٍء باهلل عز وجلٌ ،حجبك عن هللا ،كل عقٌد ٍة فاسد ٍة تحجبك عن هللا ،كل
فكل ٍ
ٍ

أو عدم الحكمة ٌحجبك عـن هللا ،حسن الظن باهلل ثمن الجنة..
س ْو ِء
ال َّظا ِّنٌنَ ِب َّ ِ
س ْو ِء َعلَ ٌْ ِه ْم َدائ َِرةُ ال َّ
اَّلل َظنَّ ال َّ
(سورة الفتح :من آٌة)ٙ :

ٕ .حجـاب الشرك:
ك َخفًِّ  ،من ٌعبد إلها ً صنما ً هذا شر ٌ
ك جل ًٌ وشر ٌ
والشرك كما تعلمون ،شر ٌ
ك جل ًٌ.
ٌ
صدٌق لً إلى معبد إلحدى الطوائؾ ،معبد ضخم جداًٌ ،قع فً ضاحٌة من
فقد كنت فً أمرٌكا ،فؤخذنً
ٌ
ص َن ٌم
ضواحً لوس أنجلوس ،المدخل مخٌؾ ،أقواس ،وزخـارؾ رائعة جداً ،وفً صدر هذا البناء
ؼرفة فٌها َ
كبٌر ،مصنوع من البرونز ،وقد ُ
طعِّم بالذهب الخالص ،وامتأل صدر هذا الصنم باأللماس ،من أرقى أنواع
األلماس ،فهذا الصنم وحده َكلؾ مالٌٌن مملٌنة وصنمان آخران ،ورأٌت واحداً من أتباع هذا الدٌنٌ ،نبطح على
األرض بكامله ،انبطاحا ً كامالً ،فهذا هو السجود لهذا الصنم ،وقٌل لً إن بعضهم مثقفون ،ورأٌت فً مدخل هذا
المعبد كسارة لجوز الهند ،سؤلت :لماذا هذه الكسارة؟ قال :هذه ألن اإلله ٌحب جوز الهند ،تكسر له حبات جوز
الهند ،وتقدم له مسا ًء ٌؤكلها باللٌل .هذا الصنم من البرونز ٌؤكل باللٌل ،هذا اسمه شرك جلً.
أما الملٌار ومئتا ملٌون مسلم ،قد ال ٌنجو إال قلة منهم مِن الشرك الخفً،
قال تعالى:
اَّلل إِ َّل َو ُه ْم ُم ْ
ش ِر ُكونَ
َو َما ٌُ ْؤمِنُ أَ ْك َث ُر ُه ْم بِ َّ ِ
) سورة ٌوسف (

بإنسان مِن دون هللا ،لمجرد أن تتوهم أن
لمجرد أن تعتمد على إنسان مِن دون هللا ،لمجرد أن تضع أملك
ٍ
زٌداً ٌرفعك ،وعُبٌداً ٌخفضك ،وأن فالنا ً ٌرزقك ،وأن عِ النا ً ٌحرمك ،هذا شرك..
أخوف ما أخاف على أمتً الشرك الخفً ،أما إنً لست أقول إنكم تعبدون صنما ً ول حجراً ،ولكن شهوةٌ
خفٌة وأعمال ٌ لغٌر هللا
هذا حجاب الشرك ،فالتوحٌد التوحٌد..
هللا إِلَها ً آَ َخ َر َف َت ُكونَ مِنَ ا ْل ُم َع َّذ ِبٌنَ
َف ََل َتدْ ُع َم َع َّ ِ
) سورة الشعراء (

والشـرك الخفً مخٌؾ ،وعقابه ألٌ ٌم وشدٌد ،ألن هللا ٌإ ّدب من أشرك به ،وقد ٌُحْ ِب ُ
ط عمله.
ضل ،وقد تعتمد على
الشرك الخفً .معتمد على إنسان ،وقد تعتمد على مالك ،و َمن اعتمد على ماله َ
خبرتك ،وقد تعتمد على ذكائك ،وقد تعتمد على أتباعك ،وقد تعتمد على َن َس ِبك ،وقد تعتمد على رصٌدك فً البنك،
كله شر ٌ
مؤمن حٌنما تتصل بـه هاتفٌا ً،
إنسان قوي ،تظن أنك فً
ك خفًٌ ،نبؽً أن تعتمد عـلى هللا ،وقد تعتمد على
ٍ
ٍ
هذا أٌضا ً شرك ،المإمن الصادق ال ٌعتمد إال على هللا ،فـالشرك الخفً ،حجابٌ ٌحجبك عن هللا.
المشـرك ٌمشً فً طرٌق مسدود ،ألن هذا الذي أشركته مع هللا ال ٌملك لك نفعا ً ،وال ضراً ،وال

موتا ً ،وال حٌا ًة ،وال نشوراً ،ضعٌؾٌ مثلك.
َع القولٌة:
ٖ .حجاب ِ
البد ِ
فهناك أقوال ٌقولها العامة ما أنزل هللا بها من سلطان ،لٌس لها أصل فً الدٌن..
ٌقول لك :هللا عز وجل ٌعطً الحالوة لمن لٌس له أضراس .ما هذا الكالم؟ هذه بدعة قولٌة.
أو ٌقول :امش بجنازة وال تمش بجوازة .هذه بدعة قولٌة لٌس لها أصل.
أو ٌقول :سالمتك ٌا رأسً .أي علٌك أن تنجو بنفسك وال تعبؤ بؤحد .ونسوا :ومن لم ٌحمل ه ّم المسلمٌن
فلٌس منهم.
أو ٌقول لك :الناس " ال ٌتشاكلوا "،
الذي ٌخالط الناس وٌصبر على أذاهم خٌ ٌر ممن لم ٌخالطهم ولم ٌصبر على أذاهم
) من الجامع ألحكام القرآن (

أو ٌقول :أنا حلفت ٌمٌن أال أخدم إنسانا ً.
ولكن النبً قال:
اصنع المعروف مع أهله ومع غٌر أهله ،فإن أصبت أهله أصبت أهله ،وإن لم تصب أهله فأنت أهله
) من الجامع الصغٌر :عن علً (

آتٌكم بؤقوال كلها بدع قولٌة ،بدع قولٌة ما أنزل هللا بها من سلطان كالم ؼٌر صحٌح ،كالم ؼٌر متوازن..
ٌقول لك :طاسات معدودة بؤماكن محدودة .فهذا اإلنسان شارب الخمر لٌس له ذنب ،مقدر علٌه أن ٌشرب
ٌ
قولٌة تحجب عن هللا عز وجل.
الخمر عدد مـن الطاسات بمكان محدد ،هذه كلها بد ٌع
هذا كالم فارغ ،البدع القولٌة تحجب عن هللا عز وجل .تجعل اإلنسان أنانٌا ً ،منافقا ً ،شدٌد الخوؾ ،جبانا ً،
هلوعا ً ،منوعا ً ،جذوعا ً.
أو ٌقول :خبً قرشك األبٌض لٌومك األسود .أيْ إٌاك أن تنفق.
أو ٌقول :الدراهم مراهم.
فهذا شرك خفً ،قالها واحد ،فؤذاقه هللا مصٌبة وهللا تدع الحلٌم حٌران ،وال تحل بالمال ،وهـو ؼنً جداً،
قال :الدراهم مراهمٌ ،نحل كـل شًء بالدراهم .قعد بالزنزانة ستٌن ٌوما ً ،تفضل حلها بالدراهم ،ما دام معك أنت
مراهم ،هذه كلها بد ٌع قولٌة تحجب عن هللا عز وجل.
ٗ .حجاب البدع العملٌة:
لٌس هناك اتفاق بٌن الزوجٌن ،نحضر ملح ،نذوبه بالماء ،ونسكبه بطرٌقهم.
أو تحضر بقلة ،وتسلقها ،وتتؽسل فٌها ،فٌصبح ود بٌن الزوجٌن وهللا المجتمع ممتلئ بالبدع العملٌة.

إذا مات أحدهم :راقب ،أول خمٌس ،وثانً خمٌس ،وثالـث خمٌس ،واألربعٌن والسنوٌة ،وثـالثة سنوات
وأخته البسة أسود ،أعمت قلب زوجها ،ثالث سنٌن تلبس األسود ،هذه كلها بدع ،ال ٌحل المرأ ٍة أن تحد على ؼٌر
ثان ،فهذه طقوس الحزن.
زوجها أكثر من ثالثة أٌام ،الزوجة موضوع ٍ
هذا حال الناس ،هذه بدع عملٌة ما أنزل هللا بهـا من سلطان ،بالحفالت ،باألعراس ،بالمآتم ،بالمآسً،
بالسفر.
ٌجب أن ٌضع حذوة حصان على ظهر السٌارة ،وإذا وضع حذوة فال على السٌارة من بؤس ولو على
البدَع العملٌة ُت َه ٌْمِن
ركابها ٌضع مصحؾ بالسٌارة وٌسب الدٌن ،ما هذا المصحؾ الذي تضعه؟ مئات بل ألوؾ ِ
على المسلمٌن ،وهً تحجبهم عن هللا عز وجل.،
٘ .حجاب أهل الكبائر الباطنة:
لدٌهم كبر ،هـناك كبائر باطنة ؼٌر ظاهرة ،الشعور أنك وحدك ال ُم ْه َتدي ،وأن هللا لك وحدك ،وأن الج ّنة لك
وحدك ،وأن كل هإالء الناس الذٌن لٌسوا عـلى شاكلتك ،ضالون ،ضائعون ،مصٌرهم إلى النار ،هذه أكبر بدعة
باطنة ،من الكبائر الباطنة :أن تتوهم أنك وحدك الناجً ،وأن تسًء الظن بالناس ،وأن تقول :هلك الناس،
من قال هلك الناس فهو أهلكهم،
أيْ هو أشدهم هالكا ً ،أو هو الذي أهلكهم وهم لٌسوا كذلك ،فهو أهل َكهم ،أو أهل ُكهم.
أهل الكبر .وهو فً طاعة هللا مت َكبِّر ،حـتى قال اإلمام ابن عطاء هللا السكندري:
رب معصٌة أورثت ذلً وانكساراً خٌ ٌر من طاع ٍة أورثت عزاً واستكباراً
فٌه كبر ،وفٌه عُجب ،الكبر على اآلخرٌن ،أمـا العُجْ بٌ :تٌه بنفسه ،فٌه رٌاء ،فٌه حسد ،فٌه فخر ،و
ُخ ٌَالء ،و اعتزاز بقٌم جاهلٌة :أنا ابن فالن .خٌر إن شاء هللا.
دخل على النبً رجل أصابته رعدة من شدة هٌبته ،قال:
هون علٌك إنما أنا ابن امرأ ٍة من قرٌش كانت تأكل القدٌد بمكة
ما قال له :أنا هاشمً ،من بنً عدنان ،جدي قصً ،قال له:
هون علٌك إنما أنا ابن امرأ ٍة من قرٌش كانت تأكل القدٌد بمكة
)من الدر المنثور :عن جرٌر(

لدٌه خٌالء بالنسب ،وخٌالء بالمال ،أنا أكثر منك ماالً وأعز نسبا ً ٌقول لك :أنا عندي أموال ال تؤكلها
النٌران ،وربنا عز وجل له ِح َكم كبٌرة جداً...
شخص لـه عمل تجاريّ وعمله رائج جداً ،طلبات وبٌع ،وشراء ،مالٌٌن بٌن ٌدٌه ،جاءه مهندس ،مإمن،
شاب منضبطٌ ،خطب ابنتهَ ،كشر ،وقال له :كم دخلك فً الشهر؟! أعطاه رقما ً جٌداً جداً ،قال له :هذا ال ٌكفً
ابنتً ٌوما ً واحداً ،فطرده بؤن قال له :لٌس لك عندنا الٌوم نصٌب.

وهللا أحد إخواننا حدثنً بقصته وهو قرٌب له .قال لً :بقدرة قادر توقؾ عمله ،وهو طالب طلبات وعلٌه
التزامات مالٌة فلكٌة ،وتوقؾ عمل المعامل ،ومُنع من بٌع بضاعته ،وأفلس .وعاود هذا الخاطب المحاولة مرة
أخرى وخطب ابنته ،وتزوجها ،واشتؽل عمه عنده محاسبا ً ،وخالل سنتٌن ،تحوّ ل من مالٌٌن مملٌنة بٌن دٌه،
ومـِن كِبر فٌه إذ رفض خاطب ابنته المإمن ،الطٌب ،المتواضع المهندس ،ثم أصبح ٌعمل عند صهره محاسبا ً،
فاهلل كبٌر.
فهذه عاقبة الكبر ،هذا حجاب أهل الكبائر الباطنة ،الكبر ،العُجب ،الرٌاء ،الحسد ،الفخر ،الخٌالء ،التو ّهم
أنك فوق الناس ،الناس كلهم ضائعون ،هذا كبر ،هذا عجب ،هذه كبائر باطنة تحجب عن هللا عز وجل ،وال ٌدخل
الجنة من كان فً قلبه مثقال ذر ٍة مِن كبر.
ذكرت مرة من باب الطرفة :أن اإلنسان ٌؤتٌه ضٌوؾ أحٌانا ًٌ ،ؤتٌه عشرون رجالً مثالً ،وال ٌوجد عنده
شًء لضٌافتهم ،فوجد فً البراد كٌلوٌن من اللبن ،فقال لزوجته :ضعً خمسة أمثالهما ما ًء وملحا ً وضعً ثلجا ً
لٌصبح "عٌران" ،لكٌلوٌن مـن اللبن أُضٌؾ لهما عشرة كٌلو من الماء ،هذا شراب لذٌذ ،والعٌران شًء طٌّب،
هذا من الكٌلوٌن من اللبن لو أصابهما نقطة بترول ،نقطة زٌت كاز ،هل ٌشربان؟ ال ،لكنهما قبال خمسة
أضعافهما ما ًء ،وكذلك الكبر ٌفسد العمل ،كما ٌفسد الخل العسل.
فالذي عنده كبائر باطنة ،كالكبر ،والعجب ،والرٌاء ،والحسد ،والفخر ،والخٌالء ،والتوهم أنك على الحق
وحدك والناس كلها ضائعة ،هذا أٌضا ً حجابٌ ٌحجبك عن هللا عز وجل.
 .ٙحجاب أهل الكبائر الظاهرة:
أيْ له مخالفات ،لكن العجٌب أن حجاب أهل الكبائر الظاهرة رقٌق ،وحجاب أهل الكبائر الباطنة ثخٌن،
أٌهما أهون؟ الكبائر الظاهرة أهون ،معصٌة واضحةٌ ،توب منها اإلنسان ،أما الكبر جبلّة فً النفس ،شعور
مستمر ،أخطر ذنب هو الذنب الذي ال تعرفه ذنبا ً ،أخطر مرض هو المرض الذي لٌس له أعراض ،أخطر ذنب،
هو الذنب الذي ال تشعر بهٌ ،تسلل خفٌة ،لذلك الكبائر الباطنة قلّما ٌتوبُ صاحبها ،ألنه ٌتوهّم أنه على حق ،أمـا
الكبائر الظاهرة ،سُرعان ما ٌتوب صاحبها ،لٌست مشكلة ،إنسان نبهه بؤن فٌه كبر فٌتوب ،حجاب أهل الكبائر
الظاهرة .قال :حجابهم أرق من حجاب إخوانهم ،من أهل الكبائر الباطنة مع كثرة عبادتهم ،عبادة كثٌرة جداً
وكثٌفة جداً ،وقوٌة جداً ،مع مكبر باطن ،صاحبها أبعد عن هللا عـز وجل مِن إنسان عباداته متوسطة ،بسٌطة،
لكن عنده تواضع هلل عز وجل.
قال :أهل الكبائر الظاهرة أدنى إلى السالمة مِن أهل الكبائر الباطنة وقلوب أهل الكبائر الظاهرة خٌ ٌر مِن
قلوب أهل الكبائر الباطنة.
ٌ
قولٌة ،وبد ٌع عملٌة ،وكل محدث ٍة بدعة ،وكل بدع ٍة
على كل حال كبائر ،ظاهرة وباطنة ،وشرك ،وبدع
ب اإلنسان عن هللا عز وجل للصؽائر ،فهذا مؽبون جداً.
ضالل ٍة ،وكل ضالل ٍة فً النار ،أما أن ٌُحْ َج َ

قال له :تحلؾ ٌمٌنا ً على أنك شهدت شٌئا ً لم تشهده؟ قال له :أحلؾ ،ولكن أرٌد خمسة آالؾ .قال له :ال
بؤس ،أعطٌك خمسة آالؾ ،جاء للمحكمة فوجد مصحفا ً أمام القاضً ،قال له :ضع ٌدك على هذا المصحؾ.
فوقؾ دقٌقة ،ثم جاء للموكل قال له :أرٌد عشرة آالؾ ،ألننً سؤحلؾ ٌمٌنا ً ،على المصحؾ ،هذه أؼلى .فالحلؾ
على المصحؾ كبٌرة تحجب اإلنسان عن ربه.
 .7حجاب أهل الصغائر:
ٌقول علٌه الصالة والسالم:
إن الـشٌطان ٌئس أن ٌعبد فً أرضـكم ولكن رضً فٌما دون ذلك ،مما تحقرون من أعمالكم
ٌصـافح امرأة ،وٌقول :هل ستؤكلنً؟ ال لٌست ستؤكلك ،مرة جاءنً سإال من أخت فً أمرٌكا ،تقول :لماذا
المصافحة حرام؟ قالت :نحن ُنحْ َرج كثٌراً فً أعمالنا ،قضٌة عدم المصافحة مشكلة كبٌرة فً حٌاتنا ،فلماذا هً
حرام؟ وماذا ٌنتج لو أننا صافحنا؟ أجبتها جوابا ً دعوٌا ً ال جوابا ً شرعٌا ً ،قلت لها:
فٌما أعلم أن الملكة " ألٌزابث " ال ٌمكن أن ٌصافحها إال سبعة رجال لنص القانون البرٌطانً ،ألنها ملكة،
ولعلو مقامها ،ال ٌمكن أن ٌصافحها كل الرجال ،بـل سبعة رجال محدودون ،بحسب النظام والقانون البرٌطانً،
والمرأة المسلمة ملكة ،ال ٌمكن أن ٌصافحها إال سبعة رجال بحسب القانون القرآنً
أحٌانا ً ٌؤتً القاضً إلى بٌت المرأة المسلمة لٌستمع إلى شهادتها ،المرأة م َُعظمة جداً فً اإلسالم ،مكرمة
جداً ،لكن المسلمٌن حٌنما جهلوا حقٌقة دٌنهم ظلموا المرأة ،فلما استعملوا الطالق ال َت َعسّفً استعماالً ظالماً،
وه ّدموا بٌوتهم ،أو امتنعوا عن تطلٌقها لإلضرار بها ،ولهذا الموضوع بحث طوٌل ،أرجو هللا سبحانه وتعالى أن
دروس قادمة.
ٌمكننً أن أعالجه فً
ٍ
هذه الصؽائر حجاب أٌضا ً لقول النبً علٌه الصالة والسالم:
ار
ٌر َة َم َع ْ
ارَ ،ولَ َكبِ َ
ص ِغ ٌَ َر َة َم َع اإلِ ْ
لَ َ
الست ِْغ َف ِ
ص َر ِ
(من زٌادة الجامع الصغٌر :عن أنس)

فؤوضح مثل للصؽٌرة :أنت راكب سٌارة ،والطرٌق عرٌض جداً ،عرضه ستٌن متراً ،عن ٌمٌنه وا ٍد
سحٌق ،وعن ٌساره وا ٍد سحٌق ،فإذا أنت ركبت مركبة ،وثبت المقود بانحراؾ قدره مٌلً واحد ،ففً النهاٌة على
الوادي ،المٌلً صؽٌرة ،ولكن لو ثبتها على الوادي ،الكبٌرة تسعٌن درجة فجؤ ًة ،على الوادي مباشرة.
ار
ٌر َة َم َع ْ
ارَ ،ولَ َك ِب َ
ص ِغ ٌَ َر َة َم َع اإلِ ْ
لَ َ
الست ِْغ َف ِ
ص َر ِ
(من زٌادة الجامع الصغٌر :عن أنس)

لـو أدرت المقود تسعٌن درجة ،ثم انتبهت ،فؤرجعته فقد أدركت نفسك وأنقذتها من الخطر ،الطرٌق عرٌض
وأدركت السالمة ،إذاً حجاب أهل الصؽائر.
إن الشـٌطان ٌئس أن ٌعبد فً أرضـكم ولكن رضً فٌما دون ذلك ،مما تحقرون من أعمالكم

ٌرونها ذنوبا ً صؽٌرة فهم مقٌمون علٌها،
أن تمأل عٌنٌك من الحرام ،وأن تظن هذا من الصؽائر ،أن تكذب كً ُتضْ حِك الناس وتظن أن هذا من
الصؽائر ،أن تقلِّد إنسانا ً فً مشٌته وفً حركته ،أن تقلِّد امرأةٌ امرأ ًة هذا كله ٌحجب عن هللا قالت له :فالنة
قصٌرة ،قال
ً
ٌا عائشة لقد قل ِ
كلمة لو مزجت بمٌاه البحر ألفسدته
ت
فالصؽائر تحجب أٌضا ً.
 .6حجاب أهل التوسع فً ال ُمباحات:
من فترة قرٌبة كنت فً تشٌٌع جنازة ،وقفت أمام القبر ،قلت :سبحان هللا ،اإلنسان منا لٌحاسب نفسه هل
ٌحتاج هنا إلى معجونة للقبر أو تحتاج إلى تصلٌحة فٌه ،أنت عندك رؼبة بالكمال ،ولكن ضع فً حسابك أن هذا
القبر نهاٌة المصٌر أرجوكم هل ٌوجد قبر من نوع خمس نجوم؟ وهللا ما سمعت بقبر خمس نجوم ،وال أربع وال
ثالث ،وال نجمان وال واحد ،ولكن هناك نجوم الظهرٌ ،دفن ساعة وجودها .و القبر صندوق العمل.
إذاً عند كثٌرٌن منا حجب وهً التوسع بالمباحات لٌس عندنا أٌة معصٌة ،وال صؽائر ،وال كبائر ،ال
كبائر باطنة ،وال كبائر ظاهرة ،وال بدع عملٌة ،وال بدع قولٌة ،وال شرك ،وال عقٌدة زائؽة ،كله والحمد هلل.
كامل ولكن توسع بالمباحات ،عندما ٌئس الشٌطان من هذا اإلنسان أن ٌحمله على الكفر ،وجد عنده إٌمانا ً باهلل
قوٌا ً ،فلما ٌئس أن ٌحمله على الشرك ورأى أن توحٌده قوي ،فلما ٌئس أن ٌحمله على الكبائر وجد عنده استقامة،
فلما ٌئس أن ٌحمله على الصؽائر وجد عنده ورعا ً ،فلما ٌئس مِنه أن ٌبتدع رآه من أهل ال ُس ّنة ،فلما ٌئس ،فلما
ٌ
ورقة رابحة هً :المباحات.
ٌئس بقً عنده
وهللا أٌها األخوة ،أدخل إلى بٌوت بحكم التعزٌةٌ ،كون قرٌب ألحد إخواننا ٌقول لك :مات خالً ،مات
عمً ،أذهـب لكً أعزي ،أجد بٌتا ً ثمنه سبعون ملٌونا ً فما فوق ،أٌن صاحبه؟ بقبر صؽٌر.
ً
خمسة وثالثٌن ملٌونا ً دوالر ،وهذا كان فً العام أربعة
هنالك شاب ع ّمر قصر على النمط الصٌنً كلفه
وسبعٌن ،صاحبه توفً فً الثانٌة واألربعٌن من عمره ،وكـان طوٌل القامة ،والقبر كان قصٌراً لحكم ٍة أرادها هللا،
فلما وضع فً القبر ،لم ٌسعه القبر ،فجاء الحفار ودفعه من صدره ،فانثنى وتقوس ،صاحب هذا القصر ٌنام هذه
النومة فً القبر ،هذه حكمة مِن ِح َكم هللا عز وجل ،فالمباحات صار الناس اآلن ٌتوسعون بها كثٌراً ،وأحسبها من
الحجب التً تحجب عن هللا تبارك وتعالى.
 .9حجاب أهل الغفلة عن استحضار ما خلقوا له وأرٌد منهم:
فؤنت لماذا خلقت فً الدنٌا؟ خلقت لمعرفة هللا ،وأنت مخلوق للعمل الصالح ،ؼفل عن سر وجوده وؼاٌة
وجوده ،هذا حجاب أهل الؽفلة.

ٓٔ .حجاب المجتهدٌن الذٌن غفلوا عن مقاصد الدٌن الكبرى:
إنسان توهم أن الدٌن كله بهذا الشًء ،فاهتم بهذا الشًء ،وبالػ به ،ونسً بقٌة فروع الدٌن ،فقد تجد إنسانا ً
ٌرى أن الدٌن فقط فقه ،لـكن الدٌن عقٌدة ،والدٌن استقامة ،والدٌن عمل صالح ،الدٌن صلة باهلل .فهو عنده أن
الدٌن فقه فقط ،ال ٌعرؾ بالدٌن إال الفقه ،وإنسان آخر ال ٌعرؾ من الدٌن إال التجوٌد ،والتجوٌد ضروري وحق،
الرد على أهل الكفرٌ ،قول لك :مفكر
ولكنه جزء من الدٌن ،وما هو الدٌن كله ،إنسان آخر ال ٌفهم من الدٌن إال َ
إسالمً ولكنه ال ٌصلً .فهم الدٌن فهما ً مشوّ ها ً ،فؤخذ جانبا ً منه وؼفل عن بقٌة األشٌاء ،هذا أٌضا ً محجوب.
الخَلصة:
البدَع القولٌة ،وحجاب البدع العملٌة،
هذه عشرة ُحجُب :العقٌدة الزائؽة ،وحجاب الشرك الخفً ،وحجاب ِ
وحجاب أهل الكبائر الباطنة ،وحجاب أهل الكبائر الظاهرة ،وحجاب أهل الصؽائر ،وحجاب أهل التوسُّع فً
المُباحات ،وحجاب أهل ال َؽ ْفلَة ،وحجاب المجتهدٌن الذٌن ؼفلوا عن مقاصد الدٌن الكبرى.
هذه عشرة حجب تحجب عن هللا عز وجل ،والسعادة كل السعادة ،والسالمة كل السالمة ،واألمن كل
األمن ،والفالح كل الفالح ،والنجاح كل النجاح ،والرضا كل الرضا فً طاعة هللا ،والقرب منه ،والهالك والشقاء
بالبُعد عنه ،ومخالفة أمره ،فكل شًء ٌقرّ بك مِن هللا ٌنبؽً أن تعتنً به ،وكل شًء ٌبعدك عن هللا ٌنبؽً أن تبتعد
عنه.

منقول عن :موضوعات إسَلمٌة  -موضوعات متفرقة  -المحاضرة  :ٕٓ9عشرة أشٌاء تحجب عن هللا تعالى .
لفضٌلة الدكتور محمد راتب النابلسً بتارٌخ | ٕ7-ٕٓ-ٕٓٓٓ :المصدر

