الشيخ الدكتور حممد ايسر القضمان

هل نكذب على هللا ؟!

هل نكذب على هللا ؟!
الشيخ الدكتور محمد ياسر القضماني
قال اإلمام سفيان الثوري  -رمحه هللا  -يف قوله تعاىل ( :ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على هللا
وجوههم مسودة) (سورة الزمر -اآلية  ، )٦٠قال :هم الذين ادعوا حمبة هللا تعاىل ،ومل يكونوا هبا صادقني.
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****
وقفت على هذا فقلت يف نفسي واخجلتاه !!
إي وهللا واخجلتاه !!
حنن الذين ندعي حمبة هللا آانء الليل وأطراف النهار ،ونتزاي بزي الصاحلني ،ال بل بزي األخيار األبرار
من املقربني ،حىت إذا ما خلوان مع هللا ابرزانه ابملعصية وانقلب زي الصاحلني إىل حال الطاحلني ،ولبوس
األخيار واألبرار إىل أشرار وفجار.
أال نستحي من هللا الذي مجلنا بسرته ،وأكرمنا بعفوه ،أن ندوم على هذا احلال ،ونتجرأ على هذا
اللبوس؟!
واجلزاء من جنس العمل!
فمن لبس لباس زور متصنعا ابلصالح ،ومبسالك أهل اهلداية ،سيفضح فضيحة تزري به يف احملشر
على رؤوس األشهاد.
تعالوا ! انظروا ! هذا الذي كان يكذب عليكم ،إنه يف احلقيقة يكذب علي! أهكذا خيل إليه أنه
هني ،وأنه ميضي دون عقاب ؟! ال.
ال أشنأ وال أبغض وال أقبح وال أسوأ عندي من الكذب !!!
وإذا كان كذب خملوق على خملوق بعيد عن شيم املؤمنني ،وخالل الصاحلني؛ فكيف ابلكذب على
رب العاملني؟!
وأييت بعده الكذب على سيد املرسلني!
عجيب هذا ! فكيف يكون الكذب على هللا ورسوله ؟!
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أان أقول لكم:
يدعي حمبة هللا ورسوله  ،مث ال يفي حبق هذه احملبة ،وال يقوم بواجب اخلدمة هلذه امللة !
إن االنتهاض ألمر هذا الدين ،وشرع سيد املرسلني دعوة وغرية له تبعات وكلفة ،وعلى من انتسب
أن ُيسن األدب ،فاالغتباط يف هذا االرتباط ،وكشف احلجاب عن طريق هذا الباب ،وعظيم هذا
اجلناب.
حنانيكم الدعاوى إن مل يكن هلا ما يدل عليها ،ويرشد إليها ،خماز مشؤومات وعورات مفضوحات
يف هذه الدنيا وبعد املمات.
وُيك تدعي حمبة هللا ؟!
حمبة هللا الصادقة أطارت النوم من أعني الصادقني قبلنا !
حمبة هللا الصادقة أقلقتهم ،وقلبتهم وشغلتهم وأقامتهم وأقعدهتم !
حمبة هللا عند الصادقني أخرجتهم من بيوهتم إلرشاد العباد إىل رهبم  ،وداللتهم عليه.
حمبة هللا عند الصادقني محلتهم على بذل األموال وترك العيال ،يف سبيل إرضاء ذي اجلالل.
حمبة هللا عند الصادقني هيجتهم للدفاع عن احلمى حني حلول عدوان ،أو استبداد طغيان.
حمبة هللا عند الصادقني أهلبتهم للقيام يف جوف الليل متهجدين متبتلني بكائني على خطاايهم ال
على دنياهم املنتقصة  ،وحظوظهم املستلبة.
ما كانوا ليؤثرون على رهبم أحدا !
رجاؤهم األوحد رضا الواحد األحد.
وغاية املىن واملرام أن يزول العمى عن األانم ،وأن يدخلوا يف دوائر املوحدين ،من عباد هللا املكرمني.
فيا هناء الصادقني ،فيا هناء الصادقني ،فيا هناء الصادقني.

 iانظر إحياء علوم الدين لإلمام الغزايل ١٤٦/٥
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