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هذا الكتاب
حتاول هذه الرواية ـ بقدر الطاقة ـ أن تصور بعض نواحي
الكامل التي أودعها اهلل يف النموذج األكمل لإلنسان الذي أراده
اهلل ورضيه ،وجعله عينا من عيون رمحته ،ومنبعا من منابع لطفه
بعباده وعنايته هبم ..وجعله بعد ذلك مرآة لتجيل حقائق الوجود
وكامالته ..وجعله فوق ذلك كله رصاطا مستقيام ،من سار عىل
هديه وصل ،ومن سلك غري سبيله ضل.
هذا الكامل الذي شهد له كل يشء بالكامل ،هو حممد
رسول اهلل ..
وبام أنه ال يمكن لبرش مهام كان أن حييط بكامالته  أو
يصورها ،فقد استعرنا يف هذه الرواية بدله مموعة من الورثة..
كل واحد منهم حيكي ناحية من النواحي ..فمن ال طاقة له
بالنظر إىل الشمس يمكنه أن ينظر إليها من خالل صفحات املاء
الصافية.
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املقدمة
حتاول هذه الرواية ـ بقدر الطاقة ـ أن تصور بعض نواحي الكامل التي أودعها اهلل يف
النموذج األكمل لإلنسان الذي أراده اهلل ورضيه ،وجعله عينا من عيون رمحته ،ومنبعا من
منابع لطفه بعباده وعنايته هبم ..وجعله بعد ذلك مرآة لتجيل حقائق الوجود وكامالته..
وجعله فوق ذلك كله رصاطا مستقيام ،من سار عىل هديه وصل ،ومن سلك غري سبيله
ضل.
هذا الكامل الذي شهد له كل يشء بالكامل ،هو حممد رسول اهلل ..
وبام أنه ال يمكن لبرش مهام كان أن حييط بكامالته  أو يصورها ،فقد استعرنا يف هذه
الرواية بدله مموعة من الورثة  ..كل واحد منهم حيكي ناحية من النواحي ..فمن ال طاقة
له بالنظر إىل الشمس يمكنه أن ينظر إليها من خالل صفحات املاء الصافية.
وجعلنا بطل الرواية األسايس الذي حيكي قصة رحلته إىل [النبي اإلنسان] رجال اهتم
بالبحث عن الكامل اإلنساين ..وقد جعله ذلك يرحل إىل مناطق كثرية من العال إىل أن ظفر
ببغيته يف عرشة من الناس ،كل واحد منهم حيدثه عن ناحية من نواحي الكامل يف رسول اهلل
.. 
وهذه النواحي العرشة هي:
العارف :الذي اجتمعت يف عقله وقلبه حقائق الوجود الكربى ،من مصادرها املعصومة
املقدسة بعيدا عن اجلدل واخلرافة واألسطورة وغريها.
العابد :الذي توجه إىل اهلل بكل لطائفه ،وبكل ألوان العبودية ،ول خيل وقت من أوقاته
من وظيفة من وظائف التوجه الصادق إىل اهلل.
الورع :الذي ل يقرب حراما وال شبهة من أول حياته إىل آخرها ..بل نال فوق ذلك
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أكمل مراتب الورع ،حيث حرص مهته يف اهلل ،فام زاغ برصه ،وما طغى.
الزاهد :الذي تربجت له الدنيا بكل حماسنها ،فلم يلتفت هلا ،بل خري بي أن يكون نبيا
ملكا ،أو نبيا عبدا ،فاختار العبودية عىل امللك.
العال :الذي اجتمع له من العلوم واملعارف يف مجيع ميادين احلياة وختصصاهتا ما ل جيتمع
ألحد قبله وال بعده ،وال زالت آثار علومه منبعا عذبا للحقيقة تستقي منه كل األزمنة.
اإلمام :الذي استطاع إخراج البرش من اجلهالة إىل العلم ،ومن اجلور إىل العدل ،ومن
البهيمية إىل اإلنسانية ،وال يزال املنهج الذي جاء به سليام غضا طريا يمكنه أن يؤدي هذه
الوظيفة يف أي وقت ،وملن شاء.
القائد :الذي وضع منظومة سياسية وإدارية وقضائية وأمنية شاملة لكل احلاالت ،ممتلئة
بالعدالة والقيم الصاحلة لكل زمان ومكان.
الطبيب :الذي علمنا كيف نحفظ صحتنا يف مجيع مناحيها ..وعلمنا كيف نعالج أنفسنا
بعيدا عن الدجل واخلرافة التي كانت منترشة ،ووصف لنا فوق ذلك وصفات صحية غاية
يف النفع.
البرش :الذي اكتملت فيه نواحي البرشية مجاال وكامال ..وأعطى يف سلوكاته البرشية
أحسن األمثلة عن اإلنسان يف قمة كامله ومجاله وأدبه.
الرسول :الذي اختاره اهلل من بي خلقه مجيعا ،ليؤدي تلك الوظيفة العظيمة ،وظيفة
الوساطة بي اهلل وخلقه ..ولذلك هيأ له من األجواء ،ووفر له من الرباهي ما ال يمكن
ألحد أن يقف يف وجهه.
هذه هي الفصول العرشة التي حتتوي عليها هذه الرواية  ..والتي أدى دور البطولة فيها
ورثة صادقون خملصون لرهبم ولنبيهم ..وممتلئون فوق ذلك عشقا وحمبة أورثتهم تلك
الوراثة العظيمة.
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وهدفنا من هذه الرواية ليس فقط االستدالل عىل نبوة حممد  .. وإن كان ذلك هدف
هلذه السلسلة مجيعا ..ولكن هدفنا األكرب هو تبيان الوراثة احلقيقية لرسول اهلل .. 
واالستنان احلقيقي بسنته ..والذي ينطلق من احلب واملعرفة ..قبل أن ينطلق من اجلفاء
واألهواء.
وهلذا حتاول هذه الرواية أن توضح املفهوم احلقيقي لالستنان بسنة رسول اهلل  والتي
تشمل مجيع نواحيه  ..ال مرد النواحي البرشية فيه.
وهي – كسائر السلسلة – تنتقد التشويه اخلطري للرسول  ..والذي يقوم به الدجالون
الذين ادعوا وراثة رسول اهلل  واحتكاره واحتكار سنته.
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البداية
يف ذلك الصباح املبارك الذي سمعت فيه احلكاية التي سأقصها عليكم ،خطر يل خاطر
مألين نشوة وسعادة ورسورا..
لقد تذكرت أن هذه األرض التي أسري عليها هي نفس األرض التي سار عليها رسول
اهلل  ..وأن هذه السامء التي أستظل بظلها ،وألتحف غطاءها هي نفس السامء التي كانت تظلل
رسول اهلل  ،وكانت تغطيه بلحافها ..وأن هذه الشمس التي تغمرين أشعتها هي نفس الشمس
التي غمرت بأشعتها رسول اهلل .
وقلت لنفيس :أبرشي يا نفس ،فلربام تنعمت رئتاك بنفس اهلواء الذي استنشقه رسول
اهلل ..وربام تنعم جوفك بنفس املاء الذي رشبه ..ولربام ذقت نفس الطعام الذي ذاقه ،أو وطئت
قدماك نفس املواطئ التي وطئتها قدماه الرشيفتان.
لكن نفيس عادت لتتأل من جديد ،وتقول يل ،وهي تعتترص أملا :كف عن هذه اهلمة
الدنية ..فاملحب ال يرضيه من احلبيب إال كل احلبيب ..واحلبيب الذي ريض من احلبيب بام ترىض
ال يستحق أن يكون حبيه رسول اهلل ..فرسول اهلل  ال حيبه إال أصحاب اهلمم العالية.
قلت هلا :ومن أصحاب اهلمم العالية؟
قالت :أولئك الذي ل يرتضوا لننفوسهم وأرواحهم وأرسارهم اسام إال اسم حممد.
قلت هلا :فاألمر هي إذن ..سأغري اسمي ليصري كاسم احلبيب.
قالت :ليس الشأن أن تغري اسمك ،ولكن الشأن أن تغري مسامك.
قلت هلا :مسامي يستحيل أن يصري حممدا ..فمحمد ليس إال واحد يف هذا الوجود.
قالت :ما دمت كذلك ..فهمتك الدنية أبعد من أن جتعلك أهال حلب احلبيب..
تأملت هلذا اجلواب القايس الذي أجابتني به نفيس ..وأيقنت مدى االنحطاط الذي كنت
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أعيشه حي كنت أرىض ما يرىض به كل أهل األرض ..فكل أهل األرض ضمتهم األرض،
وغطتهم السامء ،ولفحتهم بأشعتها الشمس.
لكني رددت عىل نفيس ..وبقوة :..ومن له القدرة عىل أن يزاحم تلك األنوار التي
اجتمعت يف رسول اهلل  حتى صار شمسا ال تدانيها أي شمس ..إن من يفعل ذلك يوشك أن
حيرتق.
قالت يل نفيس ،وبنفس القوة التي رصخت هبا فيها :عال األنوار ال مزامحة فيه ..وال
احرتاق ..ومن ظن أن هناك مزامحة أو أن هناك احرتاقا ،فهو ل خيرج من نفسه األمارة بالسوء.
قلت :فكيف أخرج من نفيس األمارة بالسوء ألصري حممدا؟
قالت :ذلك هو لباب العلوم وأصلها ورس أرسارها ،ومن ظفر به ظفر باإلكسري األمحر
الذي ينفخ يف طي اإلنسان روح اإلنسان.
قلت :يف أي جامعة أتعلم هذه العلوم؟
قالت :هذه العلوم ال تعلم يف اجلامعات ..وال يف أي حمل من حمال الدنيا.
قلت :فكيف أصل إليها؟
قالت :بالبحث عن أهلها.
قلت :ومن أهلها؟
قالت :الورثة..
قلت :ومن الورثة؟
قالت :هم الذين ل يستظلوا يف الدنيا بغري أشعة حممد  ..أولئك هم الذين نفخ فيهم
روح اإلنسان ..خليفة اهلل يف أرضه.
قلت :وكيف أصل إليهم؟
قالت :عندما متتلئ شوقا إليهم ستصل إليهم ..وربام جتدهم أقرب إليك من نفسك.
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***
ما استتم هذا اخلاطر عىل خاطري حتى سمعت صوت الغريب يناديني ،فأرسعت أحث
خطاي إليه ،فقال :لقد كنت أحسبك مشتاقا للحديث عن (النبي اإلنسان) ،فكيف تأخرت عيل؟
قلت :لقد حبستني نفيس ..وكدرت عيل صفوا كنت أجده ،ونغصت نعيام كنت أتنعم به.
قال :كل صفو حبسك ،فالكدورة خري منه ..وكل نعيم قيدك ،فاآلالم خري منه.
قلت :ل أفهم ما الذي ترمز إليه..
هلل﴾ (الذريات ،)50 :والفرار يمتنع معه القرار.
قال :لقد قال تعاىل ﴿:ف ِف ُّروا ِإىل ا هِ
قلت :إن نفيس تطالبني أن أصري حممدا ..لكأين هبا ال تعلم من هو حممد.
قال :ال يمكن للمحب أن يكتمل حبه حتى يتحول إىل حبيبه الذي أحبه.
قلت :لكأين بك تردد قوهلا.
قال :لقد صدقتك نفسك ..وهي ل تقل إال احلقيقة.
قلت :أهذا خاص بمحمد ،أم عام لكل حمبوب؟
قال :بل هو عام لكل حمبوب ..فال يمكن أن تبقى يف املحب بقية لغري حمبوبه(.)1
قلت :فإن بقيت؟
قال :كان ذلك عالمة عدم اكتامل اإلخالص يف املحبة ..املحبة تقتيض الذوبان يف
املحبوب ،والفناء عن الذات استغراقا يف ذات املحبوب ..أل تسمع حديث الذي قال لرسول اهلل
 :يارسول اهلل ،ألنت أحب إيل من كل يشء ،إال من نفيس ،فقال له النبي ( :ال ،والذي

( )1حتدث علامء املسلمي عىل ما يسمى بتوحيد احلب ،واملحبوب ..فذكروا أن من رشوط صدق احلب أن يتوحد
احلب واملحبوب ،فتوحيد املحبوب أن ال يتعدد حمبوبه ،وتوحيد احلب أن ال يبقى يف قلبه بقية حب حتى يبذهلا ملحبوبه.
وقد استوحينا هذا املعنى يف هذا احلوار الذي أردنا من خالله تبيان األصول التي يقوم عليها االستنان بسنة رسول اهلل
 .. فالسنة ليست مرد حركات مقلدين ،وإنام هي حركات حمبي فاني يف حبهم عن أنفسهم.
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نفيس بيده ،حتى أكون أحب إليك من نفسك)()1

قلت :بىل ..ولكن ل كان األمر كذلك؟
قال :الشك أنك تعلم أن اإلنسان عبارة عن مموعة أركان ..هو مثل أي بنيان ..فهو
مكون من جسد ونفس وعقل وروح ورس ..ولطائف كثرية يكتشفها كلام ترقى يف سلوكه وترفعه
وسموه ..وقد ال يفطن هلا ،ولكنها مع ذلك موجودة فيه.
قلت :أعلم هذا ..وقد حتدث علامء النفس املسلمي عن الرباهي الدالة عىل وجود هذه
اللطائف والقوى واللبنات التي يتكون منها اإلنسان.
قال :لقد جعل اهلل هلذه اللطائف مراتب خمتلفة يف التحقق والتخلق..
قلت :أعلم هذا ..وقد ذكر القرآن للنفس مراتب ..فمنها النفس األمارة التي ذكرها اهلل
ِ
ِ
ِ
ور ر ِحي ٌم﴾
السوء ِإ هال ما رحم ر ِِّّب ِإ هن ر ِِّّب غ ُف ٌ
يف قوله ﴿:وما ُأب ِّر ُئ ن ْفيس ِإ هن ال هن ْفس أل همار ٌة ِب ُّ
(يوسف ..)53:ومنها النفس اللوامة التي ذكرها اهلل يف قوله ﴿:وال ُأ ْق ِس ُم ِبال هن ْف ِ
س ال هل هوام ِة﴾
(القيامة ..)2:ومنها النفس املطمئنة التي ذكرها اهلل يف قوله ﴿:يا أ هي ُتها ال هن ْف ُس ا ُْمل ْطم ِئن ُهة﴾
(الفجر)27:
قال :وكذلك هناك العقل األمار املخادع ..وهناك العقل اللوام املجادل ..وهناك العقل
املطمئن املوقن..
وهكذا اجلسد ..وهكذا الروح ..وهكذا كل لطائف اإلنسان.
قلت :وعيت هذا ..فام عالقته بام نحن فيه؟
قال :اصرب عيل ..فليس من السهولة أن تفهم هذه احلقائق العالية.
وس زُ ِّوج ْت﴾
سكت قليال ،ثم قال :أال تعرف معنى قوله تعاىل ﴿:و ِإذا ال ُّن ُف ُ
(التكوير)7:؟
( )1رواه أمحد والبخاري.
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الساع ُة ي ْوم ِئ ٍذ يتف هر ُقون﴾ (الروم،)14:
وم ه
قلت :هذه اآلية مثل قوله تعاىل ﴿:وي ْوم ت ُق ُ
وقوله تعاىل ﴿:فأ ِق ْم و ْجهك لِلدِّ ِ
هلل ي ْوم ِئ ٍذ ي هصده عُ ون﴾
ين ا ْلق ِّي ِم ِم ْن ق ْب ِل أ ْن ي ْأ ِِت ي ْو ٌم ال مر هد ل ُه ِمن ا هِ
(الروم)43:
فهذه اآليات مجيعا تشري إىل أنه يف القيامة حيصل تصدع عظيم بحيث يتميز كل صنف يف
حمال خاصة به ال ينازعه فيها سائر األصناف.
وهلذا يقال يف ذلك اليوم للمجرمي الذين يطمعون أن جيالسوا املؤمني ﴿:وا ْمتازُ وا ا ْلي ْوم
أ ُُّّيا ا ُْمل ْج ِر ُمون﴾ ( ّيس ،)59:ويقال هلم ﴿:مكانكُ ْم أ ْن ُت ْم و ُرشكاؤُ كُ ْم﴾ (يونس)28 :
وعندما يطمع املنافقون أن يقتبسوا من أنوار املؤمني يقال هلمْ ﴿:ار ِج ُعوا وراءكُ ْم
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
ُضب ب ْين ُه ْم ِب ُس ٍ
فا ْلت ِم ُسوا ُنور ًا ف ُ ِ
اب﴾
الر ْمح ُة وظاه ُر ُه م ْن قب ِله ا ْلعذ ُ
ور ل ُه ب ٌ
اب باط ُن ُه فيه ه
(احلديد)13:
رشوا ا هل ِذين ظل ُموا وأزْ واج ُه ْم﴾ (الصافات:
وإىل هذا التميز اإلشارة بقوله تعاىلْ ﴿:
اح ُ ُ
 ،)22وبقوله تعاىل ﴿:و ِإذا ُأ ْل ُقوا ِمنْها مكان ًا ض ِّيق ًا ُمق هر ِني دع ْوا ُهنالِك ُث ُبور ًا﴾ (الفرقان)13:
فقد ورد يف تفسري هذه اآليات أن املراد منه اجلمع بي النظراء أو األشكال منهم كل صنف
إىل صنف ،وقد ورد يف احلديث قوله ( :يقرن كل رجل مع كل قوم كانوا يعملون كعمله) ()1

قال :بورك فيك ..فقد فهمت املراد من اآلية إذن.
قلت :أجل ..ولكني أريد أن أطبقه عىل ما نحن فيه.
قال :أرأيت لو أن مادة من املواد ترتكب من معادن خمتلفة ..ففيها الذهب ..وفيها الفضة..
وفيها احلديد ..وفيها أنواع الشوائب املختلفة ..ثم قمنا بتحليل هذه املادة إىل عنارصها املختلفة..
وعرضناها عىل مغناطيس جيذب احلديد فقط ..فهل ستنجذب سائر العنارص؟
قلت :ال ..ستبقى يف حماهلا ..فيستحيل أن ينجذب النظري لغري نظريه.
( )1انظر هذه النصوص يف :الدر املنثور.429/8:
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قال :فهكذا عال اللطائف التي يتكون منها اإلنسان..
قلت :فهمت كل ما ذكرت ..ولكني ل أفهم رس عالقة ذلك باحلب ..ثم عالقة ذلك
بحب رسول اهلل .
قال :احلب قد يكون من النفس ..وقد يكون من العقل ..وقد يكون من الروح ..وقد
يكون حبا ال يتجاوز اجلسد ..وقد يكون حبا طاغيا بحيث يشمل هذه اللطائف مجيعا.
قلت :فاحلب احلقيقي هو احلب الذي يشمل اللطائف مجيعا!؟
قال :أجل ..وهو ال يمكن أن يكون إال بعد حصول املزاوجة التامة التي ذكرها القرآن.
قلت :ولكن القرآن ذكر ذلك يف اآلخرة!؟
قال :عال اآلخرة هو باطن عال الدنيا ..وعال اآلخرة هو نتيجة حتمية لعال الدنيا ..فال
حيصل يف اآلخرة إال ما حصل نظريه يف الدنيا ..أليست اآلخرة حصاد ما زرع يف الدنيا!؟
قلت :تقصد أن الزوجية التي ذكر القرآن حصوهلا يف اآلخرة كانت قد حصلت قبل ذلك
يف الدنيا.
قال :أجل ..فمن اقرتنت نفسه بأي نفس حرشت معها ..ومن اقرتن عقله بأي عقل حرش
معه ..ومن اقرتنت روحه بأي روح حرشت معها ..وهكذا.
قلت :فاإلنسان يتشتت بذلك إذن؟
اب لِكُ ِّل ب ٍ ِ
قال :أجل ..أل تسمع قوله تعاىل ﴿:هلا س ْبع ُة أ ْبو ٍ
وم﴾
اب من ُْه ْم ُجزْ ٌء م ْق ُس ٌ
(احلجر)44:؟
قلت :بىل..
قال :فلذلك من أحب رسول اهلل  ..أو تأسى به يف جانب من اجلوانب ..اقرتن برسول
اهلل  يف ذلك اجلانب ..وابتعد عنه يف سائر اجلوانب ..بل حجب عنه يف سائر اجلوانب..
بل قد جيتمع يف الشخص الواحد عدوان لدودان ..فتكون بعض لطائفه لرسول اهلل،
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وبعضها ألِّب جهل.
صحت فرحا :وجدهتا ..وجدهتا..
قال :ما وجدت؟
قلت :أرى كثريا من الناس يقتنعون ببعض مظاهر السنة ..ويزعمون أن ذلك هو السنة..
فيختلف الناس بسبب ذلك يف شأهنم ..أما الورعون ،فيتوقفون يف أمرهم خشية أن يلوموهم يف
بعض ما ثبتت سنيته عن رسو اهلل ..
قال :ما قلته صحيح ..وال ينبغي للورع البارد أن يدخل هذا الباب ..فسنة رسول اهلل
أعظم من أن يمثلها أحد من الناس..
لقد ذكر رسول اهلل  ذلك ونبه عليه ،بل حذر منه ،فقال( :يأِت يف آخر الزمان حدثاء
االسنان سفهاء االحالم يقرأون القرآن ال يتجاوز تراقيهم ،يقولون :من قول خري الربية ال
يتجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كام يمرق السهم من الرمية ،فإذا رأيتموهم ،فاقتلوهم فان
قتلهم أجر ملن قتلهم يوم القيامة)()1

التفت إيل ،وقال :انظر ..لقد ذكر رسول اهلل  أن هؤالء يقولون من قول خري الربية..
وذكر أهنم يقرأون القرآن ال يتجاوز تراقيهم ..ثم أمر بعد ذلك بام أمر به.
قلت :فسبب ذلك أهنم ل يتوحدوا يف رسول اهلل  إذن؟
قال :أجل ..لقد اكتفوا من رسول اهلل  بظاهره ..بلباسه ،وحليته ،وقراءته ..فراحوا
يعمرون هبا أجسادهم ..أما قلوهبم وعقوهلم وأرواحهم وأرسارهم ،فقد أسلموها األِّب جهل
وإخوان أِّب جهل.
قلت :فرسول اهلل  أمر األمة إذن بأن تفنى يف شخص رسوهلا ،فال يبقى يف شخصها
حظ من نفسها؟
( )1واه البخاري ومسلم.
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قال :أجل ..ألن رسول اهلل  هو النموذج األعىل لإلنسان ..وال يمكن لشخص أن
يصل إىل الكامل يف أي لطيفة من لطائفه إال بعد أن يتحول قالبه إىل القالب الذي كان عليه رسول
اهلل .
قلت :أال ترى أن ما تقوله خطري أو مناف لعقيدتنا يف رسول اهلل ؟
قال :ال ..هذا هو لب العقيدة يف رسول اهلل  ..فاهلل تعاىل جعل رسوله أسوة ،قال
تعاىل ﴿:لقدْ كان لكُ م ِيف رس ِ
هلل ك ِثري ًا﴾
هلل وا ْلي ْوم ْاآل ِخر وذكر ا ه
هلل ُأ ْسو ٌة حسن ٌة ملِ ْن كان ي ْر ُجو ا ه
ول ا هِ
ُ
ْ
(األحزاب ..)21:أال ترى أن اآلية جاءت مطلقة ..فلم حتدد موضع األسوة؟
قلت :أجل..
قال :ولذلك كان من حرص التأيس يف حال من األحوال أو عمل من األعامل بعيدا عن
رسول اهلل  بقدر حرصه وبقدر بعده ..أل تسمع األصوليون ،وهم يرددون كل حي (ال
ختصيص بدون خمصص ..وال تقييد بدون مقيد)
قلت :بىل..
قال :فمن حرص سنة رسول اهلل التي متثل شخص رسول اهلل يف بعض الظواهر املبتورة
عن احلقائق التي تنطلق منها يكون قد شوه رسول اهلل  أعظم تشويه ..بل هو كمن صبغ سام
بصورة دواء ..فال يزيد الناس إال مرضا.
قلت :ولكن كيف يضع اإلنسان نفسه يف القالب الذي كان عليه رسول اهلل ؟
قال :أنت تعلم أنه ليس هناك إنسان يف الدنيا حفظت كل تفاصيل حياته ..بل حفظت
حياة كل تفاصيل لطائفه مجيعا مثل رسول اهلل  ..فقد حفظ اهلل يف القرآن والسنة والسرية كل
ما يرتبط برسول اهلل .
قلت :أجل ..أعلم ذلك.
قال :فقد أقام اهلل احلجة عىل عباده ووضع هلم الصورة املثالية لإلنسان ليعيشوها ويتقولبوا
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يف قالبها ..ليتحقق فيهم مراد اهلل من خلق اإلنسان.
شعرت بقناعة تغمرين ملا قاله ،لكني وجدتني أسأله من غري أن أشعر :لقد ذكرت يل نفيس
الورثة ..فمن الورثة؟
قال :الوارث هو الذي اصطبغ بصبغة رسول اهلل  حتى صار دليال عليه..
قلت :هل يمكن أن يصل الشخص إىل هذه املرتبة؟
قال :أجل ..بل إن مثل هؤالء ال يمكن أن ختلو منهم األرض ..فاهلل تعاىل قد جعل
بحكمته ورمحته ولطفه بعباده من يمثل يف كل زمن من األزمان رسول اهلل  ليتحقق بذلك قوله
هلل ُمع ِّذ ُهب ْم و ُه ْم ي ْستغ ِْف ُرون﴾ (ألنفال)33:
هلل لِ ُيع ِّذ ُهب ْم وأنْت ِف ِيه ْم وما كان ا هُ
تعاىل ﴿:وما كان ا هُ
فقد جعل اهلل وجود رسول اهلل  أمانا لألرض ..وهكذا وجود ورثته ..وهلذا ال تقوم
الساعة حتى ال يقال يف األرض (اهلل اهلل)()1

قلت :أراك تتحدث عن حقائق عالية ..فمن علمك علومها؟
قال :الوارث.
قلت :الوارث!؟ ..هل ظفرت به؟
قال :لقد أظفرين اهلل به ..وهداين إليه.
قلت :فحدثني حديث ذلك..
ثم استدركت أقول :نسيت ..إن حديثنا اليوم عن (النبي اإلنسان) ..فلذلك دعنا نؤجل
احلديث عن الوارث إىل ما بعد االنتهاء من رحلتك إىل شمس حممد .
قال :لقد كان الوارث هو دلييل إىل النبي اإلنسان ..كام كان احلكيم دلييل إىل النبي
املعصوم ..ولذلك فإن حديثي عن الوارث ال خيرج عن احلديث عن رسول اهلل  ..بل إن
الوارث هو أعرف الناس بكامالت رسول اهلل ..ولذلك ال يصح أن ننال معارفنا عن رسول اهلل
( )1نص احلديث ( :ال تقوم الساعة حتى ال يقال يف األرض :اهلل اهلل) رواه مسلم والرتمذي وغريمها.
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من غريه.
قلت :فحدثني حديث ذلك..
***
اعتدل الغريب يف جلسته ،ومحد اهلل ،وصىل وسلم عىل نبيه  مستغرقا يف كل ذلك ،ثم
قال :بعد أن امتألت قناعة بأن حممدا  يستحيل أن يكون كاذبا أو مدعيا أو خادعا أو مستغال
أو ظاملا أو مستكربا ..أو كل تلك الشبهات التي كانت متأل أرجاء عقيل وقلبي(..)1
وبعد أن أيقنت أن حممدا  هو الطهر والصفاء والسمو والرفعة رحت أبحث عنه،
وقلت لنفيس :من اخلطأ العظيم أن تنشغيل بكل يشء ،وال تنشغيل بالبحث عن الذي ل يتدنس
بأي دنس ،ول يكدر بأي كدورة.
ولكني ـ بعد هذا اليقي ـ ل أجد السبيل التي أبحث فيها عن رسول اهلل ..
وزادين أملا ما عليه املسلمون من تشويه لشخص نبيهم..
ويف ظل تلك اآلالم ذهبت إىل الغابة التي كنت أذهب إليها ألمسح من آالمي ما عساه
يمكن أن يمسح ..وكنت أرجو أن أجد فيها ذلك الذي ال ينطق لسانه إال باحلكمة..
عىل عشب مروجها استلقيت أنظر إىل الشمس ..وأقول لنفيس :لقد كانت كل رحلتي
السابقة تطوف بحثا عن الشمس ..وها أنا قد وجدت من برد اليقي ما يدل عليها ..فأنى يل أن
أصل إليها ألعرف حقيقتها ودوهنا كل هول..
بقيت كذلك مستغرقا ،إىل أن شعرت بحركة قريبة مني ،فوقفت ألنظر من هو ،فوجدت
صاحبك معلم السالم يقف أمام بركة ماء صافية كصفاء الآللئ ،وهو يتأمل فيها مستغرقا يف
تأمالته.
اقرتبت منه ألنظر ما الذي شغله كل ذلك الشغل ،فإذا ِّب أراه ينظر إىل الشمس عىل
( )1انظر رسالة (النبي املعصوم)
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صفحة املاء الصافية..
ل يرفع رأسه إيل ،بل بقي مستغرقا يف نظراته ،وقال :أال ترى كيف حتكي هذه املياه الصافية
مجال الشمس؟
قلت :بىل ..بل هي تصورها تصويرا بديعا يعجز أي فنان يف الدنيا عىل حماكاهتا فيه.
أخذ حصاة صغرية ورماها يف الربكة ..فأخذت الشمس التي كانت تزينها ترتاقص مع
األمواج املرتاقصة.
رفع رأسه إيل ،وقال :أال ترى أن الشمس التي يف الربكة اآلن ختتلف عن الشمس التي يف
السامء؟
قلت :بىل ..وأنت سبب ذلك ..فلو تركت للربكة صفاءها حلكت الشمس ،وصح هلا أن
تعرب عنها ،وتقرب حقيقتها.
قال :فإن أردت أن تعرف الشمس ..فابحث عن بركة صافية ل تتدنس ..فال يمكن
للمستنقعات أن ترتسم عىل صفحاهتا اآلسنة أشعة الشمس اجلميلة.
قلت :أراك تنتقل من شمس السامء إىل شمس أخرى ..ما الذي تقصد؟
قال :لكل سامء شمسها ..ولكل حقيقة أشعتها ..ومن عرب احلس وصل إىل املعنى.
قلت :أنا كثيف ..ليس يل لطافة املعنى ..فحدثني بام أفهمه.
قال :كل شمس ال تطيق الوصول إليها يمكنك أن تعرب إليها من خالل من يدل عليها.
قلت :ولكني قد أقع عىل مستنقعات أسنة ،أو بركة مرتاقصة ،فأنى يل أن أصل إىل الشمس
التي ال يمكنني الوصول إليها.
قال :إن ربك الذي خلق هذه الربكة يف عال احلس ال يعجز أن خيلق مثلها يف عال املعنى.
قلت :أتقصد أن هناك من يمكن أن يمثل بصفائه وهبائه ونوره أشعة الشمس التي ال
تغرب؟
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قال :أجل ..فرمحة الرحيم ال تنطق إال بذلك..
قلت :فكيف أصل إىل ذلك؟
قال :اصدق يف بحثك ..فلم يصل إال الصادقون ..ولن يصل إال الصادقون.
قال ذلك ،ثم راح يسري ،كعهدي به ..ولكنه جعلني أفكر تفكريا واقعيا يف البحث عن
ورثة رسول اهلل ..فال يمثل رسول اهلل  إال ورثته.
قلت :لقد دعاك ذلك إذن إىل البحث عن ورثة رسول اهلل ؟
قال :أجل ..لقد كنت أبحث عن الوارث الكامل الذي جتلت عىل مرآته شمس رسول
اهلل  كاملة ل يؤثر فيها كسوف ،ول حيجبها غامم.
قلت :فهل ظفرت بذلك الوارث؟
قال :قبل أن أظفر به سقطت عىل ورثة كثريين ..ولكن شموس أكثرهم كانت حمجوبة
بغامم كثري جعل شمس حممد  تبدو يف مرائيهم باهتة تكاد حتتُض.
قلت :فهل حتدثني عنهم؟
قال :هم كثريون ..ولن تفيدك معرفتهم شيئا ..بل إهنم كانوا حجابا كثيفا وقف بيني وبي
حممد  دهرا من الزمان..
قلت :فحدثني عنهم ألتقيهم ،ولئال يقفوا حجابا بيني وبي شمس حممد  ،أو حتى ال
تتشوه شمس حممد  عندما أنظر إليها من خالل مرائيهم.
ابتسم ،وقال :لقد كان أوهلم رجال كان مشغوفا بمظهره ..آتاه اهلل بسطة يف اجلسم ،ولكن
املسكي ل يؤت مثلها يف العقل ..لقد رأيته فهبته ،وقلت لنفيس :ال شك أن هذا وارث ملحمد..
وسأعرف حممدا من خالله ..وقد نشطني لصحبته أين سمعت أصحابه يذكرون أنه (السنة
متيش)..
قلت :فامذا وجدت؟
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قال :وجدته ال يعرف رسول اهلل إال حلية وقميصا وكحال وخامتا ..وكأن رسول اهلل 
جاء ليعلمنا كيف نلتحي ،وماذا نلبس ،وأين نضع اخلواتم يف أصابعنا.
قلت :وحقيقته التي متثل رسه ..كيف وجدهتا؟
قال :لقد وجدهتا مزبلة لألحقاد ..فهو حقود غليظ القلب ،ال تكاد االبتسامة خترج من
فمه ألحد من الناس.
قلت :فام الذي حال بينه وبي االبتسامة ،وقد كانت االبتسامة سنة رسول اهلل ؟
قال :لقد كانت االبتسامة عنده حمصورة فيمن كان له حلية كلحيته ،وقميص كقميصه،
وخاتم كخامته ..وقد رأيته مرة ُّيجر صاحبا له هجرا شديدا ،بل يذمه ذما قبيحا ،بل حيذر منه
القايص والداين ،ألن صاحبه املسكي جترأ ،فقرص حليته ،وأطال قميصه.
قلت :هذا أوهلم ..وأعرف أمثال هذا ..فهل هناك غريه؟
قال :كثريون هم ..منهم رجل اختذ سيفا ..وكان ال حيفظ من سرية رسول اهلل  إال
غزواته ..وال حيفظ من حديثه إال أحاديث اجلهاد ..وال يتصور شيئا يف الدنيا يمكن أن يتحقق
من غري قعقعة السيوف..
قلت :فهو حيمل أحقادا مثل الذي سبقه.
قال :هو ال يسميها أحقادا ..هو يسميها (والء هلل) ،و(براءة من أعداء اهلل)
قلت :فكيف تعرفت عىل هذا؟
قال :كان يل صديق رسام من الدانامرك ..كان يعرفه ..وكان يتصور أنه النموذج األكمل
ملحمد  ..وقد ذهبت معه إىل هذا الرجل لنبحث مجيعا عن حقيقة حممد..
أما أنا ،فقد كان يل من العقل ما جعلني أنفر منه ،وأعلم أن حممدا  أعظم من أن خيترص
يف جلبابه وسيفه.
وأما صاحبي الرسام الدانامركي ،فلم يكن له من القدرة العقلية ،وال من طاقة البحث ما
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جيعله يتأين ،فراح يستوحي من أحاديثه ومن مغازيه ما يشوه به مجال شمس حممد.
صحت :عرفت القصة إذن ..فالرسام الدانمركي املسكي ل يكن منبع رسوماته حقدا
يكنه لرسول اهلل  ..وإنام منبعه تشويه بلغه عن رسول اهلل .
قال :نعم ..هو كذلك ..ولكني مع ذلك ملته كثريا ..فاحلقيقة ال يمكن أن نعرفها من
خالل كوة واحدة.
قلت :فبم أجابك؟
قال :ل يكن للمسكي قدرة كبرية عىل البحث يف مثل هذا ..وقد زاد يف حجابه سلوك
املسلمي جتاهه وهدرهم لدمه ..فصار حقده مضاعفا ..بل صارت اهلسرتيا تصيبه كلام سمع اسم
حممد ،أو سمع اسم الدين الذي جاء به حممد.
قلت :فهل رأيت غري هذا الوارث؟
قال :أجل ..رأيت رجال هو نقيض الرجل األول..ل يكن ملتحيا ،وكان يرتدي فوق
ذلك بذلة عرصية ..ويمتطي سيارة فارهة ..وله مكتب مكيف.
قلت :فكيف عرفت أنه وارث ..وليس فيه من املظاهر ما يربطه بمحمد ؟
قال :لقد كان زعيام سياسيا ،وكان يدعو إىل تأسيس احلكومة التي يقودها حممد ..
فقلت لنفيس :لن يدعو أحد إىل حكومة حممد إال إذا كان حممديا.
قلت :فكيف وجدته؟
قال :لقد كان ركون املسكي للدنيا ،واستغراقه فيها حجابا عظيام حال بينه وبي حممد
 ..فراح يعمل عقله ،وأهواءه ،ويصور هبا حممدا  ،ودين حممد .
قلت :فكيف انرصفت عنه؟
قال :لقد قدر له أن يفوز يف بعض االنتخابات ،ول يكن للمسكي من الرتفع ما جيعله
يزهد يف تلك املكاسب املغرية التي كانت تلوح له ..ول يكن له من املعرفة بمحمد  ما جيعله
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حيتذي حذوه ..فلذلك راح بكل ما أوِت من هنم وجشع وحرص يمأل نفسه وأهواءه بجميع
أنواع امللذات..
وقد نيس املسكي يف غمرة تلك اللذات التي فتحت عليه القرآن الذي كان حيفظه ،فلم
يبق له منه غري قوله تعاىل ﴿:وال تنْس ن ِصيبك ِمن الدُّ نْيا ﴾ (القصص ،)77 :وقوله تعاىلُ ﴿:ق ْل
ِ ِ
ِِ ِِ
من حرم ِزينة ا هِ ِ
الرزْ ِق﴾ (ألعراف)32 :
هلل ا هلتي أ ْخرج لعباده وال هط ِّيبات من ِّ
ْ ه
ول يبق له من السنة التي كان حيفظ أحاديثها عن ظهر قلب إال حديث واحد كان يردده
يف كل املجالس( :إن اهلل تعاىل حيب أن يرى أثر نعمته عىل عبده)()1

قلت :فقد زهدت فيه إذن ألجل ذلك؟
قال :ل أزهد فيه أنا وحدي ..بل زهد فيه الكل ..وأول من زهد فيه املستضعفون الذين
كانوا ينظرون إليه كام كان املستضعفون ينظرون إىل حممد  ..لكن املسكي خيب آماهلم،
فشغلته نفسه عن الكل.
قلت :فهل بحثت عن وارث آخر لرسول اهلل ؟
قال :أجل ..لقد رأيت رجال سمعت أنه قطب األقطاب ،وغوث األغواث ،ووتد
األوتاد ،فهرعت إليه ،وقلت :لن يفهم حممدا  ،ولن يمثله إال رجل كهذا ..فهو يتحدث يف
األعامق ،وال يكتفي بالظواهر.
قلت :فكيف وجدته؟
قال :لقد كان حجابا عظيام حال بيني وبي شمس حممد .
قلت :كيف ذلك ..وقد زعمت أنه قطب األقطاب ،ولن يصري املرء قطبا حتى يكون
وارثا؟
قال :لقد ورث املسكي القطبية عن أبيه ،وأبوه ورثها عن جده ،وقد تركته يعلم ولده
( )1رواه الرتمذي واحلاكم.
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أرسار القطبية.
قلت :وما أرسارها؟
قال :جاه عريض ،وأموال يكسبها من حلها وحرامها ..وناس يتمسحون بقدمه وحذائه
وفتات خبزه.
قلت :ذلك ما ناله ،فام الذي أعطاه حتى يظفر بكل هذا؟
قال :لقد صحبته مدة أبحث عن صورة حممد  يف ذهنه ،فوجدهتا صورة مشوهة قد
خنقتها األساطري واخلرافات ..بل الكون كله مشوه يف ذهنه ..وال يمكن ملن تشوشت بركته هذا
التشويش أن يمثل حقيقة شمس حممد .
قلت :لقد مررت بكل هؤالء يف طريقك للبحث عن الوارث؟
قال :أجل ..ومررت بكثري غريهم ..وقد رأيت نفرا كثريا من املسلمي ومن قومي توقفوا
عند آحادهم ،ولوال أن من اهلل عيل لكنت اآلن حمجوبا باحلجب التي عرضت هلم.
قلت :فهل ظفرت بالوارث الكامل؟
قال :لقد من اهلل عيل بذلك ..وقد صحبته دهرا من الزمن ..وال أزال إىل اآلن أتزود من
ثامر صحبتي له.
قلت :فهل ستحكي يل قصتك معه؟
قال :من قصتي معه ما يمكن أن حيكى ،وما يمكن للسان أن يعرب عنه ..ومنها ما ال
تستطيع مجيع وديان البالغة أن تعرب عنه.
قلت :فحدثني بام أطقت أن حتدثني عنه ،وقرب يل ما ل تستطع التعبري عنه.
قال :بعد أن امتألت يأسا من أن أجد الوارث الذي تتجىل يف مرآته شمس حممد  كاملة
غري حمجوبة بيشء ..جاءين خطاب من أخي ـ الذي ال زال ترتقى به الدرجات يف سلم الكنيسة ـ
يأمرين فيه بأن أسري إىل أرض من بالد اهلل هي أشبه بالد اهلل بالبالد التي ولد فيها حممد ..
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اختلطت فيها األديان واملذاهب والفلسفات حتى صارت ،وكأهنا متحف هلا.
قلت :فام الوظيفة التي ندبك إليها يف هذه البالد؟
قال :لقد ذكر يل يف رسالته أن بتلك البالد رجل من املسلمي هو أشبه الناس باملغناطيس
الذي تنجذب له القلوب والعقول واألرواح ..مع أنه ل يكن يتكلم كثريا.
قلت :هل أرسلك إليه لتبرشه باملسيح؟
قال :كم ود أخي أن حيصل ذلك ..ولكنه كان يعلم استحالة ذلك.
قلت :فلامذا أرسلك إذن؟
قال :أرسلني إليه ألدرسه..
قلت :لتدرسه!؟
قال :أجل ..ليعرف مواطن اجلذب والتأثري التي كان يملكها.
قلت :وما الذي يفيده معرفتها؟
قال :لقد نسيت أن أذكر لك بأن وظيفة أخي يف الكنيسة تشبه وظيفة املستشارين
االسرتاتيجيي ..وقد كان حيمل مرشوعا ضخام لنرش املسيحية يف مجيع أقطار العال بأساليب
ختتلف عن أساليبها التقليدية ..ولذلك كان يرسل من يثق فيه ليدرسوا أسباب التأثري وأساليبه
ووسائله ليستفيد من كل ذلك يف املرشوع الذي هو بصدده.
قلت :فهل أرسلك وحدك يف هذا السبيل؟
قال :ال ..أخي ال يثق يف الواحد ..وال يف االثني..
قلت :فقد أرسل عرشة إذن؟
قال :أجل ..لقد أرسل معي عرشة من رجال العلم والدين ..كل له ختصصه الذي يتقنه
غاية اإلتقان ،ويفنى فيه غاية الفناء.
قلت :وذهبتم إىل هذه البالد التي هي أشبه بالد اهلل ببالد حممد ؟
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قال :أجل ..وقد ذهبنا متنكرين يف زي املسلمي ..وقد حفظنا من أساليب حياهتم ما
جعلنا ال نتميز عنهم بيشء.
قلت :فحدثني كيف التقيتم به.
سكت الغريب بعد أن طلبت منه هذا ..وقد غمره نور عظيم حتى صار وكأنه قطعة من
الشمس ،ثم قال ،وكأنه يشاهد ما يقول :يف الطريق إليه كنت أتصوره رجال مثل من ذكرت لك..
ولكني عندما رأيته ل خيطر عىل بايل أحد يف الدنيا غري حممد  ..وقد كان أشبه الناس باحلكيم
الذي عرفت قصته يف [النبي املعصوم] ،ولذلك قلت له :ألست احلكيم الذي قامت الدنيا كلها
تبحث عنه؟
قال :أنا حممد ..ولست أرى أحدا يبحث عني.
قلت :بل كلهم يبحث عن حممد ..ليصحب حممدا ..أو ليشوه حممدا؟
قال :ذاك حممد الذي يلقب برسول اهلل ..أما أنا ،فمحمد الذي يلقب بالوارث.
قلت :الوارث!؟ ..لقد ظللت زمنا طويال أبحث عن الوارث ..لكني كنت كمن يبحث
يف حميط عن إبرة.
قال :ما أصعب أن يرث املرء إنسانا كامال ..ولذلك ال تلمهم ..بل ال تلم أحدا من
الناس ..فربك قسم بي خلقه مواريث أخالقهم ..كام قسم بينهم مواريث أمواهلم(.)1
قلت :فأنت تقول باجلرب إذن؟
قال :الرحيم ال جيرب أحدا عىل أن يعصيه ..واحلكيم ال جيرب أحدا ،ثم يؤاخذه.
( )1أشري بذلك إىل قوله  ( :إن اهلل تعاىل عزوجل قسم بينكم أخالقكم كام قسم ينكم أرزاقكم ،وإن اهلل تعاىل
يعطي الدنيا من حيب ومن ال حيب ،وال يعطي الدين ،إال من أحب ،ومن أعطاه الدين فقد أحبه ،والذي نفيس بيده! ال يسلم
عبد حتى يسلم قلبه ولسانه ،وال يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه غشمه وظلمه ،وال يكسب عبد ماال من حرام فينفق منه فيبارك
له فيه ،وال يتصدق به فيقبل من ه ،وال يرتكه خلف ظهره إال كان زاده إىل النار ،إن اهلل ال يمحو السيئ بالسيئ ولكن يمحو
السيئ باحلسن ،إن اخلبيث ال يمحو اخلبيث)رواه أمحد واحلاكم والبيهقي عن ابن مسعود.
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قلت :فكيف اعتربت اإلرث قسمة كقسمة املال؟
قال :املال يقسم بأسبابه ،واألخالق تقسم بأسباهبا ..وربك بكل يشء حميط ،ولكل يشء
مدبر..
قلت :أراك تتحدث باحلكمة ..فمن أين تراك اكتسبتها؟
قال :من ل يتعلم احلكمة من رسول اهلل ل تزده األيام إال جهال..
قلت :فمعلمك هو حممد.
قال :حممد  هو معلم الكل ..هو كالشمس التي تطل عىل الكل ..ولكن من الناس من
يتعرض هلا ..ومنهم من ينحجب عنها ..ومنهم من يتعرض هلا ،ولكنه يضع احلجب الكثرية بينه
وبينها ،فال تصله أشعتها إال باهتة فانية ميتة.
قلت :فأنت تعرضت هلا تعرضا كليا ..ول تنحجب عنها بأي حجاب؟
قال :ال يزال الرجل عامل ًا ما تعلم فإذا ترك التعلم ،وظن أنه قد استغنى واكتفى بام عنده
فهو أجهل ما يكون( ..)1فمن زعم أنه كام وصفت ،فهو حمجوب بقدر زعمه ..أال تعلم أنه ال
مستقر إال عند ربك؟
قلت :بىل ..ولكن كيف كان هناك ورثة إذن؟
قال :الوارث ال يعني املورث ..الوارث سائر خلف املورث ..ومن سار خلف املورث،
فلن يتخلف عن املورث.
قلت :أيمكن للشخص أن يتخلف عن مورثه؟
قال :أجل ..إن اختار أن يسري خلف غريه ..لقد أمر رسول اهلل  بعض أصحابه عندما
رآه حيمل الصحيفة أن يوحد وجهته ..وقد أخرب الذين تربوا عىل يد رسول اهلل  أن رسول اهلل
 كان يفرغهم ،ثم يملؤهم.
( )1روي هذا عن سعيد بن جبري وغريه.
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قلت :ل؟
قال :لتصح نسبتهم إىل رسول اهلل ..فال يمكن للوارث أن يرث من ل تصح نسبته إليه.
قلت :طوبى لك ..لقد ورثت اإلسالم كابرا عن كابر ،فلذلك أتيح لك ما ل يتح لغريك.
قال :اإلسالم ال يورث ..وإن شئت أن أحدثك عن نفيس ..فإين ل أسمع بأن أحد آبائي
كان مسلام.
تعجبت كثريا ملا قال ،وقلت :عىل أي دين كانوا؟
قال :لقد تقلبت هبم األديان كام تقلبت هبم البلدان..
قلت :وأنت؟
قال :منذ ريعان شباين كنت أبحث عن اإلنسان ..كان مطلبي األعىل أن أحتقق باإلنسانية
التي هي غاية وجودي..
قلت :عىل أي دين كنت؟
قال :يف البدء ل أكن عىل أي دين من األديان ..وقد بدأت بأقدم األديان أبحث فيها عن
اإلنسان ..فمررت هبا مجيعا إىل أن ضمني دين اإلسالم..
قلت :أل يستطع بوذا أن جيعلك إنسانا؟
قال :لقد كان بوذا عظيام ..ولكن ما وصلنا عن بوذا ل يكف ليجعلني إنسانا.
قلت :وزرداشت؟
قال :مثله ..لقد كان عظيام ..ولكن ما وصلنا عنه ل يكف ليجعلني إنسانا.
قلت :وكونفوشيوس؟
قال :مثلهام ..لقد كان عظيام ..ولكن ما وصلنا عنه ل يكف ليجعلني إنسانا.
قلت :واملسيح ..ذلك الذي امتأل بالطهر والكامل؟
قال :لقد كان عظيام ..ولكني ل أجد يف األناجيل ما أمتسك به ألصري إنسانا.
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قلت :فلم جتد غايتك إال عند حممد؟
قال :أجل ..لقد وجدت كل يشء عنده ..كل لطائفي غذيت بلطائفه ..وكل أرساري
غذيت بأرساره..
لقد وجدت فيه العارف الذي انفتحت له مفاتيح أرسار الوجود ،فهو ينهل منها ،ويرتوي
من عيوهنا.
ووجدت فيه العابد الذي مأل كل أركانه عبادة وتسبيحا وذكرا..
ووجدت فيه الزاهد الذي راوده كل يشء عن نفسه ،فلم تزع عينه ول تطغ.
ووجدت فيه الورع الذي ل تنحرف به أهواؤه ليزاحم هبا أوامر اهلل.
ووجدت فيه العال الذي فقه أرسار احلياة ..كام فقه قبلها أرسار الوجود.
ووجدت فيه اإلمام الذي استطاع أن يؤسس دولة الروح..
ووجدت فيه القائد الذي استطاع أن يؤسس دولة األجساد..
ووجدت فيه الطبيب الذي يمسح عن نفوسنا آالم الكآبة ،وكدورات االضطراب.
ووجدته مع ذلك كله برشا كالبرش يأكل ويرشب ويسري يف األسواق..
ووجدته فوق ذلك كله رسوال له من العالقات مع السامء ما يفوق عالقاته مع األرض.
قلت :لقد صحبت رجاال من ورثة حممد ..ولكني ل أسمعهم يذكرون ما ذكرت.
قال :الناس خمتلفون يف مرياثهم بقدر اختالفهم يف أنساهبم.
قلت :رأيت بعضهم يركز عىل العرفان؟
قال :ألهنم ل يروا يف رسول اهلل إال العارف ..فحجبوا بالعارف عن العابد والزاهد
والعال ..واإلمام والقائد.
قلت :ورأيت بعضهم يركزون عىل السياسة؟
قال :لقد حجب هؤالء بالرسول القائد عن الرسول اإلمام والرسول العارف.
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قلت :ورأيت بعضهم يركز عىل مظاهر معينة خيترص فيها السنة؟
قال :فهؤالء حجبوا بالرسول البرش عن الرسول الذي اجتمعت فيه كل خصائص الكامل
اإلنساين.
قلت :فهل تأذن يل يف صحبتك ألتعلم منك كيف كان رسول اهلل ؟
قال :أنا أحقر من أن أمثل رسول اهلل  ..ما أنا إال بركة صغرية تريد أن تضم الشمس
عىل صفحتها.
قلت :فأذن يل أن أتفرج من خالل صفحتك عىل شمس رسول اهلل.
قال :رس معي كام تشاء ..فلن أمنع شخصا من السري معي ..ولكني لن أرىض منك أن
تقلدين يف يشء ..فلذلك سلني عن كل ما أفعله ،فإن كان من شمس رسول اهلل فعليك به ،وإن
كان مني فال أنصحك به.
لقد ذكر كل ورثة رسول اهلل  هذا..
فالعارفون رددوا مجيعا ما قاله أبو سليامن الداراين ،حي قال :ربام تقع يف نفيس النكتة من
نكت القوم أياما فال أقبل منه إال بشاهدين عدلي الكتاب والسنة.
ورددوا ما قاله أبو يزيد البسطامي حي قال( :لو نظرتم إىل رجل أعطي من الكرامات
حتى يرتفع يف اهلواء فال تغرتوا به حتى تنظروا كيف جتدونه عند األمر والنهي وحفظ احلدود)،
وحي قال( :من ادعى باطن علم ينقض ظاهر حكم فهو غالط)
ورددوا ما ذكره اجلنيد حي قال( :مذهبنا هذا مقيد باألصول الكتاب والسنة) ،وحي
قال( :علمنا منوط بالكتاب والسنة من ل حيفظ الكتاب ويكتب احلديث ول يتفقه ال يقتدى به)
ٍ
عباس كان يقول:
وورثة رسول اهلل  من الفقهاء والعلامء واحلكامء رددوا هذا ..فابن
(ليس منا إال ويؤخذ من قوله ويدع غري النبي  )وقال يعاتب أصحابه( :يوشك أن تنزل عليكم
حجارة من السامء أقول قال رسول اهلل  وتقولون قال أبو بكر وعمر)
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وأبو حنيفة كان يقول( :إذا قلت قو ً
ال كتاب اهلل خيالفه فاتركوا قويل لكتاب اهلل) ،فقيل له:
(إذا كان قول رسول اهلل  خيالفه) ،قال( :اتركوا قويل خلرب رسول اهلل )
وقال مالك( :إنام أنا برش أخطئ وأصيب ،فانظروا يف رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة
فخذوا به ،وكل ما ل يوافق الكتاب والسنة فاتركوه) ،وقال( :ما منا إال را ٌد ومردود عليه إال
صاحب هذا القرب )
وقال الشافعي( :أمجع العلامء عىل أن من استبانت له سنة رسول اهلل  ل يكن له أن يدعها
لقول أحد) ،وقال( :إذا صح احلديث بام خيالف قويل فارضبوا بقويل عرض احلائط)
وقال أمحد( :من قلة فقه الرجل أن يقلد دينه الرجال) ،وقال( :ال تقلدين وال تقلد مالك ًا
وال الثوري وال األوزاعي وخذ من حيث أخذوا)
وغريهم كثري ..كلهم ردد هذا وحث عليه(.)1
***
قلت :فقد صحبت هذا الرجل الفاضل إذن مدة من الزمن.
قال :أجل ..لقد كان من أعظم منن اهلل عيل أن أنالني صحبة هذا الوارث ..لقد رأيت فيه
من سامت ورثة النبوة ما جعلني كلام أذكره أذكر رسول اهلل  ..ولو ل تقف مجيع الشياطي
لتحول بي هذا الرجل وأمثاله والوصول إىل الناس ملا احتاج الناس من يعرفهم برسول اهلل..
فيكفيهم ما يرونه منهم ليستدلوا عىل عظمة النبوة.
قلت :فحدثني عن صحبتك له.
قال :لن أقص عليك من صحبتي له إال اليوم األخري الذي أردت أن أودعه فيه..
قلت :فقصه عيل.
قال :يف ذلك اليوم اجتمعت به ـ مع أصحاِّب العرشة ،ونحن يف زي املسلمي ـ ويف بيته،
( )1انظر (جامع بيان العلم وفضله)  ،132 /2و(إعالم املوقعي) .171 /2
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أقبل إلينا بوجه بشوش ،وقال :لعلكم ل تنزعجوا من صحبتكم يل هذه املدة.
قال أحدنا :ال ..بل ل نر منك إال اإلحسان..
قال آخر :ل نكن نتصور أن هناك برشا حيمل من اإلنسانية ما حتمل.
كان أصحاِّب صادقي يف هذه الكلامت ،فلم يكن منبعها ماملة كاذبة ،بل كان منبعها
حقائق عاشوها بكل كياهنم..
لكن أحد أصحابنا ..وكان مشهورا بالفضول قال :أال تذكر لنا رسك؟ ..نحن صحبناك
طول هذه املدة ..ولكنا ل نعرف عنك قليال وال كثريا ..أختشى من بث رسك لنا؟
قال الوارث :وأي رس ترون أين أكتمه؟
قال الرجل :نراك كاملغناطيس الذي تنجذب له القلوب مع أنه ال مال لك ..وال جاه..
وال شهرة ..وال يشء مما يطلبه الناس من دنياهم..
ول يتوقف األمر عند ذلك ،بل إنا نرى املسيحي املمعن يف مسيحيته يرتك كنيسته
ليصحبك ..ونرى اليهودي يرتك بيعته ..ونرى أهل الدنيا يرتكون جاههم..
وأنت تستقبل الكل ..وحتمل الكل ..وال يضيق قلبك بأحد من الناس..
فمن أنت ..وما رسك؟
قاطعت صاحبي ،وقلت :أصدقك القول ،نحن لسنا من املسلمي ..بل نحن من رجال
الدين املسيحيي ..وقد قدمنا إىل هنا ملا سمعنا عنك ..وتنكرنا يف زي املسلمي لنبرص بأعيننا رس
جاذبيتك(.)1
()1

استوحينا هذا املعنى من احلديث الذي رواه أمحد والنسائي عن أنس قال :كنا يوم ًا جلوس ًا عند رسول اهلل 

فقال ( :يطلع عليكم اآلن من هذا الفج رجل من أهل اجلنة) ،قال :فطلع رجل من األنصار ينفض حليته من وضوئه قد علق
نعليه يف يده الشامل فسلم ،فلام كان الغد قال  مثل ذلك فطلع ذلك الرجل ،وقاله يف اليوم الثالث فطلع ذلك الرجل ،فلام
قام النبي  تبعه عبد اهلل بن عمرو بن العاص فقال له :إين الحيت أِّب فأقسمت أن ال أدخل عليه ثالث ًا ،فإن رأيت أن تؤويني
إليك حتى متيض الثالث فعلت ،فقال( :نعم) ،فبات عنده ثالث ليال ،فلم يره يقوم من الليل شيئ ًا غري أنه إذا انقلب عىل فراشه
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دهش أصحاِّب ملا قلت ،لكن الوارث ل يندهش ،بل نظر إلينا واالبتسامة ال تزال تغمر
وجهه ،وقال :لقد كنت أعلم ذلك ..ولكني ل أشأ أن أحرجكم..
قال بعض أصحاِّب :ولكنك كنت تعاملنا بخلق رفيع وأدب جم ل نجده بي إخواننا.
قال الوارث :اخللق ال ينقسم ..وصاحب اخللق ال يكيل إال بمكيال واحد جلميع اخللق..
سكت قليال ،ثم قال :أتدرون؟ ..لقد مارست دهرا من عمري ما متارسونه أنتم اليوم.
اندهشت اجلامعة من قوله ،فقال :أجل ..لقد كان آخر دين استقررت فيه املسيحية ..لكني
ل أجد فيها اإلنسان الكامل الذي أبحث عنه ..ولذلك رست إىل بالد املسلمي أبحث عن
اإلنسان..
ويف ذلك البحث التقيت عرشة من املسلمي من ورثة حممد  ..كل واحد منهم أمكث
يف صحبته زمنا إىل أن يقيض اهلل يف أمري وأمره ما يشاء( ..)1إىل أن اكتمل يل صحبة عرشة من
املسلمي من ورثة رسول اهلل ..
وإن شئتم قصصت عليكم حديثي معهم ..ولعل يف ثناياه الرس الذي جئتم تطلبونه.
رسرنا كثريا لقوله هذا..
محد الوارث اهلل ،وصىل وسلم عىل نبيه  مستغرقا يف كل ذلك ،ثم قال :بعد أن تاهت
ِّب امللل والنحل بحثا عن اإلنسان ،رست إىل بالد املسلمي..

ذكر اهلل تعاىل ،ول يقم إال لصالة الفجر ،قال :غري أين ما سمعته يقول إال خري ًا فلام مضت الثالث وكدت أن أحتقر عمله قلت:
يا عبد اهلل ل يكن بيني وبي والدي غضب وال هجرة ،ولكني سمعت رسول اهلل  يقول كذا وكذا ،فأردت أن أعرف عملك،
فلم أرك تعمل عمالً كثري ًا ،فام الذي بلغ بك ذلك؟ فقال :ما هو إال ما رأيت ،فلام وليت دعاين فقال :ما هو إال ما رأيت غري أين
ال أجد عىل أحد من املسلمي يف نفيس غش ًا وال حسد ًا عىل خري أعطاه اهلل إياه ،قال عبد اهلل :فقلت له هي التي بلغت بك وهي
التي ال نطيق.
( )1استوحينا هذا املعنى من قصة سلامن الفاريس وتردده بي مجاعة من أحبار املسيحية.
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أوال ـ العارف
كانت أول بلدة حدثتني نفيس بالنزول فيها هي (القدس) ..وذلك قبل أن تتدنس
بالرصاع وباملصارعي الذين قدموا هلا من مجيع أطراف العال ،ليقتلوا السالم الذي فاح عطره يف
جنباهتا منذ امتألت بأهل اهلل من ورثة األنبياء.
يف تلك البلدة الطيبة ،وبجوار املسجد األقىص ،التقيت بأول الورثة ..وهو الوارث الذي
تعلمت منه ..بل أيقنت أن حممدا  هو أعظم العارفي( ،)1وأكملهم ..وأنه اكتمل له من املعرفة
ما ال يكتمل إال لإلنسان الكامل الذي أنيطت به أعظم وظيفة يف األرض..
كان اسمه جعفر ،ولكن الناس ل يكونوا ينادونه إال الصادق( ..)2وقد كان له من السمت
والوقار واهليبة ما امتألت به جوانح نفيس وعقيل وقلبي ..فلذلك ما إن رأيته حتى قلت :إن هلذا
الرجل لشأنا ..ولعل حاجتي عنده.
فاقرتبت منه ،وأصغيت إليه ،وهو حيدث رجال ،خياطبه كام خياطب الشيخ مريده ،أو كام
خياطب األستاذ تلميذه ،سمعته يقول له (( :)3يا مريد ..إذا أنعم اهلل عليك بنعمة ،فأحببت بقاءها
ودوامها ،فأكثر من احلمد والشكر عليها ،فإن اهلل عز وجل قال يف كتابه ﴿:ل ِئ ْن شك ْر ُت ْم
أل ِزيدنهكُ ْم﴾ (ابراهيم)7 :
وإذا استبطأت الرزق فأكثر من االستغفار فإن اهلل تعاىل قال يف كتابهْ ﴿:استغ ِْف ُروا ر هبكُ ْم

( )1أشار رسول اهلل  إىل هذه الناحية يف شخصه الكريم ،فقال( :ما بال أقوام يتنزهون عن اليشء أصنعه فو اهلل إين
ألعلمهم باهلل ،وأشدهم له خشية) رواه البخاري ومسلم.
( )2أشري به إىل اإلمام العارف املحقق حفيد رسول اهلل ( جعفر الصادق) ،وقد اخرتناه يف هذا املحل باعتباره
مرجعا كبريا من مراجع العرفان ،وقد روي عنه قوله عن القرآن( :واهلل لقد جتىل اهلل عز وجل خللقه يف كالمه ،ولكنهم ال
يبرصون) ،وقال ـ وقد سألوه عن حالة حلقته يف الصالة حتى خر مغشي ًا عليه ـ فلام رسي عنه قيل له يف ذلك فقال( :مازلت أردد
اآلية عىل قلبي حتى سمعت ها من املتكلم هبا ،فلم يثبت جسمي ملعاينة قدرته) ..ومروياته يف هذا الباب كثرية.
( )3اخلطاب يف الرواية األصلية من جعفر الصادق لسفيان الثوري.
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ال وبنِي وجيع ْل لكُ م جن ٍ
ِإ هن ُه كان غ هفارا (ُ )10ير ِس ِل السامء عل ْيكُ م ِمدْ رارا ( )11و ُيم ِد ْدكُ م ِبأمو ٍ
هات
ْ
ْ
ْ ْ
ْ
ً
ْ
ه
ْ
ً
و ْجيع ْل لكُ ْم أ ْهن ًارا((﴾)12نوح)
وإذا حزبك أمر من سلطان أو غريه ،فأكثر من قول (ال حول وال قوة إال باهلل) فإهنا مفتاح
الفرج وكنز من كنوز اجلنة)
انرصف الرجل الذي كان يقف بجانبه كاملريد شاكرا..
فتبعته ،فإذا برجل آخر يقدم عليه ،ويقف بي يديه ..ومما حفظت من حديثهام أن صاحبي
جعفرا سأل هذا الرجل( )1قائال له :يا حاتم ..منذ كم صحبتني؟
قال حاتم :منذ ثالث وثالثي سنة.
قال جعفر :فام تعلمت مني يف هذه املدة؟
قال حاتم :ثامن مسائل.
تعجبت كثريا من قوله هذا ،وقلت يف نفيس :ما أعظم بالدة هذا الرجل ..يمكث متعلام
طول هذه املدة ،ثم ال يتعلم إال ثامين مسائل..
كدت أنرصف عنه زهدا فيه ..لكن فضويل دفعني ألن أسمع هذه املسائل الثامنية التي
استغرق تعلمها طول هذه املدة(.)2
قال جعفر :فام املسألة األوىل؟
قال حاتم :نظرت إىل هذا اخللق ،فرأيت كل واحد حيب حمبوب ًا فهو مع حمبوبه إىل القرب،
فإذا وصل إىل القرب فارقه ،فجعلت احلسنات حمبوِّب ،فإذا دخلت القرب دخل حمبوِّب معي.
قال جعفر :أحسنت يا حاتم ،فام الثانية؟
( )1احلديث يف األصل مروي عن شقيق البلخي وتلميذه حاتم األصم وقد اخرتنا هذا احلوار هنا لداللته عىل املعنى
املراد من (العارف)
( )2يف الرواية األصلية :قال شقيق :إنا هلل وإنا إليه راجعون ذهب عمري معك ول تتعلم إال ثامين مسائل؟ فقال حاتم:
يا أستاذ ل أتعلم غريها وإين ال أحب أن أكذب ،فقال :هات هذه الثامين مسائل حتى أسمعها.
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قال حاتم :نظرت يف قول اهلل عز وجل ﴿:وأ هما م ْن خاف مقام ر ِّب ِه وهنى ال هن ْفس ع ِن ْاهلوى
( )40ف ِإ هن ْ
اجلنهة ِهي ا ْمل ْأوى ((﴾)41النازعات) ،فعلمت أن قوله سبحانه وتعاىل هو احلق،
فأجهدت نفيس يف دفع اهلوى حتى استقرت عىل طاعة اهلل تعاىل.
قال جعفر :أحسنت يا حاتم ،فام الثالثة؟
قال حاتم :نظرت إىل هذا اخللق فرأيت كل من معه يشء له قيمة ومقدار رفعه وحفظه ثم
هلل ب ٍاق ﴾ (النحل ،)96 :فكلام وقع معي
نظرت إىل قول اهلل عز وجل ﴿:ما ِعنْدكُ ْم ينْفدُ وما ِعنْد ا هِ
يشء له قيمة ومقدار وجهته إىل اهلل ليبقى عنده حمفوظ ًا.
قال جعفر :أحسنت يا حاتم ،فام الرابعة؟
قال حاتم :نظرت إىل هذا اخللق ،فرأيت كل واحد منهم يرجع إىل املال وإىل احلسب
والرشف والنسب ،فنظرت فيها فإذا هي ال يشء ثم نظرت إىل قول اهلل تعاىلِ ﴿:إ هن أكْرمكُ ْم ِعنْد
هلل أتْقاكُ ْم ﴾ (احلجرات ،)13 :فعملت يف التقوى حتى أكون عند اهلل كري ًام.
ا هِ
قال جعفر :أحسنت يا حاتم ،فام اخلامسة؟
قال حاتم :نظرت إىل هذا اخللق وهم يطعن بعضهم يف بعض ،ويلعن بعضهم بعض ًا،
وأصل هذا كله احلسد ،ثم نظرت إىل قول اهلل عز وجل ﴿:ن ْح ُن قس ْمنا ب ْين ُه ْم م ِعيشت ُه ْم ِيف ْ
احلي ِاة
الدُّ نْيا ﴾ (الزخرف ،)32 :فرتكت احلسد ،وعلمت أن القسمة من عند اهلل سبحانه وتعاىل فرتكت
عداوة اخللق عني.
قال جعفر :أحسنت يا حاتم ،فام السادسة؟
قال حاتم :نظرت إىل هذا اخللق يبغي بعضهم عىل بعض ،ويقاتل بعضهم بعض ًا فرجعت
الشيطان لكُ م عدُ و ف ه ِ
اخت ُذو ُه عدُ ّو ًا ﴾ (فاطر ،)6 :فعاديته وحده،
ْ ٌّ
إىل قول اهلل عز وجلِ ﴿:إ هن ه ْ
واجتهدت يف أخذ حذري منه ألن اهلل تعاىل شهد عليه أنه عدو يل ،فرتكت عداوة اخللق غريه.
قال جعفر :أحسنت يا حاتم ،فام السابعة؟
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قال حاتم :نظرت إىل هذا اخللق ،فرأيت كل واحد منهم يطلب هذه الكرسة ،فيذل فيها
نفسه ،ويدخل فيام ال حيل له ،ثم نظرت إىل قوله تعاىل ﴿:وما ِم ْن دا هب ٍة ِيف ْاأل ْر ِ
هلل
ض ِإ هال عىل ا هِ
ِرزْ ُقها﴾ (هود ،)6 :فعلمت أين واحد من هذه الدواب التي عىل اهلل رزقها ،فاشتغلت بام هلل تعاىل
عيل وتركت ما يل عنده.
قال جعفر :أحسنت يا حاتم ،فام الثامنة؟
قال حاتم :نظرت إىل هذا اخللق فرأيتهم كلهم متوكلي عىل خملوق ..هذا عىل ضيعته..
وهذا عىل صحة بدنه ..وكل خملوق متوكل عىل خملوق مثله ،فرجعت إىل قوله تعاىل ﴿:وم ْن
يتو ْ
هلل ف ُهو ح ْس ُب ُه ﴾ (الطالق ،)3 :فتوكلت عىل اهلل عز وجل فهو حسبي.
كهل عىل ا هِ
قال جعفر :وفقك اهلل يا حاتم ..لقد عرفت فالزم..
أعجبتني أحاديث هذا الرجل ..فرست خلفه ،فرأيت رجال شابا يقطع طريقه ،كان
يشبهني متاما ..وكأنه كان نسخة مني ..ومن العجب أنه كان يستعمل نفس أسلوب جدايل
وحديثي ..بل كان فوق ذلك يورد ما يف نفيس من الشبهات واجلدل ..وكأنه أنا قد خرج من
جلباِّب ليمتطي جلبابه.
قال الشاب :أراك تفرق بي املعرفة والعلم ..وتفرق بي العارف والعال ..ولكني ال أرى
الناس إال خيلطون بي العارف والعال ،فال يرون العال إال عارفا ،وال العارف إال عاملا.
فأجابه :العلم ما استعمل عقلك ،واملعرفة ما استعمل كيانك.
قال الشاب :ل أفهم.
قال جعفر :الشك أنك تعلم أن النار حترق..
قال الشاب :ال أشك يف ذلك ..وال أظن أن أحدا من الناس يشك فيه.
قال جعفر :فذلك علم ..وهو مموعة حقائق تستوطن عقلك بام فيه من أجهزة التذكر
والتحليل والرتكيب والعبور.
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قال الشاب :واملعرفة؟
قال جعفر :عندما تضع يدك عىل النار ،ويصيبك من هليبها ما يصيبك ..حينها تصري عارفا
بأن النار حترق.
قال الشاب :تقصد أن املعرفة معايشة للمعلوم؟
قال جعفر :هي معايشة تنطلق من يقي..
قال الشاب :فلم كانت املعرفة أكمل من العلم؟
قال جعفر :ألن العلم قد ال يرتك أي أثر فيك إال األثر الذي يرتكه يف ذلك احليز الضيق
من عقلك ،بينام املعرفة تستعمرك استعامرا ،وحتتل كل لطائفك ،فال تترصف أي ترصف إال حتت
إشارهتا.
أال ترى أن السكري املدمن عىل سكره قد يكون يف عقله من العلوم املرتبطة بمضار اخلمر
ما ليس عند من عويف من السكر؟
قال الشاب :ذلك صحيح ..ولكن املسكي حبيس شهوته ونفسه األمارة بالسوء ،فلذلك
ل تستطع معارفه املرتبطة بمضار السكر أن حتدث أثرها فيه.
قال جعفر :ألن معلوماته ل ترص معارف ..ولو صارت معارف لتحكمت يف كل كيانه.
قال الشاب :فكيف تصري علومه معارف؟
قال جعفر :إذا اندمت مع كيانه ،أو صارت هلا السلطة عىل كيانه ..فحينذاك تتوحد نفسه
وعقله وقلبه وروحه وكل لطائفه عىل مقتضيات معرفته.
قال الشاب :لقد أشار القرآن إىل هذا ،فذكر أن الكفار ل يقف بينهم وبي اإليامن برسول
اهلل حجب من الشبهات ،بل وقف بينهم وبينها حجب من الشهوات ،فقال تعاىل ﴿:قدْ ن ْعل ُم
ِإ هنه ليحزُ ُنك ا هل ِذي ي ُقو ُلون ف ِإهنم ال يك ِّذبونك ول ِكن ال هظاملِي ِبآي ِ
هلل ْجيحدُ ون﴾ (األنعام)33:
ات ا هِ
ه
هُْ ُ ُ
ُ ْ
قال جعفر :وهكذا الكثري ممن تراهم يشنون الغارات عىل النبوة وما جاءت به النبوة ..إن
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أكثرهم ال يصدر يف ذلك عن شبهة حمرتمة قد تناقش ..وإنام يصدرون عن شهوات جاحمة ال
يمكن السيطرة عليها ..لقد أتيح يل أن ألتقي الكثري من هؤالء ..ورأيت منهم ما رأيت..
قال ذلك بأل يكاد يعترصه اعتصارا ،فأرادت الشاب أن يغري مرى احلديث ،فقال:
فاملعرفة إذن يقي ،تنطلق منه معايشة!؟
قال جعفر :أجل ..فال يمكن لليقي الذي مأل كيانك إال أن يمأل جوارحك ،فال تتحرك
إال بصحبته ،وال تسري إال عىل هديه.

اليقي
قال الشاب :فحدثني عن الركن األول من أركان املعرفة.
قال جعفر :لقد قال الشاعر الصالح معربا عنه:
ترى ما ال يرى للناظرين

قلوب العارفي هلا عيون

قال الشاب :ال أرى الناس إال يشرتكون يف أبصارهم ،وال أرى األبصار إال تشرتك فيام
تراه ،بل إن من اجلاحدين من اخرتع من األجهزة ما استطاع به أن يبرص ما ال يراه املوقنون.
قال جعفر :ليس الشأن يف أن ترى ببرصك ..ولكن الشأن يف أن ترى ببصريتك ﴿ ف ِإ ههنا ال
ِ
ِ
الصدُ ِ
ور﴾ (احلج)46 :
وب ا هلتي ِيف ُّ
ت ْعمى ْاأل ْبص ُار ولك ْن ت ْعمى ا ْل ُق ُل ُ
قال الشاب :أيمكن أن تعمى البصرية؟
قال جعفر :أجل ..حي تضع احلجب بينها وبي احلقائق اجللية ،أو حي ترصف وجهها
عنها.
قال الشاب :العامة من الناس يدركون ذلك ..ويوقنون به.
قال جعفر :عي البصرية هلا درجات ومراتب كدرجات البرص ومراتبه( ..)1وليس

( )1ذكر العلامء لليقي أربع مقامات:
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للعارف منها إال أكملها.
قال الشاب :فام أكملها؟
قال جعفر :أن ترى ما تعرفه..
قال الشاب :كيف ذلك ..وأكمل املعارف وغايتها معرفة اهلل ..وقد حيل بينها وبي حتوهلا
يف ْ
اخل ِب ُري﴾
إىل رؤية ،كام قال تعاىل ﴿:ال ُتدْ ِركُ ُه ْاأل ْبص ُار و ُهو ُيدْ ِر ُك ْاأل ْبصار و ُهو ال هل ِط ُ
(األنعام)103:
قال جعفر :وقد قال النبي  عندما سئل عن اإلحسان( :أن تعبد اهلل كأنك تراه؛ فإن ل
تكن تراه فإنه يراك)( ،)1وقال( :اعبد اهلل كأنك تراه ،واعدد نفسك يف املوتى ،واذكر اهلل عند كل
حجر وكل شجر ،وإذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة ،الرس بالرس ،والعالنية بالعالنية)()2

قال الشاب :أال ترى أن هناك تناقضا بي اآلية ،وهذين احلديثي؟

األول :الشك ،وهو أن يعتدل التصديق والتكذيب ،كام إذا سئلت عن شخص معي ،أن اهلل تعاىل يعاقبه أم ال؟ وهو
مهول احلال عندك ،فإن نفسك ال متيل إىل احلكم فيه بإثبات وال نفى ،بل يستوي عندك إمكان األمرين.
الثاين :الظن ،وهو أن متيل نفسك إىل أحد األمرين مع الشعور بإمكان نقيضه ،ولكنه إمكان ال يمنع ترجيح األول ،كام
إذا سئلت عن رجل تعرفه بالصالح والتقوى أنه بعينه لو مات عىل هذه احلالة هل يعاقب؟ فإن نفسك متيل إىل أنه ال يعاقب
أكثر من ميلها إىل العقاب وذلك لظهور عالمات الصالح .ومع هذا فأنت جتوز اختفاء أمر موجب للعقاب يف باطنه ورسيرته
فهذا التجويز مساو لذلك امليل ولكنه غري دافع رجحانه.
الثالث :أن متيل النفس إىل التصديق بيشء بحيث يغلب عليها وال خيطر بالبال غريه ولو خطر بالبال تأبى النفس عن
قبوله ،ولكن ليس ذلك من معرفة حمققة ،إذ لو أحس صاحب هذا املقام التأمل واإلصغاء إىل التشكيك والتجويز اتسعت نفسه
للتجويز ،وهذا يسمى اعتقاد ًا مقارب ًا لليقي.
الرابع .املعرفة احلقيقية احلاصلة بطريق الربهان الذي ال يشك فيه وال يتصور الشك فيه.
ِ
اجل ِحيم (ُ )6ث هم لرت ُو ههنا ع ْي ا ْليق ِ
ويشري إىل هذه املراتب قوله تعاىل ﴿:ك هال ل ْو ت ْعل ُمون ِع ْلم ا ْلي ِق ِ
ي ( )5لرت ُو هن ْ
ي (ُ )7ث هم
لتُ ْسأ ُل هن ي ْومئِ ٍذ ع ِن الن ِهعي ِم (( ﴾)8التكاثر) ،وقوله تعاىل ﴿:إِنهام املُْؤْ ِمنُون ا هل ِذين آم ُنوا بِاهللهِ ور ُسولِ ِه ُث هم ل ْ ي ْرتا ُبوا﴾ (احلجرات)15
( )1رواه مسلم.
( )2رواه الطرباين بإسناد جيد.
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قال جعفر :يستحيل أن حيصل التناقض بي الوحيي ..فمحمد  ﴿ ما ين ِْط ُق ع ِن ْاهلوى
(ِ )3إ ْن ُهو ِإ هال و ْح ٌي ُيوحى ﴾ (النجم)
قال الشاب :فكيف تفرس إمكانية الرؤية التي نص عليها احلديث مع عدم إمكانيتها التي
نصت عليها اآلية؟
قال جعفر :الرؤية رؤيتان :رؤية مقيدة ،تضع املرئي يف حيز حمدود تضيق عليه هبا اخلناق،
هلل ج ْهر ًة ﴾ (النساء:
وهي الرؤية التي طلبها بنو إرسائيل حي قالوا ملوسى  ﴿:أ ِرنا ا ه
 ..)1()153وطالب هذه الرؤية ال يعرف اهلل ..ألن اهلل ال يعرفه إال من ينزهه ..وال ينزهه من
يطلب مثل هذه الرؤية ..وإىل هذه الرؤية اإلشارة بقوله تعاىل ﴿:ال ُتدْ ِركُ ُه ْاأل ْبص ُار و ُهو ُيدْ ِر ُك
يف ْ
اخل ِب ُري﴾ (األنعام)103:
ْاأل ْبصار و ُهو ال هل ِط ُ
ورؤية مطلقة ..ال حمدودة ..وهي رؤية يصاحبها التنزيه والتعظيم ..ولكن احلقائق ـ مع
ذلك ـ تنكشف عندها انكشافا أعظم من انكشاف البرص ،وإىل هذه الرؤية اإلشارة باألحاديث
التي نصت عىل ذلك.
قال الشاب :أهناك انكشاف أعظم من انكشاف البرص؟
قال جعفر :البرص قد خيطئ ..وقد يشوه املرئي ..وقد يتوهم اخليال حقيقة ..ولكن
البصرية ال يصيبها كل ذلك ..فأنوار احلقائق حتول بينها وبي ذلك.
قال الشاب :فاملوقن ال يرى إال األنوار إذن؟
قال جعفر :أنوار احلقائق ..ال أنوار اخليال ،فاخليال قد يصور لك من األنوار ما يكون

ِ ِ
( )1نص اآلية ﴿:ي ْسأ ُلك أ ْه ُل ا ْلكِت ِ
السام ِء فقدْ سأ ُلوا ُموسى أكْرب ِم ْن ذلِك فقا ُلوا أ ِرنا اهلله
اب أ ْن ُتنزِّ ل عل ْي ِه ْم كتاب ًا من ه
جهر ًة فأخذ ْهتم الص ِ
ات فعف ْونا ع ْن ذلِك وآتيْنا ُموسى ُس ْلطان ًا ُم ِبين ًا﴾
اعق ُة بِ ُظ ْل ِم ِه ْم ُث هم هاخت ُذوا ا ْل ِع ْجل ِم ْن ب ْع ِد ما جاء ْ ُهت ُم ا ْلبيِّن ُ
ُُ ه
ْ
(النساء)153:
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حجابا بينك وبي احلقائق ..فتنشغل باحلس عن املعنى(.)1
قال الشاب :أهكذا كان يقي رسول اهلل ؟
قال جعفر :ال يمكن أن يعرب عن أحوال رسول اهلل إال رسول اهلل ..فال يعرف النبي إال
نبي( ..)2وما نحن إال ظالل باهتة حتاول أن تقتفي آثار رسول اهلل.
قال الشاب :فكيف عرفت أن لرسول اهلل من اليقي ما ذكرت؟
قال جعفر :لكل حقيقة أثرها ..واآلثار كلها تدل عىل أن اليقي الذي كان عليه رسول اهلل
 ل جيتمع ألحد كاجتامعه له.
قال الشاب :فحدثني عن اآلثار ألعرف من خالهلا احلقائق.
قال جعفر :سأذكر لك موطني تتزلزل فيهام أقدام الرجال ،ال يمكن أن يثبت فيهام إال من
أوِت من اليقي ما تندك له اجلبال.
اخلوف:
قال الشاب :فام أوهلام؟
قال جعفر :اخلوف ..فأول امتحان لليقي هو اخلوف ..فاخلائف الذي زلزل اخلوف قلبه
ينسى احلقائق التي ال تعمر إال عقله.

()1

ولذلك ،فإن العارفي ينبهون املريدين إىل أن ما يلوح هلم من أنوار احلس ال عربة به ،قال الرساج الطوسى

(ت387:هـ)( :بلغنى عن مجاعة من أهل الشام ،أهنم يدعون الرؤية بالقلوب ىف دار الدنيا ،كالرؤية بالعيان ىف دار اآلخرة ،ول
أر أحدا منهم ،وال بلغنى عن إنسان ،أنه رأى منهم رجال له حمصول) ،ثم يبي أن العارفي أشاروا برؤية القلوب ،إىل التصديق
واملشاهدة باإليامن وحقيقة اليقي ،وأنه ينبغى أن يعلم العبد أن كل شئ رأته العيون ىف الدنيا من األنوار ،أن ذلك خملوق ،ليس
بينه وبي اهلل تعاىل شبه ،وليس ذلك صفة من صفات اهلل ،بل مجيع ذلك خملوق (اللمع )545
( )2قال الغزايل( :يستحيل أن يعرف النبي غري النبي ،وأما من ال نبوة له فال يعرف من النبوة إال اسمها ،وأهنا خاصية

موجودة إلنسان هبا يفارق من ليس نبيا ،ولكن ال يعرف ماهية تلك اخلاصية إال بالتشبيه بصفات نفسه﴾
األسنى يف رشح معاين أسامء اهلل احلسنى ،للغزايل ،ص)53
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(انظر :املقصد

قال الشاب :فارضب يل مثاال عىل ذلك من حياة رسول اهلل .
قال جعفر :الشك أنك تعلم أن من أخطر املواقف التي مر هبا رسول اهلل  موقف
هجرته من مكة إىل املدينة ..حيث تعقبه املرشكون يريدون قتله ،وأرصدوا لذلك اجلوائز
اجلزيلة ..لكن رسول اهلل  يف ذلك املوقف الشديد ل ُّيتز له عرق ،ول تصبه أي خمافة ..لقد
ذكر اهلل تعاىل حال رسول اهلل  عند ذلك ،فقالِ ﴿:إ ّ
هلل ِإ ْذ أ ْخرج ُه ا هل ِذين
ْرصو ُه فقدْ نرص ُه ا هُ
ال تن ُ ُ
ول لِص ِ
كف ُروا ث ِاين ا ْثن ْ ِ
ي ِإ ْذ ُمها ِيف ا ْلغ ِار ِإ ْذ ي ُق ُ
هلل س ِكينت ُه عل ْي ِه وأ هيد ُه
هلل معنا فأنْزل ا هُ
اح ِب ِه ال حتْز ْن ِإ هن ا ه

ِ
ِ
ٍ
ِ
يم﴾
هلل ِهي ا ْل ُع ْليا وا هُ
الس ْفىل وك ِلم ُة ا هِ
هلل ع ِزيزٌ حك ٌ
ِب ُج ُنود لْ تر ْوها وجعل كلمة ا هلذين كف ُروا ُّ
(التوبة)40:
إن هذا املوقف الشديد ال يمكن أن يقفه إال إنسان عمر الشعور بحضور اهلل كيانه كله،
فلذلك ل يعد يف صدره أي خوف من أي يشء.

قال الشاب :صحيح هذا ..ففي املخاوف قد ينسى أحدنا ما تعلمه من علوم ،وما عرفه
من معارف.
قال جعفر :وهكذا كان رسول اهلل  يف كل حياته ..ففي الطائف التي ذهب إليها رسول
اهلل غريبا بي قوم قساة ال يعملون عقال ،وال يعرفون رمحة ..ومكث معهم عرشة أيام ،ال يدع
أحدً ا من أرشافهم إال جاءه وكلمه ،حتى قالوا :اخرج من بالدنا ،وأغروا به سفهاءهم ،فلام أراد
اخلروج تبعه سفهاؤهم وعبيدهم يسبونه ويصيحون به ،حتى اجتمع عليه الناس ،فوقفوا له
صفي ،وجعلوا يرمونه باحلجارة ،وبكلامت من السفه ،ورمجوا عراقيبه ،حتى اختضب نعاله
بالدماء.
يف ذلك املوقف الشديد ل يلتجئ حممد  إال إىل اهلل ..وعند جلوئه إىل اهلل ل يتعوذ إال من
غضب اهلل عليه ..لقد راح يقول بخشوع ال يمكن تصوره( :اللهم إليك أشكو ض ْعف ُق هو ِتى،
وقلة حيلتى ،وهوإين عىل الناس ،يا أرحم الرامحي ،أنت رب املستضعفي ،وأنت رِّب ،إىل من
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ِ
ِ
عيل غضب فال أبايل ،ولكن
تك ُلنى؟ إىل بعيد يتج هه ُمنى؟ أم إىل عدو ملكته أمري؟ إن ل يكن بك ّ
عافيتك هي أوسع يل ،أعوذ بنور وجهك الذي أرشقت له الظلامت ،وصلح عليه أمر الدنيا
واآلخرة من أن تنزل ِّب غضبك ،أو حيل عيل سخ ُطك ،لك ال ُعتْبى حتى ترىض ،وال حول وال
قوة إال بك)
وهكذا حينام أراد بعضهم أن يغتال رسول اهلل  ..يف ذلك املوقف الشديد ل تصب
رسول اهلل  أي رعدة خوف ..بل أيقن بأن اهلل الذي وعده أن يعصمه سيعصمه ال حمالة.
عن جابر أنه غزا مع النبي  قبل نجد ،فلام قفل رسول اهلل  قفل معهم فأدركتهم
القائلة يف واد كثري العضاه ،فنزل رسول اهلل  وتفرق الناس يستظلون بالشجر ،ونزل رسول
اهلل  حتت سمرة ،فعلق هبا سيفه ،ونمنا نومة فإذا رسول اهلل  يدعونا ،وإذا عنده أعراِّب،
قال :إن هذا اخرتط عيل سيفي ،وأنا نائم ،فاستيقظت وهو يف يده صلتا قال :من يمنعك مني؟
قلت :اهلل اهلل اهلل ..ول يعاقبه وجلس(.)1
وهكذا يف غزوة األحزاب ..تلك الغزوة التي أخرب اهلل تعاىل عن شدهتا عىل املؤمني،
هلل عل ْيكُ ْم ِإ ْذ جاءتْكُ ْم ُج ُنو ٌد فأ ْرس ْلنا عل ْي ِه ْم ِر ًحيا و ُج ُنو ًدا
فقال ﴿:يا أ ُُّّيا ا هل ِذين آم ُنوا ا ْذكُ ُروا ِن ْعمة ا هِ
هلل ِبام ت ْعم ُلون ب ِص ًريا (ِ )9إ ْذ جا ُءوكُ ْم ِم ْن ف ْو ِقكُ ْم و ِم ْن أ ْسفل ِمنْكُ ْم و ِإ ْذ زاغ ِت
لْ تر ْوها وكان ا هُ
ِ
احلن ِ
وب ْ
هلل ال ُّظ ُنونا (ُ )10هنالِك ا ْب ُتِيل ا ُْملؤْ ِم ُنون وزُ ْل ِز ُلوا ِز ْلز ًاال
اجر وت ُظنُّون ِبا هِ
ْاأل ْبص ُار وبلغت ا ْل ُق ُل ُ

ش ِديدً ا (( ﴾)11األحزاب)

يف ذلك احلي ل يزلزل رسول اهلل  ..بل بقي يف ثباته كالطود األشم ،بل يف ذلك املوقف
الشديد كان يبرش أمته بام يفتح اهلل عليها من فتوح..
( )1رواه البخاري ومسلم ،ويف رواية أِّب بكر اإلسامعييل يف صحيحه فقال :من يمنعك مني؟ قال :اهلل ،فسقط السيف
من يده ،فأخذ رسول اهلل  السيف فقال :من يمنعك مني؟ فقال :كن خري آخذ .فقال( :تشهد أن ال إله إال اهلل وأين رسول
اهلل؟) ،قال :ال ولكني أعاهدك أن ال أقاتلك ،وال أكون مع قوم يقاتلونك ..فخىل سبيله فأتى أصحابه فقال( :جئتكم من عند
خري الناس)
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وهذا موقفه  حي شكا إليه الصحابة ما أصاهبم من اضطهاد يف مكة املكرمة ..فعن
خباب بن األرت قال :شكونا إىل رسول اهلل  وهو متوسد بردة له يف ظل الكعبة ،وقد لقينا
من املرشكي شدة ،فقلنا :أال تستنرص لنا أال تدعو لنا؟ فقال( :قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل،
فيحفر له يف األرض فيجعل فيها ،ثم يؤتى باملنشار فيوضع عىل رأسه فيجعل نصفي ،ويمشط
بأمشاط احلديد ما دون حلمه وعظمه ،ما يصده ذلك عن دينه)
ثم قال بعدها مطمئنا له( :واهلل ليتمن اهلل هذا األمر حتى يسري الراكب من صنعاء إىل
حُضموت ال خياف إال اهلل والذئب عىل غنمه ،ولكنكم تستعجلون)()1

وهكذا يف غزوة حني حينام اهنزم الناس ..يف ذلك احلي ثبت رسول اهلل  ،وأخذ
يصيح يف الناس:
أنا النبي ال كذب أنا ابن عبداملطلب
ثم أخذ يقول( :اللهم نزل نرصك) ،قال الرباء :ولقد كنا إذا محى البأس نتقى برسول اهلل
 ،وإن الشجاع الذى حياذي به(.)2
الفاقة:
قال الشاب :فام املوطن الثاين الذي يتجىل فيه اليقي؟
قال جعفر :الفاقة واحلاجة ..أال ترى الذي أصابته الفاقة واحلاجة كيف حيرص عىل أي
يشء لديه ليدخره وقت حاجته؟
قال الشاب :ذلك صحيح..
قال جعفر :ولكن النبي  الذي أصابته مجيع أنواع احلاجات ..بل كانت متر األهلة

( )1رواه البخاري.
( )2رواه مسلم.
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متواترة ،وال يوقد يف بيته نار( ..)1ومع ذلك كان كالريح املرسلة ال يمسك دينارا وال درمها ،وال
طعاما وال ثوبا ..وكل ذلك يقينا منه بام عند اهلل.
وقد ورد يف احلديث أن رجال جاء إىل النبي  فقال :ما عندي شئ أعطيك ،ولكن
استقرض ،حتى يأتينا شئ فنعطيك ،فقال له رجل :ما كلفك اهلل هذا ،أعطيت ما عندك ،فإذا ل
يكن عندك فال تكلف ،قال :فكره رسول اهلل  قول الرجل ،حتى عرف يف وجهه ،فقال
املستقرض :يا رسول اهلل ،بأِّب وأمي أنت ،فأعط ،وال ختش من ذي العرش إقالال ،فتبسم وجه
رسول اهلل  وقال( :هبذا أمرت)()2

ويف حديث آخر :دخل رسول اهلل  عىل بالل ،فوجد عنده صربة من متر ،فقال( :ما
هذا يا بالل؟) فقال :متر أدخره ،فقال( :وحيك يا بالل ،أو ما ختاف أن يكون له بخار يف النار؟
انفق يا بالل ،وال ختش من ذي العرش إقالال)()3

فهذه النصوص تبي أن الرسول  ل يكن يالحظ قلة الرزق التي يف يده ،أو يف يد
املؤمني ،ولكنه كان ينظر إىل أن صاحب العرش العظيم الذي ال تساوي كل أموال الدنيا أمامه
شيئا ال يعجز أن يسد فاقته إن هو احتاج.
وهو يف ذلك يشبه صاحب بنك ضخم ممتلئ بجميع أصناف األموال ،فهو ال خيشى عىل
جيبه إن فرغ ما فيه من مال ،ألنه يعلم أن لديه من العوض ما يمأل جيبه وجيوب غريه مجيعا.
قال الشاب :وعيت هذا ،وال أحسبني أحتاج إىل أدلة عليه ،فكل حياة رسول اهلل 
تشري إليه.
قال جعفر :فاعرب من ظاهر األدلة إىل بواطنها ،ومن صورها إىل خربها ..فال ينتفع بمعرفة

( )1انظر :فصل (الزاهد) من هذه الرسالة.
( )2رواه الرتمذي واخلرائطي.
( )3رواه البيهقي ،والبزار ،والطرباين ،وأبو يعىل.
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احلقائق إال من عرب منها وهلا ،كام ال يدخل اجلنة إال من جاوز الرساط.
سكت الشاب قليال ،ثم قال :أرى من الناس من ال يعتربون العارف إال من حتدث عن
الفناء يف الذات ..ويعتربون كل ما ذكرته فناء يف األفعال أو فناء يف الصفات ..وكل ذلك حظ
السالكي ،ال حظ العارفي.
ظهر الغضب عىل وجه جعفر ،وقال بقوة :كذب من حدثك عن الذات ..كذب من
هلل ح هق قدْ ِر ِه ﴾
حدثك عن الذات ..ال يعرف اهلل إال اهلل ..ال يعرف اهلل إال اهلل ﴿ ..وما قد ُروا ا ه
(الزمر)67 :
ليس حظنا من معرفة اهلل إال معرفة األسامء ..أل يسمعوا اهلل وهو يقول ﴿:س ِّب ِح ْاسم ر ِّبك
ْاألعْ ىل﴾ (األعىل ،)1:أل يسمعوه ،وهو يقول ﴿:وذكر ْاسم ر ِّب ِه فص هىل﴾ (األعىل ،)15:أل
احل ْسنى فا ْدعُ و ُه ِهبا وذ ُروا ا هل ِذين ُي ْل ِحدُ ون ِيف أ ْسام ِئ ِه س ُي ْجز ْون
يسمعوه ،وهو يقول ﴿:و هِ
هلل ْاأل ْسام ُء ْ ُ
هلل ال ِإله ِإ هال ُهو ل ُه ْاأل ْسام ُء
ما كا ُنوا ي ْعم ُلون﴾ (ألعراف ،)180:أل يسمعوه ،وهو يقول ﴿:ا هُ
احل ْسنى﴾ (طـه)8:
ُْ
قال الشاب :ولكنهم حتدثوا يف ذلك ..وأشبعوا كتب املعارف حديثا.
قال جعفر :تلك شطحات األحوال ..ال حقائق املعارف ..وأولئك سالكون وقف هبم
سلوكهم يف تلك األحوال ،فانحجبوا هبا عن حقيقة احلال.
قال الشاب :إن القائلي هبا عارفون هلم حظهم يف املعرفة.
قال جعفر :لقد مررت بتلك األحوال ..وعرفت مصادر ما قالوا ..إهنم خلطوا أحواهلم
بمعارف اكتسبوها من أهواء الفلسفات ،فلذلك حجبوا هبا عن احلقائق اجلليات.

الصحبة
قال الشاب :عرفت الركن األول من أركان العرفان ..وهو جتيل احلقائق يف البصائر،
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كتجيل املبرصات لألبصار ..فام الصحبة؟
قال جعفر :ال يمكنك أن تصاحب من ال ترى ..وال يمكنك أن تصاحب من ال تسمعه
وال يسمعك..
قال الشاب :تقصد أن ثمرة اليقي الصحبة؟
قال جعفر :أجل ..فمن عرف اهلل ل حيد إال أن يصحبه ويلجأ إليه ويستعيذ به ويدعوه
ويناجيه ..ويشعر أنه أقرب إليه من كل يشء.
لقد رأى النبي  بعض أصحابه يرفعون أصواهتم بالتكبري ،فقال( :أُّيا الناس أربعوا
عىل أنفسكم ،فإنكم ال تدعون أصم وال غائبا ،إنام تدعون سميعا قريبا ..إن الذى تدعونه أقرب
اىل أحدكم من عنق راحلته)()1

قال الشاب :لقد رأيت بعض من هجم هبم اليقي عىل حقيقة العلم يصيحون ويزعقون..
بل إن بعضهم قد يتفوه بكالم يستعيذ منه إن هو عاد إىل حاله ..وبعضهم يزعم أن هذا من مظاهر
العرفان ..ومن ل حيصل له هذا ال حظ له من اسم العارف.
قال جعفر :ذلك الشطح ،وتلك الطامات ..وأحسن ما يقال فيها إن كان أصحاهبا من
الصادقي أهنا دليل عىل نقص حاهلم ،فهم كبدوي ل ير يف حياته إال اخليام دخل مدينة صغرية..
فهاله ما فيها ..وصاح معربا عن ذلك..
أما الكمل ..فهم أرفع من أن يصيحوا بمثل ذلك ،وقد روي أن اجلنيد قال ملن سأله عن
رس سكونه وقلة اضطراب جوارحه عند السامع ﴿:وترى ِْ
اجلبال حتْس ُبها ج ِامد ًة و ِهي مت ُ ُّر م هر
السح ِ
اب ﴾ (النمل)88:
ه
وأما الكامل األعظم رسول اهلل  ..فقد ذكر اهلل حاله بعد أن عاين ما عاين يف رحلة
رص وما طغى﴾ (لنجم)17:
املعراج ،فقال ﴿:ما زاغ ا ْلب ُ
( )1رواه البخاري ومسلم.
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قال الشاب :إن من ذاق شيئا البد أن يعرب عن تأثريه فيه ..ومن صاحب أحدا البد أن
حيفظ حديثه معه ..فحدثني عن صحبة رسول اهلل هلل.
قال جعفر :لقد عرب رسول اهلل  عن ذلك ،فقال( :اللهم أنت الصاحب يف السفر
واخلليفة يف األهل)()1

قال الشاب :لقد خص رسول اهلل  بالصحبة السفر؟
قال جعفر :والدنيا كلها سفر ..أل تسمع قوله ( :ما يل وللدنيا؟ ما أنا يف الدنيا إال
كراكب استظل حتت شجرة ثم راح وتركها)()2

قال الشاب :فحدثني عن صحبة رسول اهلل  هلل.
قال جعفر :إنك لن تطيق ذلك ..ولن يطيق أحد يف الدنيا ذلك..
قال الشاب :فاخترص يل ما ييرس عيل فهم ذلك.
قال جعفر :سأحدثك من ذلك ما يمكن أن ترثه ،وينفعك اهلل به ..ولكنك لن ترثه حتى
تندمج فيه بكل كيانك ..فقد ذم رسول اهلل  قوما بأهنم يقرؤون القرآن ال جياوز حناجرهم..
فإياك أن يكون حظك من سنة نبيك لسانك.
قال الشاب :فستحدثني عن ذلك اآلن؟
قال جعفر :إن مثل هذه األحاديث ال يمكن أن تلقى يف األسواق ..ولذلك تعال معي إىل
الزاوية ..وهناك سأعلمك علوم ما سألته.
خشيت أن يفلت مني ،فأرسعت إليه ،وقلت :أنا غريب هبذه الديار ..ولدي من احلرص
عىل املعرفة ما لدى هذا الشاب ..ولدي من األسئلة ما لديه ..لكأنه كان ينطق بلساين عام يكن
ضمريي ..فهل تأذن يل يف صحبتك وصحبته إىل الزاوية؟
( )1رواه احلاكم وابن جرير وغريمها.
( )2رواه أمحد والرتمذي واحلاكم وابن ماجة.
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قال جعفر :أجل ..يرسين ذلك ..أنت وصاحبك تذكراين بشباِّب حي كان البحث عن
اإلنسان الكامل هو غاية غاياِت ،ومقصد مقاصدي.
قلت :عجبا ما تقول ..أأنت أيضا قد الح لك ما الح يل البحث عنه؟
قال جعفر :إن كل من عرف حقيقة هذا الوجود ..البد أن خيطر عىل باله ما خطر عىل
بالك ..إن األرواح تتآلف عىل مثل هذا ..ألن الذي ُّيدُّيا ليس إال واحد.
قلت :فهل وجدته؟
قال جعفر :أجل ..إنه حممد ..اإلنسان الذي اجتمعت فيه حقائق اإلنسان التي أردها اهلل
من اإلنسان.
قلت :فستعرفني بمحمد إذن؟
قال :ال يعرف حممدا إال حممد ..ولكني سأعلمك ـ مع صاحبك ـ بعض ما وصلت إليه
عن حممد ..وهو صحبة حممد هلل ،تلك الصحبة املنطلقة من معرفة حممد باهلل.

الذكر
رست مع جعفر والشاب إىل الزاوية ..ل أكن أتصور أهنا بتلك البساطة ..لقد كانت بناء
بسيطا ،ليس فيه أي تكلف وال زخرفة ،وال تطاول ..ولكن روائح اإليامن كانت ـ مع ذلك ـ تفوح
من جنباهتا ،لتمأل ما حوهلا بأنوار دوهنا كل األنوار.
دخلنا الزاوية ،فرأينا قوما متمعي يرددون بصوت واحد ..وبقلب واحد ..وهبمة واحدة
ما ورد عن نبيهم  من أذكار.
سألت جعفرا ،فقلت :من هؤالء؟
قال :هؤالء ورثة من ورثة رسول اهلل ..انشغلوا باهلل عام سواه ،فمأل قلوهبم باألنس الذي
ال يمكن أن جتده يف أي سوق من أسواق الدنيا ،وال ناد من نوادُّيا.
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قلت :فمن الذي بعث فيهم هذه اهلمة؟
وين أ ْذكُ ركُ م و ْاشكُ روا ِيل وال تكْ ُفر ِ
قال :لقد قرأوا قوله تعاىل ﴿:فا ْذكُ ُر ِ
ون﴾
ُ
ُ
ْ ْ
(البقرة ،)152:فعلموا أن ذكر اهلل هلم معلق عىل ذكرهم له ،فال ينال ما عند اهلل إال من وفر يف
نفسه االستعداد لتنزله ..فراحوا يوفرون هذا االستعداد.
ِ
كْرب ﴾ (العنكبوت ،)45 :فعلموا أن اهلل ال يريد من
كْر ا هِ
هلل أ ُ
وقرأوا قوله تعاىل ﴿:ولذ ُ
العبادات صورها وال طقوسها وجسومها ،وإنام يريد منها ما حتمله من نفحات ذكره ،كام قال
حلو ُمها وال ِدماؤُ ها ول ِك ْن ينا ُل ُه الت ْهقوى ِمنْكُ ْم﴾ (احلج)37 :
تعاىل ﴿:ل ْن ينال ا ه
هلل ُ ُ
هلل ِذكْر ًا ك ِثري ًا﴾ (األحزاب ً ،)41:وقوله
وقرأوا قوله تعاىل ﴿:يا أ ُُّّيا ا هل ِذين آم ُنوا ا ْذكُ ُروا ا ه
ِ
ِ
يش و ْ ِ
اإل ْبك ِار﴾ (آل عمران ،)41 :وقوله تعاىل ﴿:ف ِإذا
تعاىل ﴿:وا ْذكُ ْر ر هبك كثري ًا وس ِّب ْح ِبا ْلع ِّ
هلل ك ِذ ِ
كْركُ ْم آباءكُ ْم أ ْو أشده ِذكْر ًا ﴾ (البقرة )200 :فعلموا أن التنزالت
قض ْي ُت ْم من ِاسككُ ْم فا ْذكُ ُروا ا ه
املعلقة عىل ذكر اهلل لن تنال إال من أدمن عىل الذكر وأكثر منه.
ات وا ْلق ِان ِتي وا ْلق ِانت ِ
ت وا ُْملؤْ ِمنِي وا ُْملؤْ ِمن ِ
وقرأوا قوله تعاىلِ ﴿:إ هن ا ُْملس ِل ِمي وا ُْملس ِلام ِ
ات
ْ
ْ
اخل ِاشع ِ
ات والص ِاب ِرين والص ِابر ِ
ادق ِ
اد ِقي والص ِ
والص ِ
اخل ِاش ِعي و ْ
ات و ْ
ات وا ُْملتصدِّ ِقي
ه
ه
ه
ه
الذ ِ
احل ِافظ ِ
ات والص ِائ ِمي والص ِائام ِ
وا ُْملتصدِّ ق ِ
ات و ه
احل ِاف ِظي ُف ُروج ُه ْم و ْ
تو ْ
هلل ك ِثري ًا
اك ِرين ا ه
ه
ه
اكر ِ
الذ ِ
و ه
هلل هلُ ْم مغ ِْفر ًة وأ ْجر ًا ع ِظي ًام﴾ (األحزاب ،)35:فعلموا أن ذكر اهلل وامتالء القلب
ات أعده ا هُ
به هو غاية غايات السالكي ،فلهذا انتهت به اآلية التي تصف مراتب املؤمني.
ِ ِ
ُضع ًا و ِخيف ًة و ُدون ْ
اجل ْه ِر ِمن ا ْلق ْو ِل ِبا ْل ُغدُ ِّو
وقرأوا قوله تعاىل ﴿:وا ْذكُ ْر ر هبك يف ن ْفسك ت ُّ
و ْاآلص ِ
ال وال تكُ ْن ِمن ا ْلغ ِاف ِلي﴾ (ألعراف ،)205:فعلموا أن الذكر لن يؤِت ثامره حتى يصاحبه
التُضع ..ولن يصاحبه التُضع حتى يمتلئ به القلب والكيان ،فلذلك طولب املؤمنون برفع
أصوات قلوهبم وخفض أصوات ألسنتهم ،فليس الشأن فيام ينطق به لسان اجلوارح ،وإنام الشأن
فيام ينطق به لسان القلب.
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هلل ِقيام ًا و ُق ُعود ًا وعىل ُج ُن ِ ِ
كهرون ِيف خ ْل ِق
وقرأوا قوله تعاىل ﴿:ا هل ِذين ي ْذكُ ُرون ا ه
وهب ْم ويتف ُ
ض ربنا ما خل ْقت هذا ب ِ
ِ
اط ً
ال ُس ْبحانك ف ِقنا عذاب الن ِهار﴾ (آل عمران،)191:
الساموات و ْاأل ْر ِ ه
ه
فعلموا أن أكمل الذكر ما صاحبه الفكر ،وأن الذاكر الكامل من ال حيجبه حال من األحوال عن
ذكر اهلل ..فهو يذكر اهلل عىل كل حاالته.
وقرأوا قوله تعاىل ﴿:يا أ ُُّّيا ا هل ِذين آم ُنوا ال ُت ْل ِهكُ ْم أ ْموا ُلكُ ْم وال أ ْوال ُدكُ ْم ع ْن ِذ ِ
هلل وم ْن
كْر ا هِ
ي ْفع ْل ذلِك ف ُأول ِئك ُهم ْ ِ
ارسون﴾ (املنافقون ،)9:فعلموا أن أعظم الغبن ،وأفدح اخلسارة أن
ُ
اخل ُ
ينشغل اإلنسان عن ذكر اهلل بأي شاغل حتى لو كان ماله وولده.
قال ذلك ،ثم اقرتب بنا من حلقة من احللقات ،أشار إلينا أن نجلس فيها ،وجلس معنا،
وقد كان املجتمعون يف غاية اخلشوع والرقة ،وكانت األنوار حتيط هبم من كل جانب ،وكانت
روائح غريبة متأل املكان ،وكأهنا روائح من السامء ال من األرض.
قال رجل من احللقة :لقد نصحنا رسول اهلل  غاية النصح حي اعترب حياتنا متوقفة عىل
ذكر اهلل ..ال عىل ما نتنفسه من هواء ،أو نرشبه من ماء ..فاملاء واهلواء يغذيان الطي ،ويمداهنا
باحلياة ،أما ذكر اهلل ،فهو غذاء الروح ومددها ،وال حياة ملن ل حتيا روحه ..لقد قال  يذكر ذلك:
(مثل الذي يذكر ربه والذي ال يذكر ربه مثل احلي وامليت) ()1

قال آخر :لقد أخرب رسول اهلل  الراغبي يف جوائز اهلل عن جوائز الذاكرين ،فقال( :ال
يقعد قوم يذكرون اهلل إال حفتهم املالئكة ،وغشيتهم الرمحة ،ونزلت عليهم السكينة ،وذكرهم اهلل
فيمن عنده) ()2

قال آخر :وأخرب املتنافسي عىل السبق أنه ال يسبق إال الذاكرون ..كان رسول اهلل  يسري

( )1رواه البخاري ومسلم ،ولفظ مسلم( :مثل البيت الذي يذكر اهلل فيه والبيت الذي ال يذكر اهلل فيه مثل احلي
وامليت)
( )2رواه مسلم.
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يف طريق مكة ،فمر عىل جبل يقال له مجدان فقال( :سريوا هذا مجدان ،سبق املفردون) ،قالوا :وما
املفردون يا رسول اهلل؟ قال( :الذاكرون اهلل كثريا والذاكرات) ()1

قال آخر :وأخرب الفقراء إىل اهلل من أصحاب احلوائج أنه ال تقىض حاجاهتم بيشء كام
تقىض بذكر اهلل ،فقال( :إن هلل مالئكة ،يطوفون يف الطرق يلتمسون أهل الذكر ،فإذا وجدوا قوما
يذكرون اهلل تنادوا :هلموا إىل حاجتكم ،قال :فيحفوهنم بأجنحتهم إىل السامء الدنيا ،قال :فيسأهلم
رهبم عز وجل وهو أعلم منهم :ما يقول عبادي؟ قال :يقولون :يسبحونك ويكربونك
وحيمدونك ويمجدونك ،قال :فيقول عز وجل :هل رأوين؟ قال :فيقولون :ال واهلل ما رأوك،
قال :فيقول :كيف لو رأوين؟ قال :يقولون :لو رأوك كانوا أشد لك عبادة ،وأشد لك متجيدا،
وأكثر لك تسبيحا ،قال :فيقول :فام يسألوين؟ قال :يسألونك اجلنة ،قال :يقول :وهل رأوها؟ قال:
فيقولون :ال واهلل يا رب ما رأوها ،قال :يقول :فكيف لو رأوها؟ قال :يقولون :كانوا أشد عليها
حرصا ،وأشد هلا طلبا ،وأعظم فيها رغبة ،قال :فمم يتعوذون؟ قال :يقولون :من النار ،قال:
يقول :وهل رأوها؟ قال :فيقولون :ال واهلل يا رب ما رأوها ،قال :يقول :فكيف لو رأوها؟ قال:
يقولون :كانوا أشد منها فرارا ،وأشد هلا خمافة ،قال :فيقول :فأشهدكم أين قد غفرت هلم .قال:
يقول ملك من املالئكة :فيهم فالن ليس منهم ،إنام جاء حلاجة ،قال :فيقول اهلل تعاىل :هم اجللساء
ال يشقى هبم جليسهم)()2

قال آخر :وأخرب الفقراء إىل اهلل الذين ال يريدون من اهلل إال اهلل أن اهلل يذكرهم حاملا
يذكرونه ،وكيفام يذكرونه ،فقال( :قال اهلل عز وجل :أنا عند ظن عبدي ِّب ،وأنا معه إذا ذكرين،
فإن ذكرين يف نفسه ذكرته يف نفيس ،وإن ذكرين يف مأل ذكرته يف مأل خري منهم)()3

( )1رواه مسلم.
( )2رواه البخاري ومسلم.
( )3رواه البخاري ومسلم.

55

قال آخر :وأرشد من يريد من األشياء عصارهتا ،ومن الطرق أخرصها إىل ذكر اهلل ..لقد
جاءه رجل ،فقال :يا رسول اهلل! إن رشائع اإلسالم قد كثرت عيل ،فأخربين بيشء أتشبث به،
قال( :ال يزال لسانك رطبا من ذكر اهلل)()1

قال آخر :وأرشد من يريد أن يظفر باخلري بجميع أصنافه ،وبالصالح بجميع أنواعه،
وباحلسنات بجميع أشكاهلا إىل ذكر اهلل ،فقال( :أال أنبئكم بخري أعاملكم ،وأزكاها عند مليككم،
وأرفعها يف درجاتكم ،وخري لكم من إنفاق الذهب والورق ،وخري لكم من أن تلقوا عدوكم
فتُضبوا أعناقهم ويُضبوا أعناقكم؟ قالوا :بىل ،قال :ذكر اهلل تعاىل)()2

قال آخر :وأرشد..
أشار إلينا جعفر أن نقوم ،فقمنا ،فسألته :من هؤالء؟ ..وما باهلم جيلسون هذه اجللسة،
ويتحدثون هذه األحاديث؟
قال :هؤالء أحد اثني :مريد سالك خياطب نفسه ويرغبها يف ذكر اهلل ،ويعدها بام تطلبه
النفوس من أغراض ..وواصل يردد كالم حبيبه  ليرشب منه بحسب طاقته ،ثم يروي
املريدين.
قلت :لو أن هؤالء انضم إليهم ثالث حلسن احلال؟
قال :ومن الثالث؟
قلت :العامة البسطاء الذين قست قلوهبم ..فلو أهنم سمعوا مثل هذه األحاديث لالن
منهم ما كان قاسيا.
قال :كل من جيلس هذه احللقة يسمى عندنا مريدا ..فلوال أن اهلل أراده ما جلس هذا
املجلس ،واختاره عىل ما سواه من املجالس.
( )1رواه الرتمذي وابن ماجه..
( )2رواه الرتمذي وابن ماجه.
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أذكار عامة:
رسنا يف الزاوية إىل ركن من أركاهنا قد جلس فيه قوم كاألولي ..ولكنهم كانوا يقرأون
أحاديث ..ثم يرددون بعدها أذكارا يستغرقون فيها.
أشار إلينا جعفر أن نجلس إليهم ،فجلسنا ،من غري أن يشعروا بنا ..كانوا يرددون بصوت
روحاين عذب هذه العبارة (سبحان اهلل وبحمده) ،ويمتزجون فيها ويطربون ،ثم فجأة يتوقفون،
ويتحدث أحدهم ،ويقول :لقد قال رسول اهلل  لصاحبه أِّب ذر( :أال أخربك بأحب الكالم إىل
اهلل؟) ،ثم يقول له( :إن أحب الكالم إىل اهلل :سبحان اهلل وبحمده)()1

قال آخر :إن سبحان اهلل واحلمد هلل مجعتا كل ما حيتاجه العارف من معرفة اهلل ..ومجعتا
كل ما حيتاجه السالك للتحقق بمعرفة اهلل..
فـ (سبحان اهلل) تنزيه هلل عن كل ما ال يليق به ..واملريد السالك هو الذي يبدأ فينزه اهلل عن
كل ما ال يليق به ،فال يمكن أن يتحقق بمعرفة اهلل من حيمل يف وعيه بذور التشبيه والرشك التي
تدنس حمل اإليامن من قلبه.
و(احلمد هلل) إثبات الكامالت هلل بشموهلا ومتامها ..فال يمكن أن يعرف اهلل من ال يعرف
كامل اهلل.
قال آخر :فيا نفوسنا اململوءة بالدنس تطهري هبذه الوصفة التي وصفها أعرف العارفي
باهلل لتقطعي من جذورك كل ما حيجبك عن اهلل من سوء املعرفة باهلل.
ما إن قال ذلك حتى راحت اجلامعة تعاود الكرة ..وتلهج بـ (سبحان اهلل وبحمده)،
وتستغرق فيها.
تركناهم ،وانتقلنا إىل مجاعة أخرى كانت تردد بصوت روحاين عذب (سبحان اهلل،
واحلمد هلل ،وال إله إال اهلل ،واهلل أكرب) ،ثم تتوقف هي األخرى ،ويتحدث أحد أفرادها ،ويقول:
( )1رواه مسلم.
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لقد كان أعرف العارفي باهلل يقول عن هذا الذكر( :ألن أقول سبحان اهلل ،واحلمد هلل ،وال إله إال
اهلل ،واهلل أكرب أحب إيل مما طلعت عليه الشمس)()1

وكان يقول( :يصبح عىل كل سالمى( )2من أحدكم صدقة ،فكل تسبيحة صدقة ،وكل
حتميدة صدقة ،وكل هتليلة صدقة ،وكل تكبرية صدقة ،وأمر باملعروف صدقة ،وهني عن املنكر
صدقة)()3

وروي أن ناسا من أصحاب رسول اهلل  قالوا للنبي  :يا رسول اهلل ذهب أهل
الدثور( )4باألجور ،يصلون كام نصيل ،ويصومون كام نصوم ،ويتصدقون بفضول أمواهلم ،قال:
أوليس قد جعل اهلل لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة ،وكل تكبرية صدقة ،وكل حتميدة
صدقة ،وكل هتليلة صدقة ،وأمر باملعروف صدقة ،وهني عن منكر صدقة)()5

قال آخر :سبحان اهلل تنزيه هلل ..وال يعرف اهلل من ل ينزهه.
قال آخر :واحلمد هلل ثناء عىل اهلل ..وال يعرف اهلل من ل يدرك أنه ال يستحق أحد ثناء إال
اهلل ..فكل خري من اهلل وباهلل.
قال آخر :وال إله إال اهلل توحيد اهلل ..وال يعرف اهلل من ال يعلم أنه ال خالق وال رازق وال
مدبر وال حاكم وال معبود وال من اكتمل له الوجود إال اهلل.
قال آخر :واهلل أكرب ..وال يعرف اهلل من ل يعتقد أن اهلل أكرب من أن يدرك ،وأكرب من أن
يعرف ،وأكرب من أن حياط به ..ولذلك ال تطلب مهة العارف العالية إال اهلل ..ومن ترك األكرب
ونزل إىل األصغر انحدر إىل أسفل سافلي.
( )1رواه مسلم.
( )2السالمى ،أي :املفاصل التي تكون بي العظام.
( )3رواه مسلم.
( )4الدثور :مجع دثر ،وهو املال الكثري.
( )5رواه مسلم.
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قالوا ذلك ،ثم انرصفوا إىل ذكرهم يرددونه بروحانية وسمو دوهنا كل روحانية ودوهنا
كل سمو.
تركناهم ،وانرصفنا إىل حلقة أخرى سمعناهم يلهجون هبذا الذكر (ال إله إال اهلل وحده
ال رشيك له ،اهلل أكرب كبريا ،واحلمد هلل كثريا ،سبحان اهلل رب العاملي ،ال حول وال قوة إال باهلل
العزيز احلكيم) ،ثم يتوقفون ،ويقول أحدهم :لقد جاء أعراِّب إىل رسول اهلل  فقال :علمني
كالما أقوله؟ قال :قل( :ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،اهلل أكرب كبريا ،واحلمد هلل كثريا ،سبحان
اهلل رب العاملي ،ال حول وال قوة إال باهلل العزيز احلكيم) ،قال :فهؤالء لرِّب ،فام يل؟ قال :قل:
(اللهم اغفر يل وارمحني واهدين وارزقني)()1

قال آخر :لقد مجعت هذه الكلامت الطيبات كل املعارف ..فمن عرف وحدانية اهلل
وعظمة اهلل ..فأثنى عىل اهلل ونزهه واستعاذ من حول نفسه وقوته ليعتمد عىل حول اهلل وقوته،
فقد اكتملت معرفته.
قالوا ذلك ،ثم انرصفوا إىل ذكرهم يغيبون فيه..
تركناهم ،وانرصفنا إىل مجع آخر كان يردد بأحلان عذبة( :سبحان اهلل ،واحلمد هلل ،وال إله
إال اهلل ،واهلل أكرب) ..انتظرنا حتى توقفوا ليذكر أحدهم قول رسول اهلل ( :لقيت إبراهيم ليلة
أرسي ِّب ،فقال :يا حممد أقرئ أمتك مني السالم ،وأخربهم أن اجلنة طيبة الرتبة ،عذبة املاء ،وأهنا
قيعان( ،)2وأن غراسها :سبحان اهلل ،واحلمد هلل ،وال إله إال اهلل ،واهلل أكرب)()3

( )1رواه مسلم ،ويف حديث آخر قريب منه عن عبد اهلل بن أِّب أوىف قال :جاء رجل إىل النبي  فقال :إين ال أستطيع
أن آخذ من القرآن شيئا ،فعلمني ما جيزئني منه ،قال ( :قل :سبحان اهلل ،واحلمد هلل ،وال إله إال اهلل ،واهلل أكرب ،وال حول وال
قوة إال باهلل) ،قال :يا رسول اهلل ،هذا هلل عز وجل ،فام يل؟ قال( :قل :اللهم ارمحني وارزقني وعافني واهدين) ،فلام قام قال
هكذا بيده ،فقال رسول اهلل ( :أما هذا فقد مأل يده من اخلري) رواه أبو داود.
( )2قيعان :مجع قاع ،وهو املكان الواسع.
( )3رواه الرتمذي.
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قال آخر :انظروا قيمة هذه الكلامت الطيبات الالِت مجعن املعرفة الكاملة باهلل ..إهنا وصية
أبينا إبراهيم ،فاحرصوا عليها ،فلم نر إبراهيم إال ناصحا.
تركناهم وانرصفنا إىل حلقة أخرى كانوا يرددون (ال إله إال اهلل ،واهلل أكرب ،وال حول وال
قوة إال باهلل) ،ثم قال أحدهم :قال رسول اهلل ( :ما عىل األرض أحد يقول :ال إله إال اهلل ،واهلل
أكرب ،وال حول وال قوة إال باهلل ،إال كفرت عنه خطاياه ،ولو كانت مثل زبد البحر)()1

قال آخر :إن هذه الوصفة املعرفية من رسول اهلل  تصل بي التنزيه والتعظيم والتوكل..
فال يتوكل عىل اهلل إال من وثق يف اهلل ..وال يثق يف اهلل إال من عرف عظمة اهلل ..وال يعرف عظمة
اهلل إال من مجع يف معرفته بي التنزيه والتعظيم ،ول ينحجب بإحدامها عن األخرى.
تركناهم ،وانرصفنا إىل مجع آخر كان يردد (ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،له امللك وله
احلمد ،وهو عىل كل يشء قدير) ،ثم توقفوا ليقول أحدهم :قال رسول اهلل ( :من قال ال إله
إال اهلل وحده ال رشيك له ،له امللك وله احلمد ،وهو عىل كل يشء قدير يف يوم مائة مرة كانت له
عدل عرش رقاب ،وكتبت له مائة حسنة ،وحميت عنه مائة سيئة ،وكانت له حرزا من الشيطان
يومه ذلك حتى يميس ،ول يأت أحد بأفضل مما جاء به إال أحد عمل أكثر من ذلك)()2

قال آخر ،وقد فتح كتابا ينظر إليه :لقد اعترب العارفون هذا الذكر مفتاح التوكل عىل اهلل..
وقد عرب أبو حامد الغزايل عن رس ذلك ،فقال( :اعلم أن التوكل من باب اإليامن ،ومجيع أبواب
اإليامن ال تنتظم إال بعلم وحال وعمل ،والتوكل كذلك ينتظم من علم هو األصل ،وعمل هو
الثمرة ،وحال هو املراد باسم التوكل ،فلنبدأ ببيان العلم الذي هو األصل وهو املسمى إيامنا يف
أصل اللسان ،إذ اإليامن هو التصديق ،وكل تصديق بالقلب فهو علم ،وإذا قوى سمى يقينا،
ولكن أبواب اليقي كثرية ،ونحن إنام نحتاج منها إىل ما نبنى عليه التوكل ،وهو التوحيد الذى
( )1رواه أمحد والرتمذي.
( )2رواه البخاري ومسلم.
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يرتمجه قولك (ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له) ،واإليامن بالقدرة التي يرتجم عنها قولك (له
امللك) ،واإليامن باجلود واحلكمة الذي يدل عليه قولك (وله احلمد) ،فمن قال (ال إله إال اهلل
وحده ال رشيك له له امللك وله احلمد وهو عىل كل شىء قدير) تم له اإليامن الذي هو أصل
التوكل ،أعنى أن يصري معنى هذا القول وصفا الزما لقلبه ،غالبا عليه)()1

تركناهم ،وانرصفنا إىل فئة أخرى كانت تردد بصوت مجيل عذب (سبحان اهلل وبحمده،
سبحان اهلل العظيم) ،ثم حيدثهم أحدهم بقول رسول اهلل ( :كلمتان خفيفتان عىل اللسان،
ثقيلتان يف امليزان ،حبيبتان إىل الرمحن :سبحان اهلل وبحمده ،سبحان اهلل العظيم)()2

ثم حيدثهم آخر عام فتح عليه من فهمها..
تركناهم ،وانرصفنا إىل فئة أخرى كانت تردد (ال حول وال قوة إال باهلل) ،ثم حيدثهم
أحدهم عن قوله ( :قل :ال حول وال قوة إال باهلل فإهنا كنز من كنوز اجلنة)( ،)3وبقوله :
(أكثروا من قول ال حول وال قوة إال باهلل ،فإهنا كنز من كنوز اجلنة)()4

وهكذا مررنا عىل احللقات مجيعا نسمع منها الذكر بألوانه وأصنافه ..ونسمع من الفهوم
املستوحاة من الذكر ما يمتلئ به القلب والعقل ومجيع الوجدان مما ل أحلظ مثله يف أوراد أي دين
من األديان ،وال ملة من امللل.
لقد شعرت أن حممدا  استطاع أن يعرب عن املعارف العظيمة التي تنقطع للوصول إليها
أعناق الرجال ،وتشح دون التعبري عنها أودية البالغة يف مجل قصرية يسرية لذيذة ،حتمل من روعة
البيان واملوسيقى ما ينسجم مع معانيها الرفيعة.
وشعرت يف نفس الوقت بالفرق العظيم بي تلك األلغاز والشطحات التي قد يتفوه هبا
( )1اإلحياء.
( )2رواه البخاري ومسلم.
( )3رواه البخاري ومسلم.
( )4رواه أمحد.
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من يدرك معانيها ومن ال يدرك وبي التعابري النبوية الواضحة التي ينهل منها اخلواص والعوام
كل بحسب طاقته ،وبحسب مهته ..فاملاء واحد ..والشارب متعدد.
ما انتهينا من الطواف عىل تلك املجالس حتى أذن املؤذن لصالة العرص ..فلم أجد نفيس
إال واقفا مثل املسلمي أصيل كام يصلون ،وأقرأ كام يقرأون ..ول أدر حينها هل كنت مسلام
كاملسلمي ..أم كنت مرد ممثل حياول أن يامرس كل طرق االحتيال للوصول إىل غايته ..ولكن
الذي أدريه أين بعد استامعي لكل تلك األذكار صار يل من الشفافية الروحية ما أدرك به قيمة
الصالة ..وكأن تلك األذكار الراقية ممهدات تعلمنا كيف نتصل باهلل ،وكيف نتأدب بي يديه.
أذكار خاصة:
بعد صالة العرص ..رأيت القوم جيبتمعون يف حلقة واحدة ..فسألت جعفرا :ما هذا..
كيف جتمعوا ،وقد كانوا مفرتقي؟
قال :لقد كانوا مفرتقي بحسب الذكر العام ..فالذكر العام ال وقت حمدد له ،وال صيغة
حتكمه ،فهو نوع من الدواء يتناسب مع حاجات القلوب املختلفة ..فمن غلب عليه التشبيه أكثر
من التسبيح ..ومن غلب عليه الرشك أكثر من التهليل ..ومن أراد أن يمأل قلبه بعظمة اهلل أكثر
من التكبري ..ومن أراد أن يمأله بفضل اهلل عليه وعىل كل يشء أكثر من احلمد ..ومن أراد أن
حيصل كل ذلك مجع كل ذلك ..ومن أراد غري ذلك وجد يف األذكار النبوية ما يشفي غليله ،ويسد
حاجته.
قلت :لقد رأيت ذلك يف تلك التعابري اجلميلة التي كانوا ينطقوهنا..
قال :ويداوون قلوهبم هبا ..فال تداوى القلوب إال بذكر اهلل.
قلت :حدثتني عن رس افرتاقهم ..فام رس اجتامعهم؟
قال :هم إخوان يف اهلل ..جيتمعون عىل ذكر اهلل ..ويفرتقون عىل ذكر اهلل ..وهم اآلن
جيتمعون ليؤدوا ذكرا من األذكار اخلاصة التي سن هلا النبي  أوقاتا معينة ،أو أحواال معينة ،ال
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تتحقق السنة إال بأدائها فيها.
املساء:
قلت :فام الوقت واحلال الذي اجتمعوا عليه؟
قال :هو أحد الوقتي اللذين أمر اهلل بمراعاهتام ،فقال ﴿:وس ِّب ُحو ُه ُبكْر ًة وأ ِصي ً
ال﴾
(األحزاب ،)42:وقال ﴿:وا ْذكُ ِر ْاسم ر ِّبك ُبكْر ًة وأ ِصي ً
رب عىل
ال﴾ (االنسان ،)25:وقال ﴿:ف ْ
اص ِ ْ
س وق ْبل ا ْل ُغ ُر ِ
الش ْم ِ
ما ي ُقو ُلون وس ِّب ْح ِبح ْم ِد ر ِّبك ق ْبل ُط ُلوعِ ه
وب﴾ ( ّق ،)39:وقال ﴿:ف ُس ْبحان
هلل ِحي ُمت ْ ُسون و ِحي ُت ْص ِب ُحون﴾ (الروم)17:
ا هِ
وهو أحد الوقتي اللذين أخرب اهلل عن مراعاة الصاحلي هلام ،فقال ﴿:وال ت ْط ُر ِد ا هل ِذين
يدْ عُ ون ر ه ُهب ْم ِبا ْلغد ِاة وا ْلع ِيش ُي ِريدُ ون و ْجه ُه ﴾ (األنعام ،)52 :وقالِ ﴿:إنها س هخ ْرنا ِْ
اجلبال مع ُه
ِّ
ِ
ِ
ص)18:
يش و ْاأل ْرش ِاق﴾ ( ّ
ُيس ِّب ْحن ِبا ْلع ِّ

قلت :أكل هذه النصوص تتحدث عن هذا الذكر اخلاص ..لقد كنت أحسبه مرد نافلة
ل ترق ألن يذكرها القرآن ،ويرفع شأهنا؟
قال :الغفلة هي التي تفرق بي النوافل والفرائض ..أما العارفون فالفرائض والنوافل
عندهم سواء ..فكل حمبوب هلل عندهم فرض الزم.
قلت :واملكروه واحلرام؟
قال :من أحب هلل أبغض هلل ..ومن فعل هلل ترك هلل ..ولذلك فاملكروه واحلرام عند أهل
اهلل سواء ما دام كالمها ال يرضيان اهلل.
بعد أن التف اجلمع ،واكتملت احللقة ،أخذ اجلمع بصوت واحد يردد (بسم اهلل الذي ال
يُض مع اسمه يشء يف األرض وال يف السامء وهو السميع العليم)
قال يل جعفر :إن هؤالء يستنون يف هذا بام ورد يف احلديث من قوله ( :ما من عبد يقول
يف صباح كل يوم ومساء كل ليلة :بسم اهلل الذي ال يُض مع اسمه يشء يف األرض وال يف السامء
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وهو السميع العليم ،ثالث مرات ،ل يُضه يشء)()1

قلت :ولكن املرء قد يقوهلا ،ومع ذلك يصيبه الُضر؟
قال :من قاهلا بيقي كام أخرب رسول اهلل  ،فلن يصيبه أي رضر.
قلت :فلنفرض أن إنسانا عجوزا حيتُض ظل يقوهلا بيقي أتراه يعمر عمر نوح؟
قال :ول يعمر عمر نوح؟
قلت :أل تذكر أنه ال يصيبه رضر؟
قال :بىل ..لقد قلت ذلك..
قلت :وهل ينسجم املوت مع الُضر؟
قال :قد يكون املوت هو دواء الُضر ..أل تسمع قوله ( :ال تدعوا باملوت وال تتمنوه،
فمن كان داعيا البد فليقل :اللهم أحيني ما كانت احلياة خريا يل ،وتوفنى إذا كانت الوفاة خريا
يل)()2

لقد اعترب رسول اهلل  يف هذا احلديث املوت خريا ..كام اعترب احلياة خريا ..وطلب أن
ندعو اهلل بأن حييينا يف أحد اخلريين :خري احلياة ،أو خري املوت.
قلت :سلمت لك بأن املوت قد يكون خريا ..والدليل عىل ذلك أن من البرش من يلجأ
إىل االنتحار ليهرب من آالم احلياة ..ولكن هناك أرضار أخرى غري هذا ..هناك املرض والفقر..
وأشياء كثرية ..فهل ترى أن يف ذلك الذكر ما يكفي لصد هذه األرضار مجيعا؟
قال :أجل ..وصدق رسول اهلل ..
قلت :أنا أسألك عن رس ذلك.
قال :الُضر درجات ..والنفع درجات ..فقد يُضك ما تظن أنه ينفعك ،وقد ينفعك ما
( )1رواه الرتمذي.
( )2رواه النسائي.
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تظن أنه يُضك ..أال ترى أنه ال نفع ملريض استبد به الداء مثل جراحة يقوم هبا جراح ماهر من
أجل استئصال مجيع آثار الداء؟
قلت :بىل..
قال :فاهلل تعاىل بحكمته ورمحته قد جيري عىل حياتنا بعض هذه العمليات البسيطة التي
ترتفع هبا أرواحنا ،وتتطهر هبا قلوبنا ،وتصفو هبا نفوسنا ..وال يمكن أن نعترب هذه العمليات
رضرا ..بل هي نفع حمض.
بعد أن انتهى اجلمع من ترديد تلك العبارة انتقلوا إىل عبارة أخرى يرددوهنا بصوت عذب
مجيل (أعوذ بكلامت اهلل التامات من رش ما خلق)
قال يل جعفر :إن هؤالء يستنون يف هذا بام ورد يف احلديث من أن رجال جاء إىل النبي
 ،فقال :يا رسول اهلل! ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة ،قال( :أما لو قلت حي أمسيت
(أعوذ بكلامت اهلل التامات من رش ما خلق) ل تُضك)()1

قلت :أهذا كذاك؟
قال :هو مثله ..وهو ال يعني ـ عند السالكي ـ الذين ال يطلبون من اهلل إال اهلل إال تربية
قلوهبم عىل اللجوء إىل اهلل ،فاهلل الذي خلق اخللق هو احلصن احلصي الذي ال جيد املتحصنون
حصنا أوثق منه.
قلت :ومعناه اآلخر()2؟
قال :هم حيرتزون بام أمروا أن حيرتزوا به ..وهم واثقون من أن أوثق حرز هو ما علمهم
إياه أعرف العارفي باهلل.

( )1رواه مسلم ،ويف رواية للرتمذي( :من قال حي يميس ثالث مرات :أعود بكلامت اهلل التامات من رش ما خلق ،ل
يُضه محة تلك الليلة) ،واحلمة :لدغة كل ذي سم كالعقرب ونحوها.
( )2وهو عدم حصول الُضر ملن قاهلا.
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قلت :أال يمكن أن يؤدي هذا إىل التساهل يف التحصن؟
قال :ال ..بل إن العارفي يفهمون من هذا إرشادا إىل التحصن.
قلت :كيف فهموا ذلك؟
قال :إن النبي  يف احلديث خيربنا أن من خلق اهلل من يريد الرش بخلق اهلل ..ويف ذلك
متام التحذير ..ألن من يردد هذه الصيغة صباح مساء سيمتلئ بمعناها ،وسيعيش به..
بعدها انتقل اجلمع يقرأ يصوت عذب حنون سور اإلخالص والفلق والناس ،فسألت
جعفرا عن ذلك ،فقال :إن هؤالء يطبقون سنة من سنن رسول اهلل  ..فعن عبد اهلل بن خبيب
قال :خرجنا يف ليلة مطر وظلمة شديدة ،نطلب رسول اهلل  ليصيل لنا ،فأدركته ،فقال :قل..
فلم أقل شيئا ،ثم قال :قل ..فلم أقل شيئا ،ثم قال :قل ..قلت :يا رسول اهلل! ما أقول؟ قال :قل﴿:
هلل أحدٌ ) ،واملعوذتي حي متيس وحي تصبح ثالث مرات ،تكفيك من كل يشء)()1
ُق ْل ُهو ا هُ

قلت :فام رس ذلك؟
قال :إن هذه السور الكريمة حتمل احلقائق العالية التي تربط املؤمن باهلل ،ومتلؤه ثقة يف
حفظ اهلل ..ولذلك ناسب أن تذكر يف املحال املختلفة ليتزود منها املسلم ما يصله بربه ،ويتزود
منها كذلك ما يقطعه عن كل ثغرة قد يترسب الشيطان ومن معه من املشعوذين إليه من خالهلا.
قلت :أرى أن كل هذه األذكار تتفق حول درء املخاوف وأسباهبا.
قال :أجل ..فال يمكن للحياة أن تستقر خلائف ..وال يمكن خلائف أن يستقر يف نفسه
معرفة.
بعدها انتقل اجلمع يردد يصوت عذب حنون (سبحان اهلل وبحمده) ويف يد قائدهم
سبحة من ذوات املائة يعد هبا الذكر ،فسألت جعفرا عن ذلك ،فقال :إن هؤالء يطبقون ما ورد
األمر به يف قوله ( :من قال حي يصبح وحي يميس (سبحان اهلل وبحمده) مائة مرة ل يأت
( )1رواه أبو داود والرتمذي.
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أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به ،إال أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه)()1

قلت :لقد سمعت هذا الذكر يف األذكار العامة.
قال :ألن هذا الذكر مجع مجيع املعارف اإلهلية ..فلذلك تراه يف كل حمل ،بل إن اهلل تعاىل
الس ْب ُع و ْاأل ْر ُض وم ْن
السامو ُ
ات ه
أخربنا أن كل يشء يف الكون يلهج به ،قال تعاىلُ ﴿:تس ِّب ُح ل ُه ه
ِ ِ
ِ
يش ٍء ِإ هال ُيس ِّب ُح ِبح ْم ِد ِه ول ِك ْن ال ت ْفق ُهون ت ْس ِبيح ُه ْم ِإ هن ُه كان ح ِلي ًام غ ُفور ًا﴾
ف ِيه هن وإ ْن م ْن ْ
(االرساء ،)44:وأخرب عن هلج املالئكة ـ عليهم السالم ـ هبذا النوع من الذكر ،فقال ﴿:و ِإ ْذ قال
الئك ِة ِإ ِّين ج ِ
ربك لِ ْلم ِ
اع ٌل ِيف ْاأل ْر ِ
ض خ ِليف ًة قا ُلوا أ ْجتع ُل ِفيها م ْن ُي ْف ِسدُ ِفيها وي ْس ِف ُك الدِّ ماء ون ْح ُن
ُّ
ُنس ِّب ُح ِبح ْم ِدك و ُنقدِّ ُس لك قال ِإ ِّين أعْ ل ُم ما ال ت ْعل ُمون﴾ (البقرة)30:
بل إن القرآن يأمر بمراعاة هذا الذكر يف كل املحال ،وخاصة يف الصباح واملساء ،قال
س وق ْبل غُ ُر ِ
الش ْم ِ
رب عىل ما ي ُقو ُلون وس ِّب ْح ِبح ْم ِد ر ِّبك ق ْبل ُط ُلوعِ ه
وهبا و ِم ْن آن ِاء ال هل ْي ِل
تعاىل ﴿:ف ْ
اص ِ ْ
هلل ح ٌّق
رب ِإ هن وعْ د ا هِ
فس ِّب ْح وأ ْطراف النهه ِار لع هلك ت ْرىض﴾ (طـه ،)130:وقال تعاىل ﴿:ف ْ
اص ِ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
رب عىل ما
يش و ْاأل ْبك ِار﴾ (غافر ،)55:وقال تعاىل ﴿:ف ْ
اص ِ ْ
و ْاستغْف ْر لذن ِْبك وس ِّب ْح ِبح ْمد ر ِّبك ِبا ْلع ِّ
س وق ْبل ا ْل ُغ ُر ِ
الش ْم ِ
وب﴾ ّ
ي ُقو ُلون وس ِّب ْح ِبح ْم ِد ر ِّبك ق ْبل ُط ُلوعِ ه
رب
(ق ،)39:وقال تعاىل ﴿:و ْ
اص ِ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
حل ِ
وم﴾ (الطور ،)48:وقال تعاىل ﴿:فس ِّب ْح
كْم ر ِّبك ف ِإنهك ِبأعْ ُيننا وس ِّب ْح ِبح ْمد ر ِّبك حي ت ُق ُ
ُ
ِبح ْم ِد ر ِّبك و ْاستغ ِْف ْر ُه ِإ هن ُه كان ت هواب ًا﴾ (النرص)3:
قلت :وعيت هذا ،فام رس املائة؟
قال :أال ترى الطبيب يصف للدواء مواقيت ومقادير؟
قلت :بىل ..فام عالقته هبذا؟
قال :إن هذه األذكار وصفات ربانية من أعرف العارفي باهلل تعالج القلوب لتجعل حمال
صاحلة ملحبة اهلل واألنس به والثقة فيه والتوكل عليه ..وهي لن تتحق بكل ذلك إال إذا أدمنت
( )1رواه مسلم.
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عىل ذكر اهلل ..أال ترى أن اهلل ل يأمر باإلكثار من يشء كام أمر باإلكثار من ذكر اهلل؟
قلت :وملاذا املائة بالضبط؟
قال :لقد اعترب النبي  املائة حدا أدنى ..فلذلك ذكر أنه (ل يأت أحد يوم القيامة بأفضل
مما جاء به ،إال أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه)
قلت :فلم املائة؟
قال :العرشة تدل عىل الكامل ،وعرش العرشة يدل عىل كامل الكامل ..ولألعداد عند ربك
أرسار ال نطيق فهمها ..فلذلك نسلم هلل ..ونسلم ألعرف العارفي باهلل.
قلت :لقد كان حممد يعقد بأصابعه ،وأرى هؤالء يستعملون مسبحة ..أهم خيالفون سنة
رسول اهلل؟
قال :سنة رسول اهلل هي ذكر اهلل ..والصالة هلل ..أما املسبحة فهي وسيلة تعي عىل ذكر
اهلل ..ورشيعة أعرف العارفي باهلل أوسع من أن تضيق بمثل هذه الوسائل.
قلت :ولكن هناك..
قاطعني ،وقال :دعنا من اجلدل ،ومن املجادلي ..فذكر اهلل أوسع من أن يضيقه أحد من
هلل ِقيام ًا و ُق ُعود ًا وعىل ُج ُن ِ ِ
وهب ْم ﴾
الناس ..لقد قال اهلل تعاىل يف صفة الذاكرين ﴿:ا هل ِذين ي ْذكُ ُرون ا ه
(آل عمران ..)191 :وقد فهم العارفون من هذا أن ذكر اهلل مطلوب يف كل األوقات ،ويف كل
احلاالت ،وبكل الوسائل ،وبجميع الصيغ.
انتقل اجلمع يقول بصوت واحد ممتلئ بالرمحانية (اللهم أنت رِّب ال إله إال أنت ،خلقتني
وأنا عبدك ،وأنا عىل عهدك ووعدك ما استطعت ،أعوذ بك من رش ما صنعت ،أبوء( )1لك
بنعمتك عيل ،وأبوء لك بذنبي فاغفر يل ،فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت) ،فسألت جعفرا عنه،
فقال :لقد أخرب  أن هذا الذكر هو سيد االستغفار ،وقال يف اجلزاء الذي أناطه اهلل به( :من قاهلا
( )1أبوء ،أي :أقر وأعرتف.
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من النهار موقنا هبا فامت من يومه قبل أن يميس فهو من أهل اجلنة ،ومن قاهلا من الليل وهو موقن
هبا فامت قبل أن يصبح فهو من أهل اجلنة)()1

قلت :ل كان هذا سيد االستغفار ،ول خص هبذه األوقات؟
قال :العارف يسري إىل اهلل بجناحي :مشاهدة املنة ،ومطالعة عيب النفس ،وقد مجع هذا
الذكر والدعاء بينهام مجيعا( ..)2ففي قوله ( :أبوء لك بنعمتك عيل وأبوء بذنبي) مشاهدة املنة
ومطالعة عيب النفس والعمل.
قلت :كيف كان هذان جناحان ..ومقامات السلوك كثرية؟
قال :ألن مشاهدة املنة توجب له املحبة واحلمد والشكر لويل النعم واإلحسان ،ومطالعة
عيب النفس والعمل توجب له الذل واالنكسار واالفتقار والتوبة يف كل وقت ،وأن ال يرى نفسه
إال مفلسا ..وأقرب باب دخل منه العبد عىل اهلل تعاىل هو اإلفالس ،فال يرى لنفسه حاال وال
مقاما ،وال سببا يتعلق به ،وال وسيلة منه يمن هبا ..بل يدخل عىل اهلل تعاىل من باب االفتقار
الرصف ،واالفالس املحض دخول من كرس الفقر واملسكنة قلبه حتى وصلت تلك الكرسة إىل
سويدائه ،فانصدع ،وشملته الكرسة من كل جهاته ،وشهد رضورته إىل ربه عز وجل وكامل فاقته
وفقره إليه ،وأن يف كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة فاقة تامة ورضورة كاملة إىل ربه تبارك
وتعاىل ،وأنه إن ختىل عنه طرفة عي هلك وخرس خسارة ال جترب إال أن يعود اهلل تعاىل عليه
ويتداركه برمحته.
أخذ اجلمع يردد بصوت واحد ممتلئ خشوعا( :أمسينا وأمسى امللك هلل ،واحلمد هلل ،ال
إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،له امللك وله احلمد وهو عىل كل يشء قدير ،رب أسألك خري ما
يف هذه الليلة وخري ما بعدها ،وأعوذ بك من رش ما يف هذه الليلة ورش ما بعدها ،رب أعوذ بك
( )1رواه البخاري.
( )2انظر :الوابل الصيب.15:
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من الكسل وسوء الكرب ،رب أعوذ بك من عذاب يف النار ،وعذاب يف القرب)
سألت جعفرا عن هذا ،فقال :إن هؤالء يطبقون سنة من سنن رسول اهلل  ..فقد كان
رسول اهلل  يقول إذا أمسى هذا الدعاء ،ويقوله كذلك إذا أصبح(.)1
قلت :فام رسه؟
قال :إن أعظم ما يمأل اإلنسان طغيانا شعوره بأنه يملك وحيكم ويترصف يف ملك اهلل كام
متيل عليه نفسه وأهواؤه ..وأعظم ما يمأل اإلنسان عبودية هلل وتواضعا بي يديه شعوره بأن اهلل
هو امللك وهو املالك وهو احلاكم وهو املدبر لكل يشء..
إن هذه املشاعر الرقيقة هي التي جتعله مطمئنا متواضعا ممتلئا أدبا ..وهذا الذكر يذكر
املؤمن صباح مساء هبذه املعارف اجلليلة ..ليبني منها سلوكا صاحلا ،ويبني منها بعد ذلك اتصاال
باهلل مالك كل يشء واملترصف يف كل يشء ،ليأخذ منه ما يريد من غري أن يتذلل لغريه ،أو يسكن
لغريه.
قلت :إن حممدا يف هذا الذكر يستعيذ من الكسل.
قال :ألن اإلرادة هي مفتاح السلوك إىل اهلل ..واإلرادة مفتاحها املجاهدة ..وليس هناك
يشء يقف بي العبد والسلوك إىل ربه كالكسل ..كام أنه ليس هناك من يقف بي اإلنسان ومجيع
مصاحله مثل الكسل.
هلل و ُهو خ ِ
وهلذا وصف اهلل املنافقي به ،فقالِ ﴿:إ هن ا ُْملن ِاف ِقي ُخي ِ
ادعُ ُه ْم و ِإذا قا ُموا
ادعُ ون ا ه
ِإىل الص ِ
هلل ِإ هال ق ِلي ً
ال﴾ (النساء)142:
الة قا ُموا كُ ساىل ُيراؤُ ون النهاس وال ي ْذكُ ُرون ا ه
ه
أخذ اجلمع يردد بصوت واحد (اللهم بك أمسينا ،وبك أصبحنا ،وبك نحيا ،وبك
نموت ،وإليك املصري) ،فسألت جعفر عنه ،فقال :هذا الذكر وما تضمنه من دعاء سنة من سنن

( )1مع تبديل الصيغة بقوله :( :أصبحنا وأصبح امللك هلل) رواه مسلم.
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رسول اهلل  ..فقد كان رسول اهلل  يقوله إذا أصبح ،وإذا أمسى ،ويعلمه ألصحابه(.)1
قلت :فام رس هذا الذكر؟
قال :أال ترى املعاين اجلليلة التي يتضمنها هذا الذكر ..إنه يقول لذاكره :أنت لست أنت
الذي يقوم وحده ..بل أنت عبد القيوم الذي قام كل يشء بقيوميته..
وهو بذلك يمللؤه سعادة وأمنا ..كام يملؤه تواضعا وأدبا ..بل إن كل خالل اخلري
تتضمنها هذه املشاعر الراقية..
ولو أردت تشبيها يقرب لك صورة هذا ..وهلل املثل األعىل ..فإن مثاله مثال ابن له أب
غني قوي ملك ،وهو مع ذلك يف منتهى احلزم بحيث ال يسمح حتى لولده أن يتجاوز حدوده،
فإن هذا الولد بتذكره والده وما عنده من القوة يمتلئ أمنا ..وبتذكره غناه يمتلئ غنى ،ويمتلئ
بعدها كرما ..وبتذكره حزمه يمتلئ أدبا ..وهكذا تتنزل عليه مواهب الصفات بقدر ما اكتسب
من املعارف.
أخذ اجلمع يردد بصوت واحد (اللهم فاطر الساموات واألرض ،عال الغيب والشهادة،
رب كل يشء ومليكه ،أشهد أن ال إله إال أنت ،أعوذ بك من رش نفيس ورش الشيطان ورشكه،
وأن أقرتف عىل نفيس سوءا ،أو أجره إىل مسلم) ()2

فسألت جعفر عنه ،فقال :إن هذا الذكر يرجع باألمر إىل أصله ..فالكون ليس قائام بذاته..
ول يولد من فراغ ..بل هو من إبداع خلق مبدع..
قلت :إن هذه حقيقة ال شك فيها ..فام احلاجة إىل ترديدها كل حي؟
قال :ألن الغفلة حتمل بسيفها عىل احلقائق فتذبحها أو جتعلها مشلولة ال حراك هلا..
( )1فعن أِّب هريرة :أن النبي  كان يعلم أصحابه يقول :إذا أصبح أحدكم فليقل :اللهم بك أصبحنا ،وبك أمسينا،
وبك نحيا ،وبك نموت ،وإليك النشور ،وإذا أمسى فليقل :اللهم بك أمسينا ،وبك أصبحنا ،وبك نحيا ،وبك نموت ،وإليك
املصري) رواه أبو داود وابن ماجه.
( )2رواه الرتمذي وأبو داود.
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وبذلك تأِت هذه األذكار لتعيد هلا احلياة ..وتعيد للكون صورته اجلميلة التي ولد هبا وعاش هبا.
قلت :إن هذا الذكر ضم إىل االستعاذة من الشيطان االستعاذة من رش النفس.
قال :ألنه لوال مراعي النفوس ما استطاع الشيطان أن يوسوس ..إن الشيطان ال يمكن
أن يؤدي وظيفته إال أذا وجد نفسا راغبة أو راهبة ،ووجد معها شجرة كالشجرة التي هني عنها
آدم.
قلت :هل يمكن للنفس أن جتر السوء إىل نفسها؟
قال :ال يمكن ألحد أن جير سوءا ألحد أعظم من السوء الذي جتره النفس عىل صاحبها..
لقد قال اهلل تعاىل يذكر هذاُ ﴿:خي ِ
هلل وا هل ِذين آم ُنوا وما خيْدعُ ون ِإ هال أ ْن ُفس ُه ْم وما ي ْش ُع ُرون﴾
ادعُ ون ا ه
(البقرة ،)9:وقال ﴿:وظ هل ْلنا عليكُ م ا ْلغامم وأنْز ْلنا عليكُ م ا ْملن والس ْلوى كُ ُلوا ِمن طيب ِ
ات ما
ْ ِّ
ْ ُ ه ه
ْ ُ
رز ْقناكُ ْم وما ظل ُمونا ول ِك ْن كا ُنوا أ ْن ُفس ُه ْم ي ْظ ِل ُمون﴾ (البقرة ،)57:وقالِ ﴿:بئْسام ْاشرت ْوا ِب ِه
هلل ِمن ف ْض ِل ِه عىل من يشاء ِمن ِعب ِ
اد ِه فبا ُءوا ِبغض ٍ
ب
أ ْن ُفس ُه ْم أ ْن يكْ ُف ُروا ِبام أنْزل ا هُ
ْ ُ ْ
هلل بغْي ًا أ ْن ُينزِّ ل ا هُ ْ
عىل غض ٍ ِ ِ
اب ُم ِهيٌ ﴾ (البقرة ،)90:وقال ﴿:و هد ْت ط ِائف ٌة ِم ْن أ ْه ِل ا ْل ِكت ِ
اب ل ْو
ب ول ْلكاف ِرين عذ ٌ
ي ِض ُّلونكُ م وما ي ِض ُّلون ِإ هال أ ْن ُفسهم وما ي ْشعرون﴾ (آل عمران ،)69:وقال ﴿:وال ُجت ِ
اد ْل ع ِن
ُ
ُ
ُُ
ُ ْ
ْ
ا هل ِذين خيْتا ُنون أ ْن ُفسهم ِإ هن ا ه ِ
ب م ْن كان خ هوان ًا أ ِثي ًام﴾ (النساء ،)107:وقال ﴿:ا ْن ُظ ْر ك ْيف
هلل ال ُحي ُّ
ُ ْ
ِ
رتون﴾ (األنعام)24:
كذ ُبوا عىل أ ْن ُفس ِه ْم وض هل عن ُْه ْم ما كا ُنوا ي ْف ُ

أخذ اجلمع يردد (اللهم إين أسألك العافية يف الدنيا واآلخرة ،اللهم إين أسألك العفو
والعافية يف ديني ودنياي وأهيل ومايل ،اللهم اسرت عوراِت ،وآمن روعاِت ،اللهم احفظني من بي
يدي ،ومن خلفي ،وعن يميني ،وعن شاميل ،ومن فوقي ،وأعوذ بعظمتك أن أغتال من حتتي)
سألت جعفر عنه ،فقال :هذا الدعاء سنة من سنن رسول اهلل  ..فقد كان رسول اهلل
 حيرص عىل قوله صباح مساء(.)1
( )1رواه أبو داود وابن ماجه.
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قلت :فام رسه؟
قال :من عرف أن بيد اهلل كل مقاليد األشياء جلأ إليه ،وطلب منه ،ول يفتقر لغريه.
قلت :أرى العفو والعافية يرددان يف هذا الدعاء.
قال :ألنه ال حياة بال عفو وال عافية ..إن العفو يضمن لك األمن من عذاب اهلل ،والعافية
جتعلك حمفوظا يف حفظ اهلل.
قلت :فهذا دعاء احلفظ إذن؟
قال :من ل حيفظه احلفيظ تربص به كل يشء ،وقىض عليه.
أخذ اجلمع يردد (ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،له امللك ،وله احلمد ،وهو عىل كل
يشء قدير)
قلت :لقد سمعت مثل هذا يف األذكار العامة.
قال :ألن هذا الذكر أصل أصول املعرفة ..فلذلك حيتاج املؤمن إىل ترديده كل حي ليقهر
به جنود الغفلة ..ولذلك كان  يويص به ،فعنه قال( :من قال إذا أصبح :ال إله إال اهلل وحده ال
رشيك له ،له امللك ،وله احلمد ،وهو عىل كل يشء قدير كان له عدل رقبة من ولد إسامعيل،
وكتب له عرش حسنات ،وحط عنه عرش سيئات ،ورفع له عرش درجات ،وكان يف حرز من
الشيطان حتى يميس ،وإن قاهلا إذا أمسى كان له مثل ذلك حتى يصبح)()1

قلت :أكل هذه األجور معدة لذاكر هذا؟
قال :أال تعلم أن اهلل شكور حليم جيازي باحلسنة الواحدة احلسنات الكثرية ..لقد قال
تعاىل يذكر ذلك ﴿:مث ُل ا هل ِذين ُين ِْف ُقون أ ْمواهلُ ْم ِيف س ِب ِ
هلل كمث ِل ح هب ٍة أنْبت ْت س ْبع سن ِابل ِيف كُ ِّل
يل ا هِ
ف ملِن يشاء وا هُ ِ
ِ
ِ
يم﴾ (البقرة ،)261:وقالِ ﴿:إ ْن ُت ْق ِر ُضوا
ُس ْن ُبل ٍة ِمائ ُة ح هب ٍة وا هُ
هلل واس ٌع عل ٌ
هلل ُيضاع ُ ْ ُ
هلل قرض ًا حسن ًا يض ِ
ِ
يم﴾ (التغابن ،)17:وقالِ ﴿:إ هال م ْن
اع ْف ُه لكُ ْم ويغ ِْف ْر لكُ ْم وا هُ
ُ
ور حل ٌ
هلل شكُ ٌ
ا ه ْ
( )1رواه أبو داود وابن ماجه.
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اهتم حسن ٍ
ال ص ِ
ِ
تاب وآمن وع ِمل عم ً
هلل غ ُفور ًا ر ِحي ًام﴾
ات وكان ا هُ
احل ًا ف ُأول ِئك ُيبدِّ ُل ا هُ
هلل س ِّيئ ِ ْ
احل ِ
(الفرقان ،)70:وقال ﴿:وا هل ِذين آم ُنوا وع ِم ُلوا الص ِ
ات ل ُنك ِّفر هن عن ُْه ْم س ِّيئ ِ ِ
اهت ْم ولن ْج ِزين ُهه ْم
ه
أ ْحسن ا هل ِذي كا ُنوا ي ْعم ُلون﴾ (العنكبوت ،)7:وقالُ ﴿:أول ِئك ا هل ِذين نتق هب ُل عن ُْه ْم أ ْحسن ما ع ِم ُلوا
اب ْ ِ
ونتجاوزُ ع ْن س ِّيئ ِ ِ
اهت ْم ِيف أ ْصح ِ
الصدْ ِق ا هل ِذي كا ُنوا ُيوعدُ ون﴾ (االحقاف)16:
اجلنهة وعْ د ِّ
أخذ اجلمع يردد( :اللهم إين أعوذ بك من فجاءة اخلري ،وأعوذ بك من فجاءة الرش)،
فسألت جعفر عنه ،فقال :لقد حدث أبو هريرة أن رسول اهلل  كان يدعو هبذه الدعوات إذا
أصبح ،وإذا أمسى( :اللهم إين أعوذ بك من فجاءة اخلري ،وأعوذ بك من فجاءة الرش)()1

قلت :فام رسه؟ ..وكيف يستعاذ من اخلري؟
قال :من رمحة اهلل تعاىل بنا أنه بنى الكون عىل مقادير متدرجة مرتتبة يف مراتب متناسقة
يؤدي بعضها إىل بعض ..فاهلل مع قدرته العظيمة خلق السموات واألرض يف ستة أيام ،قال
هلل ا هل ِذي خلق السامو ِ
ات و ْاأل ْرض ِيف ِست ِهة أ هيا ٍم﴾ (ألعراف ..)54 :وهلذا فإن
تعاىلِ ﴿:إ هن ر هبكُ ُم ا هُ
ه
الكون هبذه املراحل الست حتى وصل إىل ما وصل إليه ..وهكذا يف كل األمور.
قلت :ولكن ما خطر املفاجأة؟
قال :االندحار أو االنبهار..
قلت :ل أفهم.
قال :إذا أملت بك املصائب دفعة واحدة من غري مقدمات اندحرت أمامها ..وقد ال تصرب
عليها ..وإذا نزلت بك النعم دفعة واحدة انبهرت ..وقد يؤدي بك االنبهار إىل الطغيان ..أال ترى
كيف انبهرت حضارهتم يف بدايتها بام فتح عليها من خزائن العلم ..فراحت تؤرخ العلم بدل اهلل؟
قلت :ذلك صحيح ..ولكنهم رسعان ما اكتشفوا مبلغ اخلطأ الذي وقعوا فيه.
قال :فام رسه؟
( )1رواه أبو يعيل.
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قلت :تسارع الفتوح.
قال :وذلك عينه ما عرب عنه رسول اهلل  بالفجاءة ..فاخلري الذي يأتيك فجأة قد
يطغيك ،كام أن الرش الذي يأتيك فجأة قد يدحرك ،ويمأل قلبك بالوساوس.
أخذ اجلمع يردد (اللهم إنك أحق من ذكر ،وأحق من عبد ،وأنرص من ابتغى ،وأرأف من
ملك ،وأجود من سئل ،وأوسع من أعطى ،أنت امللك ال رشيك لك ،والفرد ال ُّيلك ،كل شئ
هالك إال وجهك ،لن تطاع إال بإذنك ،ولن تعىص إال بعلمك ،تطاع فتشكر ،وتعىص فتغفر،
أقرب شهيد ،وأدنى حفيظ ،حلت دون التصور ،وأخذت بالنوايص ،وكتبت اآلثار ونسخت
اآلجال ،القلوب لك مفضية ،والرس عندك عالنية ،احلالل ما أحللت ،واحلرام ما أحرمت،
والدين ما أرشعت ،واألمر ما قضيت ،واخللق خلقك ،والعبد عبدك ،وأنت اهلل رؤوف رحيم،
أسألك بنور وجهك الذي أرشقت به السموات واألرض ،بكل حق هو لك ،وبحق السائلي
عليك ،أن تقبلني هبذه القراءة ،أو يف هذه العيشة ،وأن جتريين من النار بقدرتك)
سألت جعفر عنه ،فقال :لقد كان رسول اهلل  يردد هذا الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى(.)1
قلت :أراه دعاء رقيقا حيوي معارف جليلة.
قال :أجل ..إن العارف حيلق عند ترديده هلذا الدعاء يف سموات من املعرفة واملحبة ال
يمكن التعبري عنها ..وإن املريد برتديده هلذا الدعاء يقطع كل العالئق والعوائق التي تريد أن حتول
بينه وبي االتصال بمواله.
أخذ اجلمع يردد (أمسينا وأمسى امللك هلل الواحد القهار ،احلمد هلل الذي ذهب بالنهار،
وجاء بالليل ونحن يف عافية ،اللهم هذا خلقك قد جاء ،فام عملت فيه من سيئة فتجاوز عنها ،وما
عملت فيه من حسنة فتقبلها ،وضعفها أضعافا مضاعفة ،اللهم إنك بجميع حاجتي عال ،وإنك
عىل نجحها قادر ،اللهم أنجح الليلة كل حاجة يل ،وال تزدين يف دنياي ،وال تنقصني يف آخرِت)
( )1رواه الطرباين.
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سألت جعفر عنه ،فقال :لقد كان رسول اهلل  يقول هذا الدعاء إذا أمسى ،وإذا
أصبح(.)1
قلت :فام رسه؟
قال :هو الرجوع إىل اهلل واللجوء إىل اهلل ..حتى ال ينحجب املؤمن بصباحه أو مسائه عن
ربه ..وهو بذللك الدعاء الذي يستغرق احلاجات يمأل املؤمن بالطمأنينة والسكينة واألمل..
فيقبل عىل احلياة ،وهو يعلم أنه يف محى إله رحيم يتكفل بحاجاته ومطالبه ،فيحققها له أوىف ما
يكون التحقيق.
السفر:
بعد أن ردد ذلك اجلمع الطيب تلك األذكار اخلاشعة ،انرصف كل إىل سبيل من السبل..
وكان من بينهم مجع انرصفوا إىل شيخ جلس يف ركن من أركان الزاوية ،وقد كان ذلك اجلمع
حيمل حقائب تدل عىل كوهنم عىل أهبة سفر.
رست مع جعفر حيث ساروا ،فرأيناهم جيتمعون إىل شيخ يعلمهم كيف كان رسول اهلل
 يذكر اهلل يف سفره..
قال الشيخ :لقد كان رسول اهلل  يذكر اهلل يف كل أحواله ..ويف السفر الذي تتشعب فيه
أودية اإلنسان ولطائفه كان رسول اهلل  جيتمع عىل ذكر اهلل ودعائه ومناجاته..
ومما حفظت لنا السنة يف هذا املجال ما حدث به أمري املؤمني وباب مدينة العلم عيل عندما
قال :كان رسول اهلل  إذا أراد سفرا قال( :اللهم بك أصول ،وبك أجول ،وبك أسري)()2

وحدث ابن عباس عن سنته  يف ذلك ،فقال :كان إذا أراد رسول اهلل  أن خيرج يف
السفر قال( :اللهم أنت الصاحب يف السفر ،واخلليفة يف األهل ،اللهم إين أعوذ بك الضبنة يف
( )1رواه الطرباين.
( )2رواه البزار ،وأمحد  -برجال ثقات.
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السفر ،اللهم إين أعوذ بك من وعث السفر ،كآبة املنقلب ،اللهم اقبض لنا األرض ،وهون علينا
السفر)()1

وحدث آخر قال :كان رسول اهلل  إذا خرج إىل سفر قال( :اللهم بلغ بالغا يبلغ خريا،
ومغفرة منك ورضوانا ،بيدك اخلري ،إنك عىل كل شئ قدير ،اللهم أنت الصاحب يف السفر،
واخلليفة يف األهل ،اللهم هون علينا السفر ،واطو لنا األرض ،اللهم إين أعوذ بك من وعثاء
السفر ،وكآبة املنقلب)()2

وحدث آخر قال :ل يرد رسول اهلل  سفرا قط إال قال حي ينهض من جلوسه( :اللهم
بك انترشت ،وإليك توجهت ،وبك اعتصمت ،اللهم أنت رجائي ،اللهم اكفني ما أمهني ،وما
ال أهتم له ،وما أنت أعلم به مني ،وزودين التقوى ،واغفر يل ذنبي ،ووجهني للخري حيث ما
توجهت)()3

قال رجل من اجلمع :فام رس هذه األذكار؟
قال الشيخ :يف هذه األذكار لباب املعارف وثمراهتا ..ولن أستطيع ..ولن يستطيع أحد
من الناس أن حييص ما يف كالم رسول اهلل  من احلقائق واملعاين اجلليلة ..ولذلك يرشب منها
كل واحد ما أطاق ،أو ما هو بحاجة إليه.
قال آخر :إين أشعر أن يف قوله ( :اللهم أنت الصاحب يف السفر) لذة عظيمة ..فام أمجل
أن يصاحب املسافر ربه.
قال الشيخ :أجل ..ونعم ما قلت ..فإن أكثر ما يؤل املسافر تغيبه عمن تعود صحبتهم..
فلذلك نصحنا  أن نقول هذا لنذهب بكل أل ..فمن اكتفى بصحبة اهلل ل حيتج إىل غريه.

( )1رواه مسدد وابن أِّب شيبة وأمحد ،والطرباين ،والبزار.
( )2رواه أبو يعىل برجال ثقات.
( )3رواه أبو يعىل.
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قال آخر :وأنا أشعر بالطمأنية التي حيملها قوله  يف هذه األدعية (واخلليفة يف األهل)،
فإن املسافر ال يؤمله يشء كام يؤمله خوفه عىل أهله من أن يصيبهم مكروه بعده.
قال آخر :وأنا أشعر بالقيمة التي حيملها قوله ( :اللهم هون علينا السفر ،واطو لنا
األرض ،اللهم إين أعوذ بك من وعثاء السفر) ،فإن املسافر ال يؤمله يشء كام تؤمله مشقة السفر..
فلذلك جلأ رسول اهلل  إىل اهلل يف هتوينها عليه.
قال آخر :وأنا أشعر أن يف ذلك التوجه الرقيق من الرسول  إىل ربه ما يمأل النفس
طمأنينة وثقة ،فتقدم عىل ما تقدم عليه يف عزيمة كاملة وتوكل تام.
قال الشيخ :وقد حدث الرواة عن الصفة التي كان يركب هبا رسول اهلل  املراكب التي
كتب له أن يركبها ،واألذكار التي كان يقوهلا حينها ..ففي احلديث أن رسول اهلل  كان إذا
استوى عىل بعريه خارجا إىل سفر محد اهلل عز وجل ،وسبح ،وكرب ثالثا ،ثم قال( :سبحان الذي
سخر لنا هذا وما كنا له مقرني وإنا إىل ربنا ملنقلبون ،اللهم إنا نسألك يف سفرنا هذا الرب والتقوى،
ومن العمل ما ترىض اللهم هون علينا سفرنا هذا ،واطو عنا بعد األرض ،اللهم أنت الصاحب
يف السفر ،واخلليفة يف األهل واملال) ،وإذا رجع قاهلن ،وزاد فيهن( :آيبون عابدون ،لربنا
ساجدون)()1

قال رجل من اجلمع :فام رس ذلك؟
قال الشيخ :إن رسول اهلل  يدعونا إىل التأدب مع اهلل ،ومع خلق اهلل ..فاملؤمن عندما
يركب الدابة ال يركبها ،وهو يتصور أن ركوهبا وإذالهلا بذلك حق له ،وإنام يركبها باسم اهلل،
وبتسخري اهلل ..وكأنه يقول هلا بأدب وتواضع :اعذريني أيتها الدابة فأنا ال أركبك بنفيس ..ولكني
أركبك ألن اهلل أذن يل أن أفعل ذلك ..واهلل شكور حليم ،وسيجزيك عن توطئة ظهرك يل خري
اجلزاء.
( )1رواه أمحد ،والبخاري ومسلم.
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قال رجل من اجلمع :لقد ذكرت أن أول ما يفعله  عند ركوبه هو التسبيح والتكبري..
قال الشيخ :نعم ..فال خري يف عمل ال يصحبه التسبيح والتكبري ..ول يكن  يكتفي
بتلك التسبيحات والتكبريات ،بل كان يشغل لسانه يف كل سفره بذلك ..وقد روي يف احلديث
أن النبي  وجيوشه كانوا (إذا علوا الثنايا كربوا ،وإذا هبطوا سجدوا فوضعت الصالة عىل
هذا)()1

وحدث أنس قال :كان رسول اهلل  إذا عال نشزا من األرض يقول( :اللهم لك الرشف
عىل كل رشف ،ولك احلمد عىل كل حال)()2

قال رجل من اجلمع :إن املسافر قد يتعرض للمخاوف يف سفره ..فهل أثر عن النبي 
يشء يف درء تلك املخاوف ،ومأل القلب باألمن والطمأنينة؟
قال الشيخ :أجل ..وما كان لرسول اهلل  أن يدع حاجة من احلاجات إال وبلغها ..أل
تسمع اهلل ،وهو يذكر حرصه عىل تعليم أمته كل ما ينفعها ،لقد قال اهلل تعاىل يذكر ذلك ﴿:لقدْ
ول ِمن أ ْن ُف ِسكُ م ع ِزيزٌ علي ِه ما عنِتُّم ح ِريص عليكُ م ِبا ُْملؤْ ِمنِي رؤُ ٌ ِ
يم﴾
ٌ
ْ
جاءكُ ْم ر ُس ٌ ْ
وف رح ٌ
ْ ْ
ْ
ْ
(التوبة)128:
ويف هذا كان رسول اهلل  يقول خماطبا األرض ،وما قد حتمله من املخاوف( :يا أرض:
رِّب وربك اهلل ،أعوذ باهلل من رشك ،ورش ما فيك ،ورش ما خلق فيك ،ورش ما دب عليك ،أعوذ
باهلل من رش كل أسد ،وأسود ،وحيه ،وعقرب ،ومن رش ساكن البلد ،ومن والد وما ولد)()3

قال رجل من اجلمع :إن النبي  يقيض هبذا عىل خرافات كثرية كانت تنترش ،وال
زالت ..وقد أشار إليها القرآن الكريم يف قوله تعاىل ﴿:وأ هنه كان ِرج ٌال ِمن ْ ِ
ْس ي ُعو ُذون ِب ِرج ٍ
األن ِ
ال
ُ

( )1رواه الرتمذي.
( )2رواه أبو يعىل برجال ثقات.
( )3رواه اخلرائطي ،ونص احلديث عن ابن عمر قال :كان رسول اهلل  إذا سافر ،فأدركه الليل قال ..وذكره.
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ِمن ِْ
وهم رهق ًا﴾ (اجلـن)1()6:
اجل ِّن فزا ُد ُ
ْ

قال آخر :إن املسافر ال بد أن حيط عصا الرتحال ..فهل أثر عن رسول اهلل  يشء يف
ذلك؟
قال :أجل ..لقد كان رسول اهلل  سيد الذاكرين ..وكام كان يبدأ سفره بذكر اهلل كان
ينهيه بذكره..
ومما روي يف ذلك ما ورد يف احلديث :أن رسول اهلل  كان إذا رأى قرية يريد دخوهلا
قال( :اللهم بارك لنا فيها ثالث مرات ،اللهم ارزقنا جناها ،وحببنا إىل أهلها ،وحبب صالح أهلها
إلينا)()2

ومنها :أن رسول اهلل  كان إذا أراد أن يدخل قرية ل يدخلها حتى يقول( :اللهم رب
السموات السبع وما أظللت ،ورب األرضي السبع وما أقلت ورب الشياطي وما أضلت ورب
الرياح وما ذرت إين أسألك خري هذه القرية ،وخري أهلها وأعوذ بك من رشها ،ورش ما فيها)،
ثم يقول ألصحابه( :اقدموا باسم اهلل) ()3

ومنها :كان رسول اهلل  إذا تزل منزال يف سفر أو دخل بيته ل جيلس حتى يركع
ركعتي(.)4
ومنها :كان رسول اهلل  إذا أنزل منزال ل يرحتل منه حتى يودعه بركعتي(.)5
قال رجل من اجلمع :يا شيخنا ..نحن اآلن نزمع عىل سفر ..فعلمنا ما يقوله  يف وداع

( )1وقد روي يف تفسريها عن السدي قوله :كان الرجل خيرج بأهله فيأِت األرض فينزهلا فيقول :أعوذ بسيد هذا
أرض أنا فيه أو مايل أو ولدي أو ماشيتي ،قال :فإذا عاذ هبم من دون اهلل ،رهقتهم اجلن األذى عند ذلك.
الوادي من اجلن أن ّ
( )2رواه أمحد ،وأبو داود ،والطرباين بسند جيد.
( )3رواه الطرباين بسند جيد وأبو يعىل والنسائي يف الكربى.
( )4رواه الطرباين.
( )5رواه ابن أِّب شيبة ،وأبو يعىل ،والبيهقي يف الكربى ،واحلاكم من طريقي ،واخلرائطي.
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املسافر.
قال الشيخ :لقد وردت أحاديث جليلة يف ذلك ..وهي تبي تلك الروحانية العميقة التي
كانت حتكم متمع رسول اهلل  ..فهو متمع جيتمع هلل ،ويفرتق هلل ..ولذلك ال يعرف من
كلامت الوداع إال الكلامت التي تصله باهلل.
قال الرجل :فحدثنا عن بعض ما ورد من ذلك؟
قال الشيخ:لقد حدث رجل من األنصار أن رسول اهلل  ودع رجال ،فقال( :زودك اهلل
التقوى ،وغفر لك ،ويرس لك اخلري حيث ما كنت)()1

وحدث آخر قال :كان النبي  يودعنا ـ ويف رواية عنه ـ أرسلني رسول اهلل  يف حاجة
يل فأخذ بيدي ،وقال( :أستودع اهلل دينك ،وأمانتك ،وخواتيم عملك)()2

وحدث آخر قال :ملا عقد يل رسول اهلل  عىل قومي أخذت بيده فودعته ،فقال رسول
اهلل ( :جعل اهلل التقوى رداءك ،وغفر ذنبك ،ووجهك للخري حيث ما توجهت)()3

وروي أن غالما جاء إىل رسول اهلل  فقال :إين أريد هذه الناحية للحج ،قال :فمشى
معه رسول اهلل  ،فرفع رأسه إليه ،فقال( :يا غالم زودك اهلل التقوى ،ووجهك يف اخلري ،وكفاك
اهلم)()4

وروي أن رجال قال لرسول اهلل  :إين أريد أن أسافر فأوصني ،قال( :عليك بتقوى
اهلل ،والتكبري عىل كل رشف) ،فام وىل الرجل قال( :اللهم اطوله البعيد ،وهون عليه السفر)()5

وجاء آخر إىل رسول اهلل  فقال :يا رسول اهلل  أريد سفرا فزودين قال( :زودك اهلل
( )1رواه مسدد.
( )2رواه أمحد ،وأبو داود ،والرتمذي وقال حسن صحيح والنسائي ،واحلاكم ،والبيهقي.
( )3رواه الطرباين برجال ثقات.
( )4رواه الطرباين.
( )5رواه أمحد ،والرتمذي وحسنه والنسائي.
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التقوى) ،قال :زودين قال( :وغفر ذنبك) ،قال :زودين ،بأِّب أنت وأمي ،قال( :ويرس لك اخلري
حيث ما كنت)()1

وكان من سنة رسول اهلل  أن يسلم عىل من عاد من سفر ..ومما روي يف ذلك ما ورد
يف احلديث أن غالما حج ،فلام قدم سلم عىل رسول اهلل  ،فرفع رأسه إليه ،وقال( :يا غالم قبل
اهلل حجك ،وغفر ذنبك ،وأخلف نفقتك)()2

قال رجل من اجلمع :فحدثنا عن أرسار ما ذكرته من سننه  يف هذا الباب.
قال :إن هذه اآلداب تبي بعض تطبيقات الروحانية االجتامعية( )3التي جاء اإلسالم
لرتسيخها ..فالعالقات بي املسلمي عالقات يف اهلل ..وقد ورد يف احلديث عن أبى الدرداء قال:
كان عبد اهلل بن رواحة إذا لقيني قال ىل يا عويمر اجلس نتذاكر ساعة ،فنجلس فنتذاكر ،ثم يقول:
(هذا ملس االيامن ..مثل اإليامن مثل قميصك بينا إنك قد نزعته إذ لبسته وبينا إنك قد لبسته إذ
نزعته والقلب أرسع تقلبا من القدر إذا استجمعت غلياهنا)()4

وهلذا ،فإن كل هذه اآلثار تدور بي ثالثة أمور :نصائح يزود هبا املسافر ،وهي نصائح
تربطه باهلل ،وتدعوه إىل التمسك بحبله ..أو أدعية توجه إىل اهلل ليحقق هلذا املسافر حاجاته ..أو
هي طلبات من املسافر أن يدعو اهلل للمقيم..
قال آخر :لقد ذكر رسول اهلل  يف هذه األدعية..
أشار إيل جعفر أن نسري خارج الزاوية حلاجة له ..فرست معه ..وتركنا اجلمع مع الشيخ
يسألونه وجييبهم.
سألت جعفر عن هؤالء ..وعن أهل هذه الزاوية ،فقال :إن هذه الزاوية بيت من بيوت
( )1رواه الرتمذي وحسنه.
( )2رواه الطرباين.
( )3حتدثنا عن هذا النوع من الروحانية يف رسالة (الكلامت املقدسة) من هذه السلسلة.
( )4رواه ابن عساكر.
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اهلل ،ليس هلا من دور إال تعليم اإليامن ..وتربية القلوب عليه.
قلت :ال أرى يف هذه الزاوية حمال لتعليم الفقه أو العقيدة أو غريها من العلوم اإلسالمية..
قال :لذلك حماله من املدارس واملعاهد واجلامعات ..وهي حمال قد خيتلف الناس فيها..
ولكن هذا املحل خصوصا ال خيتلف أي مؤمن فيه ..فهو حمل لربط القلوب ومجعها عىل اهلل..
وال أحد خيالف يف ذلك.
إن هذه الزاوية تضم طوائف خمتلفة وفرقا متباينة يغذي بعض املغرضي الرصاع بينها،
وال حمل يصلح الجتامع قلوهبا مثل هذه الزاوية..
إن هذه الزاوية تضم اجلعفري والزيدي واإلبايض والظاهري واملالكي والشافعي
واحلنفي واحلنبىل واملعتزيل واألشعري واملاتريدي ..وتضم إىل جنبهم الطرق الصوفية املختلفة..
واحلركات بمختلف توجهاهتا ..فالكل ال جيتمع يف حمل كام جيتمع يف هذا املحل..
قلت :فكيف ظهر لكم أن تؤسسوها؟
قال :نحن ل نؤسسها ..نحن جددناها فقط ..أما مؤسسها ،فهو حممد رسول اهلل ..
فهو الرسول الذي دعانا إىل التآخي يف اهلل ..وكلمة التآخي يف اهلل ال تتحقق إال يف ظالل ذكر اهلل.
أشار إىل ناحية يف الزاوية كان جيتمع فيها قوم من الذاكرين غابوا يف ذكرهم عن مجيع ما
حوهلم ،وقال :أتبرص هؤالء؟
قلت :أجل ..أراهم قد غابوا يف ذكرهم عن كل ما حوهلم.
قال :إن هؤالء الذي تراهم مجعوا مجيع فرق األمة وطوائفها ،ومع ذلك ال ينكر بعضهم
عىل بعض ،وال يؤذي بعضهم بعضا..
قلت :فام رس ذلك؟
قال :من عرف مواله ،فشغل لسانه بذكره ،وقلبه بحبه ،وعقله بالتعرف عليه ،ونفسه
بالتأدب بي يديه ،لن يفكر فيام يفكر فيه البلهاء الغافلون..
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قلت :فهل ابتدع هؤالء هذه اجللسة ،أم هم مقتدون فيها بسنة من سنن حممد؟
قال :ما كان ملثلهم أن يبتدع شيئا ..كل ما يفعله أهل هذه الزاوية وراثة ورثوها عن النبي
..؟
قلت :فام سندهم يف هذا؟
قال :لقد ورد يف احلديث قوله ( :ألن أجلس مع قوم يذكرون اهلل عز وجل من صالة
العرص إىل أن تغرب الشمس أحب إيل من أن أعتق ثامنية من ولد إسامعيل)()1

السوق:
خرجت مع جعفر من الزاوية ..ول أشأ أن أسأله عن وجهتنا ..فسار ِّب حتى وصلنا إىل
السوق ..فقال يف مدخلها بروحانية عميقة( :باسم اهلل اللهم إين أسألك خري هذه السوق وخري
ما فيها وأعوذ بك من رشها ورش ما فيها ،اللهم إين أعوذ بك أن أصيب فيها يمينا فاجرة أو صفقة
خارسة) ،فسألته عن هذا الدعاء ،فقال :لقد كان كان رسول اهلل  يقول هذا إذا دخل
السوق(.)2
قلت :فام رسه؟
قال :العارف باهلل هو الذي يرى أن الفاعل الوحيد يف الكون هو اهلل( ..)3فلذلك يسأله أن
يفيض عليه من كل خري حيتاجه ،ويقيه من كل رش يرتبص به.
رسنا داخل السوق ،فرأيته يسلم عىل كل من لقيه ..فسألته عن ذلك ،فقال :السالم من
أسامء اهلل ..والعارفون باهلل ينرشون هذا االسم يف كل املحال ،ويفشونه بي كل الناس ،اقتداء
بسنة رسول اهلل  وائتامرا بأمره ..ففي احلديث( :أمرنا رسول اهلل  بسبع :بعيادة املريض

( )1رواه أمحد وأبو داود وابن السني.
( )2رواه الرتمذي وابن ماجة واحلاكم.
( )3انظر أدلة هذا وأرساره ،ومدى اتفاقه مع العدل والرمحة يف رسالة (أرسار األقدار)
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واتباع اجلنائز وتشميت العاطس ونرص الضعيف وعون املظلوم وإفشاء السالم وإبرار القسم)
ويف حديث آخر قال ( :ال تدخلوا اجلنة حتى تؤمنوا وال تؤمنوا حتى حتابوا أوال أدلكم
عىل يشء إذا فعلتموه حتاببتم؟ أفشوا السالم بينكم)()1

ويف حديث آخر قال ( :يا أُّيا الناس أفشوا السالم وأطعموا الطعام وصلوا األرحام
وصلوا والناس نيام تدخلوا اجلنة بسالم)()2

ويف حديث آخر قال ( :ثالث من مجعهن فقد مجع اإليامن :اإلنصاف من نفسك،
وبذل السالم للعال ،واإلنفاق من اإلقتار)()3

سكت قليال ،ثم قال :لقد مجع  يف هذه الكلامت مجيع خريات اآلخرة والدنيا ،فإن
اإلنصاف يقتيض أن يؤدي إىل اهلل تعاىل مجيع حقوقه وما أمره به ،وجيتنب مجيع ما هناه عنه ،وأن
يؤدي إىل الناس حقوقهم ،وال يطلب ما ليس له ،وأن ينصف أيضا نفسه ،فال يوقعها يف قبيح
أصال.
وأما بذل السالم للعال ،فمعناه جلميع الناس فيتضمن أن ال يتكرب عىل أحد ،وأن ال يكون
بينه وبي أحد جفاء يمتنع من السالم عليه بسببه.
وأما اإلنفاق من اإلقتار فيقتيض كامل الوثوق باهلل تعاىل والتوكل عليه والشفقة عىل
املسلمي(.)4
رسنا يف السوق ،فكان يكثر من قول (ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له له امللك وله احلمد
حييي ويميت وهو حي ال يموت بيده اخلري وهو عىل كل يشء قدير) ،فقلت :أراك تردد هذا
الذكر ..أباعتباره من األذكار العامة التي تقرأ يف كل املحال ،أم باعتباره من األذكار اخلاصة التي
( )1رواه مسلم .
( )2رواه الرتمذي وابن ماجه وغريمها بأسانيد جيدة ،وقال الرتمذي :حديث صحيح.
( )3رواه البخاري ،وروي مرفوعا يف غري البخاري.
( )4انظر :األذكار للنووي.
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تقال يف هذا املحل خصوصا؟
قال :أقوله لالعتبارين ..أما االعتبار األول فقد علمته ..وأما االعتبار الثاين ،فقد ورد يف
احلديث قوله ( :من دخل السوق فقال :ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له له امللك وله احلمد
حييي ويميت وهو حي ال يموت بيده اخلري وهو عىل كل يشء قدير :كتب اهلل له ألف ألف حسنة
وحما عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة)()1

قلت :ل اختلف أجرها العام عن أجرها اخلاص؟
قال :إن السوق حمل غفلة عن اهلل ..وقد يكون حمال ملعايص كثرية ..ولذلك كان ذكر اهلل
فيه مذكرا باهلل ..ويف التذكري باهلل ما يرفع الغفلة ،ويمأل النفس بالورع عن املعصية.
البيت:
سار ِّب جعفر إىل بيته املتواضع الذي كان يف ضاحية من ضواحي القدس ،وقد كان بيتا
متواضعا بسيطا ،ولكن روائح اإليامن كانت تفوح من جنباته كام يفوح العطر من احلقول املزهرة.
فاستأذن عىل أهل بيته ،فأذنوا له ،فدخل برجله اليمنى ،وقال( :اللهم إين أسألك خري
املولج وخري املخرج باسم اهلل وجلنا وباسم اهلل خرجنا وعىل اهلل ربنا توكلنا) ،ثم قال( :احلمد هلل
الذي كفاين وآواين واحلمد هلل الذي أطعمني وسقاين واحلمد هلل الذي من عيل أسألك أن جتريين
من النار)( ،)2ثم سلم عىل من استقبلنا من أوالده.
ثم التفت إيل ،وقال :لقد كان رسول اهلل  يفعل ما رأيته مني ..فقد كان يبدأ باالستئذان،
ثم يدخل برجله اليمنى ،ويقول ما سمعت من الدعاء ،ثم يسلم عىل أهله(..)3
( )1رواه احلاكم.
( )2ففي احلديث :كان رسول اهلل  إذا رجع من النهار إىل بيته يقول( :احلمد هلل الذي كفاين وآواين واحلمد هلل الذي
أطعمني وسقاين واحلمد هلل الذي من عيل أسألك أن جتريين من النار) ذكره النووي يف األذكار ،وقال :إسناده ضعيف.
( )3ففي احلديث ( :إذا ولج الرجل بيته فليقل :اللهم إين أسألك خري املولج وخري املخرج باسم اهلل وجلنا وباسم اهلل
خرجنا وعىل اهلل ربنا توكلنا ثم ليسلم عىل أهله) رواه أبو داود.
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وقد ورد يف القرآن الكريم األمر بالسالم عىل األهل حال الدخول ،قال تعاىل ﴿:ف ِإذا
دخ ْل ُتم بيوت ًا فس ِّلموا عىل أ ْن ُف ِسكُ م ِ
هلل ُمبارك ًة ط ِّيب ًة﴾ (النور ،)61 :وقد رود يف
حت هي ًة ِم ْن ِعن ِْد ا هِ
ْ ُُ
ْ
ُ
احلديث يف فضل السالم عىل األهل قوله ( :ثالثة كلهم ضامن( )1عىل اهلل عز وجل :رجل
خرج غازيا يف سبيل اهلل عز وجل فهو ضامن عىل اهلل عز وجل حتى يتوفاه فيدخله اجلنة أو يرده
بام نال من أجر وغنيمة ،ورجل راح إىل املسجد فهو ضامن عىل اهلل تعاىل حتى يتوفاه فيدخله اجلنة
أو يرده بام نال من أجر وغنيمة ،ورجل دخل بيته بسالم فهو ضامن عىل اهلل سبحانه وتعاىل)()2

وورد يف فضل ذكر اهلل عند دخول البيت قوله ( :إذا دخل الرجل بيته ،فذكر اهلل تعاىل
عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان :ال مبيت لكم وال عشاء ،وإذا دخل فلم يذكر اهلل تعاىل
عند دخوله قال الشيطان :أدركتم املبيت وإذا ل يذكر اهلل تعاىل عند طعامه قال :أدركتم املبيت
والعشاء)()3

قلت :عرفت هذا ..فام رسه؟
قال :إن الذي يصحب اهلل ،ويصحب ذكر اهلل يف كل املحال ال ينبغي أن حيرم بيته من
بركات ذكر اهلل ..فالبيت هو مستقر اإلنسان وحمل راحته وسكينته ..وال سكينة يف غري ذكر اهلل..
وال راحة يف غري مناجاة اهلل.
الصالة:
عند دخولنا البيت استقبلنا ابن صغري( )4بأدب ،ثم قال جلعفر :لقد أكملت اليوم ـ يا جدي

( )1ضامن عىل اهلل تعاىل :أي صاحب ضامن والضامن :الرعاية لليشء كام يقال :تامر والبن :أي صاحب متر ولبن،
فمعناه أنه يف رعاية اهلل تعاىل.
( )2رواه أبو داود بإسناد حسن.
( )3رواه مسلم.
( )4يرى القارئ هلذه الرسالة أن من أبطال بعض فصول هذه الرحلة صبية صغارا ملمي بكثري من احلقائق ..ونحن
نشري هبذا إىل أن هذا الدين دين الفطرة ..وأن احلقائق التي يتحدث عنها هؤالء الصبية هي حقائق الفطرة ..فخري من مثل
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ـ حفظ كل ما طلبته مني من أذكار الصالة ،فإن شئت أن متتحنني فيها كام امتحنتني يف غريها
فعلت.
نظر إيل جعفر ،وقال :إن أذن ضيفنا فعلت ..فال ينبغي للمضيف أن يتفرغ لنفسه وألهله،
ويرتك ضيفه.
قلت :بل يرسين ذلك ..فأنا ما صحبتك إال لذلك.
قال جعفر :فقد أذن لنا ضيفنا ،فهلم حدثنا عن أنواع أذكار الصالة.
قال الصبي :للصالة ثالثة أنواع من األذكار ال تكمل إال هبا ..منها ما نص العلامء عىل
فرضيته ،ومنها ما اكتفوا بالقول بسنيته ..لكن العارفي ال يفرقون بي األمرين ،فكل ما وصلهم
عن نبيهم يعتقدونه فرضا الزما.
قال جعفر :فام هي؟
قال الصبي :أذكار تقال قبل الصالة متهد هلا ،وأذكار تقال أثناءها تتم هبا ،وأذكار تقال
بعدها تكملها.
قال جعفر :فحدثنا عن التي تقال قبلها.
قال الصبي :لقد رشع اهلل لذلك ما يسمى باإلقامة..
قال جعفر :فام رسها؟
قال الصبي :أال ترى الداخلي عىل امللوك كيف ينبهون إىل مراعاة األدب قبل دخوهلم.
قال جعفر :بىل..
قال الصبي :فهكذا الصالة ..إن اإلقامة ،وقبلها األذان تقول للمصيل :إياك أن تعتقد أن
هناك من هو أكرب من موالك الذي تناجيه ..ثم تقول له :إنه إله واحد ..وإن الذي علمك هذه
الفطرة براءة الطفولة ،كام قال رسول اهلل  ( :ما من مولود إال ولد عىل الفطرة فأبواه ُّيودانه وينرصانه ويمجسانه كام تنتج
البهيمة هبيمة مجعاء هل حتسون فيها من جدعاء) رواه البخاري ومسلم.
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الصالة هو نبيك ورسول ربك ..ثم تذكره باإلقبال عىل الصالة هبمة وعزيمة وصدق ..باعتبارها
مفتاح الفالح ..ثم تعود لتذكره بعظمة اهلل ووحدانيته ليدخل الصالة خايل البال من غري مواله.
قال جعفر :فبم يدخل الصالة؟
قال الصبي :ال حيل أن يدخلها بغري تكبري ..لقد قال رسول اهلل ( :مفتاح الصالة
طهور ،وحتريمها التكبري ،وحتليلها التسليم)()1
ال ُّ

قال جعفر :فام رس ذلك؟
قال الصبي :ال حيل لقلب جيلس بي يدي اهلل ..ولسان يناجي اهلل ..أن يكون يف ذهنه غري
اهلل ..فاهلل أكرب من أن يرشك معه غريه.
قال جعفر :فامذا يقول بعدها؟
قال الصبي :املستعجل أم غري املستعجل؟
قال جعفر :كالمها..
قال الصبي :أما املستعجل ..فيبدأ مبارشة بكالم ربه ..فأعظم ما يناجى به اهلل كالمه.
وأما غري املستعجل ..فقد سن له النبي  كلامت متأل قلبه بمعاين التعظيم التي هتيئه
للصالة..
قال جعفر :تقصد ما يسمى بدعاء االستفتاح؟
قال الصبي :أجل ..فقد ورد يف النصوص الكثرية ما يدل عليه.
قال :جعفر :فام صيغته؟
قال الصبي :للمستعجل أم لغري املستعجل؟
قال جعفر :لكليهام.
قال الصبي :من صيغه ما حدث به عيل بن أِّب طالب عن رسول اهلل  أنه كان إذا قام
( )1رواه أمحد.
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هت وجهي للذي فطر السموات واألرض حنيف ًا وما أنا من املرشكي ،إن
وج ُ
إىل الصالة قال ( :ه
رت وأنا من املسلمي،
صالِت و ُن ُسكي وحمياي ومماِت هلل رب العاملي ،ال رشيك له وبذلك ُأ ِم ُ
ظلمت نفيس واعرتفت بذنبي ،فاغفر يل
اللهم أنت امللك ال إله إال أنت ،أنت رِّب وأنا عبدُ ك،
ُ
ذنوِّب مجيع ًا إنه ال يغفر الذنوب إال أنت ،واهدين ألحسن األخالق ال ُّيدي ألحسنها إال أنت،
والرش
وارصف عني سيئها ال يرصف عني سيئها إال أنت ،لبيك وسعديك واخلري كله يف يديك ،ه ُّ
وأتوب إليك)()1
ليس إليك ،أنا بك وإليك ،تباركت وتعاليت ،أستغفرك
ُ

قال جعفر :فام رسها؟
قال الصبي :هذا دعاء التسليم املطلق هلل ..ولن يكون املسلم مسلام حتى يوجه وجهه
وصالته ونسكه وحمياه ومماته هلل ..فإن فعل ذلك وأدين من مواله كان أول ما خيطر عىل باله
ذنوبه ..فيسارع لالستغفار منها ..ثم خيطر عىل باله العصمة منها ،فيسأل اهلل من اخللق ما يقيه
سيئها ،وحيققه بحسنها.
قال جعفر :أحسنت يف هذا ..وأنا ال أرى إال ما رأيت ..فحدثني عن الركوع.
قال الصبي :من امتأل بمعاين القرآن التي قرأ يف قيامه سينحني ال حمالة تواضعا لربه.
قال جعفر :لقد ورد يف احلديث عن النبي  قال( :أال وإين ُهنيت أن أقرأ القرآن راكع ًا
الر هب ،وأما السجود فاجتهدوا يف الدعاء ،فق ِم ٌن أن ُيستجاب
أو ساجد ًا ،فأما الركوع فع ِّظموا فيه ه
لكم)( ..)2فام رس النهي عن القراءة يف الركوع والسجود؟
قال الصبي :كالم اهلل يعلو وال يعىل عليه ..وكالم اهلل ال يقرأ إال يف أرفع األماكن
وأرشفها..
( )1رواه مسلم.
( )2رواه مسلم ،ورواه ابن ُخزيمة وأبو داود وأمحد وابن ِح هبان قريب ًا منه ،ومن النصوص الواردة يف هذا املعنى أيضا
يس ،وعن خت ُّت ِم الذهب ،وعن قراءة القرآن يف الركوع (رواه مالك) ،وعنه
ما روي عن عيل أن رسول اهلل  هنى عن لبس الق ِّ ِّ
قال :هناين رسول اهلل  عن قراءة القرآن وأنا راكع أو ساجد (رواه مسلم)
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قال جعفر :فام األذكار التي سنها لنا أعرف اخللق باهلل لنقوهلا يف الركوع؟
قال الصبي :أشهرها (سبحان رِّب العظيم) ،وهي مقتبسة من القرآن الكريم ،ففي
اس ِم ر ِّبك ا ْلع ِظ ِ
يم﴾(الواقعة ،)74:قال لنا رسول اهلل ( :اجعلوها
احلديث :ملا نزلت ﴿:فس ِّب ْح ِب ْ
يف ركوعكم) ،فلام نزلت ﴿:س ِّب ِح ْاسم ر ِّبك ْاألعْىل ﴾ (األعىل ،)1:قال( :اجعلوها يف
سجودكم)()1

وعن ُحذيفة بن اليامن أنه سمع رسول اهلل  يقول إذا ركع( :سبحان رِّب العظيم)،
ثالث مرات ،وإذا سجد قال( :سبحان رِّب األعىل) ،ثالث مرات(.)2
ومن الصيغ غري هذه الصيغة ما حدث به عيل أن النبي  كان إذا ركع قال( :اللهم لك
أسلمت ،أنت رِّب ،خشع سمعي وبرصي وخمي وعظمي وعصبي وما
آمنت ولك
ُ
ركعت وبك ُ
ُ
ت به قدمي هلل رب العاملي)()3
استق هل ْ

قال جعفر :فام رسها؟ ..ول تنوعت؟
قال الصبي :الركوع حمل تسليم وتعظيم هلل ..فناسب أن يذكر يف الركوع ما يتناسب مع
ذلك.
قال جعفر :فام عدد التسبيحات؟
قال الصبي :للمستعجل أم لغري املستعجل؟
قال جعفر :لكليهام.
قال الصبي :أما املستعجل فيكفيه ما ورد يف النصوص من األعداد املختلفة التي تتفاوت
حسب حاجته ..وأما غري املستعجل ،فله أن يسبح اهلل ما الن له لسانه.

( )1رواه أمحد وابن ماجة وابن ِحبهان.
( )2رواه ابن ماجة وابن ِحبهان وأمحد والنهسائي والطياليس.
( )3رواه أمحد وابن ِح هبان وابن ُخزيمة.
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قال جعفر :فام عدد التسبيحات الواردة يف النصوص؟
قال الصبي :عدد التسبيحات يف الركوع الواحد ال ينبغي أن تقل عن ثالث ،فهذا هو أدنى
التهامم ،إذ ل ُيعرف أن الرسول  قاهلا مرة أو مرتي(.)1
قال جعفر :أحسنت يف هذا ..فحدثني عن الرفع من الركوع(.)2
قال الصبي :من تواضع هلل رفعه ..ومن تذلل هلل أعزه ..ومن أحنى رأسه هلل أمره اهلل
برفعه ..ومن محد اهلل سمع اهلل محده.
قال جعفر :فام األذكار التي تقال يف هذه احلال؟
قال الصبي :للمستعجل أم لغري املستعجل؟
قال جعفر :لكليهام.
سن النبي  لإلمام وللمنفرد أن يقوال عند الرفع من
قال الصبي :أما املستعجل ..فقد ّ
الركوع (سمع اهلل ملن محده)
وأما غري املستعجل ،فيمكنه أن يضيف ما ورد يف السنة إضافته ،ومن ذلك ما روي عن
عيل بن أِّب طالب عن رسول اهلل  أنه كان إذا قام إىل الصالة قال ..:وإذا رفع قال :اللهم ربنا
لك احلمد ،ملء السموات وملء األرض وملء ما بينهام ،وملء ما شئت من شئ بعدُ )3()..

ومنها ما روي عن أِّب سعيد قال :كان رسول اهلل  إذا رفع رأسه من الركوع قال :ربنا
لك احلمدُ ملء السموات وملء األرض وملء ما شئت ِمن شئ بعدُ  ،أهل ال هث ِ
ِ
أحق ما
واملجدُّ ،
ناء
قال العبد وك ُّلنا لك عبد ،اللهم ال مانع ملا أعطيت وال معطي ملا منعت ،وال ينفع ذا اجلدِّ منك
( )1رواه أمحد .ورواه أبو داود قريب ًا منه.
( )2الرفع من الركوع هو إقامة الظهر من الركوع ،وهي تعني متام انتصاب الظهر بعد الركوع ،وهو ركن من أركان
الصالة ،فعن أِّب مسعود قال :قال رسول اهلل ( :ال ُجتزئ صال ٌة ال يقيم الرجل فيها ُص ْلبه يف الركوع والسجود) رواه ابن
ماجة وأبو داود والرتمذي وابن ِح هبان وابن ُخزيمة.
( )3رواه مسلم.
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اجلدُّ ()2()1

قال جعفر :فام رس ذلك؟
قال الصبي :من رشفه اهلل بالوقوف بي يديه امتأل بفضل اهلل ،فراح حيمد اهلل عىل فضله،
وهو يعلم أن اهلل يسمع ملن محده ،ويرىض عمن محده.
قال جعفر :أحسنت يف هذا ..وأصبت ..فحدثني عن السجود.
قال الصبي :يف السجود يلتحم املؤمن مع الكون الساجد هلل ..وتتحقق عبودية اهلل يف أرفع
درجاهتا.
قال جعفر :ل؟
قال الصبي :أبى اهلل إال أن يقرب من تواضع له ..لقد قال رسول اهلل ( :أقرب ما يكون
يت أن أقرأ القرآن راكع ًا أو
العبد من ربه وهو ساجد ،فأكثروا الدعاء)( ،)3وقال ..( :أال وإين ُهن ُ
من أن ُيستجاب
ساجد ًا ،فأما الركوع فع ِّظموا فيه الرب ،وأما السجود فاجتهدوا يف الدعاء فق ٌ
لكم)()4

قال جعفر :فام رس قرب الساجد من اهلل؟
قال الصبي :ألن من راغم الشيطان ،وراغم نفسه األمارة بالسوء ،ورفع كل احلجب التي
حتول بينه وبي مواله استحق أن يقربه اهلل.
قال جعفر :فلم سن فيه الدعاء؟
قال الصبي :الدعاء طلب ..والطلب ال يكون إال من الفقراء واملساكي ..وال يتحقق
العبد باملسكنة يف موضع كام يتحقق به حال سجوده.
()1
()2
()3
()4

وال ينفع ذا اجلدِّ منك اجلدُّ  :صاحب احلظ والغنى ال ينفعه حظه وغناه من أمرك وقضائك فيه.
رواه الدارمي ومسلم وأمحد وابن ِحبهان وابن ُخزيمة ،باختالفات يسرية يف األلفاظ.
رواه مسلم والنهسائي وأبو داود وابن ِح هبان.
رواه مسلم ،ورواه أمحد وابن ُخزيمة وأبو داود وابن ِح هبان باختالف يف األلفاظ.
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قال جعفر :فام حتفظ من سنة رسول اهلل  يف سجوده؟
قال الصبي :لقد أمرنا أعرف العارفي باهلل أن نقول حال سجودنا (سبحان رِّب األعىل)
قال جعفر :فام رس ذلك؟
قال الصبي :ال يعرف العبد كامل علو مواله إال عندما يكون يف أوضع أحوال عبوديته..
وذلك ال يتحقق يف حمل كام يتحقق يف السجود.
قال جعفر :فهل ورد يف سنة رسول اهلل  غري هذه الصيغة؟
رب املالئكة والروح) ،ومنها (سبحان ذي
وس ُّ
وح ُقدُّ ٌ
قال الصبي :أجل ..منها (س ُّب ٌ
والك ِ
وت ِ
وت وامللكُ ِ
اجلرب ِ
ربياء والعظمة)
ومنها (اللهم إين أعوذ برضاك من سخطك ،وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك ،وأعوذ بك
منك ،ال ُأحىص ثناء عليك ،أنت كام أثنيت عىل نفسك)()1

ً

وآخره وعالنيته ِ
وج هله وأوله ِ
ومنها (اللهم اغفر يل ذنبي ك هله ِد هقه ِ
ورسه)()2
ه

ومنها (اللهم اجعل يف قلبي نور ًا ،ويف سمعي نور ًا ،ويف برصي نور ًا ،وعن يميني نور ًا،
وعن ِشاميل نور ًا ،وأمامي نور ًا ،وخلفي نور ًا ،وفوقي نور ًا ،وحتتي نور ًا ،واجعل يل نور ًا ،أو قال:
واجعلني نور ًا)()3

فصوره
ومنها (اللهم لك سجدت وبك آمنت ،ولك أسلمت ،سجد وجهي للذي خلقه ه
أحسن اخلالقي)()4
فأحسن ُصوره ،فشق سمعه وبرصه ،فتبارك اهلل
ُ

قال جعفر :فهل يراد من هذه الصيغ احلرص؟
قال الصبي :من الغبن أن ترغب عام ناجى به أعرف العارفي ربه..
( )1رواه ابن ُخزيمة وابن ِح هبان والنهسائي.
( )2رواه أبو داود وابن ِحبهان وابن ُخزيمة.
( )3رواه مسلم.
( )4رواه أمحد.
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قال جعفر :فأنت تنكر عىل من يرتك هذه الصيغ لغريها؟
قال الصبي :كام أنكر عىل أصدقائي من التالميذ الذين يرغبون عن مراجعة دروسهم من
كتب أساتذهتم ،ويكتفون بكراريس زمالئهم.
قال جعفر :ل؟
قال الصبي :التلميذ مهام نجب ،فلن يكون كأستاذه ..فكيف إذا ما كان أستاذه نبي
األنبياء ،وسيد األولياء ،وأعرف العارفي!؟
قال جعفر :أحسنت يف هذا ،فأخربين عن سنته  يف اجللسة بي السجدتي.
قال الصبي :من تواضع هلل رفعه ..ومن عبد اهلل بالسجود أكرمه اهلل باجللوس.
قال جعفر :فام يقول يف اجللوس؟
قال الصبي :ما كان يقوله أعرف العارفي باهلل ..فقد كان يقول( :رب اغفر يل وارمحني
واجربين وارزقني وارفعني)( ،)1وكان يقول( :رب اغفر يل ،رب اغفر يل)()2
ْ

ُ

قال جعفر :فام رسه؟
قال الصبي :من أكرمه اهلل باجللوس بي يديه أباح له أن يسأله ..وليس من أدب العبد أن
يسأل مواله غري رفع ما حيجبه عنه ..وليس حيجبه عن مواله غري ذنوبه.
قال جعفر :وحاجاته؟
قال الصبي :من تاب هلل بصدق أعطاه اهلل كل ما يتمنى ،فام نزل بالء إال بذنب ،وال رفع
إال بتوبة..
التشهد.
قال جعفر :فحدثني عن ُّ
( )1رواه ابن ماجة ،ونص احلديث عن ابن عباس قال :كان رسول اهلل  يقول بي السجدتي يف صالة الليل..
وذكره ،ورواه أمحد بلفظ (إن رسول اهلل  قال بي السجدتي يف صالة الليل :رب اغفر يل وارمحني وارفعني وارزقني واهدين)،
ورواه أبو داود بلفظ (إن النبي  كان يقول بي السجدتي :اللهم اغفر يل وارمحني وعافني واهدين وارزقني)
( )2رواه ابن ماجة والنهسائي واحلاكم وصححه.
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قال الصبي :تلك جلسة امللوك التي تتاح للعبد بعد ما يتحقق بعبوديته ..فلذلك ختتم هبا
عبوديته ..عن عبد اهلل قال( :كان النبي ُ يع ِّل ُمنا التشهد كام يعلمنا السورة من القرآن ،يقول:
تع هلموها ،فإنه ال صالة إال بتشهد)()1

قال جعفر :فام كان يقول فيها أعرف العارفي باهلل؟
قال الصبي :أقل ما جيزي يف التشهد الشهادتان والصالة عىل النبي حممد وآله الطيبي..
فإن زاد عىل ذلك ،كان أفضل.
قال جعفر :وما ذاك؟
قال الصبي :منها أن يقول( :بسم اهلل واالسامء احلسنى كلها هلل ..أشهد أن ال إهلل إال اهلل
وحده ال رشيك له ،وأشهد أن حممدا عبده ورسوله ،أرسله باحلق بشريا ونذيرا بي يدي الساعة.
اللهم صل عىل حممد وآل حممد .وتقبل شفاعته يف أمته وارفع درجته..
وإن قال هذا يف التشهد الثاين ومجيع الصلوات ،ل يكن به بأس ،غري أنه يستحب أن يقول يف
التشهد األخري( :بسم اهلل وباهلل واالسامء احلسنى كلها هلل .أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك
له .وأشهد أن حممدا عبده ورسوله ،أرسله باهلدى ودين احلق ليظهره عىل الدين كله ،ولو كره
املرشكون .التحيات هلل والصلوات الطيبات الطاهرات الزاكيات الرائحات الناعامت الغاديات
املباركات هلل ما طاب وطهر وزكا وخلص ونام .وما خبث فلغري اهلل .أشهد أن ال إله إال اهلل وحده
ال رشيك له .وأشهد أن حممدا عبده ورسوله ،أرسله باحلق بشريا ونذيرا بي يدي الساعة .أشهد
أن اجلنة حق ،وأن النار حق .وأن الساعة آتية ال ريب فيها ،وأن اهلل يبعث من يف القبور ،اللهم
صل عىل حممد وآل حممد ،وبارك عىل حممد وآل حممد ،وارحم حممدا وآل حممد ،كأفضل ما
صليت وباركت ورمحت وترمحت وحتننت عىل إبراهيم وآل إبراهيم يف العاملي ،إنك محيد ميد.
السالم عليك أُّيا النبي ورمحة اهلل وبركاته .السالم عىل مجيع أنبياء اهلل ومالئكته ورسله .السالم
( )1رواه البزه ار .وو هثق اهليثمي رجال سنده.
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عىل االئمة اهلادين املهديي .السالم علينا وعىل عباد اهلل الصاحلي)
ومن النصوص الواردة يف ذلك ما حدث به عبد اهلل بن مسعود قال :كنا إذا صلينا مع
النبي  قلنا :السالم عىل اهلل قبل عباده ،السالم عىل جربيل ،السالم عىل ميكائيل ،السالم عىل
فالن ،فلام انرصف النبي  أقبل علينا بوجهه فقال :إن اهلل هو السالم ،فإذا جلس أحدكم يف
والطيبات ،السالم عليك أُّيا النبي ورمحة اهلل وبركاته،
والصلوات
(التحيات هلل
الصالة ف ْليقل:
ُ
ُ
ُ
كل ٍ
السالم علينا وعىل عباد اهلل الصاحلي ،فإنه إذا قال ذلك أصاب ه
عبد صالح يف السامء
واألرض ،أشهد أن ال إله إال اهلل ،وأشهد أن حممد ًا عبده ورسوله ،ثم ليتخري بعدُ من الكالم ما
شاء)()1

هشهد كام يعلمنا السورة
ومنها ما حدث به ابن عباس قال :كان رسول اهلل  يعلمنا الت ُّ
الطيبات هلل ،السالم عليك أُّيا النبي
الصلوات
املباركات
(التحيات
من القرآن ،فكان يقول:
ُ
ُ
ُ
ُ
ورمحة اهلل وبركاته ،السالم علينا وعىل عباد اهلل الصاحلي ،أشهد أن ال إله إال اهلل ،وأشهد أن حممد ًا
رسول اهلل)()2

هشهد غري هذه الصيغ مجيعا..
وقد وردت صيغ أخرى للت ُّ
قال جعفر :فام رسها؟
قال الصبي :من أدمن طرق الباب فتح له ..ومن أدب من فتحت له األبواب أن حييي من
يراه ..ومن فتحت له أبواب اهلل ل ير إال أولياء اهلل ..فلذلك كان من األدب السالم عليهم،
وإرسال التحية الصادقة هلم ..وليس من األدب أن يبدأ هبم قبل ربه ..فلذلك قدم أعرف العارفي
ربه.
قال جعفر :لقد ذكرت يف مجيع الصيغ التي قرأهتا السالم عىل النبي  بصيغة اخلطاب..
( )1رواه البخاري ومسلم .ورواه أمحد والنهسائي وأبو داود.
( )2رواه مسلم وأبو داود.

97

أال يمكن أن يكون ذلك خاصا بحياته؟
قال الصبي :نعم ..اخلطاب ال يكون إال حلي حارض.
قال جعفر :فهل ترى تبديلها اآلن يصيغة الغياب بدل اخلطاب؟
قال الصبي :من كان بعيدا عن حممد  غائبا عنه معتقدا وفاته ،فال حرج عليه أن خياطبه
بصيغة الغياب ..أما من كان حممد  حيا قريبا حارضا يف قلبه ..فإنه ال يملك إال أن خياطبه بام
خياطب به احلي احلارض القريب(.)1
قال جعفر :هذه التحية ..فهل هناك غريها؟
قال الصبي :من أدب املؤمن ،ومن شكر اهلل أن يصيل عىل رسول اهلل ..فهو واسطة اهلداية،
ورساج الداللة..
قال جعفر :فام يقول؟
قال الصبي :لقد علمنا رسول اهلل  ما نقول ..فعن أِّب مسعود عقبة بن عامر قال :أقبل
رجل حتى جلس بي يدي رسول اهلل  ونحن عنده فقال :يا رسول اهلل ،أ هما السالم فقد عرفناه،
فكيف نصيل عليك إذا نحن صلينا يف صالتنا ه
صىل اهلل عليك؟ قال :فصمت حتى أحببنا أن
صل عىل حممد النبي ا ُ
عيل فقولوا( :اللهم ِّ
ألمي وعىل آل
الرجل ل يسأله ،ثم قال :إذا أنتم صليتم ه
حممد كام صليت عىل إبراهيم وعىل آل إبراهيم ،وبارك عىل حممد النبي ا ُ
ألمي وعىل آل حممد كام
باركت عىل إبراهيم وعىل آل إبراهيم ،إنك محيد ميد)()2

( )1من األدلة التي استدل هبا العلامء عىل ترجيح رواية اخلطاب:
 -1أن مجيع رواة األ حاديث عرب العصور قد استمروا يف رواية صيغة اخلطاب دون أن يقيدوها بحياة النبي  ،ولو
كانت حياته عليه الصالة والسالم قيد ًاًً هلا لذكروه.
حي ،وصيغ ًة يقولوهنا بعد موته ،وإنام علمهم
 - 2ل ُيرو أن الرسول  قد ع هلم املسلمي صيغتي :صيغ ًة يقولوهنا وهو ٌّ
صيغة واحدة هي صيغة اخلطاب ،ول يأمرهم برتكها واألخذ بصيغة الغيبة إذا مات.
( )2رواه ابن ُخزيمة .ورواه أمحد واحلاكم قريب ًا منه.
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قال جعفر :فام ترى من رس الصالة عىل رسول اهلل  وآله؟
قال الصبي :الصالة الكاملة هي التي تربطك باهلل ،وبأهل اهلل ..وأعظم أهل اهلل وأقرهبم
إىل اهلل هو رسول اهلل  وآله الطاهرون ..فلذلك ينضم املؤمن عند صالته عليهم بالرفيق
األعىل ..فال سعادة ،وال كامل إال باالنضامم إليهم.
قال جعفر :فبم خيتم التشهد؟
قال الصبي :من أتيح له مثل ذلك املجلس ،فال ينبغي أن يغفل عن االلتجاء إىل اهلل
والتحصن باهلل.
قال جعفر :ممن؟
قال الصبي :من كل من يقف بينه وبي اهلل ،أو بينه وبي السالم الذي مأل اهلل به وجوده.
قال جعفر :فام يقول؟
قال الصبي :لقد علمنا رسول اهلل  ما نقول:
ومن ذلك قوله( :إذا فرغ أحدكم من التشهد ِ
فليتعوذ باهلل من أربع :من عذاب
اآلخر
ه
جهنم ،ومن عذاب القرب ،ومن فتنة املحيا واملامت ،ومن رش املسيح الدجال)()1

ِّ

ومنها (اللهم إين أعوذ بك من عذاب القرب ،ومن عذاب النار ،ومن فتنة املحيا واملامت،
ومن فتنة املسيح الدجال)()2

ومنها (اللهم إين أعوذ بك من عذاب القرب ،وأعوذ بك من فتنة املسيح الدجال ،وأعوذ
بك من فتنة املحيا واملامت ،اللهم إين أعوذ بك من املأثم واملغْرم)()3

قال جعفر :فهل يكتفي هبذا؟

( )1رواه أبو داود.
( )2رواه البخاري ومسلم وأمحد وأبو داود.
التعوذ من عذاب النار.
( )3رواه البخاري ومسلم وأمحد والنهسائي بزيادة التعوذ من املأثم واملغرم ،إال أنه سقط ُّ

99

قال الصبي :من كان له حاجة إىل اهلل دعا هبا ..وخري ما دعا العبد ربه به ما علمه إياه أعرف
العارفي باهلل ..ففي كلامته الدنيا واآلخرة.
قال جعفر :فاذكر يل بعض ما ورد يف ذلك.
ظلمت نفيس ظل ًام كثري ًا وال يغفر الذنوب إال أنت ،فاغفر يل
قال الصبي :منها (اللهم إين
ُ
مغفرة من عندك وارمحني ،إنك أنت الغفور الرحيم)()1

ِ
وقدرتك عىل اخل ْلق أحيني ما علمت احلياة خري ًا يل ،وتو هفني
ومنها (اللهم بعلمك الغيب
إذا علمت الوفاة خري ًا يل ،اللهم وأسألك خشيتك يف الغيب والشهادة ،وأسألك كلمة احلق يف
الرضا والغضب ،وأسألك القصد يف الفقر والغنى ،وأسألك نعي ًام ال ينفد ،وأسألك ُق هرة ٍ
عي ال
تنقطع ،وأسألك الرضاء بعد القضاء ،وأسألك برد العيش بعد املوت ،وأسألك لذة النظر إىل
وجهك والشوق إىل لقائك ،يف غري رضاء م ُِض ٍة وال ٍ
فتنة ُم ِض هلة ،اللهم ز ِّينها بزينة اإليامن واجعلنا
ه ُ ه
ُهدا ًة مهديي)()2

قال جعفر :فبم خيتم املؤمن صالته؟
قال الصبي :بالسالم ..فال يمكن للعبد أن يقرتب من اهلل شربا ،ونفسه مملوءة بالرصاع..
قال جعفر :ل خص السالم بذلك الوقت؟
قال الصبي :لقد كان العبد عند صالته يف حُضة ربه ..فإذا ما خرج منها استقبله اخللق..
ومن األدب أن يلقي عليهم التحية ..وال حتية يف اإلسالم إال السالم.
أو أن العبد يف صالته تطهر من الرصاع الذي كان يضع احلجب بينه وبي خلق اهلل،
( )1رواه البخاري والنهسائي وأمحد والرتمذي.
( )2عن السائب قال :صىل بنا عامر بن يارس صال ًة فأوجز فيها ،فقال له بعض القوم :لقد خ هففت أو أوجزت الصالة،
ِّب غري أنه كنى عن
فقال :أ هما عىل ذلك فقد
ُ
دعوت فيها بدعوات سمعته هن من رسول اهلل  ،فلام قام تبعه رجل من القوم هو ُأ ٌّ
نفسه ،فسأله عن الدعاء ،ثم جاء فأخرب به القوم :اللهم بعلمك الغيب وقدرتك عىل اخللق أ ْح ِيني ..واجعلنا ُهدا ًة مهديي)
رواه النهسائي ،ورواه أمحد ولكن سقطت منه عدة ألفاظ.
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فلذلك يبادر فيلقي عليهم السالم مؤذنا بنهاية الرصاع.
وحتريمها التكبري ،وحتلي ُلها
مفتاح الصالة ال ُّطهور،
لقد قال رسول اهلل  يشري إىل ذلكُ ( :
ُ
التسليم)()1

قال جعفر :عرفنا ما يقال أثناء الصالة ..فام يقال بعدها؟
قال الصبي :من امتأل بمعاين العبودية يف الصالة ظهر أثرها عليه بعدها ..أال ترى املسافر
الذي أقام مدة يف بلدة كيف تؤثر عليه طباع أهلها وهلجتهم؟
قال جعفر :بىل ..فام األثر الذي ترتكه الصالة بعدها.
قال الصبي :كل ما قيل يف الصالة من قراءة وذكر ودعاء والتجاء يكمل بعدها ..ليكمل
من الصالة ما كان ناقصا ،ويطهر من القلب ما بقي مدنسا.
قال جعفر :فبم ترى يبدأ املصيل أذكار ما بعد صالته؟
قال الصبي :باالستغفار ..فحق اهلل أعظم من أن يؤدى ..فلذلك يبادر املصيل يستغفر ربه
من تقصريه وتفريطه ..عن ث ْوبان قال :كان رسول اهلل  إذا انرصف من صالته استغفر ثالث ًا،
وقال( :اللهم أنت السالم ومنك السالم تباركت ذا اجلالل واإلكرام)2()..

قال جعفر :فكيف يستغفر؟
(أستغفر اهلل) يكررها
الصيغ ،كأن يقول
قال الصبي :يصح االستغفار بأية صيغة من ِّ
ُ
ثالث ًا ،ففي احلديث عن ابن مسعود

قال( :كان النبي  يعجبه أن يدعو ثالث ًا ،ويستغفر ثالث ًا)()3

وأتوب إليه) يكررها ثالث ًا.
حلي الق ُّيوم
أو يقول:
ُ
(أستغفر اهلل الذي ال إله إال هو ا ه
ُ
أو يقول( :اللهم أنت رِّب ال إله إال أنت خلقتني وأنا عبدُ ك وأنا عىل عهدك ووعدك ما

( )1رواه أمحد والرتمذي وأبو داود.
( )2رواه مسلم .ورواه أمحد وابن ُخزيمة والنهسائي بلفظ (يا ذا اجلالل واإلكرام)
( )3رواه أمحد وأبو داود.
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فاغفر يل ،فإنه ال يغفر
رش ما
ُ
ُ
عيل وأبو ُء بذنبيْ ،
صنعت ،أبو ُء لك بنعمتك ه
استطعت ،أعو ُذ بك من ِّ
الذنوب إال أنت) يكررها ثالث ًا.
قال جعفر :فام يقول بعد االستغفار؟
قال الصبي :لقد ورد يف احلديث قوله ( :استكثروا من الباقيات الصاحلات ،قيل :وما
هي يا رسول اهلل؟ قال :التكبري والتحميد والتسبيح وال حول وال قوة إال باهلل)()1

فقد علمنا رسول اهلل أن نقول هذه الكلامت عقب الصلوات ..لنمتلئ بمعرفة اهلل.
قال جعفر :فام عددها؟
قال الصبي :للمستعجل أم لغري املستعجل؟
قال جعفر :لكليهام.
قال الصبي :أما غري املستعجل ..فال عليه أن يذكر اهلل ما الن به لسانه ..أما املستعجل..
فقد ورد يف النصوص أعداد خمتلفة يمكن أن خيتار منها ما يتناسب مع حاله:
منها قوله ( :من س هبح اهلل يف ُد ُبر كل صالة ثالث ًا وثالثي ،ومحد اهلل ثالث ًا وثالثي،
وكرب اهلل ثالث ًا وثالثي ،فتلك تسعة وتسعون ،وقال متام املائة :ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له له
ه
امللك وله احلمد وهو عىل كل شئ قدير ،غُ فرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر)()2

ومنها قوله ُ ( :مع ِّقبات ال خييب قائ ُلهن أو فاع ُلهن ُد ُبر كل صالة مكتوبة :ثالث
وثالثون تسبيحة ،وثالث وثالثون حتميدة ،وأربع وثالثون تكبرية)()3

قال جعفر :فهل هناك غري هذا؟
قال الصبي :أجل ..أليس يف الصالة قراءة القرآن؟
( )1رواه أمحد وأبو يعىل.
( )2رواه مسلم وأمحد وابن ُخزيمة وابن ِحبهان ومالك.
( )3رواه مسلم وابن ِح هبان والنهسائي.
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قال جعفر :بىل..
قال الصبي :فلذلك من اآلثار التي ترتكها الصالة يف املصيل أن يقرأ بعض القرآن بعدها.
قال جعفر :فام يقرأ؟
قال الصبي :لقد سن لنا النبي  يف ذلك سننا:
فمن ذلك ما حدث به أبو ُأمامة :قال رسول اهلل ( من قرأ آية الكريس ُد ُبر كل صالة
مكتوبة ل يمنعه من دخول اجلنة إال أن يموت)()1

وعن احلسن بن عيل قال :قال رسول اهلل ( :من قرأ آية الكريس يف ُد ُبر الصالة املكتوبة
كان يف ذمة اهلل إىل الصالة األخرى)()2

وعن عُ قبة بن عامر

عوذات ُد ُبر كل صالة)()3
قال( :أمرين رسول اهلل  أن أقرأ امل ِّ

قال جعفر :فهل هناك غري ما ذكرت؟
قال الصبي :أليس يف الصالة دعاء؟
قال جعفر :بىل ..ودعوات كثرية.
قال الصبي :فلذلك للمصيل بعد أن ينتهي من صالته وأذكاره أن يدعو بام شاء.
قال جعفر :فهل سن لنا النبي  يف ذلك شيئا؟
قال الصبي :أجل ..وهي كثرية:
منها ما حدث به معاذ بن جبل من أن النبي  أخذ بيده يوم ًا ثم قال :يا معاذ إين ُ
أل ِح ُّبك،
فقال له معاذ :بأِّب أنت و ُأمي يا رسول اهلل وأنا ُأحبك ،قالُ :أوصيك يا معاذ ال تدع هن يف ُد ُبر كل
كرك وحس ِن ِ
وش ِ
صالة أن تقول( :اللهم أعنِّي عىل ِ
عبادتك)()4
ذكرك ُ
ُ ْ
( )1رواه الطرباين والنهسائي وابن ِح هبان.
( )2رواه الطرباين.
( )3رواه النهسائي وأمحد وأبو داود والطرباين وابن ُخزيمة.
( )4رواه أمحد وأبو داود والنهسائي وابن ُخزيمة وابن ِح هبان.

103

ومنها ما حدث به عيل يف صفة صالة رسول اهلل  قال( :فإذا س هلم من الصالة قال:
مت وما ه
أعلم به مني،
أعلنت ،وما
أرسرت وما
رت وما
ُ
ُ
ُ
أخ ُ
اللهم اغفر يل ما قده ُ
أرسفت وما أنت ُ
املؤخر ال إله إال أنت)()1
أنت املقدِّ م وأنت ِّ

ومما يقال عقب صالِت الصبح واملغرب خاصة ما ورد يف احلديث من قوله ( :إذا
صليت الصبح فقل قبل أن ُتك ِّلم أحد ًا :اللهم ِ
أج ْرين من النار ،سبع مرات ،فإنك إن مت من
يومك ذلك كتب اهلل عزه ه
وجل لك ِجوار ًا من النار ،وإذا صليت املغرب فقل مثل ذلك ،فإنك إن
مت من ليلتك كتب اهلل عزه

وجل لك ِ
جوار ًا من النار)()2
ه

الطعام:
ما استتم الصبي حديثه هذا حتى سمعنا صوتا المرأة من داخل الدار تصيح :يا عيل ،تعال
لتقدم الطعام جلدك ولضيفه ،فقد أطلنا عليهم.
قال جعفر :انتظر يا عيل ..دعنا نصيل املغرب أوال ..فقد آن أوانه.
صلينا املغرب يف مسجد قريب ،وصىل معنا الصبي ،وكنت أرمقه بطرف برصي ،وهو
يصيل ،فرأيت من اخلشوع يف صالته ما ال يضاهيه فيه إال جده.
اقرتبت منه ،وقلت :لقد من اهلل عليك بذاكرة ..فلو سخرهتا يف العلم.
قال :ال خري يف عال ال يبدأ بالتعرف عىل مواله.
قلت :فأنت تريد أن تبدأ بالتعرف عىل موالك؟
قال :من ل يتعرف عىل مواله عاش يف جهل ،ولو حفظ مجيع دواوين الدنيا ..ومن تعرف
عىل مواله علمه من العلوم ما ال تستطيع مجيع دواوين الدنيا أن تستوعبه ،أو حتيط به.

ِ
هشهد والتسليم وليس
( )1رواه أمحد وابن ُخزيمة وابن حبهان والرتمذي ،ورواه مسلم إال أنه ذكر هذا الدعاء بي الت ُّ
بعده.
( )2رواه الطرباين وأمحد وأبو داود والنهسائي وابن ِح هبان.
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قلت :العلوم كثرية ..ونحن يف عرص كثرت فيه العلوم وتفرعت.
قال :وأنا أتعلمها من موالي ،فأزداد معرفة به ،وشوقا له ..فصنعة موالي تدل عليه.
قلت :وهل هناك من يتعلمها من غريه؟ ..اهلل هو معلم الكل.
قال :هناك اجلاحدون الذين يتعلمون الصنعة ،وينكرون الصانع ،ويبرصون اجلامل،
وينكرون اجلميل ،ويتنعمون باإلبداع ،ويسبون املبدع.
قال ذلك ،ثم انرصف إىل تسبيحاته يقوهلا بخشوع وفناء ..بعدها رفع يديه إىل السامء يدعو
اهلل ..ثم خرجنا مجيعا إىل البيت ،حيث نرشت السفرة ،وقدم الطعام.
قال جعفر خماطبا حفيده :حدثنا يا عيل عن أذكار رسول اهلل  التي كان يقوهلا عند
الطعام.
قال الصبي :أذكار الطعام كلها نبع من فيض قوله تعاىل ﴿:يا أ ُُّّيا ا هل ِذين آم ُنوا كُ ُلوا ِم ْن

طيب ِ
هلل ِإ ْن كُ ْن ُت ْم ِإ هيا ُه ت ْع ُبدُ ون﴾ (البقرة)172:
ات ما رز ْقناكُ ْم و ْاشكُ ُروا هِ
ِّ

قال جعفر :أذكار الطعام كثرية ..وهي ال تقترص عىل احلمد ..فكيف اجتمعت يف هذه
اآلية؟
قال الصبي :كلها تؤول إىل احلمد ..فاحلمد مبتدأها ،واحلمد منتهاها ،وقد قال ( :إن
اهلل لريىض عن العبد أن يأكل األكلة فيحمده عليها ويرشب الرشبة فيحمده عليها)()1

قال جعفر :فام أوهلا؟
قال الصبي :ذكر القلب ..فالقلب الذي يرى النعمة ،ويمتلئ بفضل اهلل عند نظره إليها،
البد أن ينطق لسانه بالشهادة هلا بأهنا من اهلل وباهلل ،وأنه لوال اهلل ما كانت ،ولوال اهلل ما امتدت
اليد إليها.
قال جعفر :تقصد التسمية؟
( )1رواه مسلم.

105

قال الصبي :إذا امتأل القلب بمعنى التسمية فاض اللسان هبا ..فإذا فاض هبا كان منفذا
رسيع ِْ
احلس ِ
اب﴾
هلل ِإ هن ا ه
هلل عل ْي ِه وات ُهقوا ا ه
لقوله تعاىل ﴿:فكُ ُلوا ِممها أ ْمسكْن عل ْيكُ ْم وا ْذكُ ُروا ْاسم ا هِ
هلل ِ ُ
هلل علي ِه ِإ ْن كُ ْن ُتم ِب ِ
ِ ِ
آيات ِه ُمؤْ ِمنِي﴾ (األنعام)118:
(املائدة ،)4 :وقوله تعاىل ﴿:فكُ ُلوا ممها ُذكر ْاس ُم ا هِ ْ
ْ
وكان منفذا بعد ذلك لقوله ( :إذا أكل أحدكم فليذكر اسم اهلل تعاىل يف أوله فإن نيس
أن يذكر اسم اهلل تعاىل يف أوله فليقل :بسم اهلل أوله وآخره)( ،)1قال عمر بن أِّب سلمة :قال يل
رسول اهلل ( :يا بني سم اهلل تعاىل وكل بيمينك وكل مما يليك)()2

قال جعفر :فام رس التسمية ،وما رس بركاهتا؟
قال الصبي :املسمي يأكل من فضل اهلل ،وبإذن اهلل ..فلذلك يعطى من بركات اهلل ،ومن
خزائن الغيب ما ال تراه األبصار.
قال جعفر :وغريه؟
قال الصبي :يغري عىل فضل اهلل كام يغري اللصوص من غري استئذان ،فلذلك ،يأكل وال
يشبع ،ويدخل يف جوفه الطعام ،وال يدخل يف جوفه بركته.
قال جعفر :ألك شاهد عىل ذلك؟
قال الصبي :لقد ورد يف احلديث أن رسول اهلل  كان يأكل الطعام يف نفر من أصحابه
فجاء أعراِّب فأكله بلقمتي ،فقال رسول اهلل ( :أما إنه لو سمى لكفاكم ،فإذا أكل أحدكم
فليذكر اسم اهلل ،فإن نيس أن يذكر اسم اهلل فليقل :باسم اهلل أوله وآخره)()3

ويف حديث آخر :أن أصحاب رسول اهلل  قالوا :يا رسول اهلل إنا نأكل وال نشبع ،قال:
(لعلكم تتفرقون) ،قالوا :نعم ،قال( :اجتمعوا عىل طعامكم ،واذكروا اسم اهلل تبارك وتعاىل يبارك

( )1رواه الرتمذي وقال :حديث حسن صحيح.
( )2رواه البخاري ومسلم.
( )3رواه أمحد وابن ماجه.
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لكم فيه)()1

وحدث بعض الصحابة قال :كنا إذا حُضنا مع رسول اهلل  طعاما ل يضع أحد منا يده
حتى يبدأ رسول اهلل  فيضع يده ،ولقد حُضنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأهنا تدفع،
فذهبت لتضع يدها يف الطعام ،فأخد رسول اهلل  يدها ثم جاء أعراِّب كأنام يدفع فذهب ليضع
يده يف الطعام فأخذ بيده ،فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم( :إن الشيطان يستحل الطعام الذي
ال يذكر اسم اهلل عليه ،وإنه جاء هبذه يستحل هبا ،فأخذت بيدها ،فجاء هذا األعراِّب يستحل
بفأخذت بيده ،والذي نفيس بيده إن يده يف يدي مع أيدُّيام)()2

وقال آخر :كان رسول اهلل  جالسا ورجل يأكل فلم يسم حتى ل يبق من طعامه إال
لقيمة ،فلام رفعها إىل فيه قال( :بسم اهلل أوله وآخره) ،فضحك النبي  ثم قال( :ما زال الشيطان
يأكل معه فلام ذكر اسم اهلل تعاىل استقاء ما يف بطنه)()3

قال جعفر :فإذا ما انتهى من الطعام ماذا يقول؟
قال الصبي :ما يقوله من اكتملت له النعمة.
قال جعفر :من اكتملت له النعمة شكر صاحبها.
قال الصبي :ومن ارتوى من فضل اهلل محد اهلل ..ومن محد اهلل ريض عنه ..قال تعاىل﴿:
اعْم ُلوا آل داود ُشكْر ًا وق ِل ٌيل ِمن ِعب ِ
ادي ه
ور﴾ (سـبأ)13 :
ْ
ُ
الشكُ ُ
قال جعفر :فام يقول؟
قال الصبي :لقد علمنا رسول اهلل  يف ذلك سننا من سنن اهلدى ..منها قوله ( :من
أكل أو رشب فقال :احلمد هلل الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غري حول مني وال قوة غفر

( )1رواه أمحد وأبو داود وابن ماجه.
( )2رواه أمحد ومسلم وأبو داود.
( )3رواه أبو داود.
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له ما تقدم من ذنبه)()1

ومنها ما ورد يف احلديث أن النبي  كان إذا فرغ من طعامه قال( :احلمد هلل الذي أطعمنا
وسقانا وجعلنا مسلمي)()2

ومنها ما روي أن النبي  كان إذا قرب إليه طعامه يقول (بسم اهلل) ،وإذا فرغ من طعامه
قال (اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت واجتبيت فلك احلمد عىل ما أعطيت)()3

ومنها ما روي أنه  كان إذا رفع مائدته قال( :احلمد هلل كثريا طيبا مباركا فيه غري مكفي
وال مودع وال مستغني عنه ربنا)()4

قال جعفر :فام رس هذه األذكار؟
قال الصبي :من حجبه عن اهلل طعامه ل يزده أكله إال بعدا ..ومن ل ينس اهلل وهو يامرس
ما تتطلبه حياته الطينية من مطالب ل يزدد من اهلل إال قربا.
قال جعفر :ما رس قوله  يف احلديث الذي ذكرته( :احلمد هلل كثريا طيبا مباركا فيه غري
مكفي وال مودع وال مستغني عنه ربنا؟
قال الصبي :إن نبينا  يقول لربه ـ بعد أن أهنى أكله ـ( :يا رب ..أما الطعام ،فقد انتهيت
منه ،واكتفيت ،ول أعد بحاجة إليه ..أما أنت يارب ..فإن حاجاِت إليك ال تنتهي)
قال جعفر :فام هي هذه احلاجات؟
قال الصبي :أهل اهلل ال يطلبون من اهلل إال اهلل ..فاهلل هو غاية مطالبهم ..ومن كان اهلل غاية
مطالبه أناله اهلل من احلظوظ ما ال يمكن ألحد أن حيلم به.
بعد أن انتهينا من األكل ،قال جعفر للصبي :إن هذا ضيف حل بنا ..وهو يريد منك أن
( )1رواه الرتمذي ،وقال :حديث حسن.
( )2رواه أبو داود والرتمذي.
( )3رواه النسائي.
( )4رواه البخاري.
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تعلمه ما يقوله الضيف ملضيفه بعد أكله..
التفت الصبي إيل ،وقال :لقد قال رسول اهلل  لبعض من استضافه( :اللهم بارك هلم
فيام رزقتهم واغفر هلم وارمحهم)()1

قلت ما ذكره ..فقال :وورد يف حديث آخر أن النبي  قال( :أفطر عندكم الصائمون
وأكل طعامكم األبرار وصلت عليكم املالئكة)()2

قلت ما ذكره ..فقال :وورد يف حديث آخر أن بعض الناس دعا النبي  إىل طعام ،هو
وبعض أصحابه ،فلام فرغوا ،قال :أثيبوا أخاكم قالوا :يا رسول اهلل ،وما إثابته؟ قال( :إن الرجل
إذا دخل بيته فأكل طعامه ورشابه ،فادعوا له فذلك إثابته)()3

قلت :علمت ما أقول يف األوليي ..فام أقول يف هذه؟
قال الصبي :قل ما حتب أن يقال لك ،وادع لغريك بام حتب أن يدعى لك.
النوم:
بعد أن انتهينا من أكلنا ذهبنا إىل املسجد حيث صلينا العشاء ..ثم عدنا إىل البيت ،فوجدنا
الفراش قد هيئ لنا ..فأرسعت إيل فرايش ورميت نفيس بعد أن أخذ مني التعب كل مأخذ ،فقال
جعفر :رويدك ..فليس من سنة النبي  أن ننام عىل غفلة.
قلت :فام نقول؟
نادى جعفر عىل عىل ،وقال :يا عيل ،أخرب عمك ما يقول إذا أوى إىل فراشه.
قال الصبي :إذا أوى إىل فراشه ،فلري نعمة اهلل عليه به ،وليذكر أن للنوم أخا البد أن يأِت
يف يوم من األيام.

( )1رواه مسلم.
( )2رواه أبو داود.
( )3رواه أبو داود.
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قلت :أللنوم أخ!؟ ..ما اسمه؟
هلل يتو هىف ْاأل ْن ُفس ِحي
قال :املوت ..املوت أخو النوم ..لقد قال اهلل تعاىل جيمع بينهام ﴿:ا هُ
م ْو ِهتا وا هل ِتي ل مت ُ ْت ِيف من ِامها ف ُي ْم ِس ُك ا هل ِتي قىض عل ْيها ا ْمل ْوت و ُي ْر ِس ُل ْ ُ
األ ْخرى ِإىل أج ٍل ُمس ّم ًى ِإ هن
ْ
ٍ ِ
ِ
كهرون﴾ (الزمر)42:
ِيف ذلك آليات لق ْو ٍم يتف ُ
قلت :أتريد مني أن أنغص نومي بذكر املوت؟
قال :إنام ينغض نومه من كان موته قنطرة إىل جهنم ،أما من كان موته قنطرة إىل اجلنة ،فإنه
يتلذذ بذكره ،ويتنعم به.
قلت :وما أدراين أين حميل ..ذلك غيب ال يمكن أن ندركه ما دمنا يف هذه الدار؟
قال :ولكنا يمكن أن نامرس من األسباب ما ندرك به مصرينا..
قلت :ل أفهم.
قال :إن رب هذه الدار هو رب تلك الدار ..وقواني هذه الدار هي قواني تلك الدار.
قلت :وما يف هذا؟
قال :أرأيت رجال ليس له مأوى ..وكان له من األسباب ما يبني به أحسن مأوى ،ولكنه
كان يرفض أن يفكر يف ذلك ..أترى مصريه بيده ،أم بيد غريه؟
قلت :بل هو بيده ..ولو كنت بدله لفكرت ليل هنار ،واستعملت كل األسباب للظفر
باملأوى الذي يأويني.
قال :فام عملته يف هذا البيت الذي مصريه إىل اخلراب اعمله للبيت الذي ال يصيبه
اخلراب.
قلت :وما عالقة ذلك بالنوم؟
قال :النائم إذا ذكر املوت ..وأنه قد ال يستيقط من نومه حياسب نفسه ،فيبذل احلقوق
ألصحاهبا ،فينام مرتاحا مطمئنا ،ليس لغريه عليه خصومة قد حيتج هبا عليه عند اهلل.
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قلت :أملا ذكرته عالقة باألذكار التي كان يقوهلا حممد عند نومه؟
قال :أجل ..فذكر اهلل بمثابة البذور ..والبذور البد هلا من تربة صاحلة تستنبت فيها..
قلت :أهذه هي تربتها؟
قال :أجل ..وهلذا كان رسول اهلل  ال ينام حتى يقرأ ﴿:ال تن ِْز ُيل﴾ (السجدة) ﴿ ،تبارك
ا هل ِذي ِبي ِد ِه ا ُْمل ْل ُك﴾ (امللك ..)1()1 :وهي سور تتحدث عن يوم القيامة وما ينتظر العباد فيها.
قلت :أهذا كل ما كان يقرؤه؟
قال :لقد روي أن رسول اهلل  كان يقرأ املسبحات( )2قبل أن يرقد ،وقال( :إن فيهن آية
أفضل من ألف آية)()3

وروي أن رسول اهلل  كان ال ينام حتى يقرأ الزمر ،وبني إرسائيل(.)4
وروي أن رسول اهلل  كان إذا أوى إىل فراشه كل ليلة مجع كفيه ،ثم نفث فيهام ،فقرأ:
(قل هو اهلل أحد) و(قل أعوذ برب الفلق) و(قل أعوذ برب الناس) ثم مسح هبام ما استطاع من
جسده ،يبدأ هبام عىل رأسه ووجهه ،وما أقبل من جسده ،يفعل ذلك ثالث مرات(.)5
وروي أن رسول اهلل  ل يأت فراشه قط إال قرأ( :قل يا أُّيا الكافرون) حتى خيتمها(.)6
قلت :أكان يكتفي بقراءة القرآن؟
قال :قراءة القرآن أعظم األذكار ..فأعظم ما ناجى به العبد ربه كالمه ..إن جدي الذي

( )1رواه أمحد والرتمذي.
( )2روى النسائي.
( )3رواه أمحد وأبو داود والرتمذي وحسنه والنسائي.
( )4رواه الرتمذي وحسنه.
( )5رواه مالك ،وأمحد ،والبخاري ومسلم ،وأبو داود والرتمذي.
( )6رواه الطرباين ،ورواه أيضا عن عباد بن أخُض أو أمحر.

111

أمامك طاملا كان يقول يل( :واهلل لقد جتىل اهلل عز وجل خللقه يف كالمه ،ولكنهم ال يبرصون)()1

قلت :فهل هناك غري هذا من كالم حممد؟
قال :كلامت كثرية ..أما املستعجل ،فيقول أخرصها ،وأما غريه ،فيقول ما استطاع أن
حيفظ منها.
قلت :فاذكر يل ما روي عنه من ذلك.
قال :من ذلك ما روي أن رسول اهلل  كان إذا اضطجع للنوم يقول( :باسمك رِّب
وضعت جنبي ،فاغفر يل ذنبي)()2

قلت :فام رسه؟
قال :من ذكر ربه استغفر ذنبه ..فحق اهلل أعظم من أن يؤدى.
قلت :فام كان يقول غري هذا؟
قال :لقد روي أن رسول اهلل  كان إذا أخذ مضطجعه يقول( :احلمد هلل الذي كفاين
وآواين ،وأطعمني وسقاين ،واحلمد هلل)()3

وروي أن رسول اهلل  كان يقول حي يريد أن ينام( :اللهم ،فاطر السموات واألرض،
عال الغيب والشهادة ،رب كل شئ ،وإله كل شئ ،أشهد أن ال إله إال أنت ،وحدك ال رشيك
لك ،وأن حممدا  عبدك ورسولك ،واملالئكة يشهدون ،اللهم أعوذ بك من الشيطان ورشكه،
وأن أقرتف عىل نفيس إثام أو أجره عىل مسلم)()4
وروي أن رسول اهلل  كان إذا اضطجع للنوم يقول( :باسمك رِّب فاغفر يل ذنبي)()5

( )1هذا الكالم مروي عن جعفر الصادق
( )2رواه أمحد.
( )3رواه أمحد.
( )4رواه الطرباين.
( )5رواه أمحد بإسناد حسن.
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وروي أن رسول اهلل  كان يقول إذا أوى إىل فراشه( :احلمد هلل الذي أطعمنا ،وسقانا،
وآوانا وكم ممن ال مكافئ له وال مؤوي)()1

وروي أن رسول اهلل  كان إذا أراد أن ينام قال(( :اللهم قني عذابك يوم تبعث
عبادك)()2

وروي أن رسول اهلل  كان إذا أوى إىل فراشه وضع يده اليمنى حتت خده األيمن،
وقال( :باسمك اللهم أحيا وأموات)()3

وروي أن رسول اهلل  كان إذا أوى إىل فراشه وضع يده اليمنى حتت خده األيمن،
وقال( :رب قني عذابك يوم تبعث) ،أو قال(( :جتمع عبادك)()4

وروي أن رسول اهلل  كان يقول إذا أخذ مضطجعه من الليل( :باسم اهلل وضعت
جنبي ،اللهم اغفر يل ذنبي وأخسئ شيطاين ،وفك رهاين واجعلني يف الندى األعىل()6()5

وروي أن رسول اهلل  كان إذا أوى إىل فراشه وضع يده اليمنى حتت خده ،ثم قال:
(رب قني عذابك يوم تبعث عبادك ثالث مرات)()7

وروي أن رسول اهلل  كان يقول عند مضطجعه( :اللهم إين أعوذ بوجهك الكريم،
وبكلامتك التامات ،من كل دابة أنت آخذ بناصيتها ،اللهم أنت تكشف املغرم واملأثم ،اللهم ال
ينهزم جندك ،وال خيلف وعدك ،وال ينفع ذا اجلد منك اجلد ،سبحانك اللهم وبحمدك)()8

( )1رواه مسلم وأبو داود والرتمذي.
( )2رواه البزار بسند حسن.
( )3رواه أمحد والبخاري وأبو داود والرتمذي.
( )4رواه أمحد والرتمذي عن الرباء بن عازب ،وأمحد وابن ماجة عن ابن مسعود.
( )5الندي األعىل :القوم املجتمعون يف ملس ،فإن تفرقوا فليس بندي ،واملراد به املأل األعىل كام يف الروايات األخرى.
( )6رواه أبو داود.
( )7رواه أمحد وأبو داود.
( )8رواه أبو داود.
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وروي أنه  كان يقول( :اللهم أعوذ بمعافاتك من عقوبتك ،وأعوذ برضاك من
سخطك ،وأعوذ بك منك ،اللهم ال أستطيع ثناء عليك ولو حرصت ،لكن أنت كام أثنيت عىل
نفسك)()1

وروي أنه  كان يقول( :اللهم رب السموات السبع ،ورب العرش العظيم ،إله أو رب
كل شئ ،منزل التوراة واإلنجيل والفرقان ،فالق احلب والنوى ،أعوذ بك من رش كل شئ أنت
آخذ بناصيته ،اللهم أنت األول ،فليس قبلك شئ ،وأنت اآلخر ،فليس بعدك شئ ،وأنت الظاهر
فليس فوقك شئ وأنت الباطن فليس دونك شئ ،اقض عنا الدين واغننا من الفقر)()2
وروي أنه  كان يقول( :اللهم إين أعوذ بك من الرش وأعوذ بك من اجلوع ضجيعا)()3

وروي أنه  كان يدعو عند النوم( :اللهم رب السموات السبع ،ورب العرش العظيم،
ربنا ورب كل شئ ،منزل التوراة واإلنجيل والفرقان ،فالق احلب والنوى ،ال إله إال أنت ،أعوذ
بك من رش كل شئ ،أنت آخذ بناصيته ،أنت األول فليس قبلك شئ ،وأنت اآلخر فليس بعدك
شئ ،وأنت الظاهر ليس فوقك شئ ،اقض عنا الدين ،واغننا من الفقر)()4

قلت :أكل هذا كان حممد يقوله إن أراد أن ينام؟
قال :لقد كان رسول اهلل  يقول هذا وغريه ..وللمؤمن الذي يريد أن يتعرف عىل ربه،
ويتصل به أن يقول كل ذلك أو بعض ذلك ..أو يأخذ منها ما يراه مناسبا حلاله.
وقد ورد يف احلديث قوله ( :من أوى إىل فراشه طاهرا ،وذكر اهلل تعاىل حتى يدركه
النعاس ل ينقلب ساعة من الليل يسأل اهلل تعاىل فيها خريا إال أعطاه إياه)()5

( )1رواه الطرباين برجال ثقات.
( )2رواه ابن أِّب شيبة وأمحد ومسلم وابن مردويه ،والبيهقي.
( )3رواه البزار.
( )4رواه ابن أِّب شيبة وأمحد ومسلم وابن مردويه ،والبيهقي.
( )5رواه الرتمذي.
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قلت :ولكن النوم حمل راحة ..فكيف تكون فيه كل هذه الوظائف؟
قال :هذه وظائف الراحة ..فال راحة إال عند ربك ..وال سكينة إال عنده.
قلت :أنا أحيانا أنتبه من النوم ..ثم أعود ..فهل أثر عن حممد يف ذلك يشء؟
قال :أجل ..لقد روي أن النبي  قال( :من تعار من الليل ،فقال :ال إله إال اهلل وحده ال
رشيك له له امللك ،وله احلمد ،وهو عىل كل يشء قدير ،احلمد هلل وسبحان اهلل وال إله إال اهلل،
واهلل أكرب ،وال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم ،ثم قال :اللهم اغفر يل ،أو دعا استجيب له،
فإن توضأ وصىل قبلت صالته)()1

ويف حديث آخر أن الرسول  كان إذا استيقظ من الليل قال( :ال إله إال أنت سبحانك
اللهم أستغفرك لذنبي وأسألك رمحتك اللهم زدين علام وال تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب يل من
لدنك رمحة إنك أنت الوهاب)()2

قلت :فإين ـ أحيانا ـ يعرتيني األرق ،وحيول بيني وبي النوم ،فهل ورد يف هذا يشء؟
قال الصبي :أجل ..لقد شكا بعض الصحابة إىل النبي  ما شكوت ،فقال له النبي :
(إذا أويت إىل فراشك فقل :اللهم رب السموات السبع وما أظلت ورب األرضي وما أقلت
ورب الشياطي وما أضلت كن يل جارا من رش خلقك كلهم مجيعا أن يفرط عيل أحد منهم أو أن
يطغي عيل عز وجل ثناؤك وال إله غريك وال إله إال أنت)()3

قلت :فإين ـ أحيانا ـ بعد أن أنام يصيبني من الفزع ما ينغص عيل نومي ،فهل ورد يف عالج
هذا يشء؟
قال :أجل ..لقد علمنا رسول اهلل  أن نعالج ذلك هبذه الكلامت( :أعوذ بكلامت اهلل
( )1رواه البخاري وغريه.
( )2رواه أبو داود.
( )3رواه الرتمذي ،وقال :هذا حديث ليس إسناده بالقوي ،واحلكم بن ظهري قد ترك حديثه بعض أهل احلديث،
ويروى هذا احلديث ،عن النبي  مرسال ،من غري هذا الوجه.
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التامة من غضبه ورش عباده ومن مهزات الشياطي أن حيُضون)()1

قلت :فإين ـ أحيانا ـ أرى رؤى ممتلئة شؤما متأل نفيس من شؤمها ،فهل ورد يف هذا يشء؟
قال :أجل ..لقد أخرب رسول اهلل  عن رس ذلك ،فقال( :الرؤيا من اهلل واحللم من
الشيطان ،فإذا رأى أحدكم اليشء يكرهه فلينفث عن يساره ثالث مرات إذا استيقظ ،وليتعوذ
باهلل من رشها فإهنا لن تُضه إن شاء اهلل) ..ويف حديث آخر( :الرؤيا الصاحلة من اهلل ،فإذا رأى
أحدكم ما حيب فال حيدث به إال من حيب وإذا رأى ما يكرهه ،فال حيدث به ،وليتفل عن يساره
وليتعوذ باهلل من الشيطان الرجيم ومن رش ما رأى فإهنا ال تُضه)()2

ويف حديث آخر قال رسول اهلل ( :إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها ،فليبصق عن يساره
ثالث مرات ،وليستعذ باهلل من الشيطان ثالثا ،وليتحول عن جنبه الذي كان عليه)()3

قال جعفر :أخربنا يا عيل عن رس ما ورد من أوراد النبي  التي كان يقوهلا يف هذه
األحوال.
قال الصبي :كل األوراد التي أثرت عن النبي  هلا وجهة واحدة ،وهدف واحد ..إهنا
مدرسة متكاملة يف العرفان ،ويف الرتبية عليه ..والنوم حمل صالح من تلك املحال ،وهلذا كانت
مجيع أوراده تعرب عن جلوء املؤمن لربه وخضوعه املطلق له..
لقد كان رسول اهلل  يعلم أمته هذا ،ففي احلديث :قال النبي  خياطب بعض
أصحابه( :إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصالة ،ثم اضطجع عىل شقك األيمن ثم قل:
اللهم إين أسلمت نفيس إليك ووجهت وجهي إليك ،وفوضت أمري إليك ،وأجلأت ظهري
إليك ،رغبة ورهبة إليك ،ال ملجأ وال منجا منك إال إليك ،آمنت بكتابك الذي أنزلت ،ونبيك

( )1رواه الرتمذي.
( )2رواه البخاري ومسلم.
( )3رواه مسلم.
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الذي أرسلت ،فإن مت من ليلتك مت وأنت عىل الفطرة ،واجعلهن من آخر كالمك ،قال:
فرددهتن ألستذكرهن فقلت :آمنت برسولك الذي أرسلت .قال :ال ،وبنبيك الذي أرسلت)()1

قلت :فقد علم حممد أصحابه ما يقولون أثناء النوم إذن؟
قال :أجل ..كان النبي  يعلمهم كل يشء ..وكانت حياته أمامهم نموذجا معربا عن
كل خري ..فلذلك كانوا يقتدون به يف كل أفعاله إال إذا هناهم عن ذلك.
ومما ورد يف ذلك ما حدث به عيل :أن فاطمة أتت النبي  تسأله خادما ،فقال :أال
أخربك ما هو خري لك منه ،تسبحي اهلل عند منامك ثالثا وثالثي ،وحتمدين اهلل ثالثا وثالثي،
وتكربين اهلل أربعا وثالثي ،فام تركتها بعد ،قيل :وال ليلة صفي؟ قال :وال ليلة صفي(.)2
التهجد:
نمت تلك الليلة كام ل أنم يف حياِت ..لقد شعرت بروحانية عميقة متتد إىل نومي ،فتحوله
من ممارسة عادية ال ختتلف عن أي ممارسة هبيمية له إىل نوم روحاين ،حتولت كل رؤاي فيه إىل
تلك العوال اجلميلة التي كنت أحلم هبا وال أجدها.
يف جوف الليل ..أيقظتني حركات خفيفة ..انتبهت فرأيت جعفر يقوم ،ثم يتوضأ ،ثم
يقف عىل سجادته ،ويكرب ،ثم يردد يف خشوع( :اللهم رب جربائيل وميكائيل وإرسافيل ،فاطر
الساموات واألرض ،عال الغيب والشهادة ،أنت حتكم بي عبادك فيام كانوا فيه خيتلفون ،اهدين ملا
اختلف فيه من احلق بإذنك ،إنك هتدي من تشاء إىل رصاط مستقيم)()3

ثم يقول بعدها( :اللهم لك احلمد ،أنت قيم الساموات واألرض ومن فيهن ،ولك احلمد،
لك ملك الساموات واألرض ومن فيهن ،ولك احلمد ،أنت نور الساموات واألرض ،ولك

( )1رواه البخاري ومسلم.
( )2رواه البخاري ومسلم.
( )3ففي احلديث( :كان رسول اهلل  إذا قام من الليل افتتح الصالة( )..:رواه مسلم)
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احلمد ،أنت ملك الساموات واألرض ،ولك احلمد أنت احلق ،ووعدك احلق ،ولقاؤك حق،
وقولك حق ،واجلنة حق ،والنار حق ،والنبيون حق ،وحممد حق ،والساعة حق ،اللهم لك
أسلمت ،وبك آمنت ،وعليك توكلت ،وإليك أنبت ،وبك خاصمت ،وإليك حاكمت ،فاغفر
يل ما قدمت وما أخرت ،وما أرسرت وما أعلنت ،أنت املقدم وأنت املؤخر ،ال إله إال أنت)()1

ثم يقول بعدها( :ال إله إال أنت سبحانك ،اللهم أستغفرك لذنوِّب ،وأسألك رمحتك،
اللهم زدين علام وال تزع قلبي بعد إذ هديتني ،وهب يل من لدنك رمحة إنك أنت الوهاب)()2
ثم يقول( :احلمد هلل رب العاملي ،القوي) ،ثم يقول( :سبحانك اهلل وبحمده القوي)()3

وبعدها يستغرق يف صالة طويلة ممتلئة بالروحانية العميقة ..لست أدري كيف نمت
بعدها ،ول أستيقظ إال عىل أذان الفجر ..وعىل صوت عىل الصغري ،وهو يقول يل :قم يا عم
للصالة ..فقد أذن املؤذن لصالة الفجر.
االستيقاظ:
مسحت النوم عن عيني ،فرأيته بابتسامته الربيئة يقول يل :ال تنس ـ يا عم ـ أن تردد ما كان
يردده أعرف العارفي باهلل إذا استيقظ.
قلت :وما كان يردد؟
قال :لقد كان  يقول( :احلمد هلل الذي أحيانا بعد ما أماتنا ،وإليه النشور)()4
ويقول( :احلمد هلل الذي عافاين يف جسدي ورد عيل روحي ،وأذن يل بذكره)()5

قلت :فام رسه؟
( )1ففي احلديث ::كان النبي  إذا قام من الليل يتهجد قال ..:رواه البخاري.
( )2ففي احلديث :إن رسول اهلل  إذا استيقظ من الليل قال)..( :وذكرته ،رواه أبو داود.
( )3ففي احلديث :أن رسول اهلل  إذا قام من الليل يصيل يقول ..وذكره ،رواه أمحد وابن ماجة.
( )4رواه أمحد والبخاري وأبو داود والرتمذي ومسلم.
( )5رواه الرتمذي.
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قال :النائم املشتاق ال خيطر عىل باله إن هو استيقظ إال حبيبه الذي اشتاق إليه ..والنائم
الكسالن ال ينهضه من كسله إال تذكره حلبيبه الذي أذن له باالتصال به.
لقد أشار رسول اهلل  إىل هذا املعنى ،فقال( :يعقد الشيطان عىل قافية رأس أحدكم إذا
هو نام ثالث عقد ،يُضب عىل كل عقدة مكاهنا :عليك ليل طويل فارقد ،فإن استيقظ فذكر اهلل
انحلت عقدة ،فإن توضأ انحلت عقدة ،فإن صىل انحلت عقده كلها ،فأصبح نشيطا طيب
النفس ،وإال أصبح خبيث النفس كسالن)()1

الصباح:
قمت ،وتوضأت ثم رسنا مجيعا إىل املسجد الذي ل يكن يبعد عن البيت إال قليال ،بعد أن
انتهينا من الصالة ومن املعقبات التي تلت الصالة أخذ أهل املسجد مجيعا يرددون بصوت واحد
أوراد الصباح ..وكان أكثرها مما ذكرته لكم من أوراد املساء..
ومن األوراد اخلاصة التي سمعتها يف الصباح (اللهم إين أعوذ بك من عذاب القرب ،ومن
فتنة القرب)()2

وقد سألت جعفر عنه ،فقال :إن هذا النوع من االستعاذات جيعل املؤمن دائم التذكر
للقرب ،وللفتن التي تنتظره يف قربه.
قلت :إن هذا سيمأل حياة املؤمن بالتشاؤم والكآبة واإلحباط.
نظر إيل بابتسامة ،وقال :القرب عندنا ليس كالقرب عندكم..
قلت :فام الفائدة من ترديد ذكره كل حي؟
قال :لريتدع املتجرب عن جتربه ،واملتكرب عن تكربه ..ويقبل الكل عىل حتويل قبورهم إىل
روضة من رياض اجلنة ،وجتنيبها من أن تكون حفرا من حفر النار.
( )1رواه البخاري ومسلم.
( )2رواه أمحد.
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ومن األوراد التي سمعتها يف ذلك الصباح( :أصبحنا وأصبح امللك هلل ،الكربياء والعظمة
واخللق والليل والنهار ،وما سكن فيها هلل تعاىل ،وحده ال رشيك له ،اللهم اجعل هذا النهار أوله
فالحا ،وأوسطه صالحا ،وآخره نجاحا ،وأسألك خري الدنيا وخري اآلخرة)()1
ومنها (اللهم بك أصبحنا ،وبك أمسينا ،وبك نحيا ،وبك نموت ،وإليك املصري)()2
ومنها (أصبحنا وامللك واحلمد هلل ،ال رشيك له ،ال إله إال هو ،وإليه املصري)()3

ومنها (سبحان اهلل وبحمده عدد خلقه ،ورضا نفسه ،وزنة عرشه ،ومداد كلامته)( ،)4وقد
سمعتهم يرددوهنا ثالث مرات.
ومنها (اللهم إين أسألك علام نافعا ،ورزقا طيبا ،وعمال متقبال)()5

ومنها (اللهم أصبحت وشهدت بام شهدت به عىل نفسك وأشهدت مالئكتك وأويل
العلم ،ومن ل يشهد بام شهدت فاكتب شهادِت مكان شهادته :اللهم أنت السالم ،ومنك السالم،
وإليك يعود السالم ،يا ذا اجلالل واإلكرام نسألك أن تستجيب لنا دعوتنا ،وأن تعطينا رغبتنا،
وأن تغنينا عمن أغنيته عنا من خلقك ،اللهم أصلح يل ديني الذي هو عصمة أمري ،وأصلح يل
دنياي التي فيها معيشتي ،وأصلح يل آخرِت التي إليها منقلبي)()6

وبعد أن انتهوا من هذه األذكار التي كانوا يرددوهنا بخشوع وروحانية عظيمة ،جلس كل
منهم يف ناحية من نواحي املسجد ..وراحوا يستغرقون يف وظائف خمتلفة بعضهم يقرأ القرآن..
وآخرون يرفعون أيدُّيم إىل اهلل يلهجون بالدعاء ..وبعضهم اختار ذكرا من األذكار هتليال ،أو

( )1رواه عبد بن محيد.
( )2رواه أمحد.
( )3رواه البزار.
( )4رواه مسلم.
( )5رواه أمحد وابن ماجه.
( )6رواه البزار.
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محدا ،أو تكبريا ،فهو يردده ويستغرق يف ترديده..
وهكذا إىل أن طلعت الشمس ..حيث قام كل منهم يصيل ركعتي ..ثم انرصفنا من
املسجد ،فسألت جعفر عن هذا ،فقال :إن هؤالء يطبقون سنة من سنن النبي  ..وهي ذكر اهلل
من صالة الصبح إىل طلوع الشمس ..وقد وردت أحاديث يف فضل الذكر يف هذا الوقت ،ففي
احلديث قال ( :ما من عبد صىل صالة الصبح ثم جلس يذكر اهلل عز وجل حتى تطلع الشمس
اال كان له حجابا من النار وسرتا)()1

ويف حديث آخر ،قال ( :ألن أقعد أذكر اهلل من طلوع الفجر إىل طلوع الشمس أكربه
وأمحده وأهلله وأسبحه ،أحب ىل من أن أعتق رقبة من ولد إسامعيل ،وألن أذكر اهلل من بعد
صالة العرص إىل أن تغيب الشمس أحب ايل من أن أعتق أربع رقاب من ولد إسامعيل)()2

ويف حديث آخر ،قال ( :من صىل الصبح يف مسجد مجاعة ،ثم مكث حتى يسبح
سبحة الضحى ،كان له كأجر حاج ،ومعتمر تام له حجته وعمرته)()3

ويف حديث آخر ،قال ( :من صىل صالة الغداة يف مجاعة ،ثم جلس يذكر اهلل حتى
تطلع الشمس ثم قام يركع ركعتي ،انقلب بأجر حجة وعمرة) ()4

قلت :فام رس كل هذا الفضل؟
قال :إن الذي يبدأ يومه بذكر اهلل سيمتلئ عليه يومه بالربكات..
قلت :ولكن أال ترى أن وقتا كثريا ُّيدر بسبب هذا كان يمكن أن يستفيد الناس منه يف
زيادة اإلنتاج؟
قال :لقد انشغل الغافلون بزيادة اإلنتاج عن زيادة اإليامن ..فلم يزدهم إنتاجهم إال ختمة،
( )1رواه ابن السنى.
( )2رواه أمحد والطرباين يف الكبري.
( )3رواه الطرباين يف الكبري.
( )4رواه الطرباين يف الكبري.
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ول تؤد هبم التخمة إال إىل ضنك العيش وضيقه.
قلت :ولكن إشباع اجلسد رضورة؟
قال :ال ينبغي للعاقل أن ُّيتم بإطعام الفرس ،وينسى الفارس ..للدابة طعامها ،ولإلنسان
طعامه.
قلت :فام طعام اإلنسان؟
قال :ذكر اهلل وعبادته والتعرف عليه ..هلذا خلق اإلنسان ..أما األكل والرشب ،فليست
إال وظائف حمدودة ..لكن الغافلي اعتربوها مقصودة لذاهتا ..فراحوا يشبعون أجسادهم،
وجييعون أرواحهم.
***
ظللت أياما يف صحبة جعفر ..كنت أردد خالهلا ما يردده من أذكار ..وكنت كل حي
أسأله عن أرسارها ،وعن املعارف املرتبطة هبا ،وكان كل مرة يفيدين من معانيها ما ل أكن أنتبه
إليه ،أو أستطيع بمداركي املحدودة أن أدركه.
وقد عرفت خالهلا األعامق التي حتملها تلك األذكار ..ومدى التأثري الذي حتدثه يف كيان
من أدمن عليها ،وأداها بالصفة التي كان يؤدُّيا رسول اهلل .
لقد قارنت تلك األذكار اململوءة باملعاين العميقة بام كنت تعلمته من سائر امللل والنحل،
فوجدت البون بينها شاسعا ..فأذكار حممد  أذكار تعرف باهلل ،وبكامل اهلل ،وتتعامل مع اهلل
بأدب رفيع ،وشفافية عالية..
اخللوة:
يف يوم من األيام رأيت جعفر يعد زاده ،ويضعه يف مزود ،ثم ُّيم بحمله ،وكأنه عىل أهبة
سفر ،فسألته عن مسريه ،فقال :لقد تعودت يف مثل هذه األيام من كل سنة أن أختيل يف خلوة
جيتمع فيها بعض أهل اهلل لنتفرغ فيها لذكر اهلل.
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قلت :خلوة!؟
قال :أجل ..ذلك املحل الذي تطهر فيه النفوس ،وتعالج القلوب ،وترتفع األرواح..
ذلك املحل الذي ال يذكر فيه إال اهلل.
قلت :ولكنك وارث ..والوارث ال يفعل إال ما فعله مورثه.
قال :واخللوة مما فعلها مورثي ..فهي أحد الوجوه التي ينفذ هبا قوله تعاىل ﴿:وا ْذكُ ِر ْاسم
ر ِّبك وتبت ْهل ِإل ْي ِه ت ْب ِتي ً
ال﴾ (املزمل ،)8:ففي اخللوة تنقطع القلوب إىل اهلل انقطاعا تاما بصحبة ذكر
اهلل.
قلت :فكيف ل يفعلها حممد إذن؟
قال :ومن ذكر لك أنه ل يفعلها ..لقد كان  خيلو بغار حراء يتعبد الليايل ذوات العدد
قبل أن ينزع إىل أهله ،حتى جاءه احلق ،وهو يف غار حراء ،ففي احلديثُ :
(أول ما ُب ِدىء به رسول
اهلل  من الوحي الرؤيا الصاحلة يف النوم ،فكان ال يرى رؤيا إال جاءت مثل فلق الصبح ،ثم
ُح ِّبب إليه اخلال ُء ،وكان خيلو بغار ِحراء؛ فيتحن ُهث فيه ـ وهو التعبد ـ الليايل ذوات العدد ،قبل أن
ينزع إىل أهله ،ويتزود لذلك ،ثم يرجع إىل خدجية ،ويتزود ملثلها ،حتى جاءه احلق ،وهو يف غار
حراء)()1

دخل عيل علينا حيمل كتابا ،وهو يقول ـ وكأنه كان يتنصت علينا ـ :لقد قال ابن أِّب مجرة
يف رشحه هلذا احلديث( :يف احلديث دليل عىل أن اخللوة عون لإلنسان عىل تعبده وصالح دينه،
ألن النبي  ملا اعتزل عن الناس وخال بنفسه ،أتاه هذا اخلري العظيم ،وكل أحد امتثل ذلك أتاه
اخلري بحسب ما قسم له من مقامات الوالية.
األوىل بأهل البداية اخللوة واالعتزال ،ألن النبي  كان يف أول أمره
وفيه دليل عىل أن ْ
خيلو بنفسه.
( )1رواه البخاري.
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وفيه دليل عىل أن البداية ليست كالنهاية ،ألن النبي  أول ما ُب ِدىء يف نبوته باملرائي ،فام
زال  يرتقي يف الدرجات والفضل ،حتى جاءه امل ُ
لك يف اليقظة بالوحي ،ثم ما زال يرتقي،
حتى كان كقاب قوسي أو أدنى ،وهي النهاية .فإذا كان هذا يف الرسل فكيف به يف األتباع؟! لكن
بي الرسل واألتباع فرق ،وهو أن األتباع يرتقون يف مقامات الوالية ـ ما عدا مقام النبوة ،فإنه ال
سبيل هلم إليها ،ألن ذلك قد ُطوي بساطه ـ حتى ينتهوا إىل مقام املعرفة والرضا ،وهو أعىل
مقامات الوالية.
وألجل هذا تقول الصوفية :من نال مقام ًا فدام عليه بأدبه ترقى إىل ما هو أعىل منه ،ألن
النبي  أخذ أو ً
ال يف التحنث ودام عليه بأدبه ،إىل أن ترقى من مقام إىل مقام ،حتى وصل إىل
مقام النبوة ،ثم أخذ يف الرتقي يف مقامات النبوة حتى وصل به املقام إىل قاب قوسي أو أدنى كام
تقدم ،فالوارثون له بتلك النسبة؛ من دام منهم عىل التأدب يف املقام الذي ُأقيم فيه ترقى يف املقامات
حيث شاء اهلل ،عدا مقام النبوة التي ال مشاركة للغري فيها بعد النبي )1()

التفت إىل جعفر ،وقلت :إن ما ذكرته قد يعارض بأن ما فعله حممد كان قبل البعثة..
والتكاليف ل تكن إال بعد النبوة ..فال يصح االستدالل بام قبل النبوة من ترصفات.
قال جعفر :أهل اهلل ينظرون إىل املسألة من زاوية أعمق من الزاوية التي أرشت إليها..
وهم لذلك يعتربون رسول اهلل  أسوة يف كل حياته.
قلت :وما الزاوية التي ينظر من خالهلا أهل اهلل إىل حممد؟
هلل أعْ ل ُم
قال :إن رسول اهلل هو اإلنسان الكامل الذي اختاره اهلل ألعظم وظيفة ،و﴿ ا هُ
ح ْي ُث ْجيع ُل ِرسالت ُه ﴾ (األنعام ..)124 :ولو ل يكن ملحمد  من الكامل اإلنساين قبل البعثة ما
كان أهال هلذه الوظيفة العالية ..وبام أن أهل اهلل هم طالب الكامل والقرب ،فلذلك أخذوا من
رسول اهلل كل يشء ..ال يسألون يف ذلك هل كان قبل البعثة أو بعدها.
( )1رشح خمترص البخاري لإلمام احلافظ أِّب حممد عبد اهلل بن أِّب مجرة األزدي األندليس ج/1ص.11 - 10
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قلت :وعيت هذا ..ولكن أال ترى يف االختالء انقطاعا عن احلياة ..وحممد ل يأت إال
ليعمر احلياة؟
قال :ما تقول يف خلوة الطالب مع دروسه ..قصده من ذلك أن يصري طبيبا يداوي علل
الناس ..ودروسه تقتيض ذلك التفرغ التام ..أهذا خري أم طالب ال جيالس دروسه إال قليال ،وهو
يتصور أن احلياة حتتاج إىل خروجه إىل الناس وخمالطته هلم؟
قلت :الشك أن األول أقوم رأيا ..فال يمكن لطالب علم أن حيصل علومه ،وهو منشغل
عنها بأي شاغل.
قال :وهكذا السلوك إىل اهلل وقطع مفاوز النفوس ..إنه حيتاج يف أحيان كثرية إىل خلوة
يراجع فيها اإلنسان سلوكه ،ويداوي قلبه ،ويصلح ما بينه وبي ربه ..ولذلك..
قاطع جعفر ابنه ،وقال :إن الوقت قد حان للرحيل ..فإن شئت أن تسري معي ،فهيا ..فال
يمكن أن تعرف شيئا ما ل جتربه.
قلت :وال يمكن أن أجرب شيئا دون أن أعلم فائدته ،وماذا أعمل فيه.
قال جعفر :أما فائدته فقد علمتها نظريا ..ويمكنك أن تتعلمها عمليا ..وأما الكيفية..
قاطع عيل أباه ،وقال :فقد ذكرها رسول اهلل  يف قوله( :سبعة يظلهم اهلل يف ظله يوم ال
ظل إال ظله) ،وذكر منهم (ورجل ذكر اهلل خالي ًا ففاضت عيناه)( ..)1فليس ملن دخل يف اخللوة
شغل غري ذكر اهلل..
رست مع جعفر إىل ضاحية من ضواحي القدس ..وهناك دخلنا بيتا هو أشبه بالزاوية قد
فرشت فيه بعض الفرش التي جلس عليها قوم من الناس كانوا مستغرقي متاما يف ذكر اهلل..
جلسنا معهم نردد ما يرددون..
وقد بقينا كذلك أسبوعا كامال ..ل يكن لنا من شغل إال ذكر اهلل ..ول نكن يف ذلك املحل
( )1رواه البخاري.
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نامرس من أسباب احلياة إال ما نضطر إليه ..فلم نكن ننام أو نأكل إال قليال..
وقد ذقت يف ذلك املحل ـ مع كوين ل أسلم بعد ـ من األذواق ما ال يستطيع أحد يف الدنيا
التعبري عنه.

الدعاء
ذات يوم ..وبعد أن امتألت بمعاين األذكار ،وأدركت رس كامهلا ومجاهلا ،سألته أن يعلمني
كيف أتصل باهلل ألعرض عليه من احلاجات ما ال يمكن أن يعرض عىل غريه ،فقال :لقد ترك لنا
حممد  من ذلك ثروة عظيمة تغطي كل احلاجات ،ما دق منها وما جل ،وما ال يمكن أن يعرض
إال عىل اهلل ،وما يمكن أن يعرض عىل غريه.
قلت :فحدثني عنها.
قال :يمكنك أن تصنفها إىل ثالثة أصناف.
االستعاذة:
قلت :فام أوهلا؟
قال :االستعاذة ..فباالستعاذة تلتجئ إىل اهلل فارا من كل ما ختاف عىل نفسك منه.
قلت :فام أثر عن حممد يف هذا اجلانب؟
قال :لقد أثر عنه الكثري ..منه العام املطلق الذي يستغرق احلاجات الكثرية ..ومنه اخلاص
املقيد باحلاجات املحدودة.
قلت :فعلمني من علوم ذلك ما أدرك به ما ذكرت.
قال :لقد استعاذ حممد  من أشياء كثرية ،فقد استعاذ من الكسل ،وسوء القضاء ود ْرك
الشقاء ،وشامتة األعداء ،وج ْهد البالء ،والعجز واهلرم واملأثم واملغرم ،ورش ما خلق اهلل ،وض ْلع
الده ين وغلبة الرجال ،ورش الغنى والفقر والقلة ِّ
والذ هلة ،وزوال النعمة وحتويل العافية ،و ُفجاءة
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النِّقمة ومجيع سخط اهللِّ ،
والشقاق والنفاق وسوء األخالق ،واجلوع واخليانة ،وعل ًام ال ينفع وقلب ًا
ال خيشع ونفس ًا ال تشبع ودعا ًء ال ُيسمع ،ورش السمع ورش البرص ورش اللسان ورش القلب ورش
املني ،واهلدم والرت ِّدي والغرق واحلرق ،وخت ُّبط الشيطان واملوت يف سبيل اهلل مدبر ًا ،واملوت
ِّ
ِ
ومنكرات األخالق واألهواء واألعامل.
جلذام وسئ األسقام،
لديغ ًا ،والربص واجلنون وا ُ
قلت :فاذكر يل من األلفاظ التي نطق هبا حممد ،فإين ـ كام عرفتها ـ ألفاظ جامعة مانعة..
فقد أوِت من القدرة التعبريية ما ال يضاهيه فيه أحد.
قال :سأدعو لك عليا ليحدثك بنصوصها ..فقد أوِت ذاكرة مكنته من حفظ الكثري من
األحاديث يف هذا وغريه.
نادى جعفر عليا ،فجاء ،وقال ـ وكأنه كان يتنصت ملا نقول ـ :تريدون أحاديث أعرف
العارفي باهلل يف االستعاذة باهلل.
قلت :أجل ..فتعبري حممد  تعبري جامع مانع ..وال أرى أن هناك من يستطيع التعبري
عن احلقائق بمثل أسلوبه.
قال :لقد ذكر رسول اهلل  ما آتاه اهلل من هذا ،فقال( :إنام بعثت فاحتا وخامتا ،وأعطيت
جوامع الكلم وفواحته ،واخترص يل احلديث اختصارا فال ُّيلكنكم املتهوكون()2()1

قلت :فحدثني بام ورد يف هذا.
قال :من االستعاذات التي وردت هبا األحاديث( :اللهم إين أعوذ بك من علم ال ينفع،
وعمل ال يرفع ،وقلب ال خيشع ،ودعاء ال يسمع)( ،)3ويف رواية( :اللهم إين أعوذ بك من نفس
ال تشبع ،وأعوذ بك من صالة ال تنفع ،وأعوذ بك من دعاء ال يسمع ،وأعوذ بك من قلب ال

( )1املتهوكون :التهوك كالتهور ،وهو الوقوع يف االمر بغري روية.
( )2رواه البيهقي.
( )3رواه الطرباين ،وابن أِّب شيبة بسند صحيح.
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خيشع)( ،)1ويف رواية( :اللهم إين أعوذ بك من دعاء ال يسمع ،ومن قلب ال خيشع ،ونفس ال
تشبع)()2

وكان رسول اهلل  يدعو يقول( :اللهم إين أعوذ بك من الصمم والبكم ،وأعوذ بك من
املأثم واملغرم وأعوذ بك من الغم وأعوذ بك من اهلم وأعوذ بك من اهلدم ،وأعوذ بك من موت
اجلوع ،وأعوذ بك من اخليانة فإهنا بئست البطانة) ()3

وكان  يقول( :اللهم إين أعوذ بك من اهلم واحلزن ،وأعوذ بك من العجز والكسل،
وأعوذ بك من اجلبن والبخل ،وأعوذ بك من ضلع الدين ،وغلبة الرجال)()4

وكان يقول( :اللهم إين أعوذ بك من اهلم واحلزن ،وأعوذ بك من العجز والكسل ،وأعوذ
بك من القسوة والغفلة والعيلة والذلة واملسكنة ،وأعوذ بك من الفسوق والشقاق والنفاق
والسمعة والرياء ،وأعوذ بك من الصمم والبكم ،واجلنون واجلذام وسيئ األسقام)()5

وكان يقول( :أعوذ بكلامت اهلل التامة من غضبه ،وعقابه ،ورش عباده ،ومهزات الشياطي،
وأن حيُضون)()6

وكان يقول( :اللهم إين أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء األخالق وكل أمر ال
يطاق)()7

وكان يقول( :اللهم أعوذ بك من الصم والبكم واملغارم واملآثم ،وأعوذ بك من موت
( )1رواه ابن حبان.
( )2رواه مسدد ،وأبو يعىل ،والنسائي ،عن ابن عمرو ،وابن أِّب شيبة عن ابن مسعود والطرباين عن ابن عباس ،ورواه
الطرباين.
( )3رواه احلارث ،والبزار بسند حسن.
( )4رواه الطرباين ،وأبو يعىل ،وابن حبان.
( )5رواه الطرباين برجال الصحيح.
( )6رواه أبو احلسن بن الضحاك.
( )7رواه أبو داود ،وأبو احلسن بن الضحاك.
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املعرة ،ومن موت اهلدمة ،ومن موت اهلدم ،ومن شتات األمر ،اللهم ال جتعل اخليانة يل بطانة،
وال جتعل اجلوع يل ضجيعا فبئس الضجيع)()1

وكان يقول( :اللهم إين أعوذ بك من الكسل واهلرم ،واملأثم واملغرم ،ومن فتنة القرب،
وعذاب القرب ومن فتنة النار وعذاب النار ،ومن رش فتنة الغنى ،وأعوذ بك من فتنة الفقر ،وأعوذ
بك من فتنة املسيح الدجال ،اللهم اغسل خطاياي بامء الثلج والربد ،ونق قلبي من اخلطايا كام
نقيت الثوب األبيض من الدنس ،وباعد بيني وبي خطاياي كام باعدت بي املرشق واملغرب)()2

وكان يقول( :اللهم إين أعوذ بك أن أموت مها أو غام أو أموت غرقا وأن يتخبطني
الشيطان)()3

وكان يقول( :اللهم إين أعوذ بك من موت الغم ،ومن موت اهلدم ،ومن سوء األمر،
اللهم إين أعوذ بك من اخليانة ،فبئست البطانة ،وأعوذ بك من اجلوع فبئس الضجيع) ()4

وكان يقول دبر الصالة( :اللهم إين أعوذ بك من عذاب القرب ،وأعوذ بك من عذاب النار،
وأعوذ بك من الفتنة ظاهرا وباطنا ،اللهم إين أعوذ بك من مال يطغيني وفقر ينسيني ،وهوى
يرديني ،وبوار األيم ،وأعوذ بك من الرياء والشكوك والسمعة) ()5
وكان يقول( :اللهم إين أعوذ بك من الكسل واهلرم ،وفتنة الصدر وعذاب القرب)()6
وكان يقول( :اللهم إين أعوذ بك من الشيطان من مهزه ونفخه ونفثه ومن عذاب القرب)()7

( )1رواه أبو احلسن بن الضحاك.
( )2رواه البخاري.
( )3رواه أبو احلسن بن الضحاك.
( )4رواه أبو احلسن بن الضحاك.
( )5رواه أبو احلسن بن الضحاك.
( )6رواه الطرباين برجال الصحيح.
( )7رواه البزار.
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وكان يقول( :أعوذ بوجهك الكريم ،وباسمك الكريم من الكفر والفقر)()1

وكان يقول( :اللهم إين أعوذ بك من يوم السوء ،ومن ليلة السوء ،ومن ساعة السوء ومن
صاحب السوء ،ومن جار السوء يف دار املقامة)()2

وكان يقول( :اللهم إين أعوذ بك من رش األعميي) ،قيل يا رسول اهلل ،وما األعميان؟
قال (السيل والبعري الصؤول)()3

وكان يقول( :اللهم إين أعوذ بك من الصمم والبكم ،وأعوذ بك من املأثم واملغرم ،وأعوذ
بك من الغم يعني الغرق وأعوذ بك من اهلم)()4

وكان يقول( :اللهم إين أعوذ بك أن أموت مها أو غام ،وأن أموت غرقا ،وأن يتخبطني
الشيطان عند املوت ،أو أموت لديغا)()5

دعوات عامة:
قلت :عرفت هذا ،وأدركت أمهيته ،فاإلنسان يف هذه الدنيا حيتاج إىل مالجئ يلجأ إليها..
وليس هناك ما هو أحصن من مالجئ اهلل ..فحدثني عن الثاين.
قال :دعوات عامة كان رسول اهلل  يدعو هبا كل حي ،ويعلمها ألصحابه ،وهي ليست
مرتبطة بوقت دون وقت ،وال حالة دون حالة.
قلت :فحدثني عنها.
قال :سيحدثك عيل ،فذاكرته أقوى من ذاكرِت..
قال عيل :من ذلك ما ورد يف احلديث أن أكثر دعائه  كان( :يا مقلب القلوب ثبت قلبي
( )1رواه الطرباين.
( )2رواه الطرباين برجال ثقات.
( )3رواه الطرباين.
( )4رواه البزار بسند حسن.
( )5رواه أمحد.
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عىل دينك)()1

ومنها أنه  كان يدعو هبؤالء الكلامت( :اللهم أنت األول فال شئ قبلك ،وأنت اآلخر
فال شئ بعدك ،اللهم إين أعوذ بك من كل دابة ناصيتها بيدك ،وأعوذ بك من اإلثم والكسل،
ومن عذاب النار ،ومن عذاب القرب ،ومن فتنة الغنى ومن فتنة الفقر ،وأعوذ بك من املأثم واملغرم
اللهم نق قلبي من اخلطايا كام نقيت الثوب األبيض من الدنس اللهم باعد بيني وبي خطيئتي كام
باعدت بي املرشق واملغرب)
ومنها( :اللهم إين أسألك خري املسألة وخري الدعاء ،وخري النجاح ،وخري العمل ،وخري
الثواب ،وخري احلياة ،وخري املامت ،وثبتني وثقل موازيني وأحق إيامين ،وارفع درجتي ،وتقبل
صالِت ،واغفر خطيئتي ،وأسألك الدرجات العال من اجلن ..اللهم إين أسألك فواتح اخلري،
وخوامته ،وجوامعه ،وأوله ،وآخره ،وظاهره ،وباطنه والدرجات العال من اجلنة ..اللهم إين
أسألك خالصا من النار ساملا ،وأدخلني اجلنة آمنا ،اللهم إين أسألك أن تبارك يل يف نفيس ،ويف
سمعي ،ويف برصي ،ويف روحي ،ويف خلقي ،ويف خليقتي ،وأهيل ،وحمياي ،ويف مماِت ..اللهم
تقبل حسناِت ،وأسألك الدرجات العال من اجلنة آمي) ()2
ومنها( :اللهم اغفر وارحم ،واهدين السبيل األقوم)()3
ومنها( :اللهم سلمني وسلم مني)()4

ومنها( :اللهم متعني بسمعي ،وبرصي ،واجعلهام الوارث مني ،وعافني يف ديني،
واحرشين عىل ما أحييتني وانرصين عىل من ظلمني ،حتى تريني منه ثأري ،اللهم إين أسلمت
ديني إليك ،وخليت وجهي إليك ،وفوضت أمري إليك ،وأجلأت ظهري إليك ،ال ملجأ وال
( )1رواه ابن أِّب شيبة ،ورواه عبد بن محيد بسند جيد.
( )2رواه الطرباين برجال ثقات.
( )3رواه أمحد ،وأبو يعىل بسند حسن.
( )4رواه أبو احلسن بن الضحاك.
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منجى منك إال إليك ،آمنت برسولك الذي أرسلت ،وكتابك الذي أنزلت)()1

ومنها( :اللهم اجعلني أخشاك حتى كأين أراك أبدا حتى ألقاك ،وأسعدين بتقواك ،وال
تشقني بمعصيتك ،وخر يل يف قضائك ،وبارك يل يف قدرك حتى ال أحب تعجيل ما أخرت ،وال
تأخري ما عجلت ،واجعل غنائي يف نفيس ،وامتعني بسمعي وبرصي ،واجعلهام الوارث مني،
وانرصين عىل من ظلمني ،وأرين فيه ثأري ،وأقر بذلك عيني)()2

ومنها( :اللهم اغفر يل ما أخطأت وما تعمدت ،وما أرسرت ،وما أعلنت ،وما جهلت
وما تعمدت)()3

ومنها( :اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجدنا وعمدنا ،وكل ذلك عندنا)(( )4اللهم
إين أعوذ بك من غلبة الدين ،وغلبة العيال ،وشامتة األعداء)()5
ومنها( :اللهم إين أسألك عيشة تقية ،وميتة سوية ،ومردا غري خمزي وال فاضح)()6

ومنها( :اللهم اجعلنا من عبادك املخبتي الغر املحجلي الوفد املتقبلي) ،فقالوا :يا رسول
اهلل ،ما عباده املخبتون؟ قال( :عباد اهلل الصاحلون) قالوا :فام الغر املحجلون؟ قال( :الذين تبيض
منهم مواضع الطهور) ،قالوا :فام الوفد املتقبلون؟ قال( :وفد يفدون مع نبيهم إىل رهبم تبارك
وتعاىل يوم القيامة)()7
ومنها( :اللهم اغفر يل ذنبي ،خطئي وجهيل)()8

( )1رواه الطرباين.
( )2رواه الطرباين والبزار بعض آخره من قوله( :أمتعني بسمعي) بنحوه وسنده جيد.
( )3رواه أمحد ،والبزار ،والطرباين ،برجال ثقات.
( )4رواه أمحد ،والطرباين ،وأبو يعىل بسند حسن.
( )5هذه الزيادة البن حبان.
( )6رواه البزار ،والطرباين ،وسنده جيد وأبو احلسن بن الضحاك.
( )7رواه أمحد.
( )8رواه أمحد برجال الصحيح.
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ومنها( :اللهم اغفر يل ذنبي خطئي وعمدي ..إين أستهديك ألرشد أمري ،وأعوذ بك
من رش نفيس)()1
ومنها( :يا ويل اإلسالم وأهله ثبتني به حتى ألقاك به)()2
ومنها( :اللهم أقبل بقلبي إىل دينك ،واحفظ من وراءنا برمحتك)()3

ومنها ت( :اللهم إين أسألك إيامنا يبارش قلبي ،حتى أعلم أنه ال يصيبني إال ما كتب يل،
ورضا من املعيشة بام قسمت يل)()4

ومنها( :اللهم بارك يل يف ديني الذي هو عصمة أمري ،ويف آخرِت التي إليها مصريي ويف
دنياي التي فيها بالغي ،واجعل حياِت زيادة يف كل خري ،واجعل املوت راحة يل من كل رش)()5

ومنها( :اللهم اجعلني شكورا ،واجعلني صبورا واجعلني يف عيني صغريا ،ويف عي
الناس كبريا) ()6
ومنها( :اللهم أحيني مسكينا ،واحرشين يف زمرة املساكي)()7

ومنها( :اللهم اغفر يل ،وارمحني ،واهدين ،وارزقني) ثم يقول( :هؤالء مجعن خري الدنيا
واآلخرة)()8

ومنها( :اللهم اغفر يل خطيئتي وجهيل وإرسايف يف أمري ،وما أنت أعلم به مني ،اللهم
اغفر يل جدي وهزيل ،وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي ،اللهم اغفر يل ما قدمت ،وما أخرت،
( )1رواه ابن أِّب شيبة وأمحد ،والطرباين برجال الصحيح.
( )2رواه أبو يعىل.
( )3رواه أبو يعىل بسند حسن.
( )4رواه الطرباين.
( )5رواه البزار برجال ثقات.
( )6رواه البزار برجال ثقات.
( )7رواه الطرباين.
( )8رواه أبو بكر بن خيثمة.
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وما أرسرت وما أعلنت ،وما أنت أعلم به مني ،أنت املقدم ،وأنت املؤخر ،وأنت عىل كل شئ
قدير)()1

ومنها( :اللهم اغسل خطاياي بامء الثلج والربد ونق قلبي من اخلطايا كام نقيت الثوب
األبيض من الدنس ،وباعد بيني وبي خطاياي كام باعدت بي املرشق واملغرب)()2

ومنها( :اللهم طهرين بالثلج والربد واملاء البارد ،اللهم طهر قلبي من اخلطايا كام طهرت
الثوب األبيض من الدنس ،وباعد بيني وبي ذنوِّب كام باعدت بي املرشق واملغرب اللهم إين
أعوذ بك من قلب ال خيشع ،ونفس ال تشبع ودعاء ال يسمع ،وعلم ال ينفع ،اللهم إين أعوذ بك
من هؤالء األربع اللهم إين أسألك عيشة نقية ،وميتة سوية ،ومردا غري خمز وال فاضح)()3

ومنها( :اللهم إين ضعيف فقو يف رضاك ضعفي ،وخذ إىل اخلري بناصيتي ،واجعل
اإلسالم منتهى رضائي ،اللهم إين ضعيف فقوين ،وإين ذليل فأعزين ،وإين فأغنني ،اللهم بلغني
من رمحتك ما أرجو من رمحتك ،واجعل يل ودا عند الذين آمنوا وعهدا عندك) ()4

ومنها( :اللهم إين أسألك الطيبات ،وترك املنكرات ،وحب املساكي ،وأن تتوب عيل،
وإن أردت بعبادك فتنة أن تقبضني إليك غري مفتون)()5

ومنها(( :اللهم بعلمك الغيب ،وقدرتك عىل اخللق أحيني ما علمت احلياة خريا يل،
وتوفني إذا علمت الوفاة خريا يل ،اللهم أسألك خشيتك يف الغيب والشهادة وكلمة اإلخالص
يف الرضا والغضب وأسألك القصد يف الفقر والغنى ،وأسألك نعيام ال ينفذ ،وقرة عي ال تنقطع
وأسألك الرىض بالقضاء ،وبرد العيش بعد املوت ،ولذة النظر إىل وجهك والشوق إىل لقائك،
( )1رواه البخاري ومسلم.
( )2رواه البخاري ومسلم.
( )3رواه أبو يعىل ،ورواه مسلم والرتمذي والنسائي خمترصا.
( )4رواه ابن الضحاك.
( )5رواه البزار بسند حسن.
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وأعوذ بك من رضاء مُضة ،وفتنة مضلة ،اللهم زينا بزينة اإليامن واجعلنا هداة مهديي)()1

ومنها( :اللهم اغفر لنا وارمحنا ،وارض عنا ،وتقبل منا ،وأدخلنا اجلنة ،ونجنا من النار،
وأصلح لنا شأننا كله)()2

ومنها( :اللهم زدنا وال تنقصنا ،وأكرمنا وال هتنا ،وأعطنا وال حترمنا وآثرنا وال تؤثر علينا،
وأرضنا وارض عنا)()3
ومنها( :يا مقلب القلوب ثبت قلبي عىل دينك)()4

ومنها( :اللهم متعني بسمعي وبرصي ،واجعلهام الوارث مني وانرصين عىل من ظلمني،
وخذ منه ثأري)()5

ومنها( :اللهم أصلح يل يف ديني الذي هو عصمة أمري ،وأصلح يل دنياي التي فيها
معايش ،وأصلح يل آخرِت التي فيها معادي ،واجعل احلياة يل زيادة يف كل خري ،واجعل املوت
راحة يل من كل رش)()6

ومنها( :اللهم ارزقني حبك ،وحب من حيبك ،وحب من ينفعني حبه عندك ،اللهم ما
رزقتني مما أحب فاجعله قوة يل فيام حتب ،اللهم وما زويت عني مما أحب فاجعله قوة يل فيام
حتب)()7
ومنها( :اللهم انفعني بام علمتني ،وعلمني ما ينفعني ،وارزقني علام تنفعني به)()8

( )1رواه النسائي وابن ماجه ،واحلاكم.
( )2رواه ابن ماجه وأبو داود.
( )3رواه الرتمذي ،والنسائي ،واحلاكم.
( )4رواه الرتمذي وقال :حسن عن أم سلمة وابن ماجه ،عن أنس واحلاكم عن جابر.
( )5رواه الرتمذي وقال حسن غريب واحلاكم.
( )6رواه مسلم.
( )7رواه الرتمذي وقال :حسن غريب.
( )8رواه احلاكم ،والنسائي.
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ومنها( :اللهم أحسن عاقبتنا يف األمور كلها ،وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب
اآلخرة)(( ،)1ومن كان ذلك دعاءه مات قبل أن يصيبه البالء)()2

ومنها( :اللهم احفظني باإلسالم قائام ،واحفظني باإلسالم قاعدا ،واحفظني باإلسالم
راقدا ،ال تشمت ِّب عدوا وال حاسدا ،اللهم إين أسألك من كل خري خزائنه بيدك وأعوذ بك من
كل رش خزائنه بيدك أنت آخذ بناصيته)()3

ومنها( :اللهم إنا نسألك موجبات رمحتك ،وعزائم مغفرتك ،والسالمة من كل إثم،
والغنيمة من كل بر ،والفوز باجلنة ،والنجاة من النار)()4

ومنها( :اللهم ال تدع لنا ذنبا إال غفرته ،وال مها إال فرجته ،وال دينا إال قضيته ،وال حاجة
من حوائج الدنيا واآلخرة إال قضيتها برمحتك ،وأنت أرحم الرامحي)()5
ومنها( :اللهم قنعني بام رزقتني ،وبارك يل فيه ،واخلف عىل كل غائب يل بخري)()6
ومنها( :اللهم ال تكلني إىل نفيس طرفة عي ،وال تنزع مني صالح ما أعطيتني)()7

ومنها( :اللهم اجعلني أعظم شكرك ،وأكثر ذكرك ،وأتبع نصيحتك ،وأحفظ وصيتك..
اللهم أقلني عثرِت ،واسرت عورِت ،واكفني ،وأعني عىل من ظلمني ،وأرين ثأري ..للهم إنك
لست بإله استحدثناه ،وال برب ابتدعناه وال كان لنا قبلك إله نلجأ إليه ونذرك ،وال أعانك عىل
خلقنا أحد ،فنشك فيك ـ أو نرشكه فيك ـ تباركت وتعاليت إنك أنت التواب الرحيم)()8

( )1رواه ابن حبان ،واحلاكم.
( )2زيادة للطرباين.
( )3رواه احلاكم ،عن ابن مسعود وابن حبان.
( )4رواه احلاكم.
( )5رواه الطرباين يف (الدعاء) عن أنس.
( )6رواه احلاكم.
( )7رواه البزار وابن الضحاك.
( )8رواه ابن الضحاك ،وأمحد.
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ومنها( :اللهم أنت فالق اإلصباح ،وجاعل الليل سكنا ،والشمس والقمر حسبانا ،اقض
عنا الدين ،وأغنني من الفقر ،ومتعني بسمعي وبرصي ،وقوِت يف سبيلك) ()1

ومنها( :اللهم طهر قلبي من النفاق وعميل من الرياء ،اللهم إين أسألك فعل اخلريات،
وترك املنكرات ،وحب املساكي ،وإذا أردت يف الناس فتنة فاقبضني إليك غري مفتون) ()2
ومنها( :اللهم إين أدعوك دعاء من تقطعت دنياه وأردفته آخرته)()3
ومنها( :اللهم واقية كواقية الوليد)()4

ومنها( :اللهم إين أدفع بك منا ال أطيق ،وبك استعي عىل ما أريد ،يا ذا اجلالل
واإلكرام)()5

ومنها( :اللهم حبب إيل لقاءك ،كام حببت إيل عطاءك ،وأعوذ بك من حب الرجعة إيل
عند حضور الوفاة)()6
ومنها( :اللهم إين أسألك العصمة والعفة واألمانة ،وحسن اخللق والرضا بالقدر)()7
ومنها( :اللهم إين أسألك العافية يل ،وألهل بيتي)()8
ومنها( :اللهم ال ختزين يوم القيامة ،وال ختزين يوم البأس) ()9

ومنها( :اللهم ال تسلط عيل عدوا أبدا ،وال تشمت ِّب عدوا أبدا ،وال تنزع مني صاحلا
( )1رواه ابن الضحاك ،وأمحد.
( )2رواه ابن الضحاك ،وأمحد.
( )3رواه ابن عدي ،وابن الضحاك.
( )4رواه ابن عدي ،وابن الضحاك.
( )5رواه اخلطيب.
( )6رواه ابن الضحاك.
( )7رواه البزار ،والطرباين.
( )8رواه ابن الضحاك ،عن أِّب احلسن الشيباين منقطعا.
( )9رواه ابن الضحاك.
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اكتسبته أبدا ،وإذا أردت فتنة قوم ،فتوفني إليك غري مفتون ،وأرين احلق حقا أتبعه ،وأرين املنكر
منكرا أجتنبه ،وال جتعل شيئا من ذلك عيل اشتباها فأتبع هواي بغري هدى منك ،وأتبع هواي
حمبتك ورضا نفسك ،واهدين ملا اختلف فيه من احلب بإذنك) ()1
ومنها( :اللهم حسنت خلقي فحسن خلقي)()2
ومنها( :اللهم أعني عىل ذكرك وشكرك وحسن عبادتك)()3

ومنها( :اللهم ال متتني غام ،وال غرقا ،وال هدما ،وال حرقا ،وال يسقط عيل شئ ،وال
أسقط عىل شئ وال موليا وال يتخبطني الشيطان)()4

ومنها( :ال إله إال اهلل وحده ،أنجز وعده ،ونرص عبده ،وغلب األحزاب وحده ،وال شئ
بعده)()5

دعوات خاصة:
بعد أن أهنى عيل تالوة ما ذكرته لكم من أدعية سألته عن الثالث ،فقال :أدعية خاصة
وردت هبا النصوص ..وهلا حكم األذكار اخلاصة ..فهي مرتبطة بأوقات أو أحوال معينة.
قلت :فشنف آذاين بسامعها ،وأطرب روحي بذكرها.
قال :سلني ما بدا لك ..فلم يرتك رسول اهلل  لنا حاجة إال علمنا كيف ندعو اهلل عندها.
فكرت قليال ،ثم قلت :ما أكثر ما تعرتي اإلنسان اهلموم والكروب واألحزان ،فال جيد
ما خيففها عنه غري مناجاته لربه ..فهل أثر عن حممد يف ذلك يشء؟

( )1رواه ابن الضحاك.
( )2رواه أمحد ،وأبو يعىل ،ورجاهلام ثقات.
( )3رواه أبو احلسن بن الضحاك ،والبزار.
( )4رواه أبو احلسن بن الضحاك.
( )5رواه ابن أِّب شيبة.
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قال :أجل ..وقد ورد من ذلك الكثري( ..)1ومن ذلك ما ورد يف احلديث أن رسول اهلل 
كان يقول عند الكرب( :ال إله إال اهلل العظيم احلليم ،ال إله إال اهلل رب العرش العظيم ،ال إله إال
اهلل رب الساموات ورب األرض ورب العرش الكريم)()2

ومنها قوله ( :حسبنا اهلل ونعم الوكيل ،قاهلا إبراهيم عليه السالم حي ألقي يف النار،
وقاهلا حممد  حي قالواِ ﴿:إ هن النهاس قدْ مج ُعوا لكُ ْم ف ْ
هلل
اخش ْو ُه ْم فزاد ُه ْم ِإيامنًا وقا ُلوا ح ْس ُبنا ا هُ
يل ﴾ (آل عمران)3()173 :
و ِن ْعم ا ْلو ِك ُ
ومنها قوله ( :يا حي ،يا قيوم ،برمحتك أستغيث اهلل ،اهلل ،اهلل ،ال رشيك لك شيئا يا
رصيخ املكروبي ،ويا ميب املضطرين ،ويا كاشف كرب املؤمني ،ويا أرحم الرامحي ،اكشف
كرِّب وغمي فإنه ال يكشفه إال أنت تعلم حايل وحاجتي)()4
ومنها قوله ( :اهلل اهلل رِّب ،ال أرشك به شيئا)()5

ومنها قوله ( :اللهم رمحتك أرجو ،فال تكلني إىل نفيس طرفة عي وأصلح يل شأين
كله ،ال إله إال أنت)()6

ومنها قوله ( :دعوة ذي النون إذ دعا وهو يف بطن احلوت :ال إله إال أنت سبحانك إين
كنت من الظاملي ،فإنه ل يدع هبا رجل مسلم يف يشء قط إال استجاب اهلل له)()7

ومنها قوله ( :ما قال عبد قط إذا أصابه هم أو حزن :اللهم إين عبدك وابن عبدك وابن

( )1مجعنا الكثري املرتبط هبذا مع حكمه يف رسالة (ابتسامة األني)
( )2رواه البخاري ومسلم.
( )3رواه البخاري.
( )4رواه أبو احلسن بن الضحاك.
( )5رواه أبو داود وابن ماجه.
( )6رواه أبو داود.
( )7رواه الرتمذي.
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أمتك ،ناصيتي بيدك ،ماض يف حكمك ،عدل يف قضاؤك ،أسألك بكل اسم هو لك ،سميت به
نفسك ،أو أنزلته يف كتابك ،أو علمته أحدا من خلقك ،أو استأثرت به يف علم الغيب عندك ،أن
جتعل القرآن ربيع قلبي ،ونور صدري ،وجالء حزين ،وذهاب مهي ،إال أذهب اهلل عز وجل مهه،
وأبدله مكان حزنه فرحا .قالوا :يا رسول اهلل ،ينبغي لنا أن نتعلم هؤالء الكلامت .قال :أجل،
ينبغي ملن سمعهن أن يتعلمهن)()1

قلت :هذا ما يقوله عند الكرب ..فام يقوله عند الفرح ..بل عند العيد ..ذلك اليوم الذي
جيمع فيه الكل عىل الفرح والرسور؟
قال :من ذلك ما روي أن رسول اهلل  كان يقول يوم اخلروج إىل العيد( :اللهم بحق
السائلي عليك ،وبحق خمرجي هذا ل أخرج أرشا وال بطرا ،وال رياء ،خرجت اتقاء سخطك،
وابتغاء مرضاتك ،فعافني اللهم بعافيتك من النار)()2

ومنها ما رواه بعض الصحابة ،قال :لقينا رسول اهلل  يوم عيد فقلنا( :تقبل اهلل منا
ومنك ،قال( :نعم تقبل اهلل منا ومنك)()3

قلت :فام يقول عندما يثقله الدين؟
قال :من ذلك ما حدث به عيل :أن مكاتبا جاءه فقال :إين قد عجزت عن كتابتي ،فأعني؟
قال :أال أعلمك كلامت علمنيهن رسول اهلل  لو كان عليك مثل جبل ثبري دينا أداه اهلل عنك؟
قال :قل (اللهم اكفني بحاللك عن حرامك ،وأغنني بفضلك عمن سواك)()4

قلت :فام يقول عند املرض؟
قال :من ذلك ما روي أن رسول اهلل  كان إذا اشتكى يقرأ عىل نفسه باملعوذات وينفث،
( )1رواه أمحد.
( )2رواه أبو احلسن بن الضحاك.
( )3رواه ابن عدي.
( )4رواه الرتمذي.
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فلام اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها)()1

ومنها ما روي أن بعض الناس شكا إىل رسول اهلل  وجعا جيده يف جسده منذ أسلم،
فقال له رسول اهلل  :ضع يدك عىل الذي تأل من جسدك ،وقل باسم اهلل ثالثا ،وقل سبع مرات:
(أعوذ باهلل وقدرته من رش ما أجد وأحاذر)()2

ومنها ما روي أن جربيل أتى النبي  فقال :يا حممد ،اشتكيت؟ فقال :نعم .قال( :باسم
اهلل أرقيك من كل يشء يؤذيك ،من رش كل نفس أو عي حاسد .اهلل يشفيك ،باسم اهلل
أرقيك)()3

ومنها ما روي أن النبي  دخل عىل أعراِّب يعوده ،قال :وكان النبي  إذا دخل عىل
مريض يعوده قال :ال بأس طهور إن شاء اهلل ،قال :قلت :طهور! كال ،بل هي محى تفور ـ أو تثور
ـ عىل شيخ كبري تزيره القبور .فقال النبي ( :فنعم إذا)()4

ومنها ما روي أن النبي  كان يعوذ بعض أهله ،يمسح بيده اليمنى ويقول( :اللهم رب
الناس أذهب الباس ،واشفه وأنت الشايف ،ال شفاء إال شفاؤك ،شفاء ال يغادر سقام)()5

ومنها ما روي عن النبي  أنه قال( :من عاد مريضا ل حيُض أجله ،فقال عنده سبع مرار:
(أسأل اهلل العظيم ،رب العرش العظيم أن يشفيك إال عافاه اهلل من ذلك املرض)()6

ومنها ما روي أن النبي  كان يقول للمريض( :بسم اهلل تربة أرضنا ،بريقة بعضنا ،يشفى

( )1رواه البخاري ومسلم.
( )2رواه مسلم.
( )3رواه مسلم.
( )4رواه البخاري.
( )5رواه البخاري ومسلم.
( )6رواه أبو داود والرتمذي.
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سقيمنا ،بإذن ربنا)()1

قلت :فام يقول من احتار يف أمره ،فأراد أن يطلب اخلرية من ربه؟
قال :ذلك يسمى دعاء االستخارة ،وله صالة خاصة به تسمى (صالة االستخارة) (،)2
وقد كان رسول اهلل  حريصا عىل توريثه لورثته ،فعن جابر بن عبد اهلل قال :كان رسول اهلل
 يعلمنا االستخارة يف األمور كام يعلمنا السورة من القرآن ،يقول :إذا هم أحدكم باألمر
فلريكع ركعتي من غري الفريضة ،ثم ليقل( :اللهم إين أستخريك بعلمك ،وأستقدرك بقدرتك،
وأسألك من فضلك العظيم ،فإنك تقدر وال أقدر ،وتعلم وال أعلم ،وأنت عالم الغيوب ،اللهم
إن كنت تعلم أن هذا األمر خري يل يف ديني ومعايش وعاقبة أمري  -أو قال :عاجل أمري وآجله
 فاقدره يل ،ويرسه يل ثم بارك يل فيه ،وإن كنت تعلم أن هذا األمر رش يل يف ديني ومعايش وعاقبةأمري ـ أو قال :عاجل أمري وآجله ـ فارصفه عني وارصفني عنه ،واقدر يل اخلري حيث كان ،ثم
أرضني به .قال :ويسمي حاجته)()3

قلت :فام يقول من ارتفع اخلرية عنه ،وأراد من اهلل أن ييرس له مقصوده؟
قال :ذلك يسمى دعاء احلاجة ،وله صالة خاصة به تسمى (صالة احلاجة) ،وقد وردت
صيغتها يف قوله ( :من كانت له حاجة إىل اهلل تعاىل أو إىل أحد من بني آدم فليتوضا وليحسن
الوضوء ،ثم ليصل ركعتي ،ثم ليثن عىل اهلل عز وجل ،وليصل عىل النبي  ثم ليقل( :ال إله إال
اهلل احلليم الكريم ،سبحان اهلل رب العرش العظيم ،احلمد هلل رب العاملي ،أسألك موجبات
رمحتك ،وعزائم مغفرتك ،والغنيمة من كل بر ،والسالمة من كل إثم ،ال تدع يل ذنبا إال غفرته،

( )1رواه البخاري ومسلم.
( )2وقد وردت بصيغ خمتلفة منها هذه الصيغة ،وهي حمل اتفاق بي السنة والشيعة ،وإن كان للشيعة صيغ أخرى
كثرية ،وكلها صحيحة ومباركة ،لكنا هنا نكتفي باملتفق عليه.
( )3رواه البخاري.
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وال مها إال فرجته ،وال حاجة هي لك رضا إال قضيتها يا أرحم الرامحي)()1

وهلا صيغة أخرى حدث هبا عثامن بن حنيف فذكر أن رجال رضير البرص أتى النبي 
فقال :ادع اهلل تعاىل أن يعافيني ،قال :إن شئت دعوت ،وإن شئت صربت فهو خري لك ،قال
فادعه ،فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو هبذا الدعاء( :اللهم إين أسألك وأتوجه إليك
بنبيك حممد  نبي الرمحة ،يا حممد إين توجهت بك إىل رِّب يف حاجتي هذه لتقىض يل ،اللهم
فشفعه يف)()2

قلت :فام يقول من افتقر إىل فضل اهلل بنزول املطر الذي به حياة األرض؟
قال :لقد سن رسول اهلل  يف ذلك صالة هي صالة االستسقاء ،ومما ورد يف صفتها،
وما يقال فيها ما روي :أن رجال دخل يوم اجلمعة من باب كان وجاه املنرب ورسول اهلل  قائم
خيطب ،فاستقبل رسول اهلل  قائام فقال :يا رسول اهلل هلكت املوايش ،وانقطعت السبل ،فادع
اهلل يغيثنا .قال :فرفع رسول اهلل  يديه فقال :اللهم اسقنا ،اللهم اسقنا ،اللهم اسقنا ،قال أنس:
وال واهلل ما نرى يف السامء من سحاب وال قزعة وال شيئا ،وما بيننا وبي سلع من بيت وال دار،
قال :فطلعت من ورائه سحابة مثل الرتس ،فلام توسطت السامء انترشت ،ثم أمطرت .قال :واهلل
ما رأينا الشمس سبتا ،ثم دخل رجل من ذلك الباب يف اجلمعة املقبلة ورسول اهلل  قائم
خيطب ،فاستقبله قائام فقال :يا رسول اهلل هلكت األموال ،وانقطعت السبل ،فادع اهلل يمسكها،
قال :فرفع رسول اهلل  يديه ثم قال :اللهم حوالينا وال علينا ،اللهم عىل اآلكام والظراب()3

واألودية ومنابت الشجر ،قال :فانقطعت وخرجنا نميش يف الشمس(.)4
ويف حديث آخر :شكا الناس إىل رسول اهلل  املطر ،فأمر بمنرب فوضع له يف املصىل،
( )1رواه الرتمذي وابن ماجه ،وقال الرتمذي :يف إسناده مقال.
( )2رواه الرتمذي ،وابن ماجه ،وقال الرتمذي :حديث حسن صحيح.
( )3الظراب :اجلبال الصغار.
( )4رواه البخاري ومسلم.
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ووعد الناس يوما خيرجون فيه ،قالت عائشة :فخرج رسول اهلل  حي بدا حاجب الشمس،
فقعد عىل املنرب فكرب ،ومحد اهلل عز وجل ،ثم قال :إنكم شكوتم جدب دياركم ،واستئخار املطر
عن إبان زمانه عنكم ،وقد أمركم اهلل عز وجل أن تدعوه ،ووعدكم أن يستجيب لكم ،ثم قال﴿:
ِ
يم مالِ ِك ي ْو ِم الدِّ ِ
ْ
الر ِح ِ
ين ﴾ (الفاحتة) ،ال إله إال اهلل يفعل ما يريد،
احل ْمدُ هِ
الر ْمح ِن ه
هلل ر ِّب ا ْلعاملي ه
اللهم أنت اهلل ال إله إال أنت الغني ،ونحن الفقراء ،أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة
وبالغا إىل حي) ،ثم رفع يديه ،فلم يزل يف الرفع حتى بدا بياض إبطيه ،ثم حول إىل الناس ظهره
وقلب أو حول رداءه وهو رافع يديه ،ثم أقبل عىل الناس ونزل فصىل ركعتي ،فأنشأ اهلل سحابة
فرعدت وبرقت ،ثم أمطرت بإذن اهلل ،فلم يأت مسجده حتى سالت السيول ،فلام رأى رسعتهم
إىل الكن( )1ضحك  حتى بدت نواجذه فقال( :أشهد أن اهلل عىل كل يشء قدير ،وأين عبد اهلل
ورسوله)()2

ويف حديث آخر :أتت النبي  بواكي ،فقال( :اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا،
غري ضار ،عاجال غري آجل) ،قال :فأطبقت عليهم السامء(.)3
قلت :إن بعض ما حيصل يف الطبيعة من أحداث قد يمأل القلب خمافة ،أو قد يمألها هيبة..
فهل أثر عن حممد يف ذلك يشء؟
قال :أجل ..ومن ذلك ما كان يقوله  إذا إذا هاجت الريح ..ففي احلديث :كان النبي
 إذا عصفت الريح قال( :اللهم إين أسألك خريها وخري ما فيها وخري ما أرسلت به ،وأعوذ
بك من رشها ورش ما فيها ورش ما أرسلت به)()4

وقال ( :الريح من روح اهلل ،تأِت بالرمحة وتأِت بالعذاب ،فإذا رأيتموها فال تسبوها،
( )1الكن :ما يرد احلر والربد من األبنية واملساكن.
( )2رواه أبو داود.
( )3رواه أبو داود.
( )4رواه مسلم.
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وسلوا اهلل خريها ،واستعيذوا باهلل من رشها)()1

ومن ذلك ما كان يقوله  عند سامع الرعد ..فقد روي أنه  كان إذا سمع الرعد ترك
احلديث ،وقال( :سبحان الذي يسبح الرعد بحمده واملالئكة من خيفته)()2

ومن ذلك ما كان يقوله  عند نزول الغيث ..وقد روي أنه  كان إذا رأى املطر قال:
(اللهم صيبا نافعا)()3

ومن ذلك ما كان يقوله  عند كسوف الشمس أو خسوف القمر ..واللذين قال فيهام
رسول اهلل ( :إن الشمس والقمر آيتان من آيات اهلل ،ال ينخسفان ملوت أحد وال حلياته ،فإذا
رأيتم ذلك فادعوا اهلل ،وكربوا ،وصلوا ،وتصدقوا)()4

ومن ذلك ما كان يقوله  عند رؤية اهلالل ..فقد روي أن النبي  كان إذا رأى اهلالل
قال( :اللهم أهله علينا باليمن واإليامن ،والسالمة واإلسالم ،رِّب وربك اهلل)()5

قلت :إن امليت حيتاج إىل دعاء احلي ..فهل أثر عن حممد يف ذلك يشء؟
قال :أجل ..لقد رشع لذلك صالة اجلنازة ..وسن لنا النبي  فيها سننا من الدعاء..
ومن ذلك قوله ( :اللهم اغفر له وارمحه ،وعافه ،واعف عنه ،وأكرم نزله ،ووسع مدخله،
واغسله باملاء والثلج والربد ،ونقه من اخلطايا كام نقيت الثوب األبيض من الدنس ،وأبدله دارا
خريا من داره ،وأهال خريا من أهله ،وزوجا خريا من زوجه ،وأدخله اجلنة ،وأعذه من عذاب
القرب ،ومن عذاب النار)()6

( )1رواه أبو داود.
( )2رواه مالك والبخاري يف األدب املفرد.
( )3رواه البخاري.
( )4رواه البخاري ومسلم.
( )5رواه الرتمذي.
( )6رواه مسلم.
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وكان يقول( :اللهم اغفر حلينا وميتنا ،وصغرينا وكبرينا ،وذكرنا وأنثانا ،وشاهدنا وغائبنا،
اللهم من أحييته منا فأحيه عىل اإلسالم ،ومن توفيته منا فتوفه عىل اإليامن ،اللهم ال حترمنا أجره
وال تضلنا بعده)()1

ومما سنه النبي  مما يقال بعد الدفن ما روي أن النبي  كان إذا فرغ من دفن امليت
وقف عليه فقال( :استغفروا ألخيكم وسلوا له التثبيت ،فإنه اآلن يسأل)()2

ومما سنه النبي  مما يقال عند دخول املقابر ما ورد يف قوله  :إن جربيل أتاين فقال :إن
ربك يأمرك أن تأِت أهل البقيع فتستغفر هلم .قالت :قلت :كيف أقول هلم يا رسول اهلل؟ قال:
قويل( :السالم عىل أهل الديار من املؤمني واملسلمي ،ويرحم اهلل املستقدمي منا واملستأخرين،
وإنا إن شاء اهلل بكم لالحقون)()3

ويف حديث آخر :كان رسول اهلل  يعلمهم إذا خرجوا إىل املقابر ،فكان قائلهم يقول:
(السالم عليكم أهل الديار من املؤمني واملسلمي ،وإنا إن شاء اهلل لالحقون ،أسأل اهلل لنا ولكم
العافية)()4

***
ظللت مع جعفر وعيل طيلة ذلك اليوم ال أسأله عن مسألة إال أجابني عنها بام أثر عن
رسول اهلل  ..وقد تعجبت كثريا عندما رأيت ذلك الغنى الذي حتمله سنة رسول اهلل  ،فام
ورد فيها من دعوات يلبي كل حاجة ..يلبيها يف منتهى كامهلا ،وبمنتهى األدب والرقة والذوق
الرفيع مما ل أجد له نظريا يف مجيع ما أثر عن أنبياء أو قديسي.
بعد أن ل أجد ما أسأله من مسائل قلت :أسلم لك بأن ما تركه حممد من ثروة يف هذا
( )1رواه أمحد والرتمذي.
( )2رواه أبو داود.
( )3رواه مسلم.
( )4رواه مسلم.
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املجال ال يعدله يشء ..ولكن أال ترى يف نفس التوجه بالدعاء قصورا؟
قال :وما القصور الذي فيه؟
قلت :أليس العبد هو الذي صار بي يدي مواله كامليت بي يدي الغسال ،فصار ال يطلب
من مواله إال مواله؟
قال :ما قتله صحيح ..ويف ذلك يقول رسول اهلل  يف احلديث القديس( :من شغله
ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلي)( ..)1وهلذا ،فقد مر رسول اهلل  بمواقف
كثرية كان يكتفي فيها بتصاريف األقدار عن اإلحلاح يف الدعاء.
قلت :لقد سمعت أنه كان يعصب احلجر عىل بطنه من اجلوع ..ومع ذلك ل يسأل اهلل
رغيفا واحدا.
قال :بل إن يف القرآن الكريم ما قد يستدل به عىل هذا ..لقد ذكر اهلل تأخر طلب أيوب
ِ
ِ
الُض وأنْت
 وصربه تلك الفرتة الطويلة ،كام قال تعاىل ﴿:وأ ُّيوب إ ْذ نادى ر هب ُه أ ِّين م هسني ُّ ُّ
أرحم الر ِ ِ
امحي ﴾ (االنبياء ..)83:لقد روي أنه مكث يف البالء مدة طويلة ثامين عرشة سنة،
ْ ُ ه
فرفضه القريب والبعيد ،إال رجلي من إخوانه كانا من أخص إخوانه له ،كان يغدوان إليه
هلل لقد أذنب أيوب ذنب ًا ما أذنبه أحد من العاملي ،فقال
ويروحان ،فقال أحدمها لصاحبه :تعلم وا ّ
هلل فيكشف ما به ،فلام راحا إليه ل يصرب
له صاحبه :وما ذاك؟ قال :منذ ثامين عرشة سنة ل يرمحه ا ّ
هلل عزه ه
وجل يعلم أين كنت
الرجل ،حتى ذكر ذلك له ،فقال أيوب  :ما أدري ما تقول غري أن ا ّ
هلل إال يف
أمر عىل الرجلي يتنازعان فيذكران اهللّ ،فارجع إىل بيتي فأك ّفر عنهام كراهية أن يذكرا ا ّ
حق)()2

وذكر تأخر دعاء نوح  عىل قومه كل تلك السني الطويلة ،فقال تعاىل ﴿:فل ِبث ِف ِيه ْم
( ) )1البخاري يف خلق أفعال العباد ،وابن شاهلي يف الرتغيب يف الذكر ،وأبو نعيم يف املعرفة ،والبيهقي.
( )2ابن أِّب حاتم.
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أ ْلف سن ٍة ِإ هال َخ ِْسي عام ًا ﴾ (العنكبوت)14 :
وذكر تأخر دعاء إبراهيم وزكريا ـ عليهام السالم ـ يف طلب الولد إىل أن بلغا من العمر عتيا،
ِ
الر ْأ ُس ش ْيب ًا ولْ أكُ ْن ِبدُ ع ِائك ر ِّب
فقال تعاىل عن زكريا  ﴿:ر ِّب ِإ ِّين وهن ا ْلع ْظ ُم منِّي و ْاشتعل ه
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب ِيل ِم ْن لدُ نْك ولِ ّي ًا ﴾ (مريم 4:ـ،)5
شق ّي ًا و ِإ ِّين خ ْف ُت ا ْملو ِايل م ْن ورائي وكانت ا ْمرأ ِِت عاقر ًا فه ْ
فزكريا  مع علمه بأنه ل يكن بدعاء ربه شقيا ،أي ول يعهد من اهلل إال اإلجابة يف الدعاء ،إال
أنه ل يستعمل هذا السالح إال بعد أن اضطر إليه اضطرار.
قلت :فكيف نوفق بي هذا وذاك؟
قال :بأن يوضع كل يشء يف حمله.
قلت :كيف ذلك؟
قال :األنبياء ـ عليهم الصالة والسالم ـ دعوا اهلل يف مواقف كثرية ،وتركوا الدعاء يف
مواضع أخرى اكتفاء باهلل ..فالكامل يف اجلمع بي األمرين.
قلت :ما ضوابط ذلك؟
قال :ليس لذلك ضوابط حمددة ،ولو كانت هناك ضوابط ملا اختلف الناس يف هذا الباب.
قلت :فاألمر يرجع إالم؟
قال :يرجع إىل احلالة الوجدانية ..أليس الدعاء عالقة وجدانية بي اهلل وعبده ،فقد يدفع
العبد أحيانا ،وبدون شعور إىل أن يسأل اهلل أمرا معينا ،فيسأل اهلل ،وقد ال يشعر بذلك الدافع،
فيكتفي بنظر اهلل..
قلت :فقد اختلف الناس كذلك ..فمنهم من اعترب الدعاء سببا ،ومنهم من اعتربه أمارة؟
قال :لكل حظه من ذلك ..أما العارفون املحققون ،فلم يروا يف الدعاء إال أمارة عىل
اقرتاب فضل اهلل عليهم ..ألنه لوال ذلك ما وفقهم للدعاء ..وهم يف ذلك كالرتبة ال تفهم من
نزول املطر إال ما يريده اهلل هلا من حياة..
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***
بقيت مع جعفر سنة كاملة ل أعش يف حياِت مثلها ..لقد شعرت بروحي حتلق يف املأل
األعىل ..وشعرت بالكون يرتدي حلة مجيلة غري احللة التي كنت أراه هبا ..وشعرت فوق ذلك
بأن اهلل أقرب إيل من حبل الوريد..
قلت :فلامذا فارقته إذن؟
اغرورقت عيناه بدموع حاول إمساكها بشدة ،ثم قال :لقد فارقني قبل أن أفارقه.
قلت :هل مات؟
قال :بل قتل..
انتفضت اجلامعة قائلة :قتل!..؟ ..ما ذنب املسكي!؟
قال :لقد نصب بعض احلمقى له كمينا ،فقتلوه مع ابنه عيل..
قلت :حتى عيل ..ما ذنب الصبي؟
قال :لقد كان أولئك احلمقى حيملون عقوال مشوشة ،ونفوسا مملوءة باألحقاد ،وأرواحا
مدنسة باخلطايا ،فلذلك تصوروه مهرطقا أو مبتدعا ،فراحوا يذبون عن سنة نبيهم بقلته.
قلت :فهم يتصورون أنفسهم ماهدين إذن؟
قال :أجل ..لقد تصوروا أهنم تقربوا إىل اهلل بسفك دمه.
قلت :أهم مسلمون؟
قال :هم مسلمون ..ولكنهم تربوا يف غري مدرسة اإلسالم ..لقد محلوا أحقاد الشيوعيي
والصليبيي والنازيي والفاشيي وكل العصابات اإلجرامية ليصبوها عىل إخواهنم من املسلمي.
قلت :فكيف نجوت أنت ..وقد كنت صاحبه؟
قال :لقد أنجاين من سيوفهم كوين ل أسلم بعد ..بعد أن قبضوا عيل ليطعنوين بسيوفهم
صحت فيهم :أنا كافر ولست مسلام.
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قلت :فكيف نجوت منهم ،وقد قلت هذا؟
قال :عمدا فعلت..
قلت :فامذا فعلوا؟
قال :لقد قرأ هلم بعضهم قوله تعاىل ﴿:و ِإ ْن أحدٌ ِمن ا ُْمل ْ ِ
رش ِكي ْاستجارك فأ ِج ْر ُه حتهى
هلل ُث هم أ ْب ِل ْغ ُه م ْأمن ُه ذلِك ِبأ ههنُ ْم ق ْو ٌم ال ي ْعل ُمون﴾ (التوبة)6:
ي ْسمع كالم ا هِ
فلام قرأها سقط السيف من يد الذي أراد أن يقتلني ..ثم أسمعوين بعض القرآن ..ثم
أبلغوين مأمني.
قلت :لقد أشفقوا عليك ،فكيف ل يشفقوا عىل جعفر؟
قال :لقد ذكرت لك أن هلم عقوال مشوشة ..وال يمكن للعقول املشوشة أن يصدر منها
إال التشويش.
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ثانيا ـ العابد
بعد أن خرجت من القدس قصدت بلدة بالعراق يقال هلا (كربالء) ..وفيها التقيت
الوارث الثاين الذي تعلمت منه حقيقة العبودية هلل ..بل رأيتها متيش أمامي وبي يدي.
ومعها علمت علام يقينيا ال يزامحه الشك بأن حممدا  هو أكمل خلق اهلل عبودية هلل ،وأنه
لو اجتمعت مجيع عبودية العابدين ،ووزنت بعبودية حممد  هلل لوزنتها عبودية حممد ..
ولذلك استحق أن ينادى يف أرشف املواطن (عبد اهلل)
كان اسم الوارث الذي ترشفت بلقائه ،والتعلم عىل يديه هذه العلوم الرشيفة (زين
العابدين)()1

وكان أول موقف دلني عليه ،وهداين إليه ..أين دخلت ميضأة يف بعض املساجد للوضوء،
فرأيت النور يشع منه كام يشع من الشمس ليس دوهنا حجاب ..وفجأة رأيت رعدة أصابته،
فاقرتبت منه ،وقلت له :ما بالك ..يا أخي ..هل أنت مريض؟
نظر إيل ،والرعدة ال تزال متلك جسده ،وقال :ال ..ولكن أتدري بي يدي من أريد أن
أقوم()2؟
لقد كانت كلامته تربز من بحر عميق حيش بأعظم آللئ اإليامن..
حدثني نفيس أن أتبع هذا الرجل ..فلعله من الورثة الذين يمكنني أن أعرف من خالل
مرائيهم حممدا..

( )1أشري به إىل عيل بن احلسي فقد كان كلقبه (زين العابدين)
يصفر فيقول له أهله :ما هذا
( )2احلادثة كام رواها عبد الرمحن بن حفص القريش قال :كان عيل بن احلسي إذا توضأ
ّ
الذي يعتادك عند الوضوء؟ فيقول :تدرون بي يدي من أريد أن أقوم؟
وعن عبد اهلل بن أِّب سليم قال :كان عيل بن احلسي إذا مشى ال جتاوز يده فخذه ،وال خيطر بيده ،وكان إذا قام إىل الصالة
أخذته رعدة ،فقيل له :مالك؟ فقال :ما تدرون بي يدي من أقوم ومن أناجي؟
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وقفت خلفه يف الصالة ..فلم أر صالة كصالته ..وال خشوعا كخشوعه ..وال سمتا
كسمته(..)1
كان يبدو بمجرد تكبريه تكبرية اإلحرام ،وكأنه قد انتقل إىل عال آخر ال عالقة له هبذا
العال..
خرج من املسجد بعد أن صىل وأطال يف صالته حتى ل يبق يف املسجد غريه..
يف الطريق لقيه بعض الناس ،وقال :يا زين العابدين ..إن فالن ًا قد آذاك ووقع فيك.
نظر إليه ،واالبتسامة متأل وجهه ،وقال :انطلق بنا إليه..
رست خلفهام ،ألنظر املعركة التي يريد أن يقيمها هذا الرجل مع عدوه..
ما إن وصل حتى أرسع إليه يصافحه ،ويسلم عليه ،فتعجبت عجبا عظيام من هذا املوقف،
واقرتبت ألسمع ما يقال ،فسمعته يقول له :يا أخي ،إن كان ما قلت يف حق ًا فغفر اهلل يل ،وإن كان
ما قلت يف باطالً ،فغفر اهلل لك.
قال ذلك ،ثم انرصف ..وكأنه يعد الكالم عدا..
ل يملك الرجل إال أن يرسع إليه ،ويلتزمه ،وهو يبكي ،ويقول :ال جرم ،ال عدت يف أمر
تكرهه.
نظر إليه زين العابدين نظرة مملوءة بالرمحة ،وقال :وأنت يف ٍ
حل مما قلت يل(.)2
بعد أن امتألت من حب هذا الرجل ..سألت بعض املارة عنه ،فأجابني ،وعيناه تغرورقان

( )1روي أنه وقع حريق يف بيت فيه عيل بن احلسي ،وهو ساجد ،فجعلوا يقولون له :يابن رسول اهلل النار ،يا ابن
رسول اهلل النار .فام رفع رأسه حتى ُأطفئت .فقيل له :ما الذي أهلاك عنها؟ قال :أهلتني عنها النار األخرى.
( )2وقد روي مثل هذا أحاديث كثرية عن زين العابدين منها أن رجال ك ّلمه افرتى عليه ،فقال :إن كنّا كام قلت فنستغفر
اهلل ،وإن ل نكن كام قلت فغفر اهلل لك  .فقام إليه الرجل فقبل رأسه وقال :جعلت فداك ،ليس كام قلت أنا فاغفر يل ،قال :غفر
اهلل لك .فقال الرجل :اهلل أعلم حيث جيعل رسالته.
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بالدموع (:)1
هذا الذي تعرف البطحاء وطأته

والبيت يعرفه واحلل واحلرم

وطأته،ابن خري عباد اهلل كلهم،
هذا

هذا التقي النقي الطاهر العلم

هذا ابن فاطمة ،إن كنت جاهله،

بجده أنبياء اهلل قد ختموا

كلتا يديه غياث عم نفعهام،

يستوكفان ،وال يعرومها عدم

سهل اخلليقة ،ال ختشى بوادره،

يزينه اثنان :حسن اخللق والشيم

محال أثقال أقوام ،إذا افتدحوا،

حلو الشامئل ،حتلو عنده نعم

ما قال :ال قط ،إال يف تشهده،

لوال التشهد كانت الءه نعم

عم الربية باإلحسان ،فانقشعت

عنها الغياهب واإلمالق والعدم

يغيض حياء ،ويغىض من مهابته،

فام يكلم إال حي يبتسم

رحيه

عبق،

من كف أروع ،يف عرنينه شمم

عرفان

راحته،

ركن احلطيم إذا ما جاء يستلم

وعظمه،

جرى بذاك له يف لوحه القلم

أي اخلالئق ليست يف رقاهبم،

ألولية هذا ،أو له نعم

من يشكر اهلل يشكر أولية ذا؛

فالدين من بيت هذا ناله األمم

ينمى إىل ذروة الدين التي قرصت

عنها األكف ،وعن إدراكها القدم

من جده دان فضل األنبياء له؛

وفضل أمته دانت له األمم

بكفه

خيزران

يكاد

يمسكه

اهلل

رشفه

قدما،

( )1هذه القصيدة يف األصل للفرزدق ،وقد قاهلا يف مدح زين العابدين وقصتها هي ما روي أن هشام بن عبد امللك
حج قبل أن ييل اخلالفة ،فاجتهد أن يستلم احلجر فلم يمكنه ،فجاء عيل بن احلسي فوقف له الناس وتنحوا حتى استلم ،فقال
الناس هلشام :من هذا؟ قال :ال أعرفه.
فقال الفرزدق :لكني أعرفه ،هذا عيل بن احلسي ..ثم قال القصيدة ..وننبه إىل أنا نقلناها هنا مع بعض الترصف.
والغرض من ذكرها هنا هو تبيان صفات العابد الوارث للنبي  ..وقد أحسن الفرزدق يف مجعها أيام إحسان.
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مشتقة من رسول اهلل نبعته،

طابت مغارسه واخليم والشيم

ينشق ثوب الدجى عن نور غرته

كالشمس تنجاب عن إرشاقها

من معرش حبهم دين ،وبغضهم

الظلم وقرهبم منجى ومعتصم
كفر،

مقدم بعد ذكر اهلل ذكرهم،

يف كل بدء ،وخمتوم به الكلم

إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم،

أو قيل:من خري أهل األرض؟

ال يستطيع جواد بعد جودهم،

قيل :يدانيهم قوم ،وإن كرموا
وال
هم

هم الغيوث ،إذا ما أزمة أزمت،

واألسد أسد الرشى ،والبأس

ال ينقص العرس بسطا من أكفهم؛

حمتدم ذلك :إن أثروا وإن عدموا
سيان

يستدفع الرش والبلوى بحبهم،

ويسرتب به اإلحسان والنعم

حركتني هذه األبيات لطلب صحبته ..فقصدته ،فوجدته يتحدث مع بعض القوم عن
العبودية هلل ومظاهرها ..فانتظرت حتى انتهى ،وقلت :عهدي بالروحانيي من املسلمي وغريهم
يصنفون السالكي إىل اهلل أو الواصلي إىل اهلل أصنافا عديدة ،فمنهم العارفون ،ومنهم العباد،
ومنهم الزهاد ،ومنهم أهل الفتوة واملروءة..
وعهدي ـ كذلك ـ هبؤالء خيتلفون فيام بينهم اختالفا شديدا ..فللعارف حظه من عبودية
السري الباطني ،وللعابد حظه من عبودية السري الظاهري ..فمن أي هؤالء أنت؟
ِ
الس ْل ِم كا هف ًة﴾
قال :أنا أسعى ألن أكون من أهل قوله تعاىل ﴿:يا أ ُُّّيا ا هلذين آم ُنوا ا ْد ُخ ُلوا ِيف ِّ
(البقرة)208 :
قلت :ما عالقة اآلية هبذا؟
قال :عندما سقط ورثة األنبياء يف هاوية اجلزئية انفصلوا عن أنبيائهم ..لقد ذكر اهلل تعاىل
ف و ِر ُثوا ا ْل ِكتاب ي ْأ ُخ ُذون عرض هذا ْاأل ْدنى وي ُقو ُلون
ذلك ،فقال ﴿:فخلف ِم ْن ب ْع ِد ِه ْم خ ْل ٌ
س ُيغْف ُر لنا و ِإ ْن ي ْأ ِ ِهت ْم عر ٌض ِم ْث ُل ُه ي ْأ ُخ ُذو ُه أل ُيؤْ خ ْذ عل ْي ِه ْم ِميث ُاق ا ْل ِكت ِ
هلل ِإ هال
اب أ ْن ال ي ُقو ُلوا عىل ا هِ
ْ
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ْ
احل هق ودر ُسوا ما ِف ِيه والده ُار ْاآل ِخر ُة خ ْ ٌري لِ هل ِذين يت ُهقون أفال ت ْع ِق ُلون﴾ (ألعراف)169:
فهؤالء الذين ورثوا الكتاب ـ ولكنهم ل يرثوه حقائق تنبني عليها حياهتم ،وإنام ورثوه
رسوما وطقوسا ـ صاروا خيتارون من دينهم ما يتناسب مع أهوائهم ،فيقبلون ما تشاء أهواؤهم،
ويرفضون ما ترفضه.
ولذلك ،فإن الوارث احلقيقي هو الذي يقف كامليت بي يدي الغسال يف كل ما يأتيه عن
نبيه ،ال جيادل ،وال يقدم رأيه عىل رأيه ،وال سلوكه عىل سلوكه ،وال فهمه عىل فهمه.
قلت :فهل هذا هو معنى العبودية؟
قال :أجل ..العبودية هي اخلضوع التام هلل ..واخلضوع التام هلل ال يكون إال عن معرفة
باهلل ..ومن عرف اهلل زهد يف غريه ..ومن عرف اهلل كان له من املروءة ما ينترش به خريه عىل غريه.
قلت :فالعابد إذن جتتمع له مجيع خصال الروحانيي؟
قال :لن تكتمل عبوديته إال بذلك ..كام ال يكتمل عرفان العارفي ،وال زهد الزاهدين،
وال ورع الورعي ،وال مروءة الفتيان إال باجتامع كل ذلك.
قلت :لقد رشفني اهلل بصحبه رجل من أهل اهلل عرفت من خالله من معرفة حممد باهلل ما
ال يمكن أن حيصيه احلايص.
قال :ذلك شيخي وأستاذي وقدوِت.
قلت :من تقصد؟
قال :ألست تقصد جعفرا الذي يلقب بالصادق؟
قلت :أجل ..فكيف عرفت؟
قال :لقد صحبته زمنا ..وكل ما تعلمته وورثته نور من أنواره ..وقبسات من هديه ..وقد
صار يل فراسة أعرف هبا كل من صحبه أو لقيه.
قلت :فلن أستفيد ـ إذن ـ منك شيئا جديدا.
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قال :ال ..ستستفيد أشياء جديدة تعرفك باإلنسان الكامل الذي تبحث عنه.
قلت :أرى لك فراسة عجيبة.
قال :دعنا منها ..وأجبني :هل يمكن ملن عرف اهلل ،وتلذذ بمعرفته أن يرغب عنه؟
قلت :وكيف يرغب عنه؟
قال :بااللتفات إىل غريه ،واخلضوع لغريه ،والتسليم لغريه.
قلت :من عرف اهلل كام عرفه الصادق ،فلن يقع يف مثل هذا.
قال :فالعبودية ثمرة املعرفة ..ومن عرف اهلل أقبل إليه بكل كيانه ،وذلك اإلقبال هو
العبودية ..فالعبودية خضوع تام هلل ..خضوع راغب مقبل حمب متذلل ..ال خضوع كاره مبغض
مكره.
قلت :فكيف تكون هذه العبودية؟
قال :لقد بحثت يف دفاتر الوراقي عن رجل اكتملت له العبودية هلل ألجعل منه النموذج
األكمل الذي أهتدي هبديه وأستنري بنوره ..فلم أجد فيها إال حممدا  ..فهو اإلنسان الوحيد
الذي اكتملت له العبودية هلل بكل جتليات مجاهلا.
قلت :فحدثني عن عبودية حممد لربه؟
قال :لقد اتصفت عبادة رسول اهلل  لربه بصفتي ..من اجتمعت فيه اكتملت له وراثة
رسول اهلل  يف هذا اجلانب ،ومن كان له بعضها كان له من القصور بحسب تفريطه يف سائر
اجلوانب.
قلت :فام هي؟
قال :ما كنت قرأته عليك.
الشيط ِ
ِ
ِ
ان ِإ هن ُه
الس ْل ِم كا هف ًة وال تت ِهب ُعوا ُخ ُطوات ه ْ
قلت :تقصد ﴿:يا أ ُُّّيا ا هلذين آم ُنوا ا ْد ُخ ُلوا ِيف ِّ
لكُ ْم عدُ ٌّو ُم ِبيٌ ﴾ (البقرة)208:
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قال :أجل ..فقد مجعت هذه اآلية الكريمة أركان العبودية هلل ،من اخلضوع التام هلل،
والذي جيعل العبد خاليا من أي شائبة من شوائب الرشك ،ومن شمول ذلك اخلضوع ،فال يرتك
العابد طريقا من الطرق إال سلكه ..ليس له قصد من سلوكه غري مرضاة اهلل.
قلت :فهل حتدثني عن حتقق حممد هبذين اجلانبي.
قال :إن شئت ذلك.
قلت :وكيف ال أشاء ..وأنا ليس يل من هدف يف احلياة إال البحث عن اإلنسان الكامل.
قال :فهلم معي إىل البيت ،فإن يل شؤونا فيه مما تقتضيه العبودية ،وسنتحدث يف الطريق
ويف البيت عام تشاء احلديث عنه.

اخلضوع
رست مع زين العابدين إىل بيته ،وقد تعجبت عندما الحظت بعده عن مركز املدينة ..لقد
كان يف ضاحية من ضواحي كربالء ،بل يكاد يكون يف ريف من أريافها.
قلت له :إنك تبذل جهدا كبريا للوصول إىل املدينة..
قال :أنا يل أسوة برجلي ذكرمها اهلل تعاىل ليكونا عربة لنا يف اخلضوع التام هلل يف مجيع
الظروف.
قلت :من مها؟
قال :أما أوهلام ،فهو الرجل الذي جاء حيذر موسى من املأل الذين يأمترون لقتله ،قال
تعاىل ﴿:وجاء ر ُج ٌل ِم ْن أ ْقىص ا ْمل ِدين ِة ي ْسعى قال يا ُموسى ِإ هن ا ْملأل ي ْأمت ِ ُرون ِبك لِي ْق ُت ُلوك ف ْ
اخ ُر ْج
ِإ ِّين لك ِمن الن ِ
هاص ِحي﴾ (القصص)20:
وأما الثاين ،فهو الرجل الذي جاء ينترص لرسل اهلل ،وحيث قومه عىل اتباعهم ،قال
تعاىل ﴿:وجاء ِم ْن أ ْقىص ا ْمل ِدين ِة ر ُج ٌل ي ْسعى قال يا ق ْو ِم ات ِهب ُعوا ا ُْمل ْرس ِلي﴾ ( ّيـس)20:
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قلت :لقد ظللت متعجبا من ذكر القرآن جلملةِ ﴿:م ْن أ ْقىص ا ْمل ِدين ِة ﴾ ،فقد كنت أرى أهنا
نوع من احلشو مع أن القرآن ـ حسب معرفتي به ـ ال يميل إىل احلشو وال اإلطناب ،بل هو خيترص
الكالم اختصارا.
قال :إن القرآن الكريم بذكره هلذا يدلنا عىل رشط من رشوط العبادة ،فالعابد رجل()1

اكتملت فيه الرجولة ،فراح ال يبايل بيشء من أجل أن يامرس ما تتطلبه العبودية من حقوق.
قارن هذين الرجلي اللذين ل يقف يف وجه ما أحسوا أهنم مطالبون به من عبودية هلل
بأولئك الذين راحوا يبحثون عن املربرات التي تقف بينهم وبي عبودية هلل..
لقد ذكر اهلل تعاىل يف القرآن الكريم نامذج من هؤالء ،فقال ـ عند ذكره ملواقف الناس يف
ول ا ُْملن ِاف ُقون وا هل ِذين ِيف ُق ُل ِ ِ
غزوة األحزاب ـ ﴿:و ِإ ْذ ي ُق ُ
ورا
وهب ْم مر ٌض ما وعدنا ا هُ
هلل ور ُسو ُل ُه ِإ هال غُ ُر ً
( )12و ِإ ْذ قال ْت ط ِائف ٌة ِمن ُْه ْم يا أ ْهل ي ْث ِرب ال ُمقام لكُ ْم ف ْار ِج ُعوا وي ْست ْأ ِذ ُن ف ِر ٌيق ِمن ُْه ُم الن ِهب هي ي ُقو ُلون

ِإ هن ُب ُيوتنا ع ْور ٌة وما ِهي ِبع ْور ٍة ِإ ْن ُي ِريدُ ون ِإ هال ِفر ًارا ( )13ول ْو ُد ِخل ْت عل ْي ِه ْم ِم ْن أ ْقط ِارها ُث هم ُس ِئ ُلوا
ا ْل ِفتْنة آلت ْوها وما تل هب ُثوا ِهبا ِإ هال ي ِس ًريا (( ﴾)14األحزاب)
وذكر إخوانا هلم قعد هبم الكسل وما أوحت إليهم نفوسهم به من التهاون يف طاعة اهلل
إلخو ِ ِ
هلل ا ُْملع ِّو ِقي ِمنْكُ ْم وا ْلق ِائ ِلي ْ
اهن ْم ه ُل هم ِإل ْينا وال ي ْأ ُتون ا ْلب ْأس
والكسل عنها ،فقال ﴿:قدْ ي ْعل ُم ا هُ
ِإال ق ِليال ( )18أ ِش هح ًة عل ْيكُ ْم ف ِإذا جاء ْ
ور أعْ ُي ُن ُه ْم كا هل ِذي ُيغْشى
اخل ْو ُ
ف رأ ْيت ُه ْم ي ْن ُظ ُرون ِإل ْيك تدُ ُ

( )1نريد بالرجولة هنا معناها الرشعي ،والذي ال خيتص بالذكور ،فهي تدل عىل مجلة من اخلصال الكريمة كنا قد
أرشنا إليها يف كتاب (العرشة الزوجية) من سلسلة (فقه األرسة برؤية مقاصدية) عند حديثنا عن معنى القوامة ورشوطها ،ويف
اللغة ما يساعد عىل تعميمها عىل الرجال والنساء ،كام قال الشاعر:
ُّ
كل جار ظ هل ُمغْتبِط ًا غري جريان بني جبله
ِ
الر ُجله
خر ُقوا جيْب فتاهتم ل ُيبالوا ُح ْرمة ه

وحكى ابن األعراِّب أن أبا زياد الكالِّب قال يف حديث له مع امرأته( :فتهايج الرج ِ
الن) ،يعني نفسه وامرأته كأنه أراد:
ه ُ
ِ
كالر ُجل .انظر( :لسان العرب ،مادة :رجل)
والر ُجلة) ،فغ هلب املذكر ،وتر هجلت املرأ ُة صارت ه
الر ُج ُل ه
(فتهايج ه
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علي ِه ِمن ا ْملو ِ
ف سل ُقوكُ ْم ِبأ ْل ِسن ٍة ِحد ٍاد أ ِش هح ًة عىل ْ
ت ف ِإذا ذهب ْ
اخل ْ ِري ُأول ِئك لْ ُيؤْ ِم ُنوا فأ ْحبط
اخل ْو ُ
ْ
ْ
هلل ي ِس ًريا (( ﴾)19األحزاب)
هلل أعْامهلُ ْم وكان ذلِك عىل ا هِ
ا هُ
ِ
هاس ِإ هن
ويف مقابل هؤالء ذكر أصحاب اخلضوع املطلق هلل ..أولئك ﴿ ا هلذين قال هلُ ُم الن ُ

النهاس قدْ مج ُعوا لكُ ْم ف ْ
هلل و ِن ْعم ا ْلو ِك ُيل ﴾ (آل عمران)173:
اخش ْو ُه ْم فزاد ُه ْم ِإيامن ًا وقا ُلوا ح ْس ُبنا ا هُ
قلت :أليس هذا هو الركن األول من أركان العبودية اللذين ذكرهتام يل؟
قال :أجل ..فال يمكن للعبودية أن تتحقق ملن ل يستسلم استسالما مطلقا هلل ،فراح ال

خيتار يف عبودية ربه إال ما اختار اهلل له ..لقد أمر اهلل تعاىل نبيه  أن يعزم عىل هذا ،ويامرسه يف
حياته مجيعا ،فقالُ ﴿:ق ْل ِإ هن ص ِ
هلل ر ِّب ا ْلعاملِي﴾ (األنعام)162:
الِت و ُن ُس ِكي وحمْياي ومم ِاِت هِ
وقد رضب له املثل بإبراهيم  الذي جعله خضوعه املطلق هلل يقدم ولده قربانا هلل ملا
تطلبت منه عبودية اهلل أن يفعل ذلك ،لقد ذكر اهلل تعاىل ذلك ،وصوره يف أحسن تعبري ،فقال﴿:
ِ
ِ
ِ
ب ِإىل ر ِِّّب سي ْه ِد ِ
رشنا ُه ِب ُغال ٍم ح ِل ٍ
يم
ب ِيل من ه
ين ( )99ر ِّب ه ْ
وقال ِإ ِّين ذاه ٌ
الصاحلي ( )100فب ه ْ
الس ْعي قال يا ُبن هي ِإ ِّين أرى ِيف ا ْملنا ِم أ ِّين أ ْذب ُحك فا ْن ُظ ْر ماذا ترى قال يا أب ِت
( )101فل هام بلغ مع ُه ه
ا ْفع ْل ما ُتؤْ مر ست ِجدُ ِين ِإ ْن شاء ا هُ ِ
الص ِاب ِرين ( )102فل هام أ ْسلام وت هل ُه لِ ْلج ِب ِ
ي ( )103وناد ْينا ُه
هلل من ه
ُ
ِ
الرؤْ يا ِإنها كذلِك ن ْج ِزي ا ُْمل ْح ِسنِي (ِ )105إ هن هذا هلُو ا ْلبال ُء ا ُْمل ِبيُ
يم ( )104قدْ صده ْقت ُّ
أ ْن يا ِإ ْبراه ُ
( )106وفد ْينا ُه ِب ِذ ْب ٍح ع ِظ ٍ
يم (( ﴾)107الصافات)
وهكذا مجيع أهل اهلل من املالئكة واألنبياء واملقربي ـ عليهم الصالة والسالم ـ فإهنم ل
يامرسوا يف حياهتم مجيعا إال ما يقتضيه اخلضوع املطلق هلل:
ِ
ِ
يح أ ْن يكُ ون
لقد قال اهلل تعىل يصفهم ،ويصف خضوعهم املطلق هلل ﴿:ل ْن ي ْستنْكف ا ْملس ُ
كْرب فسيح ُرش ُهم ِإلي ِه ِ
ِ ِِ
هلل وال ا ْمل ِ
مجيع ًا﴾
الئك ُة ا ُْملق هر ُبون وم ْن ي ْستن ِْك ْ
ع ْبد ًا هِ
ْ ُ ْ ْ
ف ع ْن عبادته وي ْست ِ ْ
ِ ِ
كْربون ع ْن ِعباد ِت ِه و ُيس ِّب ُحون ُه ول ُه ي ْس ُجدُ ون﴾
(النساء ،)172:وقالِ ﴿:إ هن ا هلذين عنْد ر ِّبك ال ي ْست ِ ُ
ِ
(ألعراف ،)206:وقال ﴿:وله من ِيف السامو ِ
ات و ْاأل ْر ِ
كْربون ع ْن ِعباد ِت ِه
ُ ْ
ض وم ْن عنْد ُه ال ي ْست ِ ُ
ه
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ِ
رسون﴾ (االنبياء)19:
وال ي ْست ْح ُ
انظر ..هؤالء املقربون املوصوفون يف هذه اآليات كلهم وصفوا بالعبودية املطلقة هلل ،فهم
ال يستكربون عنها وال يأنفون وال يتعاظمون وال يستحرسون( )1فيعيون وينقطعون.
وهلذا ،فإن أعظم رشف يناله املؤمن ويستحق به تقريب اهلل هو أن تصح نسبته إىل العبودية
هلل..
ِ
الر ْمح ِن ا هل ِذين ي ْم ُشون عىل
فاهلل تعاىل يرشف عباده املقربي بنسبته إليه ،فيقول ﴿:وعبا ُد ه
اجل ِ
ْاأل ْر ِ
ض ه ْون ًا و ِإذا خاطب ُه ُم ْ
اه ُلون قا ُلوا سالم ًا﴾ (الفرقان ،)63:ويقول ﴿:ع ْين ًا ي ْرش ُب ِهبا
هلل ُيف ِّج ُروهنا ت ْف ِجري ًا﴾ (االنسان)6:
ِعبا ُد ا هِ
ِ
اجتن ُبوا الطهاغُ وت أ ْن ي ْع ُبدُ وها وأنا ُبوا
وهو جيعل البشارة املطلقة لعباده ،فيقول ﴿:وا هلذين ْ
هلل هلم ا ْلب ْرشى فب ِّرش ِعب ِ
اد﴾ (الزمر)17:
ِإىل ا هِ ُ ُ ُ
ْ
وهو جيعل األمن املطلق هلم فقال ﴿:يا ِعب ِ
ف عل ْيكُ ُم ا ْلي ْوم وال أ ْن ُت ْم حتْز ُنون﴾
اد ال خ ْو ٌ
(الزخرف)68:
وهو يعزل الشيطان عن سلطانه عليهم خاصة وجعل سلطانه عىل من تواله وأرشك به
فقالِ ﴿:إ هن ِعب ِ
ادي ل ْيس لك عل ْي ِه ْم ُس ْلط ٌ
ان ِإ هال م ِن اتهبعك ِمن ا ْلغ ِاوين﴾ (احلجر ،)42:وقال﴿:
ِإ هن ِعب ِ
ادي ل ْيس لك عل ْي ِه ْم ُس ْلط ٌ
ان وكفى ِبر ِّبك و ِكي ً
ال﴾ (االرساء)65:
وهو يثني عىل أرشف خلقه وأكرمهم هبذا الوصف ،فيقول عن إبراهيم وإسحق
ِ
ويعقوب ﴿:وا ْذكُ ْر ِعبادنا ِإ ْبر ِاهيم و ِإ ْسحاق وي ْع ُقوب ُأ ِ
(ص)45:
ويل ْاأل ْيدي و ْاأل ْبص ِار﴾ ّ
ِ
(ص)17:
اب﴾ ّ
رب عىل ما ي ُقو ُلون وا ْذكُ ْر ع ْبدنا د ُاود ذا ْاأل ْيد ِإ هن ُه أ هو ٌ
ويقول عن داودْ ﴿:
اص ِ ْ
ِ
ِ
(ص)30:
اب﴾ ّ
ويقول عن سليامن ﴿:ووه ْبنا لد ُاود ُسل ْيامن ن ْعم ا ْلع ْبدُ ِإ هن ُه أ هو ٌ
ويقول عن أيوب ﴿:و ُخ ْذ ِبي ِدك ِضغْث ًا ف ْ ِ
ارض ْب ِب ِه وال حتْن ْث ِإنها وجدْ نا ُه ص ِابر ًا ِن ْعم ا ْلع ْبدُ
( )1يقال حرس واستحرس :إذا تعب وأعيا.

160

ص)44:
اب﴾ ( ّ
ِإ هن ُه أ هو ٌ

ويقول عن املسيحِ ﴿:إ ْن ُهو ِإ هال ع ْبدٌ أنْع ْمنا عل ْي ِه وجع ْلنا ُه مث ً
ال لِبنِي ِإ ْرسائيل﴾

(الزخرف)59:
ويقول عن أكرم خلقه وأعالهم منزلة ،فيقول ذاكرا أرشف مقاماته مقام تنزل القرآن﴿:
ب ِممها نزه ْلنا عىل عب ِدنا ف ْأ ُتوا ِبسور ٍة من ِم ْث ِل ِه وادعُ وا ُشهداءكُ م ِمن د ِ
و ِإ ْن كُ ْن ُت ْم ِيف ر ْي ٍ
هلل ِإ ْن كُ ْن ُت ْم
ون ا هِ
ْ ْ ُ
ْ
ِّ ْ
ْ
ُ
ص ِ
اد ِقي﴾ (البقرة ،)23:ويقول ﴿:تبارك ا هل ِذي نزه ل ا ْل ُف ْرقان عىل ع ْب ِد ِه لِيكُ ون لِ ْلعاملِي ن ِذير ًا﴾
(الفرقان ،)1:ويقولْ ﴿:
هلل ا هل ِذي أنْزل عىل ع ْب ِد ِه ا ْل ِكتاب ولْ ْجيع ْل ل ُه ِعوجا﴾
احل ْمدُ هِ
ات لِي ْخ ِرجكُ م ِمن ال ُّظ ُلام ِ
ات بين ٍ
(الكهف ،)1:ويقولُ ﴿:هو ا هل ِذي ينزِّ ُل عىل عب ِد ِه آي ٍ
ت ِإىل الن ِ
ُّور
ُ
ِّ
ْ
ُ
ْ
هلل ِبكُ م لرؤُ ٌ ِ
يم﴾ (احلديد)9:
وف رح ٌ
و ِإ هن ا ه ْ

هلل يدْ عُ و ُه كا ُدوا
ويف مقام دعوته إىل اهلل ،وخضوعه املطلق هلل فيها يقول ﴿:وأ هن ُه هملا قام ع ْبدُ ا هِ
يكُ و ُنون عل ْي ِه لِبد ًا﴾ (اجلـن)19:
ويذكر تكريمه له برحلة اإلرساء ،فيقولُ ﴿:س ْبحان ا هل ِذي أ ْرسى ِبع ْب ِد ِه ل ْي ً
ال ِمن ا ْمل ْس ِج ِد
احلرا ِم ِإىل ا ْملس ِج ِد ْاأل ْقىص ا هل ِذي باركْنا حوله لِ ُن ِريه ِمن آي ِاتنا ِإ هنه ُهو ِ
ْ
يع ا ْلب ِص ُري﴾ (االرساء)1:
السم ُ
ُ
ْ ُ ُ ْ
ه
ْ
وهلذا ،فإن رسول اهلل  كان يعتقد أن أعظم مدح وإطراء يطرى به هو أن تذكر عبوديته
هلل ..فالعبودية أرشف وصف يناله العابد هلل.
لقد ورد يف احلديث قوله ( :ال تطروين كام أطرت النصارى املسيح ابن مريم فإنام أنا
عبد ،فقولوا عبد اهلل ورسوله)(،)1
ويف حديث آخر( :لو شئت لسارت معي جبال الذهب ،أتاين ملك إىل حجرة الكعبة،
فقال :إن ربك يقرئك السالم ،ويقول لك :إن شئت كنت نبيا ،ملكا وإن شئت نبيا عبدا ،فأشار

( )1رواه البخاري.
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إىل جربيل :أن ضع نفسك ،فقلت :نبيا عبدا)()1

قلت :أال ترى أن ما ذكرته من وصف حممد بالعبودية وما تقتضيه من تكاليف يتناىف مع
ما يذكره العارفون من أن العبد يصل يف رحلته إىل اهلل إىل مقام تسقط عنه فيه التكاليف ،وترتفع
عنه بالتايل العبودية؟
امحر وجهه ،وبدا عليه غضب ،وقال :من قال من العارفي ذلك؟ ..إن العارفي أعظم
من أن يقعوا يف مثل هذه الرتهات ..لقد صحبت الكثري منهم ،وعرفت يف التاريخ سري أكثرهم،
ول أرهم يرددون إال ما قاله أبو احلسي النوري عندما قال( :من رأيته يدعي مع اهلل عز وجل حالة
خترجه عن حد علم رشعي ،فال تقربنه ،ومن رأيته يدعي حالة باطنة ال يدل عليها ويشهد هلا
حفظ ظاهر فاهتمه عىل دينه) ..وهكذا كل العارفي واملقربي من أهل اهلل أهل الوارثة الكاملة.
قلت :ولكن أال ترى يف خضوع الرسوم والطقوس ما يشغل صاحبه عن خضوع
القلب ..أليس املطلوب يف العبادة قلب اإلنسان؟
قال :املطلوب يف العبادة اإلنسان بكل لطائفه ..ال قلب اإلنسان وحده ..فاخلاضع هو
الذي خضع كل كيانه هلل ،فصار يردد ما كان يقوله رسول اهلل  حي كان يقول وهو ساجد:
أسلمت ،أنت رِّب ،خشع سمعي وبرصي وخمي وعظمي
آمنت ولك
(اللهم لك
ُ
ركعت وبك ُ
ُ
ت به قدمي هلل رب العاملي)()2
وعصبي وما استق هل ْ

وحي كان يقول وهو مستلق عىل فراشه ليؤدي ما أمر به من النوم حفاظا عىل طاقات
جسده( :اللهم إين أسلمت نفيس إليك ووجهت وجهي إليك ،وفوضت أمري إليك ،وأجلأت
ظهري إليك ،رغبة ورهبة إليك ،ال ملجأ وال منجا منك إال إليك ،آمنت بكتابك الذي أنزلت،
ونبيك الذي أرسلت ،فإن مت من ليلتك مت وأنت عىل الفطرة ،واجعلهن من آخر كالمك،
( )1رواه البيهقي.
ِ
( )2رواه أمحد وابن ح هبان وابن ُخزيمة.
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قال :فرددهتن ألستذكرهن فقلت :آمنت برسولك الذي أرسلت .قال :ال ،وبنبيك الذي
أرسلت)()1

قلت :إن ما ذكرته من ارتباط الكامل اإلنساين باخلضوع املطلق قد ال يسلم لك ،فالكامل
ـ يف منطق البرش ـ هو من حترر ال من خضع.
نظر إىل السامء بعي ممتلئة دموعا كان حياول دفعها بكل جهده ،ثم أنشد بلحن عذب:
رشف النفوس دخوهلا يف رقهم ..والعبد حيوي الفخر بالتمليك
قلت :ما تقصد؟
قال :أرأيت لو أوقفك ملك امللوك ببابه ،وأذن لك كل حي بزيارته ،واحلديث معه ،وأنت
مع كل ذلك تتمتع بفضله وبره وإحسانه ولطفه ال ينقصك يشء من كل ذلك ..ثم قال لك حمذرا:
إياك أن ترغب عني إىل غريي ممن ال يزيدك إال أملا وشقاء وعناء ..أكان يف قوله هذا ما يُض
بحقيقتك وحريتك؟
قلت :ما دمت أجد كل حاجاِت عنده ،وما دامت كل لطائفي تغذى بربه ،فمن الغبن أن
أنرصف عنه إىل سواه.
قال :فهذه هي العبودية ،وهذا هو رس اخلضوع ..فاخلضوع هلل حترر ممن سواه من
الشهوات واألهواء والشياطي التي تقيد اإلنسان بأبشع أنواع القيود.
بينام نحن كذلك إذ قدم ابن له حيمل كتابا ،وأخذ يقول ،وكأنه خياطبني :اسمع ما ورد يف
هذا الكتاب.
قال ذلك ،ثم أخذ يقرأ بخشوع ال يقل عن خشوع أبيه :ولقد صدق بعض العارفي ملا
قال له بعض األمراء :سلني حاجتك ،فقال له العارف :كيف تقول يل هذا ،ويل عبدان مها سيداك،
فقال :ومن مها؟ قال :احلرص واهلوى ،فقد غلبتهام وغلباك ،وملكتهام وملكاك ..وقال بعضهم
( )1رواه البخاري ومسلم.
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لبعض الشيوخ :أوصني ،فقال له :كن ملكا يف الدنيا تكن ملكا يف اآلخرة ،قال :وكيف أفعل
ذلك؟ فقال :ازهد يف الدنيا تكن ملكا يف اآلخرة ..معناه اقطع حاجتك وشهوتك عن الدنيا ،فإن
امللك يف احلرية واالستغناء)()1

أغلق الكتاب ،وراح إىل سبيله ،سألت زين العابدين عن ابنه هذا ،فقال :هذا ابني
األصغر ،وقد سميته عىل جد من أجدادي كان اسمه الباقر( ،)2وهو رجل مجع اهلل له بي العلم
والعبادة ،وقد سألت اهلل أن يكون كجده عاملا عابدا ..فال خري يف علم ال يصحبه عبادة ،وال يف
عبادة ال يصحبها علم.
قلت :لكنه ل حيينا ..أم أنك أمهلت تأديبه يف هذا؟
قال :ال ..أنا ل أمهل تأديبه ..وال هو قرص يف األدب ..ولكنه ـ كام تراه ـ مشغول بالعوال
التي توحي له هبا الكلامت ..فلذلك انشغل هبا عن غريها ،أو غاب هبا عن غريها ..ولو رآك يف
غري هذه احلال حلياك وتعامل معك بام يقتضيه األدب من املعامالت.
قلت :ال بأس ..فلنرجع إىل موضوعنا ..لقد عرفت أن اخلضوع ال يعني إال اكتامل
احلرية ..وعرفت ـ بناء عىل ذلك ـ أن اإلنسان الكامل هو الذي اكتملت له العبودية ،ألنه ال تكتمل
حريته إال بذلك ..ولكني أرى القرآن يصف كل يشء بالعبودية هلل ..ففي القرآنِ ﴿:إ ْن كُ ُّل م ْن
ِيف السامو ِ
ات و ْاأل ْر ِ
الر ْمح ِن ع ْبدً ا (( ﴾)93مريم) ،وبذلك يدخل املؤمن والكافر يف
ض ِإ هال آ ِِت ه
ه
هذا الرشف..
ادي هؤُ ِ
ول أأ ْن ُتم أ ْضل ْل ُتم ِعب ِ
ومثل ذلك ﴿:ويوم حي ُرش ُهم وما يعبدُ ون ِمن د ِ
هلل في ُق ُ
الء
ون ا هِ
ْ ُ
ُْ
ْ
ْ
ْ ْ ُ ْ
الس ِبيل﴾ (الفرقان ،)17:فقد اعتربهم عبيدا له مع كوهنم من أهل الضالل.
أ ْم ُه ْم ض ُّلوا ه
اطر السامو ِ
ومثل ذلكُ ﴿:ق ِل ال هلهم ف ِ
ض ع ِال ا ْلغ ْي ِ
ات و ْاأل ْر ِ
بو ه
الشهاد ِة أنْت ْحتكُ ُم ب ْي
ه
ُ ه
( )1املقصد األسنى.67:
( )2أشري به إىل اإلمام الباقر أحد أئمة أهل البيت الكبار.
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ِعب ِ
ادك ِيف ما كا ُنوا ِف ِيه خيْت ِل ُفون﴾ (الزمر)46:
هلل ن ْت ُلوها عل ْيك ِب ْ
هلل ُي ِريدُ ُظ ْل ًام لِ ْلعاملِي﴾ (آل
احل ِّق وما ا هُ
ات ا هِ
ومثلها مجيعاِ ﴿:ت ْلك آي ُ
عمران ..)108:وغريها من اآليات التي تنسب هذا الرشف لكل الكائنات ..والتي يدخل فيها
صاحلها ومنحرفها ،وطيبها وخبيثها ..فأي امتياز بعد هذا ملحمد ،وملن ذكرت من األنبياء
والصاحلي من وصف القرآن هلم بالعبودية؟
قال :العبودية ـ كام عرفت ـ تعني اخلضوع املطلق ..فالطريق املعبد ال يكون معبدا إال إذا
كان مذلال بوطء األقدام ..والعبودية هبذا تشمل كل يشء ..فكل ما خلق اهلل خاضع هلل ابتداء
وانتهاء ..وجودا واستمرار وجود ..فاهلل هو القيوم القائم بنفسه املقيم لغريه ..ومن كان هبذه
الصفة كان عبدا ال حمالة ريض أم ل يرض.
قلت :فام الرشف الذي ناله من ذكرت من العباد؟
قال :رشف الرىض بالعبودية ..ورشف السري االختياري حسب مقتضياهتا ..ففرق بي
عبد ال هم له إال التفكري يف اإلباق من رق سيده ،بل ال حلم له يف حياته إال هذا اإلباق ..وبي
عبد استسلم استسالما كليا ملواله ،بل هو يعترب وقوعه يف عبودية مواله هي الرشف الذي ال
رشف فوقه ،والعزة التي ال عزة فوقها.
قدم ابنه ،وهو حيمل كتابا ..وراح يقرأ من غري أن يلتفت إلينا( :قال بعض العارفي :من
ادعى العبودية ،وله مراد باق فهو كاذب يف دعواه ،إنام تصح العبودية ملن أفنى مراداته وقام بمراد
سيده ،يكون اسمه ما يسمى به ،ونعته ما حيل به ،إذا دعي باسمه أجاب عن العبودية ،فال اسم له

وال رسم وال جييب إال ملن يدعوه بعبودية سيده)

()1

قال ذلك ،ثم انرصف كام فعل يف املرة األوىل ،قلت :ما شأن الباقر ..ما باله يأِت ،ثم
رسعان ما يذهب..
( )1غذاء األلباب يف رشح منظومة اآلداب.
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ابتسم زين العابدين ،وقال :لقد ذكرت لك أنه مشغول بعوال الكلامت التي يسمعها أو
يقرؤها ..إنه ـ أحيانا ـ يوقظني ليال ليسمعني لطيفة من لطائف العلم ،أو حقيقة من حقائق املعرفة.
قلت :بورك لك فيه ..وال أرى إال أن له شأنا..
ل يلتفت زين العابدين ملا ذكرت ..بل راح يكمل حديثه ،وكأنه ل يقاطع بيشء ،قال :لقد
فرق القرآن يف أسلوبه بي العبودية املطلقة عن رشط الرضا ،وبي العبودية املقيدة به ..ولذلك لن
يصعب عليك أن تدرك الفرق بي العبوديتي.
قلت :فهل حتقق حممد هبذا اخلضوع املطلق هلل؟
قال :ليس هناك يف الدنيا من حتقق به مثل حممد  ..لقد كان يمثل اخلضوع املطلق هلل يف
أجىل تصوراته ..إنه ل خيرت إال ما اختار اهلل له ،ول يسلك يف حياته إال السبل التي أمره اهلل
بسلوكها..
لقد قىض حممد  حياته جنديا هلل ..ال ينفذ إال ما يأمره اهلل به ..وهو يف كل ذلك ممتلئ
شوقا وفرحا ورسورا ..ال يصيبه ما يصيب الناس من الكلل وامللل ،وال يصيبه ما يصيبهم من
األلفة والضجر.

القنوت
قلت :عرفت الركن األول من أركان العبادة ..فام الركن الثاين؟
قال :القنوت..
قلت :ما القنوت؟ ..أتراه ذلك الذي يقال يف الصالة.
قال :القنوت هو أن تعطي لكل لطيفة من لطائفك حقها من العبودية ،وأن تعمر كل وقت
من أوقاتك بالعبودية املرتبطة به.
عبودية اللطائف:
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قلت :فام عبودية اللطائف؟
قال :لقد خلق اهلل اإلنسان مركبا من لبنات كثرية ..ولكل لبنة قبلتها اخلاصة التي تتوجه
من خالهلا بالعبودية إىل اهلل ..فمن وجه لطائفه إىل القبلة التي أمره اهلل بالتوجه هبا إليها ،فقد حقق
هلا حقها من العبودية.
لقد ذكر رسول اهلل  ذلك ،وحث عليه ،ومارسه ،ودعا الناس إىل ممارسته ،لقد جاء يف
احلديث أن رسول اهلل  قال( :إنه خلق كل إنسان من بني آدم عىل ستي وثالثامئة مفصل ،فمن
كرب اهلل ،ومحد اهلل ،وهلل اهلل ،وسبح اهلل ،واستغفر اهلل ،وعزل حجرا عن طريق الناس ،أو شوكة،
أو عظام عن طريق الناس ،وأمر باملعروف ،أو هنى عن منكر عدد تلك الستي وثالثامئة السالمى،
فإنه يميش يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار)()1

ويف حديث آخر ،قال ( :كل سالمى من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس:
يعدل بي االثني صدقة ويعي الرجل يف دابته فتحمله عليها أو يرفع له عليها متاعه صدقة
والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة متشيها إىل الصالة صدقة ومتيط األذى عن الطريق صدقة)
()2

وذكر  أن (اإليامن بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة :فأفضلها قول ال إله إال اهلل
وأدناها إماطة األذى الطريق .واحلياء شعبة من اإليامن)
ولذلك نرى يف النصوص الداللة عىل أفعال اخلري الكثرية ،واعتبارها من األعامل الصاحلة
املقربة إىل اهلل ،كام قال  يف احلديث اجلامع الدال عىل ذلك( :كل معروف صدقة)(:)3
ومن ذلك ما أخرب به من قصة الرجل الذي سقى كلبا ،فغفر له بسبب ذلك ،قال :
(بينام رجل يميش بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فرشب ثم خرج فإذا كلب يلهث
( )1رواه مسلم.
( )2رواه البخاري ومسلم.
( )3رواه البخاري.
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يأكل الثرى من العطش .فقال الرجل :لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني
فنزل البئر فمأل خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر اهلل له فغفر له) قالوا :يا
رسول اهلل إن لنا يف البهائم أجرا؟ فقال( :يف كل كبد رطبة أجر)()1

ومنه ما أخرب به يف قوله ( :لقد رأيت رجال يتقلب يف اجلنة يف شجرة قطعها من ظهر
الطريق كانت تؤذي املسلمي)()2

ومنه قوله ( :ما من مسلم يغرس غرسا إال كان ما أكل منه له صدقة وما رسق منه له
صدقة وال يرزؤه أحد إال كان له صدقة)()3

ومنه قوله ( :ما منكم من أحد إال سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترمجان فينظر أيمن منه
فال يرى إال ما قدم وينظر أشأم منه فال يرى إال ما قدم وينظر بي يديه فال يرى إال النار تلقاء
وجهه فاتقوا النار ولو بشق مترة فمن ل جيد فبكلمة طيبة)()4

ومنه قوله ( :إن اهلل لريىض عن العبد أن يأكل األكلة فيحمده عليها أو يرشب الرشبة
فيحمده عليها)()5

ومنه قوله ( :عرضت عيل أعامل أمتي حسنها وسيئها فوجدت يف حماسن أعامهلا األذى
يامط عن الطريق ووجدت يف مساوئ أعامهلا النخاعة تكون يف املسجد ال تدفن)()6

ومنه قوله ( :أربعون خصلة أعالها منيحة العنز( )7ما من عامل يعمل بخصلة منها

( )1رواه البخاري ومسلم.
( )2رواه مسلم.
( )3رواه مسلم.
( )4رواه البخاري ومسلم.
( )5رواه مسلم.
( )6رواه مسلم.
( )7املنيحة :أن يعطيه إياها ليأكل لبنها ثم يردها إليه.
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رجاء ثواهبا وتصديق موعودها إال أدخله اهلل هبا اجلنة)()1

وكان  يوجه كل واحد من أصحابه إىل العبادة املتناسبة معه:
ومن ذلك ما روي عن أِّب ذر قال :قلت :يا رسول اهلل أي األعامل أفضل؟ قال( :اإليامن
باهلل واجلهاد يف سبيله) قلت :أي الرقاب أفضل؟ قال( :أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا) قلت:
فإن ل أفعل؟ قال( :تعي صانعا أو تصنع ألخرق) قلت :يا رسول اهلل أرأيت إن ضعفت عن
بعض العمل؟ قال( :تكف رشك عن الناس فإهنا صدقة منك عىل نفسك)()2

وعنه أن ناسا قالوا :يا رسول اهلل ذهب أهل الدثور باألجور :يصلون كام نصيل
ويصومون كام نصوم ويتصدقون بفضول أمواهلم ،قال( :أوليس قد جعل اهلل لكم ما تصدقون
به :إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبرية صدقة وكل حتميدة صدقة وكل هتليلة صدقة وأمر
باملعروف صدقة وهني عن املنكر صدقة ويف بضع أحدكم صدقة) قالوا :يا رسول اهلل أيأِت أحدنا
شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال( :أرأيتم لو وضعها يف حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها
يف احلالل كان له أجر)()3

وعنه قال قال يل النبي ( :ال حتقرن من املعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه
طليق)()4

وروي أن بني سلمة أرادوا أن ينتقلوا قرب املسجد فبلغ ذلك رسول اهلل  فقال هلم:
(إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب املسجد؟) فقالوا :نعم يا رسول اهلل قد أردنا ذلك ،فقال:
(بني سلمة :دياركم تكتب آثاركم دياركم تكتب آثاركم)()5

( )1رواه البخاري.
( )2رواه البخاري ومسلم.
( )3رواه مسلم.
( )4رواه مسلم.
( )5رواه مسلم.
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وكان رسول اهلل  يوجه نساء املسلامت بأن يتصدقن بام أطقن ،ويقول( :يا نساء
املسلامت ال حتقرن جارة جلارهتا ولو فرسن( )1شاة) ()2

عبودية األوقات:
ما استتم زين العابدين حديثه هذا حتى جاء (الباقر) ،ويف يده كتبه ،وراح يسأل أباه قائال:
لقد رأيت اختالف العلامء يف تفاضل بعض العبادات ..وقد توقفت يف بعضها ،فلم أدرك فضل
بعضها عىل بعض.
قال زين العابدين :وما هي هذه العبادات التي توقف الباقر فيها؟
قال الباقر :الزراعة والصناعة والتجارة ..فإين بعد البحث املضني ل أعرف أي عبادة من
هذه العبادات أفضل من غريها.
ذلك أين وجدت رسول اهلل  يقول يف الزراعة( :ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع
زرعا فيأكل منه طري أو إنسان أو هبيمة إال كان له به صدقة)
ووجدته يقول يف الصناعة( :ما أكل أحد طعاما قط خريا من أن يأكل من عمل يده ،وإن
نبي اهلل داود عليه السالم كان يأكل من عمل يده)
ووجدته يقول يف التجارة( :التاجر الصدوق حيرش مع النبيي والصديقي والشهداء)
قال زين العابدين :أراك نسيت حديث النيات ..أل تكن حتفظه وتبحث عن معانيه؟
قال الباقر :بىل ..وهل يدخل يف هذا الباب؟
ٍ
امريء ما نوى
قال زين العابدين :أجل ..أل يقل ( :إنام األعامل بالنيات ،وإنام لكل
فمن كانت هجرته إىل اهلل ورسوله فهجرته إىل اهلل ورسوله ،ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها ،أو

( )1الفرسن من البعري كاحلافر من الدابة ،وربام استعري يف الشاة.
( )2رواه البخاري ومسلم.
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ٍ
امرأة ينكحها فهجرته إىل ما هاجر إليه)()1
قال الباقر :بىل ..واحلديث متفق عىل تصحيحه.
قال زين العابدين :فاألعامل مطلقة ..يدخل فيها كل ما يامرسه اإلنسان من ترصفات.
قال الباقر :أعرف ذلك ..ولكني أسأل عن أفضل األعامل ،ال عن النيات.
قال زين العابدين :األعامل الفاضلة حتدد بشيئي :النيات ،واألوقات ..فاألعامل الصاحلة
تربو درجاهتا بالنيات الصاحلة ،وعندما تعمل يف أوقاهتا املحددة.
قال الباقر :أتدري يا أبت ..إن ما ذكرته من األوقات ذكرين بنص كتبه بعض العلامء ..إن
أذنت يل ،وأذن يل ضيفك الكريم قرأته لكام.
قال زين العابدين :اقرأ يا ولدي ..فنحن ل نكن نتكلم إال يف هذا الباب.
فتح الباقر الكتاب ،وراح يقرأ(( :)2أفضل العبادة العمل عىل مرضاة الرب يف كل وقت
بام هو مقتىض ذلك الوقت ووظيفته ،فأفضل العبادات يف وقت اجلهاد :اجلهاد ،وإن آل إىل ترك
األوراد ،من صالة الليل وصيام النهار ،بل ومن ترك إمتام صالة الفرض ،كام يف حالة األمن.
واألفضل يف وقت حضور الضيف القيام بحقه ،واالشتغال به عن الورد املستحب.
واألفضل يف أوقات السحر :االشتغال بالصالة والقرآن ،والدعاء والذكر واالستغفار.
واألفضل يف وقت اسرتشاد الطالب ،وتعليم اجلاهل :اإلقبال عىل تعليمه واالشتغال به.
واألفضل يف أوقات األذان :ترك ما هو فيه من ورده ،واالشتغال بإجابة املؤذن.
واألفضل يف أوقات الصلوات اخلمس :اجلد والنصح يف إيقاعها عىل أكمل الوجوه،
واملبادرة إليها يف أول الوقت ،واخلروج إىل اجلامع .وإن بعد كان أفضل.
واألفضل يف أوقات رضورة املحتاج إىل املساعدة باجلاه ،أو البدن ،أو املال :االشتغال
( )1رواه البخاري ومسلم.
( )2ما نذكره هنا من كالم ابن القيم منقول بترصف من (مدارج السالكي 91/1 :وما بعدها)
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بمساعدته ،وإغاثة هلفته ،وإيثار ذلك عىل أورادك وخلوتك.
واألفضل يف وقت قراءة القرآن :مجعية القلب واهلمة عىل تدبره وتفهمه ،حتى كأن اهلل
تعاىل خياطبك به ،فتجمع قلبك عىل فهمه وتدبره ،والعزم عىل تنفيذ أوامره أعظم من مجعية قلب
من جاءه كتاب من السلطان عىل ذلك.
واألفضل يف وقت الوقوف بعرفة :االجتهاد يف التُضع والدعاء والذكر دون الصوم
املضعف عن ذلك.
واألفضل يف أيام عرش ذي احلجة :اإلكثار من التعبد ،ال سيام التكبري والتهليل والتحميد.
فهو أفضل من اجلهاد غري املتعي.
واألفضل يف العرش األخري من رمضان :لزوم املسجد فيه واخللوة واالعتكاف دون
التصدي ملخالطة الناس واالشتغال هبم ،حتى إنه أفضل من اإلقبال عىل تعليمهم العلم،
وإقرائهم القرآن ،عند كثري من العلامء.
واألفضل يف وقت مرض أخيك املسلم أو موته :عيادته ،وحضور جنازته وتشييعه،
وتقديم ذلك عىل خلوتك ومجعيتك.
واألفضل يف وقت نزول النوازل وأذاة الناس لك :أداء واجب الصرب مع خلطتك هبم،
دون اهلرب منهم ،فإن املؤمن الذي خيالط الناس ليصرب عىل أذاهم أفضل من الذي ال خيالطهم
وال يؤذونه.
واألفضل خلطتهم يف اخلري ،فهي خري من اعتزاهلم فيه ،واعتزاهلم يف الرش ،فهو أفضل
من خلطتهم فيه .فإن علم أنه إذا خالطهم أزاله أو قلله فخلطتهم حينئذ أفضل من اعتزاهلم.
فاألفضل يف كل وقت وحال :إيثار مرضاة اهلل يف ذلك الوقت واحلال .واالشتغال
بواجب ذلك الوقت ووظيفته ومقتضاه)
بعد أن قرأ الباقر النص سألته :فهل حتقق حممد بكل هذا؟
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رأيت وجهه قد تغري تغريا شديدا ،وقال :كيف تقول هذا ..إن حممدا  هو املعلم األكرب
لعبادة اهلل ..وهو أعرف العارفي باهلل ..وهو أعبد العابدين هلل.
قلت :إن العبادة كام اصطلحت عليه األعراف هي الصالة والذكر وقراءة القرآن
والصيام ..فكيف تعمم العبادة هبذا الشكل؟
قال :أنا ل أعمم ،بل القرآن الكريم مؤدب رسول اهلل  ومعلمه ،ومؤدب األمة
رب أ ْن ُتو ُّلوا ُو ُجوهكُ ْم
ومعلمها ،هو الذي علمنا علم ذلك ..فاهلل تعاىل يقول يف القرآن ﴿:ل ْيس ا ْل ِ ه
هلل وا ْليو ِم ْاآل ِخ ِر وا ْمل ِ
ِ
ِقبل ا ْمل ْ ِ ِ
الئك ِة وا ْل ِكت ِ
اب والن ِهب ِّيي وآتى ا ْملال
رب م ْن آمن ِبا هِ ْ
رشق وا ْملغ ِْر ِب ولك هن ا ْل ِ ه

ِ
ِ
يل و ِ ِ
الرق ِ
اب وأقام ال هصالة وآتى
السائلي و ِيف ِّ
الس ِب ِ ه
عىل ُح ِّبه ذ ِوي ا ْل ُق ْربى وا ْليتامى وا ْملساكي وا ْبن ه
ِ
ِ ِ
ِ
الُض ِاء و ِحي ا ْلب ْأ ِ
س ُأول ِئك ا هل ِذين
الزه كاة وا ُْملو ُفون ِبع ْهده ْم ِإذا عاهدُ وا و ه
الص ِاب ِرين يف ا ْلب ْأساء و ه ه
صد ُقوا و ُأول ِئك ُه ُم ا ُْملت ُهقون﴾ (البقرة)177:
رب ِبأ ْن ت ْأ ُتوا
وهو يرد عىل الذين يغالون يف الطقوس ،وينسون احلقائق قائال ﴿:ول ْيس ا ْل ِ ُّ
ِ
ا ْل ُب ُيوت ِم ْن ُظ ُه ِ
هلل لع هلكُ ْم ُت ْف ِل ُحون﴾
رب م ِن اتهقى و ْأ ُتوا ا ْل ُب ُيوت ِم ْن أ ْبو ِاهبا وات ُهقوا ا ه
ورها ولك هن ا ْل ِ ه
(البقرة)189 :
وهو يرد عىل الذين ُّيتمون بالقرابي ،ويغفلون عن التقوى التي هي األصل يف التقربات،
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ربوا
فيقول ﴿:ل ْن ينال ا ه
حلو ُمها وال دماؤُ ها ولك ْن ينا ُل ُه ال هت ْقوى منْكُ ْم كذلك س هخرها لكُ ْم ل ُتك ِّ ُ
هلل ُ ُ
هلل عىل ما هداكُ ْم وب ِّ ِ
رش ا ُْمل ْح ِسنِي﴾ (احلج)37:
ا ه
قلت :وعيت هذا ..ولكني أرى قوما من الناس يرددون ما تردد أنت وأبوك ..وهم ال
يقصدون من ذلك إال ما يقصده الكساىل من هترهبم من مشاق التكاليف ،خاصة ما كان منها من
قبيل النوافل ،فهم ال يقومون ليال ،وال يصومون هنارا ،وال يذكرون اهلل إال قليال ..فإذا ما عوتبوا
يف ذلك ذكروا عن العبادة ما ذكرت.
قال :كيف تقول هذا فيمن نزل عليه قوله تعاىل ﴿:و ِمن ال هل ْي ِل فته هجدْ ِب ِه ن ِافل ًة لك عسى
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أ ْن ي ْبعثك ر ُّبك مقام ًا حم ُْمود ًا﴾ (االرساء ،)79:ونزل عليه قبلها قوله تعاىل ﴿:يا أ ُُّّيا ا ُْملزه ِّم ُل ()1
ِ
ص ِم ْن ُه ق ِل ًيال ( )3أ ْو ِز ْد عل ْي ِه ورت ِِّل ا ْل ُق ْرآن ت ْر ِت ًيال (﴾)4
ُق ِم ال هل ْيل ِإ هال ق ِل ًيال ( )2ن ْصف ُه أ ِو ان ُْق ْ
(املزمل)؟
قلت :هذه أوامر ..واألوامر قد تنفذ ،وقد يفرط فيها ..ول نر أحدا من الناس يستدل عىل
فعل فعله بأنه أمر به.
قال :كلهم يصدق عليه ما ذكرت إال حممد  ..فقد متثلت فيه مجيع حروف القرآن
ومعانيه حتى صار قرآنا يميش عىل األرض.
وإن شئت أن أدلك عىل شهادة شافية كافية ،فاكتف بقوله تعاىلِ ﴿:إ هن ر هبك ي ْعل ُم أنهك
هلل ُيقدِّ ُر ال هل ْيل والنههار ﴾ (املزمل:
وم أ ْدنى ِم ْن ُث ُلث ِي ال هل ْي ِل و ِن ْصف ُه و ُث ُلث ُه وط ِائف ٌة ِمن ا هل ِذين معك وا هُ
ت ُق ُ
)20
وقد تظافرت الشهادات الدالة عىل ما دلت عليه هذه اآلية الكريمة:
فعن حذيفة قال :قام النبي  ليلة وهو يصيل يف املسجد ،فقمت أصيل وراءه خييل إيل
أنه ال يعلم ،فاستفتح بسورة البقرة ،فقلت :إذا جاء مائة آية ركع ،فجاءها فلم يركع ،فقلت :إذا
جاء مائتي آية ركع فجاءها فلم يركع ،فقلت :إذا ختمها ركع فختمها فلم يركع فلام ختم ،قال:
(اللهم لك احلمد) ،ثم استفتح آل عمران فقلت :إذا ختمها ركع فختمها ول يركع وقال( :اللهم
لك احلمد) ،ثم استفتح النساء ،فقلت :إذا ختمها ركع ،فختمها فلم يركع وقال( :اللهم لك
احلمد) ثالثا ثم استفتح بسورة املائدة ،فقلت :إذا ختمها ركع ،فختمها فركع فسمعته يقول:
(سبحان رِّب العظيم) ،ويرجع شفتيه فأعلم أنه يقول غري ذلك ،فال أفهم غريه ،ثم استفتح بسورة
األنعام ،فرتكته وذهبت(.)1
وعنه قال :أتيت رسول اهلل  ذات ليلة ألصيل بصالته ،فاستفتح الصالة فقرأ قراءة
( )1رواه عبد الرزاق.
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ليست بالرفيعة وال اخلفيفة ،قراءة حسنة يرتل فيها يسمعنا ،قال :ثم ركع نحوا من سورة قال ثم
رفع رأسه فقال( :سمع اهلل ملن محده ذو اجلربوت وامللكوت والكربياء والعظمة) ،ثم قام نحوا
من سورة ،وسجد نحوا من ذلك حتى فرغ من الطول وعليه سواد من الليل(.)1
وعنه قال :لقد لقيت رسول اهلل  بعد العتمة ،فقلت :يا رسول اهلل ائذن يل أن أتعبد
بعبادتك فذهب وذهبت معه إىل البئر ،فأخذت ثوبه فسرتت عليه ،ووليته ظهري ،ثم أخذ ثوِّب
فسرت عيل حتى اغتسلت ،ثم أتى املسجد فاستقبل القبلة ،وأقامني عن يمينه ،ثم قرأ الفاحتة ،ثم
استفتح سورة البقرة ،وال يمر بآية رمحة إال سأل اهلل ،وال آية ختويف إال استعاذ ،وال مثل إال فكر
حتى ختمها ثم كرب ،فرفع ،فسمعته يقول يف ركوعه( :سبحان رِّب العظيم) ويرد فيه شفتيه حتى
أظن أنه يقول( :وبحمده) ،فمكث يف ركوعه قريبا من قيامه ،ثم رفع رأسه ثم كرب فسجد فسمعته
يقول يف سجوده( :سبحان رِّب األعىل) ويرد شفتيه ،فأظن أنه يقول( :وبحمده) ،فمكث يف
سجوده قريبا من قيامه ،ثم هنض حي فرغ من سجدته فقرأ فاحتة الكتاب ،ثم استفتح (آل
عمران) ال يمر بآية رمحة إال سأل وال مثل إال فكر ،حتى ختمها ،ثم فعل يف الركوع والسجود
كفعل األول ،ثم سمعت النداء بالفجر ،قال حذيفة فام تعبدت عبادة كانت عيل أشد منها(.)2
وعنه ،أنه صىل مع رسول اهلل  من الليل فلام دخل يف الصالة قال( :اهلل أكرب ،سبحان
ذي امللك واجلربوت والكربياء والعظمة) ،ثم قرأ (البقرة) قراءة ليست باخلفيضة وال بالرفيعة،
حسنة يرتل فيها ليسمعنا ،ثم يركع ،فكان ركوعه نحوا من قيامه ،وكان يقول( :سبحان رِّب
العظيم) ثم يرفع رأسه فكان قيامه نحوا من ركوعه وهو يقول( :سمع اهلل ملن محده) ،ثم قال:
(احلمد هلل ذي امللكوت واجلربوت والكربياء والعظمة) ،فكان سجوده نحوا من قيامه ،وكان
يقول (سبحان رِّب األعىل) ثم رفع رأسه ،وكان بي السجدتي نحوا من السجود وكان يقول:
( )1رواه ابن أِّب شيبة.
( )2رواه احلارث بن أسامة.
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(رب اغفر يل ،رب اغفر يل) حتى قرأ (البقرة) و(آل عمران) و(األنعام) ،و(النساء) و(املائدة)
و(األنعام) قال شعبة :ال أدري املائدة ذكر أو األنعام(.)1
وعن ابن مسعود قال :صليت مع رسول اهلل  ليلة ،فلم يزل قائام ،ويف لفظ (فأطال
حتى مهمت بأمر سوء قلنا ما مهمت؟ قال :مهمت أن أقعد وأذر النبي )2()

وعنه ،أنه صىل مع رسول اهلل  يف رمضان ،فركع فقال يف ركوعه( :سبحان رِّب العظيم)
مثل ما كان قائام ،ثم جلس يقول( :رب اغفر يل رب اغفر يل) مثل ما كان قائام ثم سجد فقال:
(سبحان رِّب األعيل) مثل ما كان قائام ،فام صىل إال أربع ركعات حتى جاء بالل إىل الغداة)()3

وعن أم سلمة أهنا قالت ملن سأهلا عن قراءة رسول اهلل  وصالته( :ما لكم ولصالته
وقراءته ،كان يصيل العتمة ثم يسبح ،ثم يصيل بعدها ما شاء اهلل من الليل ثم يرقد) ويف لفظ (كان
يصيل ثم ينام قدر ما صىل ثم يصبح ثم نعتت قراءته ،فإذا هي تنعت قراءة مفرسة حرفا حرفا)()4

وعنها قالت( :كان رسول اهلل  يصيل ثم ينام قد ما صىل ،ثم يصيل قدر ما نام ،ثم ينام
قدر ما صىل حتى يصبح)()5

وعنها قالت :كنت أقوم مع رسول اهلل  ليلة التامم وكان يقرأ (بالبقرة) و(آل عمران)
و(النساء) فال يمر بآية فيها ختويف إال دعا واستعاذ ،وال يمر بآية فيها استبشار إال دعا اهلل تعاىل
ورغب إليه(.)6
وعن ابن عباس أن رسول اهلل  قال( :قال يل جربيل :قد حبب إليك الصالة فخذ منها

( )1رواه ابن مالك ،وأبو احلسن بن الضحاك ،وأبو نعيم.
( )2رواه البخاري ومسلم.
( )3رواه النسائي.
( )4رواه أمحد ،والثالثة ،وأبو احلسن الضحاك.
( )5رواه أبو داود ،والرتمذي ،والنسائي.
( )6رواه أمحد.
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ما شئت)()1

وعنه قال :بت عند خالتي ميمونة ،فصىل رسول اهلل  العشاء ،ثم جاء فصىل أربع
ركعات ،ثم نام ثم قام فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فصىل َخس ركعات ثم صىل ركعتي
ثم نام حتى سمعت غطيطه ،ثم خرج إىل الصالة(.)2
وعن جابر قال :كان رسول اهلل  يتسوك من الليل مرتي ،أو ثالثا ،كلام رقد فاستيقظ
استاك وتوضأ ،وصىل ركعتي أو ركعة(.)3
***
بقيت يف صحبة زين العابدين ثالث سنوات ..وقد عرفت خالهلا أن ألوان العبادة التي
جاء هبا حممد  ل يأت بمثلها دين من األديان ،وال فكر من األفكار.
وعلمت ـ من خالل صحبته ـ علم اليقي أن حممدا  هو سيد العباد ..وأنه لو مجعت
عبودية مجيع العابدين ووزنت بعبودية حممد  لرجحت عبوديته.
قلت :فكيف ظهر لك أن تفارقه؟
قال :بل هو الذي ظهر له أن يفارقني؟
تعجبنا قائلي :كيف ..هل هجرك بعد إدناء ..وقالك بعد حمبة؟
قال :مثله ال يعرف اهلجر ..وال العداوة ..وال البغضاء.
قلت :فكيف فارقك إذن؟
الصالة كان ْت
قال :لقد كان رجال ال يتحرك حركة إال بميزان دقيق ..إن قوله تعاىلِ ﴿:إ هن ه
عىل ا ُْملؤْ ِمنِي ِكتاب ًا م ْو ُقوت ًا﴾ (النساء )103 :ل تكن عنده حمصورة يف الصالة التي يعرفها الناس..

( )1رواه أمحد ،والطرباين ،برجال الصحيح.
( )2رواه البخاري.
( )3رواه الطرباين.
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بل كانت الصالة عنده كل حياته ..فلذلك كانت حياته كلها موقوتة بمواقيتها املضبوطة.
قلت :فهل دق جرس فراقه لك ،ففارقك؟
قال :بل جاءته رسالة من بعض البالد النائية تطلب منه أن يأِت ليبلغ رسالة اهلل ،فراح
يسعى كام سعى ذلك الرجل من أقىص املدينة لينرص رسل اهلل.
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ثالثا ـ الورع
خرجت من كربالء ،قاصدا عاصمة العراق (بغداد) قبل أن يزورها أولئك الظلمة الذين
خربوا بنياهنا ،وقتلوا إنساهنا ،وأتوا بكل معاوهلم ليحطموا حضارهتا ،غري مراعي يف ذلك حرمة،
وال مستجيبي لنداء ضمري.
ويف حي من أحيائها العتيقة قصدت سوقا ..لعله أقدم األسواق عىل األرض ،وأكثرها
عراقة ..كان السالم يطل بأجنحته عليه كام ال يطل عىل أي سوق آخر ،فلم يكن أهله خيشون
متفجرات ،وال قنابل ،وال رشطة ،وال عسكرا ..بل ربام ل يكونوا يسمعون بكل ذلك.
شعرت براحة عظيمة ل أدر هلا سببا ،وأنا أسري يف جنباته أتأمل دكاكينه ،وما يعرض فيها
من خمتلف أنواع السلع قديمها وحديثها.
وقد شد انتباهي عدم ارتفاع األصوات ..فقد كان الباعة كاملشرتين سواء بسواء ال
يعرفون صخبا وال صياحا وال شيئا مما عهدته األسواق ،فصار سنة الزمة فيها.
دخلت أحد الدكاكي ،فرأيت البائع يعرض سلعة من السلع عىل زبون من زبائنه ،وقد
شد انتباهي أن البائع يبالغ يف وصف عيوب السلعة التي يريد أن يبيعها أكثر من مبالغته يف وصف
حماسنها ،وكأنه ال ُّيم ببيعها ،أو كأنه ال يريد أن خترج من دكانه.
لكن املشرتي مع ذلك أرص عىل رشائها ،فاشرتاها ،وخرج ليرتك يل فرصة سؤال البائع
عن رس إحلاحه يف ذكر عيوب سلعته ،فنظر إيل مبتسام ،وقال :يظهر أنك غريب عن هذه البلدة،
أو عن هذا احلي خصوصا.
قلت :أجل ..هذه أول مرة أدخل هذا احلي ،وهذا السوق.
قال :لقد تعاهد أهل هذا السوق عىل أال يقع يف أسواقهم إال ما أمر به رسول اهلل ..
وأال ينتهوا إال عام هنى عنه..
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قلت :فام الذي دفعهم إىل ذلك؟
قال :لقد نزل ببالدنا رجل من ورثة رسول اهلل  يقال له (برش)( ..)1وقد مأل قلوبنا ـ
بكالمه وسلوكه ـ مهابة من الوقوع يف احلرام والشبهات..
لقد دخل عيل مرة هذا الدكان ،فرآين أعرض السلع احلسنة ،وأخفي القبيحة ،فذكرين
بحديث لرسول اهلل  ..جعلته شعاري وديدين يف جتارِت.
لقد ذكر يل أن رسول اهلل  مر برجل يبيع طعام ًا فأعجبه ،فأدخل يده فيه ،فرأى بلالً،
فقال :ما هذا؟ قال :أصابته السامء ،فقال ( :فهال جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس) ..ثم
قال له هذه الكلمة التي هي شعاري ،وشعار أهل هذا السوق مجيعا( :من غشنا فليس منا)()2

لقد كان قوله (ليس منا) بديال عن كل رادع ..فكل مسلم خياف أن يقول له رسول اهلل
 يوم القيامة إذا تعلق به( :لست مني)
وقد حدثني برش ـ ذلك الوارث الورع الفاضل ـ أن النبي  ملا بايع بعض الصحابة عىل
اإلسالم ذهب لينرصف ،فجذب ثوبه ،واشرتط عليه النصح لكل مسلم.
وأخربين عن تأثري هذه الوصية يف ذلك الصحاِّب ،فذكر أنه كان إذا قام إىل السلعة يبيعها
برص عيوهبا للمشترتي ،ثم خريه وقال :إن شئت فخذ ،وإن شئت فاترك ،فقيل له :إنك إذا فعلت
مثل هذا ل ينفذ لك بيع ،فقال( :إنا بايعنا رسول اهلل  عىل النصح لكل مسلم)()3

( )1أشري به إىل برش بن احلارث احلايف ،وهو من أشهر أئمة الورع ،ذكر صاحب املجالس أنه تاب عىل يد اإلمام موسى
الكاظم ،ثم نقل قصة توبته من منهاج الكرامة ،وهي أن اإلمام الكاظم اجتاز عىل داره ببغداد ،فسمع املالهي وأصوات الغناء
والقصب خترج من تلك الدار ،فخرجت جارية وبيدها قاممة البقل ،فرمت هبا يف الدرب :فقال هلا :يا جارية! صاحب هذه
الدار حر أم عبد؟ فقالت :بل حر فقال :صدقت ،لو كان عبدا خاف من مواله! .فلام دخلت قال موالها وهو عىل مائدة السكر:
ما أبطأك علينا؟ فقالت :حدثني رجل بكذا وكذا ،فخرج حافيا حتى لقي موالنا الكاظم عليه السالم فتاب عىل يده.
( )2رواه مسلم.
( )3رواه البخاري ومسلم.
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وأخربين أن واثلة بن األسقع كان واقف ًا فباع رجل ً
ناقة له بثلثامئة درهم ،فغفل واثلة وقد
ذهب الرجل بالناقة ،فسعى وراءه وجعل يصيح به :يا هذا ،اشرتيتها للحم أو للظهر؟ فقال :بل
للظهر ،فقال :إن بخفها نقب ًا قد رأيته ،وإهنا ال تتابع السري ،فعاد فردها فنقضها البائع مائة درهم،
وقال لواثلة :رمحك اهلل أفسدت عيل بيعي ،فقال :إنا بايعنا رسول اهلل  عىل النصح لكل مسلم،
وقال :سمعت رسول اهلل  يقول( :ال حيل ألحد يبيع بيع ًا إال أن يبي آفته ،وال حيل ملن يعلم
ذلك إال تبيينه)()1

وأخربين عن بعض التابعي أنه قال :لو دخلت اجلامع وهو غاص بأهله وقيل يل :من خري
هؤالء؟ لقلت :من أنصحهم هلم؟ فإذا قيل :هذا،قلت :هو خريهم .ولو قيل يل :من رشهم؟
قلت :من أغشهم هلم؟ فإذا قيل :هذا ،قلت :هو رشهم.
بينام نحن كذلك إذ سمعنا جلبة يف السوق ..فسألت التاجر عنها ،فقال :هذا موعد اللقاء
األسبوعي الذي تعود برش أن يقيمه ألهل السوق ليعرضوا فيه مسائلهم عليه ،وليمأل قلوهبم من
املواعظ التي جتدد نشاطهم لعبودية أهل األسواق.
ترك الرجل دكانه مفتوحا ،وسار حيث خطاه إىل حيث جتمع الناس ..رست خلفه ..وقد
دهشت لرتك أهل السوق حماهلم وجتارهتم وزبائنهم وإرساعهم إىل هذا الرجل الذي يدعونه
برشا ..ويلقبونه بالوارث.
كانت سامت الصالح والورع والوقار تظهر جلية عىل برش ..وكأنه برش احلايف قد عاد إىل
الدنيا من جديد ليكون واعظ هذا السوق من أسواق بغداد.
كانت أول كلمة سمعتها منه هو ترديده لقوله ( :كن ورع ًا تكن أعبد الناس)()2

( )1رواه احلاكم والبيهقي وقال احلاكم صحيح اإلسناد.
( )2رواه ابن ماجة بإسناد حسن.
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وقوله ( :ال يبلغ العبد أن يكون من املتقي ،حتى يدع ما ال بأس به حذر ًا مما به بأس)()1
وقوله ( :فضل العلم خري من فضل العبادة ،وخري دينكم الورع)()2

كن فيه استوجب الثواب واستكمل اإليامنُ :خ ُل ٌق يعيش به يف
وقوله ( :ثالث م ْن ه
الناس ،وورع حيجزه عن حمارم اهللِ ،
وحلم ير ُّد به جهل اجلاهل)()3
ثم راح يذكر النامذج من سلوك رسول اهلل  الدال عىل ورعه الشديد الذي ال يضاهيه
فيه أحد من الورعي ،ومن ذلك ما روي أن النبي  وجد مترة يف الطريق فقال( :لوال أين أخاف
أن تكون من الصدقة ألكلتها)()4

ومنها ما روي أن احلسن بن عيل أخذ مترة من متر الصدقة ،فجعلها يف فيه ،فقال النبي :
كخ ،ار ِم هبا ،أما علمت أنها ال نأكل الصدقة ،أو أنها ال حتل لنا الصدقة)()5
كخ ْ
( ْ

ومنها ما ما روي أن امرأة بعثت إىل النبي  بقدح لبن عند فطره وهو صائم ،وذلك يف
طول النهار وشدة احلر ،فرد إليها الرسول( :أنى لك هذا اللبن؟) قالت :من شاة يل ؛ فرد إليها
رسوهلا( :أنى لك هذا الشاة؟) قالت :أشرتيتها من مايل؛ فرشب ،فلام كان من غد ،أتت النبي ،
فقالت :يا رسول اهلل :بعثت إليك بذلك اللبن مرثية لك من طول النهار وشدة احلر ،فرددت فيه
إيل الرسول! فقال النبي ( :بذلك أمرت الرسل قبيل ،أن ال تأكل إال طيبا ،وال تعمل إال
صاحلا)()6

ومنها ما ورد يف احلديث من قوله ( :إين ألنقلب إىل أهيل ،فأجد التمرة ساقطة عىل

( )1رواه الرتمذي وقال :حديث حسن غريب.
( )2رواه الطرباين يف األوسط ،والبزار بإسناد حسن.
( )3رواه البزار.
( )4رواه البخاري ومسلم.
( )5رواه البخاري ومسلم.
( )6رواه ابن أِّب الدنيا يف (الورع) والطرباين يف الكبري واحلاكم وأبو نعيم يف احللية.
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فرايش فأرفعها آلكلها ،ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها)()1

ومنها ما ورد يف احلديث أن النبي  أصابه أرق من الليل ،فقال له بعض نسائه :يا رسول
اهلل أرقت الليلة ،فقال( :إين كنت أصبت مترة حتت جنبي ،فأكلتها وكان عندنا متر من متر الصدقة،
فخشيت أن تكون منه)()2

بعد أن قال هذا وغريه ،نظر إىل املستمعي ،وقال :إن أذن املستمعون أن نخص ملسنا
باحلديث عن هذا فعلنا..
قال رجل من اجلمع :أجل ،عىل أن تأذن لنا أن نسألك بعدها عن بعض املسائل اخلاصة
التي عرضت لنا يف هذا األسبوع.
قال برش :لكم ذلك ..لقد ذكر العلامء أن للورع عن احلرام أربع درجات :درجة العوام،
ودرجة الصاحلي ،ودرجة املتقي ،ودرجة الصديقي( ..)3ولن يكتمل للوارث التحقق بسنة
الورع إال باكتامل هذه املراتب مجيعا.
ورع العوام:
قال رجل من اجلمع :لقد حدثتنا يف مالس سابقة عن درجة العوام ..وذكرت أهنا الدرجة
التي توجب الفسق ملن اقتحمها ،وأن النبي  أشار إليها بقوله( :إن احلالل بي وإن احلرام بي،
وبينهام أمور مشتبهات ،ال يعلمهن كثري من الناس ،فمن اتقى الشبهات استربأ لدينه وعرضه،
ومن وقع يف الشبهات وقع يف احلرام ،كالراعي يرعى حول احلمى يوشك أن يرتع فيه ،أال وإن
لكل ملك محى ،أال وإن محى اهلل حمارمه ،أال وإن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كله،
وإذا فسدت فسد اجلسد كله ،أال وهي القلب)()4
( )1رواه البخاري ومسلم.
( )2رواه أمحد وابن سعد.
( )3انظر :إحياء علوم الدين ،واملحجة البيضاء للفيض الكاشاين.
( )4رواه البخاري ومسلم.
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ونحن نريد منك يف هذا املجلس أن تبي لنا املقاصد اجلليلة التي حيوُّيا هذا احلديث(،)1
قال برش :إن النبي  يذكر يف هذا احلديث قاعدة من أهم قواعد الورع ،بل هو يذكر
األصل اجلامع له ..فهو يذكر أن احلالل املحض بي ال اشتباه فيه ،ومثله احلرام املحض ،ولكن
بي األمرين أمور تشتبه عىل كثري من الناس ،هل هي من احلالل أم من احلرام؟ ..ومثل هذا النوع
ال يعلمه إال الراسخون يف العلم.
قال الرجل :فاذكر لنا أمثلة عن هذه األنواع الثالثة.
قال :أما احلالل املحض :فمثل أكل الطيبات من الزروع ،والثامر ،وهبيمة األنعام ،ورشب
األرشبة الطيبة ،ولباس ما حيتاج إليه من القطن والكتان ،أو الصوف أو الشعر ،وغري ذلك إذا
كان اكتسابه بعقد صحيح كالبيع ،أو بمرياث ،أو هبة.
واحلرام املحض :مثل أكل امليتة ،والدم ،وحلم اخلنزير ،ورشب اخلمر ،ولباس احلرير
للرجال ،ومثل األكساب املحرمة كالربا ،وامليرس ،وثمن ماال حيل بيعه ،وأخذ األموال املغصوبة
برسقة أو غصب أو تدليس أو نحو ذلك.
أما املشتبه :فمثل أكل بعض ما اختلف يف حله أو حتريمه..
قال آخر :لقد ذكر رسول اهلل  أن كال من احلالل واحلرام بي ال شك فيه..
قال برش :أجل ..فقد أنزل اهلل عىل نبيه  الكتاب ،وبي فيه كل ما حتتاجه األمة من
املعارف املرتبطة بأحكام احلالل واحلرام ،قال تعاىل ﴿:وي ْوم ن ْبع ُث ِيف كُ ِّل ُأ هم ٍة ش ِهيد ًا عل ْي ِه ْم ِم ْن
الء ونزه ْلنا عليك ا ْل ِكتاب ِتبيان ًا لِكُ ِّل ٍ
أ ْن ُف ِس ِهم و ِجئْنا ِبك ش ِهيد ًا عىل هؤُ ِ
دى ور ْمح ًة و ُب ْرشى
يشء و ُه ً
ْ
ْ
ْ
ْ
لِ ْل ُم ْس ِل ِمي﴾ (النحل)89:

قال آخر :ولكنا ال نجد يف القرآن الكريم الكثري من الفروع املرتبطة باحلالل واحلرام..
قال برش :لقد حوى القرآن الكريم مامع احلقائق والترشيعات ..أما التفاصيل فقد وكلت
( )1استفدنا املادة العلمية املرتبطة برشح احلديث من (جامع العلوم واحلكم) البن رجب بترصف.
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لرسول اهلل  ..لقد قال اهلل يبي هذه الوظيفة اخلطرية التي وكلت لرسول اهلل  ﴿:وأنْز ْلنا
الذكْر لِ ُتب ِّي لِلن ِ
ِإل ْيك ِّ
كهرون﴾ (النحل)44 :
هاس ما ُنزِّ ل ِإل ْي ِه ْم ولع هل ُه ْم يتف ُ
وقد قال  يبي أداءه الكامل لكل ما أنيط به من التكاليف( :تركتكم عىل بيضاء نقية
ليلها كنهارها ال يزيغ عنها إال هالك)()1

وقد شهد له أصحابه هبذا ..فعن أِّب ذر قال :تويف رسول اهلل  وما طائر حيرك جناحيه
يف السامء إال وقد ذكر لنا منه علام.
وملا شك الناس يف موته  ،قال عمه العباس( :واهلل ما مات رسول اهلل  حتى ترك
السبيل هنجا واضحا ،وأحل احلالل وحرم احلرام ،ونكح وطلق ،وحارب وسال ،وما كان راعي
غنم يتبع هبا رؤوس اجلبال خيبط عليها العضاة بمخبطه ،ويمدر حوضها بيده بأنصب وال أدأب
من رسول اهلل  كان فيكم)()2

ورع الصاحلي:
قال رجل من اجلمع :عرفنا الدرجة األوىل ..وقد سبق لك أن أجبت لنا عن الكثري من
األسئلة املرتبطة هبا ،فحدثنا عن الدرجة الثانية.
قال برش :لقد عرب العلامء عن الدرجة الثانية بأهنا ورع الصاحلي ،فهم يمتنعون عام يتطرق
إليه احتامل التحريم ،ولو رخص املفتي يف التناول بناء عىل الظاهر..
وإىل هذه الدرجة اإلشارة بقوله ( :دع ما يريبك إىل ما ال يريبك)()3

ويف رواية للحديث أن النبي  قال لرجل( :دع ما يريبك إىل ما ال يريبك) ،فقال الرجل:
وكيف يل بالعلم بذلك؟ قال( :إذا أردت أمرا ،فضع يدك عىل صدرك ،فإن القلب يضطرب

( )1رواه أمحد وابن ماجة.
( )2رواه ابن سعد والدارمي.
( )3رواه أ محد ،والرتمذي ،والنسائي ،واب ُن حبان واحلاكم.
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للحرام ،ويسكن للحالل ،وإن املسلم الورع يدع الصغرية خمافة الكبرية)()1
ويف رواية للحديث عن النبي  قيل له :فمن الورع؟ قال( :الذي يقف عند الشبهة)()2

قال رجل من اجلمع :فام ضابط هذه الدرجة؟
قال برش :ضابط هذه الدرجة هي أن تغلب االحتياط ،وأن تبتعد عن محى احلرام قدر ما
أطقت ..فقد قال  لعدي بن حاتم يف الكلب املعلم( :وإن أكل فال تأكل فإين أخاف أن يكون
إنام أمسك عىل نفسه)()3

فقد قال  هذا لعدي بن حاتم عىل سبيل التنزيه ال عىل سبيل اإللزام ،بدليل أنه قال ألِّب
ثعلبة اخلشني( :كل منه) ،فقال :وإن أكل منه؟ فقال( :وإن أكل) ،وذلك ألن حالة أِّب ثعلبة ،وهو
فقري مكتسب ال حتتمل هذا الورع ،وحال عدي كان حيتمله.
قال رجل من اجلمع :لقد ذكرت أن هذا هو ورع الصاحلي ..فكيف نرى بعضهم ،وقد
سئل عن دم البعوض ،فيقول :يسألونني عن دم البعوض وقد قتلوا احلسي ،وسمعت النبي 
يقول( :مها رحيانتاي من الدنيا)()4؟
قال برش :صدق ..فإن التدقيق يف التوقف عن الشبهات إنام يصلح ملن استقامت أحواله
كلها ،وتشاهبت أعامله يف التقوى والورع ،فأما من يقع يف انتهاك املحرمات الظاهرة ،ثم يريد أن
يتورع عن يشء من دقائق الشبه ،فإنه ال حيتمل له ذلك ،بل ينكر عليه.

( )1هذا احلديث ذكره ابن رجب يف (جامع العلوم واحلكم)
( )2رواه الطرباين بإسناد ضعيف.
( )3رواه البخاري ومسلم.
( )4رواه البخاري.
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وقد سأل رجل برش بن احلارث عن رجل له زوجة وأمه تأمره بطالقها( ،)1فقال :إن كان
بر أمه يف كل يشء ،ول يبق من برها إال طالق زوجته فليفعل ،وإن كان يربها بطالق زوجته ،ثم
يقوم بعد ذلك إىل أمه ،فيُضهبا ،فال يفعل.
ورع املتقي:
قال رجل من اجلمع :عرفنا الدرجة الثانية ..فحدثنا عن الدرجة الثالثة.
قال برش :لقد عرب العلامء عن الدرجة الثالثة بأهنا ورع املتقي ،وهي االمتناع عام ال حترمه
الفتوى وال شبهة يف حله ،ولكن خياف منه أداؤه إىل حمرم ،وهو ترك ما ال بأس به خمافة مما به بأس.
وإليه اإلشارة بقوله ( :ال يبلغ العبد درجة املتقي حتى ما ال بأس به خمافة ما به بأس)()2

ومما يروى يف هذا عن بعضهم أنه قال :كنت ساكن ًا يف بيت بكراء ،فكتبت كتاب ًا وأردت
أن آخذ من تراب احلائط ألتربه وأجففه ،ثم قلت :احلائط ليس يل ،فقالت يل نفيس :وما قدر
تراب من احلائط؛ فأخذت من الرتاب حاجتي ،فلام نمت فإذا أنا بشخص واقف يقول :يا فالن،
سيعلم غد ًا الذي يقول :وما قدر تراب من حائط.
ومن ذلك ما روي عن آخر أنه كان عند حمتُض ،فامت لي ً
ال فقال :أطفئوا الرساج فقد
حدث للورثة حق يف الدهن.
ورع الصديقي:
قال رجل من اجلمع :عرفنا الدرجة الثالثة ..فحدثنا عن الدرجة الرابعة.
قال برش :لقد عرب العلامء عن الدرجة الرابعة بأهنا ورع الصديقي ،فاحلالل عندهم كل ما
ال تتقدم يف أسبابه معصية ،وال يستعان به عىل معصية ،وال يقصد منه يف احلال واملآل قضاء وطر،
( )1ال نرى أن الرب بالوالدين يدخل هذا الباب ،ألن الرب مصلحة والطالق مفسدة ،وال يمكن تقديم جلب املصلحة
عىل درء املفسدة إال إذا كان يف طالقها مصلحة ،فيطلقها ألجل ذلك ،ومثله ما كان من إبراهيم  من أمره ابنه إسامعيل 
بتطليق زوجته ..وقد ذكرنا املسألة بتفصيل يف سلسلة (فقه األرسة برؤية مقاصدية)
( )2رواه الرتمذي ،وقال :هذا حديث حسن غريب ،ورواه ابن ماجه واحلاكم.
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بل يتناول هلل تعاىل فقط وللتقوي عىل عبادته واستبقاء احلياة ألجله ،وهؤالء هم الذين يرون كل
ما ليس هلل حرام ًا ،امتثا ً
هلل ُث هم ذ ْر ُه ْم ِيف خ ْو ِض ِه ْم ي ْلع ُبون﴾ (األنعام)91 :
ال لقوله تعاىلُ ﴿:ق ِل ا هُ
وأهل اهلل من املقربي يقصدون بالورع شيئا آخر أعمق وأجل ،وهو تورعهم من أن متتلئ
خواطرهم بغري ذكر اهلل ..أو تتوجه مهمهم لغري قبلة اهلل..
ويف هذا قال بعضهم( :الورع أن تتورع عن كل ما سوى اهلل) ،وقال آخر( :ليس يدل عىل
فهم العبد كثر ُة علمه ،وال مداوم ُته عىل ورده ،وإنام يدل عىل نوره وفهمه غناه بربه وانحياشه إليه
بقلبه ،والتحرر من رق الطمع ،والتحيل بحلية الورع)
***
بعد أن أهنى برشه حديثه مع أهل السوق ،اقرتبت منه ،وعرفته بنفيس ،وبمطلبي،
فاستقبلني ،ورس ِّب ،بل طلب مني أن أصحبه ألتعلم منه علوم الورع التي جاء هبا حممد .
ويف خالل صحبتي له علمت علم اليقي أن حممدا  هو سيد الورعي ..وأن ما جاء به
يف هذا الباب ال يلحقه فيه أحد من الناس.
وعلمت ـ من خالل صحبته ـ علم اليقي أن هذه البرشية التائهة لو ختلت عن كربيائها،
وجلست بي يدي رسول اهلل  ليلقنها أصول الورع وفروعه الستغنت هبا عن كل القواني
التي تفرضها ،وعن كل تلك اجليوش التي تقوم بحاميتها.
قلت :فكيف ظهر لك أن تفارقه؟
قال :قومنا هم السبب.
قلت :كيف ذلك ..وما عالقة قومنا هبذا؟
قال :لقد أرسلوا بطائرهتم وقنابلهم ،فأمطروا تلك املدينة الطاهرة ،وأمطروا معها ذلك
السوق ..وكان من ضحايا تلك األمطار املجرمة وارث الورع النبوي (برش احلايف)

188

رابعا ـ الزاهد
خرجت من العراق قاصدا اليمن ..وبمدينة من مدهنا تسمى (قرن)( )1نزلت ..لعلكم
تعرفوهنا ..لقد كانت يف ذلك احلي مضمخة بعطر الزهد واإليامن ،وكأهنا تصيح بملء فيها
مصدقة بام أخرب عنه رسول اهلل  حي قال( :أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة ،وألي قلوبا،
االيامن يامن ،واحلكمة يامنية)()2

رأيتها ،وهي تبادل رسول اهلل  األشواق حي قال( :أين أصحاب اليمن؟ هم مني وأنا
منهم ،وأدخل اجلنة فيدخلوهنا معي ،أهل اليمن املطروحون يف أطراف األرض ،املدفوعون عن
أبواب السلطان ،يموت أحدهم وحاجته يف صدره ل يقضها)()3

لست أدري كيف انتابني ذلك الشعور يف مدخل تلك املدينة العريقة..
لقد استوى عندي الترب بالرتاب ..واألكواخ بالقصور ..واملراكب الفخمة التي أتقن
صنعها أهل عرصنا بتلك املراكب البسيطة التي كانت تزدان هبا طرقات قرن.
لقد قلت لنفيس :ما فائدة اللهث وراء دنيا ختتم باملوت ..وما جدوى االحرتاق بوهج
احلرص ،وما يف القناعة يكفي حلياة مليئة بالسعادة غري مكدرة بأي منغص.
لقد كنت أالحظ يف شوارع تلك املدينة البسيطة املارة وهم ممتلئون بسعادة ل أر هلا نظريا
يف املدن العاملية الكربى التي زرهتا مع أن أولئك القرنيي ل يكونوا يملكون من الدنيا قليال ،وال
كثريا.
اقرتب مني بعض املارة حي رآين غريبا ،وقال :أراك تبحث عن يشء ..فهال ذكرته يل
القرين..
(( )1ق ْرن) إحدى مدن اليمن ،وإليها ينسب أويس
ّ
( )2رواه البخاري ومسلم ،ويف رواية أخرى ( :أتاكم أهل اليمن هم أضعف قلوبا وأرق أفئدة ،والفقه يامن واحلكمة
يامنية)
( )3رواه الطرباين يف الكبري.
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حتى أساعدك يف البحث عنه؟
قلت :أنا أبحث عن اإلنسان.
قال :كلهم يبحثون عن اإلنسان ..وكلهم يتيه يف بحثه.
قلت :ل أفهم قصدك.
قال :هم يتعلقون بطي اإلنسان ،ال بروح اإلنسان ..وهم لذلك ينشغلون بام تطلبه طي
اإلنسان من كأل وماء ..ويغفلون عام تطلبه روحه من علم وإيامن ..وهم يزنون الناس بام يملكون
من أطنان الرتاب واملاء ،وال يزنوهنم بام يملكون من حقائق العلم واإليامن.
قلت :ل تزدين إال يأسا.
قال :اليأس ينبت الشوق ،والشوق ينبت احلرص ..ومن حرص عىل يشء وصل إليه.
قلت :أنا لست حريصا عىل أي طي وال عيل أي ماء ..أنا أبحث فقط عن اإلنسان الذي
نفخ فيه روح اإلنسان.
قال :ما دمت قد ذكرت ذلك ..فسأدلك عىل رجل من أهل اهلل ،ومن ورثة رسول اهلل..
هو هبذه البالد ..وهو رس بركتها ،ورس ما تراه فيها من أمن وسعادة.
قلت :من هو؟ ..ل أسمع برجل له مثل هذه الربكات.
قال :ولكن هذه البلدة سمعت به ..إنه (أويس القرين)( ..)1هو رجل مأل قلوب الناس
قناعة ورضا ..فلم حيسد فقريهم غنيهم ،ول يشح غنيهم عىل فقريهم ..فلذلك ال ترى بينهم لصا
وال غاشا وال خمتلسا وال حمتكرا وال قاتال ..وال شيئا مما متتلئ به سجون العال.
قلت :أرسع ِّب إليه ..فذلك الذي أبحث عنه.
***
( )1أشري به إىل أويس القرين ..وهو أحد أئمة الزهد الكبار ،وقد برش به رسول اهلل  يف قوله :إن خري التابعي رجل
يقال له أويس ،وله والدة هو هبا بر ،لو أقسم عىل اهلل البره ،وكان به بياض فربئ ..رواه مسلم وغريه.
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لقد كان أويس القرين هو الوارث الرابع الذي عرفت منه ،بل علمت علام ال يزامحه الشك
بأن حممدا  هو سيد الزهاد وأكملهم ..وأنه لو اجتمع زهد مجيع الزهاد ووزن بزهد رسول اهلل
 لوزنه زهد رسول اهلل .
سار ِّب الرجل يف شوارع كثرية قبل أن أصل إىل بيت أويس ..كانت شوارع بسيطة ،ختلو
من كل مظاهر الرتف ..ولكنها مع ذلك نظيفة تفوح من جنباهتا الصحة والعافية والسالم.
عندما وصلنا إىل بيت أويس رأينا رجال خيرج منه ،فالتفت إيل صاحبي ،وقال :أتعرف
هذا؟
قلت :ال ..لقد ذكرت لك أين غريب هبذه الديار.
قال :هذا وايل قرن.
قلت :وايل املدينة نفسه يزور هذا الرجل!
قال :ويزوره الوزراء واألمراء وامللوك.
قلت :لقد ذكرت يل أنه زاهد ..فكيف يزوره كل هؤالء؟ ..وهل ينسجم الزهد مع هذا؟
قال :أال ترى بيته البسيط؟
قلت :أجل ..وهذا ما زادين عجبا ..فكيف يزور أحد يف الدنيا من هذا بيته؟
قال :ال يزورونه إال ألن هذا بيته..
قلت :فكيف ال يرمحونه بقرص من قصورهم؟
قال :لو طمع يف قصورهم ما طمع يف قبول زيارته هلم ..ولكنه ملا زهد فيهم حرصوا
عليه..
لقد عرضوا له من الدنيا ما شاءت هلم نفوسهم أن تعرض ..ولكنه أبى.
قلت :فلم يزورونه؟
قال :ألن كالم الزهاد ينطلق من الروح ..ويف كل إنسان شوق عظيم ألن يسمع كالم
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الروح.
قلت :حتى املحارصون يف سجن اجلسد؟
قال :أجل ..أال ترى السجي كيف يشتاق إىل احلرية؟
قلت :بىل..
قال :فكذلك أرواح أولئك املكبلي يف قضبان أجسادهم تشتاق لسامع نغامت األرواح
الطيبة التي تنطلق من أفواه الزهاد.
قلت :فهل ينتفعون بزيارته؟
قال :كام ال ينتفعون بزيارة بعضهم لبعض ..إن ما تراه من رشحات الرمحة والعدل التي
يبدوهنا يف بعض األحيان ال تنطلق إال من هذا البيت وأمثال هذا البيت.
قلت :فلم تتعب املعارضة نفسها يف حتقيق مطالبها ..فلو أهنا اختذت بيتا مثل هذا البيت
لنالت مطالبها من غري عناء؟
قال :وأين احلرص والطمع؟ ..فهام الذئبان العاويان اللذان ال هم هلام إال القضاء عىل
حقيقة اإلنسان ..لقد ذكر رسول اهلل  ذلك ،فقال( :ما ذئبان جائعان أرسال يف ٍ
غنم بأفسد هلا
من حرص املرء عىل املال والرشف لدينه)()1

بينام نحن كذلك إذ خرج صبي صغري من البيت ،ونادى فينا :من يريد السيد فليدخل..
فإن السيد يف انتظاره.
قلت لصاحبي :أترى الصبي يقصدنا؟
قال :أجل ..أال تراه يلتفت إلينا؟
قلت :فهل تدخل معي ..أم سأدخل وحدي؟
قال :بل ستدخل وحدك ..أما أنا فلن يشق عيل أن أزوره يف أي حي أردت.
( )1رواه الرتمذي وقال :حديث حسن صحيح.
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دخلت بيتا بسيطا متواضعا ،جلس عىل كريس من كراسيه شيخ كبري قد عضته السنون
بناهبا ،لكن مالمح الشباب والقوة ال تزال تعمر جوارحه ،وكأنه شاب لبس لباس شيخ ،أو كأنه
شيخ احتفظ بإكسري الشباب ليضمخ به شيخوخته.
ووجدت بجانبه رجال كهال قد مد يده يصافحه ،وكأنه ُّيم باملغادرة ،وهو يقول له:
سيدي ..يا طبيب القلوب ..قد عرفت الرحم التي بيننا ،فأوصني.
فدمعت عينا أويس ،ثم قال( :يا أخي ،إنام الليل والنهار مراحل ينزهلا الناس مرحلة
مرحلة حتى ينتهي هبم ذلك إىل آخر سفرهم ،فإن استطعت أن تقدم يف كل مرحلة زادا ملا بي
يدُّيا فافعل ،فإن انقطاع السفر عن قريب ،واألمر أعجل من ذلك ،فتزود لسفرك واقض ما أنت
قاض من أمرك ،فكأنك باألمر قد بغتك ،إين ألقول لك هذا وما أعلم أحدا أشد تضييعا مني
لذلك)()1

التصور:
انرصف الرجل ،وبقيت وحدي ،فالتفت إيل ،وقال ،واالبتسامة تشع من حمياه :يزعم
الناس أين زاهد ،فال تقل قوهلم ..فإن الزاهد من زهد يف احلقري ،ال من زهد يف العظيم ..الزاهد
من باع سعادة األبد بسعادة ومهية رسعان ما ينكشف له عوارها(.)2
قلت :من تقصد؟
قال :أقصد هؤالء اخللق الذين انشغلوا باألدنى عن األعىل ..ورضوا بالقليل ،وتركوا
( )1هذه الوصية مروية عن داود الطائي رواها حممد بن أشكاب قال :حدثني رجل من أهل داود الطائي قال :قلت
له يوما :ما أبا سليامن قد عرفت الرحم التي بيننا فأوصني ،قال ..:ثم ذكر الوصية( .صفة الصفوة)
( )2حدث أبو حممد العابد قال :دخل أبو يوسف عىل داود الطائي فقال له :ما رأيت أحدا ريض من الدنيا بمثل ما
رضيت به فقال :يا يعقوب من ريض الدنيا كلها عوضا عن اآلخرة فذاك الذي ريض بأقل مما رضيت.
وقال محاد لداود الطائي :يا أبا سليامن لقد رضيت من الدنيا باليسري .قال :أفال أدلك عىل من ريض بأقل من ذلك؟ من
ريض بالدنيا كلها عوضا عن اآلخرة.
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الكثري ..وباعوا اهلل وفضل اهلل ورضوان اهلل ليشرتوا بدله الرساب الذي ال يغنيهم من جوع ،وال
يروُّيم من ظمأ؟
قلت :ولكن اخللق تواطأوا عىل أن يسموا أولئك (حريصي) ،وأن يسموك أنت ومن
معك زهادا.
قال :ما أكثر ما خيطئ اخللق يف تعابريهم ..إهنم يسمون األشياء بغري مسمياهتا.
قلت :فممن نتعلم تسمية األشياء بأسامئها؟
قال :من اهلل ..لقد علم اهلل ﴿ آدم ْاأل ْسامء كُ هلها﴾ (البقرة ..)31 :ولكن بني آدم رسعان
ما نسوا ما علمهم اهلل من أسامء ،وراحوا يبتدعون ما شاءت هلم أهواؤهم منها.
قلت :فهل ذكر اهلل يف كلامته املقدسة احلرص والزهد؟
قال :ال يمكن للكلامت أن تكون مقدسة ما ل تعلمك حقائق الوجود ،وما تقتضيه حقائق
الوجود.
قلت :فام قالت كلامت اهلل املقدسة يف هذا؟
قال :لقد امتأل القرآن الكريم بذكر الذين زهدوا يف اآلخرة ،وباعوها بالدنيا ،وامتأل بذكر
ما وقعوا فيه من غبن وخسارة:
فذكر أهنم بتصوراهتم املشوهة عن الدنيا واآلخرة واقعون يف ضالل بعيد ،قال تعاىل﴿:
هلل وي ْب ُغوهنا ِعوج ًا ُأول ِئك ِيف ض ٍ
احلياة الدُّ نْيا عىل ْاآل ِخر ِة وي ُصدُّ ون ع ْن س ِب ِ
ا هل ِذين ي ْست ِح ُّبون ْ
الل
يل ا هِ
ب ِع ٍيد﴾ (ابراهيم)3:
وذكر أهنم هم اخلارسون ،فقال ﴿:و ِمن الن ِ
هلل عىل ح ْر ٍف ف ِإ ْن أصاب ُه خ ْ ٌري
هاس م ْن ي ْع ُبدُ ا ه
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
اخل ْرس ُ
ان ا ُْمل ِبيُ ﴾
ا ْطمأ هن ِبه و ِإ ْن أصاب ْت ُه فتْن ٌة انْقلب عىل و ْج ِهه خرس الدُّ نْيا و ْاآلخرة ذلك ُهو ْ ُ
(احلج)11:
وقارن بي ما كسبوه يف الدنيا من متاع قليل ،وما ضاع منهم مقابل ذلك من متاع ال يمكن
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وتي ُتم ِمن ٍ
ِ
اع ْ
هلل خ ْ ٌري وأ ْبقى
احلي ِاة الدُّ ْنيا و ِزين ُتها وما ِعنْد ا هِ
يشء فمت ُ
تصور حدوده ،فقال ﴿:وما ُأ ْ ْ ْ
ات الص ِ
ِ
أفال تع ِق ُلون﴾ (القصص ،)60:وقال ﴿:ا ْمل ُال وا ْلب ُنون ِزين ُة ْ ِ
ات خ ْ ٌري
احل ُ
احلياة الدُّ نْيا وا ْلباقي ُ ه
ْ
ِعنْد ر ِّبك ثواب ًا وخ ْ ٌري أم ً
ال﴾ (الكهف)46:
سكت قليال ،ثم قال :لقد رضب القرآن الكريم للدنيا التي انشغل هبا هؤالء عن اهلل أمثلة،
فإن شئت ذكرت لك منها ما جييل لك حقيقتها ،ويمسح عن عينيك الغشاوة التي حتجبك عن
رؤيتها بصورة احلقيقية التي حياول الدجالون بأنواع الطالء سرتها.
قلت :يرسين ذلك ..فأنت تعلم أين من قوم قد مأل حب الدنيا قلوهبم ،فصاروا يرمون
باجلنون والدجل كل من يراها بغري الصورة التي يروهنا هبا.
قال :ليس عرصك وحيدا يف ذلك ..إن إله (حب الدنيا) والشغف هبا هو احلجاب األكرب
هلل ِم ْن ب ْع ِد ِإيام ِن ِه
الذي حال بي اخللق واتباع احلقائق ..لقد قال اهلل تعاىل يذكر ذلك ﴿:م ْن كفر ِبا هِ
كْره وق ْلبه م ْطم ِئن ِب ْ ِ ِ ِ
ِإ هال م ْن ُأ ِ
هلل وهلُ ْم
ب ِمن ا هِ
اإليامن ولك ْن م ْن رشح ِبا ْلكُ ْف ِر صدْ ًرا فعل ْي ِه ْم غض ٌ
ٌّ
ُُ ُ
ِ
يم ( )106ذلِك ِبأ ههنُ ُم ْاستح ُّبوا ْ
هلل ال ُّْي ِدي ا ْلق ْوم
احلياة الدُّ نْيا عىل ْاآل ِخر ِة وأ هن ا ه
عذ ٌ
اب عظ ٌ
يل ا هِ ِ
ا ْلك ِاف ِرين (( ﴾)107النحل) ،وقال ﴿:ف ْل ُيق ِات ْل ِيف س ِب ِ
رشون ْ
احلياة الدُّ نْيا ِب ْاآل ِخر ِة
هلل ا هلذين ي ْ ُ
وم ْن ُيق ِات ْل ِيف س ِب ِ
ب فس ْوف ُنؤْ ِت ِيه أ ْجر ًا ع ِظي ًام﴾ (النساء ،)74:وقال ﴿:وذ ِر
يل ا هِ
هلل ف ُي ْقت ْل أ ْو يغ ِْل ْ
ا هل ِذين هاخت ُذوا ِدين ُه ْم ل ِعب ًا وهلْو ًا وغ هر ْ ُهت ُم ْ
احليا ُة الدُّ نْيا ﴾ (األنعام ،)70 :وقال ﴿:ا هل ِذين هاخت ُذوا ِدين ُه ْم
احليا ُة الدُّ نْيا فا ْليوم ننْس ُاهم كام نسوا لِقاء يو ِم ِهم هذا وما كا ُنوا ِب ِ
هلْو ًا ول ِعب ًا وغ هر ْ ُهت ُم ْ
آياتنا ْجيحدُ ون﴾
ْ
ْ ْ
ُ
ْ
(ألعراف)51:
وذكر سخرية هؤالء الذين استحبوا احلياة الدنيا باملؤمني ،فقال ﴿:زُ ِّين لِ هل ِذين كف ُروا
ْ
هلل ي ْرزُ ُق م ْن يشا ُء ِبغ ْ ِري
احليا ُة الدُّ نْيا وي ْسخ ُرون ِمن ا هل ِذين آم ُنوا وا هل ِذين اتهق ْوا ف ْوق ُه ْم ي ْوم ا ْل ِقيام ِة وا هُ
ِحس ٍ
اب﴾ (البقرة)212:
قلت :إن القرآن يتحدث عن الواقع بشفافية تامة.
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قال :وهو يصف احلقائق ،ويُضب هلا األمثال بنفس الشفافية..
لقد قال تعاىل يصف احلياة الدنيا ،ويُضب هلا األمثالِ ﴿:إنهام مث ُل احلي ِاة الدُّ نْيا كام ٍء أنْز ْلنا ُه
ض ِممها ي ْأكُ ُل النهاس واألنْعام حتهى ِإذا أخذ ِ
ِ
ات األ ْر ِ
السام ِء ف ْ
ت األ ْر ُض زُ ْخ ُرفها
اختلط ِب ِه نب ُ
ُ
ُ
من ه
وازه ين ْت وظن أ ْه ُلها أهنم ق ِ
ال أ ْو هنار ًا فجع ْلناها ح ِصيد ًا ك ْ
اد ُرون عليها أتاها أ ْم ُرنا ل ْي ً
أن لْ تغْن
ه
ه
هُْ
ِ ِ
ِباألم ِ ِ
كهرون ﴾ (يونس ،)24 :وقال ﴿:و ْ ِ
ارض ْب هلُ ْم مثل ْ
احلي ِاة
س كذلك ُنف ِّص ُل اآليات لق ْو ٍم يتف ُ
ْ
ٍ
ِ
ِ
ات األ ْر ِ
السام ِء ف ْ
هلل عىل
اح وكان ا ُ
اختلط ِبه نب ُ
الري ُ
ضف ْ
أصبح هشي ًام ت ْذ ُرو ُه ِّ
الدُّ نْيا كامء أنْز ْلنا ُه من ه
ات الص ِ
ِ
ِ
كُ ِّل ٍ ِ
ات خ ْ ٌري ِعنْد ر ِّبك ثواب ًا وخ ْ ٌري
احل ُ
يشء ُم ْقتدر ًا امل ُال وا ْلب ُنون ِزين ُة احلياة ا ْلدُّ نْيا والباقي ُ ه
ْ
ِ
ب وهل ٌو و ِزين ٌة وتف ُ
أم ً
اخ ٌر ب ْينكُ ْم
ال ﴾ (الكهف ،)46-45 :وقال ﴿:اعْل ُموا أنهام احليا ُة الدُّ نْيا لع ٌ
ٍ
ِ
وتكا ُثر يف األمو ِ
يج فرتا ُه ُم ْصف ّر ًا ُث هم يكُ ُ
ون
ال واأل ْوالد كمث ِل غ ْيث أعْجب ا ْلكُ ّفار نبا ُت ُه ُث هم ُِّي ُ
ْ
ٌ
ِ ِ
اع ال ُغ ُر ِ
ذاب شديدٌ وم ْغ ِفر ٌة ِمن اهلل ِ
ان وما احليا ُة الدُّ نْيا ِإ ه
ور ْضو ٌ
ور ﴾
ال مت ُ
ُحطام ًا و ِيف اآلخرة ع ٌ
(احلديد)20 :
قلت :أنا ل أجئ إليك لتعرفني بالدنيا وزهادهتا ،فقد كانت لدي ومعي ،وقد رأيت منها
ما مألين زهدا فيها ..ولكني جئتك ألتعرف عىل اإلنسان الكامل ..ذلك الذي نصبه اهلل علام
لعباده ُّيتدون هبديه ،ويسريون سريته.
قال :لن يكون اإلنسان كامال حتى يرى الوجود بصورته احلقيقية ،فيسري فيه وفق ما
تقتضيه احلقائق ،ال وفق ما تقتضيه األهواء.
قلت :فمن هو ذلك الذي ل ينحجب باألهواء عن احلقائق؟
قال برسعة ،وبصوت عال :ذلك هو الكامل األكرب ..ذلك هو حممد رسول اهلل ..هو
اإلنسان الوحيد الذي اكتملت له معرفة احلقائق ،فصار مرآة لتجلياهتا ،وفهرسا ملفرداهتا ..فإن
شئت أن تبرص حقائق األشياء ،فأبرصها من خالل مرآته.
قلت :فام قال يف الدنيا؟
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قال :لقد استن حممد  بسنة القرآن يف رضب األمثال ،فراح يعلم كل من يتعلم عىل
يديه حقيقة الدنيا ،وحقيقة املواقف حوهلا ،ليسري تالميذه فيها وفق ما تقتضيه احلقائق ،ال وفق ما
تقتضيه األهواء.
لقد روي أن رسول اهلل  جلس عىل املنرب ،فقال( :إن مما أخاف عليكم بعدي :ما يفتح
عليكـم من زهـرة الدنيـا وزينتها) ،فقـال رجـل :أويـأِت اخليـر بالشـر يا رسول اهلل؟ قال :فسكت
رسول اهلل  ،فقيل له :ما شأنك تكلم رسول اهلل وال يكلمك؟ قال :ورأينا أنه ينزل عليه ،فأفاق
الرحضاء ،وقال :أين هذا السائل؟ ـ وكأنه محده ـ فقال :إنه ال يأِت اخلري بالرش ،وإن مما
يمسح عنه ُّ
ينبت الربيع يقتل حب ًطا()1أو يلم( ،)2إال آكلة اخل ُِض( ،)3فإهنا أكلت ،حتى إذا امتدت ِ
خارصتاها
ْ
ُ
ِ
ُض حلو ،ونعم صاحب
استقبلت عي الشمس ،فثلطت( )4وبالت ،ثم رتعت ،وإن هذا املال خ ٌ
املسلم هو ملن أعطى منه املسكي واليتيم وابن السبيل ـ أو كام قال رسول اهلل  ـ وإن من يأخذه
بغري حقه كالذي يأكل وال يشبع ،ويكون عليه شهيدً ا يوم القيامة)()5

التفت إيل ،فرأى وكأين ل أفهم املراد من املثل بدقة ،فقال :يف هذا احلديث مثالن:
أحدمهاِ :للم ْف ِ
رط يف مجع الدنيا ،واآلخر :لِ ْل ُم ْقتصد يف أخذها واالنتفاع هبا.
ُ
فأ هما قوله( :وإن مما ُينبت الربيع ما يقتل حب ًطا أو ُي ِل هم) فإنه مثل للمفرط الذي يأخذ الدنيا
بغري حقها؛ وذلك أن الربيع ينبت أحرار البقول ،فتستكثر املاشية منه الستطابتها إياه ،حتى تنتفخ
فتنشق أمعاؤها من ذلك فتهلك ،أو ُتقارب اهلالك؛ وكذلك
ُّ
بطوهنا عند ماوزهتا حده االحتامل،

( )1احلبط :انتفاخ بطن الدابة من االمتالء أو من املرض؛ يقال :حبط الرجل والدابة حتب ًطا وحب ًطا إذا أصابه ذلك.
يلم :إذا قاربه ودنا منه .يعني :أو يقرب من اهلالك.
( )2أو يلم :أل ه به ُّ
ِ
كالنيص .وليس من أحرار البقول وإنام هو من كأل
اخلُض :رضوب من النبات مما له أصل غامض يف األرض
()3
ِّ
هعم ال تستكثر منه وإنام ترعاه لعدم غريه.
الصيف .والن ُ
( )4فثلطت :ثلط البعري يثلط :إذا ألقى رجيعه سهالً رقي ًقا.
( )5رواه البخاري ومسلم.
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جيمع الدنيا من غري حقها ويمنعها من حقها :قد تعرض للهالك يف اآلخرة ،ال بل يف الدنيا.
الذي ُ
وأما مثل املقتصد ،فقد أشار إليه رسول اهلل  بقوله( :إال آكلة اخلُض)؛ وذلك أن اخلُض
ليس من أحرار البقول وج ِّيدها التي ينبتها الربيع بتوايل أمطاره فتحسن وتنعم ،ولكنه من التي
ترعاها املوايش بعد هيج البقول وي ْب ِسها ،حيث ال جتد سواها ،فال ترى املاشية تكثر من أكلها وال
تست ْم ِر ُئها ،فُضب آكلة اخلُض من املوايش مث ً
ال ملن يقترص يف أخذ الدنيا ومجعها ،وال حيمله
احلرص عىل أخذها بغري حقها ،فهو ينجو من وباهلا ،كام نجت آكلة ِ
اخلُض(.)1
ُ
وهلذا قال ( :أكلت ،حتى إذا امتدت خارصتاها استقبلت عي الشمس ،فثلطت
وبالت) ..إن يف هذه الكلامت ثالث فوائد:
أوهلا :أهنا هملا أخذت حاجتها من املرعى ،تركته وبركت مستقبلة الشمس لتستمرئ بذلك
ما أكلته.
والثانية :أهنا أعرضت عام يُضها من الرشه يف املرعى ،وأقبلت عىل ما ينفعها من استقبال
الشمس التي حيصل هلا بحرارهتا إنضاج ما أكلته وإخراجه.
والثالثة :أهنا استفرغت ما مجعته من املرعى يف بطنها ،فاسرتاحت بإخراجه ،ولو بقي فيها
لقتلها.
وهكذا جامع املال ..فإن مصلحته أن يفعل به كام فعلت هذه الشاة.
سكت قليال ،ثم قال :لقد رضب رسول اهلل  مثاال آخر للدنيا ،ومقارنتها باآلخرة،
فقال( :ما الدنيا يف اآلخرة إال مثل ما جيعل أحدكم إصبعه هذه ـ وأشار بالسبابة ـ يف اليم ،فلينظر
بم ترجع؟)()2

التفت إيل ،وقال :إن هذا املثل من أحسن األمثال؛ فإن الدنيا منقطعة فانية ،ولو كانت
( )1جامع األصول.502/4 :
( )2رواه مسلم.
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مدهتا أكثر مما هي ،واآلخرة أبدية ال انقطاع هلا ،وال نسبة للمحصور إىل غري املحصور ..بل لو
فرضنا أن السموات واألرض مملوءتان خرد ً
ال ،وبعد كل ألف سنة طائر ينقل خردلة لفني
اخلردل ،واآلخرة ال تفنى؛ فنسبة الدنيا إىل اآلخرة يف التمثيل كنسبة خردلة واحدة إىل ذلك
اخلردل(.)1
لقد ذكر القرآن هذا املعنى وكرره ..فاهلل تعاىل يقول داعيا نبيه  إىل الرغبة يف اهلل وفيام
عند اهلل مقارنا لذات الدنيا بلذات اآلخرة ﴿:وال متُده ن ع ْين ْيك ِإىل ما م هت ْعنا ِب ِه أزْ واج ًا ِمن ُْه ْم ز ْهرة
ْ
احلي ِاة الدُّ نْيا لِن ْف ِتن ُه ْم ِف ِيه و ِرزْ ُق ر ِّبك خ ْ ٌري وأ ْبقى﴾ (طـه ،)131:ويقول خماطبا من حجبوا بمتاع
وتي ُتم ِمن ٍ
ِ
اع ْ
هلل خ ْ ٌري وأ ْبقى أفال
احلي ِاة الدُّ نْيا و ِزين ُتها وما ِعنْد ا هِ
يشء فمت ُ
احلياة الدنيا وزينتها ﴿:وما ُأ ْ ْ ْ
وتي ُتم ِمن ٍ
ِ
ِ
اع ْ
هلل خ ْ ٌري
احلي ِاة الدُّ نْيا وما ِعنْد ا هِ
يشء فمت ُ
ت ْعق ُلون﴾ (القصص ،)60:ويقول ﴿:فام ُأ ْ ْ ْ
وأ ْبقى لِ هل ِذين آم ُنوا وعىل ر ِّ ِهب ْم يتوكه ُلون﴾ (الشورى)36:
سكت قليال ،ثم قال :لقد رضب رسول اهلل  للدنيا مثاال باملسافر ،ففي احلديث عن
عبد اهلل بن مسعود قال :دخلت عىل رسول اهلل  وقد نام عىل ح ِصري ،وقد أ هثر يف جنبه ،فقلنا:
يا رسول اهلل ،لو هاختذنا لك وطا ًء جتع ُل ُه بينك وبي احلصري ،يقيك منه؟ فقال( :ما يل وللدنيا؛ ما
اكب استظ ّل حتت شجرة ثم راح وتركها)()2
أنا والدنيا إال كر ٍ

نظر إيل ،وقال :تأمل حسن هذا املثال ،ومطابقته للواقع؛ فإن الدنيا يف خُضهتا كشجرة،
ويف رسعة انقضائها وقبضها شيئًا فشيئًا كالظل ،والعبد مسافر إىل ربه ،واملسافر إذا رأى شجرة يف
قرارا ،بل يستظل هبا بقدر احلاجة ،ومتى
دارا ،وال يتخذها ً
يوم صائف ال حيسن به أن يبني حتتها ً
زاد عىل ذلك انقطع عن الرفاق(.)3

( )1عدة الصابرين.280 ،279 :
( )2رواه الرتمذي.
( )3عدة الصابرين.279:
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لقد أشار رسول اهلل  إىل هذا يف حديث آخر ،فقد روي أنه  كان واق ًفا بعرفات،
فنظر إىل الشمس حي تدلت مثل الرتس للغروب ،ثم قال( :أُّيا الناس إنه ل يبق من دنياكم فيام
مىض منها إال كام بقي من يومكم هذا فيام مىض منه)()1

إن هذا احلديث يشري إىل أن الدنيا كلها ليست سوى يوم واحد بعث رسول اهلل  يف
آخره قبل غروب الشمس بيسري.
سكت قليال ،ثم قال :لقد رضب رسول اهلل  لقيمة الدنيا مثاال آخر ينطبق عليها متاما،
ففي احلديث أن رسول اهلل  مر بالسوق ،داخ ً
ال من بعض العوايل ،والناس كنفتيه ،فمر بجدي
ميت أسك( ،)2فتناوله وأخذ ب ُأذنه ،ثم قال :أ ُّيكم حيب أن هذا له بدرهم؟ قالوا :ما نحب أنهه لنا
بيش ،ما نصنع به؟ إنه لو كان ح ًيا كان عي ًبا فيه أ هن ُه ُّ
أسك .قال( :فواهلل للدُّ نيا أهون عىل اهلل من هذا
عليكم)()3

قلت :وعيت هذه األمثلة ..وهي تنطبق عىل الدنيا كام ذكرت ..ولكني أتساءل ،ولست
أدري هل حيق يل أن أتساءل أم ال..؟
قاطعني ،وقال :لقد تساءلت مثلك كثريا إىل أن وقعت يف بحار التسليم التام ..فسل ما بدا
لك.
قلت :أليس اإلسالم دين حياة ..ودين جاء إلصالح الدنيا ..وال يمكن تطبيق تعاليمه
إال يف الدنيا؟
قال :بىل ..ذلك صحيح.
قلت :فلامذا زهد حممد يف الدنيا كل هذا التزهيد؟ ..وملاذا احتقرها كل هذا االحتقار؟

( )1رواه أمحد.
( )2األسك :مقطوع األذن أو صغريها.
( )3رواه مسلم.
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قال :أرأيت الصبي الذي تشغله لعبه عن دروسه ..فيظل متعلقا هبا ال يريد أن ينشغل عنها
بأي شاغل؟
قلت :ما به؟
قال :ما رأيك لو ترك هلذا الصبي احلرية املطلقة يف التعلق بلعبه عىل حساب دراسته ،فلم
يؤدب ،ول يؤنب ،ول ينهر؟
قلت :لو ترك كذلك ،فإن مصريه أن يعيش جاهال ،ويموت جاهال.
قال :فهذا ما أرادت النصوص املقدسة أن تقرره ..فنبينا  حي ينهانا عن التعلق بالدنيا،
واالنشغال هبا يتعامل معنا كام يتعامل ذلك املؤدب مع الصبي الذي انشغل بلعبه عن حياته وما
تقتضيه حياته من معارف.
لقد رضب القرآن مثال يكاد يشبه هذا الصبي املنشغل بلعبه ..لعلك تعرفه ..إنه قارون..
فقد كان حاله يف انشغاله بكنوزه وزينته ال خيتلف كثريا عن ذلك الصبي الذي حدثتك عنه..
لقد قال اهلل تعاىل يذكر خربهِ ﴿:إ هن ق ُارون كان ِم ْن ق ْو ِم ُموسى فبغى عل ْي ِه ْم وآت ْينا ُه ِمن
ويل ا ْل ُقو ِة ِإ ْذ قال له قومه ال ت ْفرح ِإ هن ا ه ِ
ِ
ِ
ا ْلكُ ُن ِ
ب ا ْلف ِر ِحي ()76
هلل ال ُحي ُّ
ْ
ُ ْ ُُ
وز ما ِإ هن مفاحت ُه لت ُنو ُء ِبا ْل ُع ْصبة ُأ ِ ه
هلل ِإل ْيك وال ت ْب ِغ
هلل الده ار ْاآل ِخرة وال تنْس ن ِصيبك ِمن الدُّ نْيا وأ ْح ِس ْن كام أ ْحسن ا هُ
وا ْبت ِغ ِفيام آتاك ا هُ
حيب ا ُْمل ْف ِس ِدين ( )77قال ِإنهام ُأ ِ
ض ِإ هن ا ه ِ
ا ْلفساد ِيف ْاأل ْر ِ
هلل
وتي ُت ُه عىل ِع ْل ٍم ِعن ِْدي أولْ ي ْعل ْم أ هن ا ه
هلل ال ُ ُّ
قدْ أ ْهلك ِمن قب ِل ِه ِمن ا ْل ُقر ِ
مج ًعا وال ُي ْسأ ُل ع ْن ُذ ُن ِ ِ
وهب ُم ا ُْمل ْج ِر ُمون
ون م ْن ُهو أشدُّ ِم ْن ُه ُق هو ًة وأكْث ُر ْ
ْ ْ
ُ
احلياة الدُّ نْيا يا ل ْيت لنا ِم ْثل ما ُأ ِ
وِت ق ُار ُ
( )78فخرج عىل ق ْو ِم ِه ِيف ِزين ِت ِه قال ا هل ِذين ُي ِريدُ ون ْ
ون ِإ هن ُه

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ل ُذو ح ٍّظ ع ِظ ٍ
احلا وال
اب ا هِ
يم ( )79وقال ا هلذين ُأو ُتوا ا ْلع ْلم و ْيلكُ ْم ثو ُ
هلل خ ْ ٌري مل ْن آمن وعمل ص ً
يل هقاها ِإ هال الص ِابرون ( )80فخس ْفنا ِب ِه و ِبد ِار ِه ْاألرض فام كان له ِمن ِفئ ٍة ينْرصونه ِمن د ِ
هلل وما
ون ا هِ
ُ ُ ُ ْ ُ
ُ ْ
ُ
ْ
ه ُ
كان ِمن ا ُْملنْت ِ ِ
رصين ( )81وأ ْصبح ا هل ِذين متن ْهوا مكان ُه ِب ْاأل ْم ِ
الرزْ ق ملِ ْن
س ي ُقو ُلون و ْيكأ هن ا ه
هلل ي ْب ُس ُط ِّ
يشاء ِمن ِعب ِ
هلل عل ْينا خلسف ِبنا و ْيكأ هن ُه ال ُي ْف ِل ُح ا ْلك ِاف ُرون (﴾)82
اد ِه وي ْق ِد ُر ل ْوال أ ْن م هن ا هُ
ُ ْ
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(القصص)
التفت إيل ،وقال :هذا هو مشهد رجل من أهل الدنيا ..ربام يمثل ماليي البرش الذين مروا
عىل هذه األرض ..أو يمثل ماليي من الذين ال يزالون يعمرون هذه األرض ،ويمألوهنا
باخلراب..
إن هذا الرجل ل يكن ينظر إال إىل نفسه ،وإىل تلك احلياة الدنيا التي يعيشها ،فيتصور أن
الوجود يتوقف عندها.
وقد كان هذا الرجل يتصور أن قيمته بقيمة تلك اللعب التي كان يملكها ،فلذلك كان
يميش بي اخللق مزهوا خمتاال ألن له من اللعب ما ل يكن لغريه.
قلت :كيف تسمي الكنوز لعبا؟
قال :ألهنا مرد ملهاة ال ختتلف كثريا عن أي لعبة من لعب األطفال..
قلت :ولكن بتلك الكنوز نستطيع أن نعمر الدنيا التي أمرنا بعامرهتا؟
قال :يستحيل أن نعمرها إذا كان يف عقولنا التفكري القاروين ..فالتفكري القاروين املتعلق
بالدنيا حيب الكنوز ..والكنوز تتناىف مع العامرة ..ألن الكنوز هتتم بالبنيان أكثر من اهتاممها
باإلنسان ..وال يمكن للحضارة أن تقوم عىل البنيان وحده.
قلت :فكيف نمحو التفكري القاروين من عقولنا؟
قال :عندما نعلم أن هذه احلياة التي نعيشها ونتفانى من أجلها حياة دنيا ..وأن هناك حياة
أرفع منها ..وأنه ال يمكن أن نظفر بتلك احلياة إال بعد أن نرتفع عىل هذه احلياة.
هذا ما كان يعلمه رسول اهلل  أصحابه ..وهذا ما كان يربيهم عليه ..فلذلك استطاعوا
أن ينشئوا أعظم حضارة عرفتها البرشية يف تارخيها الطويل.
سكت قليال ،ثم قال :سأذكر لك بعض النصوص التي تبي لك هذا ..لتكتشف من
خالهلا مدى النصح العظيم الذي نصح به حممد  أمته حتى ال تغرها احلياة الدنيا عن احلياة
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احلقيقية:
لقد روي أن رسول اهلل  قال ألصحابه حي رأى فرحهم بامل قدم عليهم( :أبرشوا
وأملوا ما يرسكم ،فواهلل ما الفقر أخشى عليكم ،ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كام بسطت
عىل من كان قبلكم ،فتنافسوها كام تنافسوها ،فتهلككم كام أهلكتهم)()1

وروي أنه  قال( :إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا
وزينتها)()2

وقال ( :إن الدنيا حلوة خُضة وإن اهلل تعاىل مستخلفكم فيها ،فينظر كيف تعملون،
فاتقوا الدنيا واتقوا النساء)()3

التفت إيل ،وقال :إن حممدا  يف هذه الوصايا حيذر من االستغراق يف الدنيا واالنشغال
هبا ..وهو ما يؤدي إىل التنافس فيها ..وهو ما يؤدي إىل الرصاع ..وال يمكن للرصاع أن يولد إال
اهلالك.
وهلذا كان رسول اهلل  يضع البدائل عن االستغراق يف مجع كنوز الدنيا وملذاهتا
باالستغراق يف مجع األعامل الصاحلة ..فاألعامل الصاحلة هي الباقية ،أما ما عداها فـ ﴿ كرس ٍ
اب
آن ما ًء حتهى ِإذا جاء ُه ل ِ
هلل ِ
ِب ِقيع ٍة ْحيس ُب ُه ال هظ ْم ُ
يع
هلل ِعنْد ُه فو هفا ُه ِحساب ُه وا هُ
جيدْ ُه ش ْيئًا ووجد ا ه
رس ُ
ْ
ِْ
احلس ِ
اب﴾ (النور)39 :
لقد قال  يذكر ذلك( :يتبع امليت ثالثة :أهله وماله وعمله :فريجع اثنان ،ويبقى واحد:
يرجع أهله وماله ويبقى عمله)()4

وأخرب  أن مجيع نعيم الدنيا ال يعدل حلظة عذاب يعذب فيها املتنعم بسبب ذنوبه ،فقال:
( )1رواه البخاري ومسلم.
( )2رواه البخاري ومسلم.
( )3رواه مسلم.
( )4رواه البخاري ومسلم.

203

(يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة ،فيصبغ يف النار صبغة ،ثم يقال :يا ابن آدم ،هل
رأيت خريا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول :ال واهلل يا رب ،ويؤتى بأشد الناس بؤسا يف الدنيا
من أهل اجلنة ،فيصبغ صبغة يف اجلنة ،فيقال له :يا ابن آدم ،هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة
قط؟ فيقول :ال واهلل ،ما مر ِّب بؤس قط ،وال رأيت شدة قط)()1

وأخرب  أن أكثر ما يمأل الدنيا مرد هلو فارغ ال قيمة له يف ميزان احلقيقة ،قال ( :أال
إن الدنيا ملعونة ،ملعون ما فيها ،إال ذكر اهلل تعاىل ،وما وااله ،وعاملا ومتعلام)()2

وقد أخرب بعضهم أنه أتى النبي  ،فسمعه يقرأ ﴿:أ ْهلاكُ ُم التهكا ُث ُر ﴾ (التكاثر ،)1:ثم
قال( :يقول ابن آدم :مايل ،مايل ،وهل لك يا ابن آدم من مالك إال ما أكلت فأفنيت ،أو لبست
فأبليت ،أو تصدقت فأمضيت؟!)()3

بل إن النبي  كان يعترب املنشغل بأمثال تلك اللعب عبدا رقيقا هلا ،فقال( :تعس عبد
الدينار ،والدرهم ،والقطيفة ،واخلميصة ،إن أعطي ريض ،وإن ل يعط ل يرض)()4

قلت :فهل أثرت هذه الوصايا يف أمته؟
قال :أجل ..ولوالها ما ظهرت يف املسلمي تلك القيم التي ل يظهر هلا أي نظري يف العال.
قلت :مثل ماذا؟
قال :كل القيم النبيلة من التضحية والكرم واإليثار وعلو اهلمة وغريها ..كلها ثامر من
نبات الزهد ..لقد أشار رسول اهلل  إىل هذا يف حديثي أساء البعض فهمهام:
أما األول فهو ما روي أن رجال جاء للنبي  ،فقال :يا رسول اهلل ،واهلل إين ألحبك،
فقال( :انظر ماذا تقول؟) قال :واهلل إين ألحبك ،ثالث مرات ،فقال( :إن كنت حتبني فأعد للفقر
( )1رواه مسلم.
( )2رواه الرتمذي ،وقال :حديث حس ٌن.
( )3رواه مسلم.
( )4رواه البخاري.
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جتفافا( ،)1فإن الفقر أرسع إىل من حيبني من السيل إىل منتهاه)()2

وأما الثاين ،فهو ما روي أن رجال جاء إىل النبي  ،فقال :يا رسول اهلل ،دلني عىل عمل
إذا عملته أحبني اهلل وأحبني الناس ،فقال( :ازهد يف الدنيا حيبك اهلل ،وازهد فيام عند الناس حيبك
الناس)()3

قلت :فام اخلطأ الذي وقع يف فهم احلديث األول؟
قال :لقد تصور البعض أن النبي  يف هذا احلديث يفضل الفقر عىل الغنى ..فأخطأوا،
فام كان النبي  ـ وهو العارف بربه ـ أن يفضل بالء عىل بالء ،أو نعمة عىل نعمة.
قلت :فام الصواب الذي تفهمه أنت؟
قال :إن النبي  يف ذلك احلديث يبي أن من آثار حمبة رسول اهلل  التي متأل قلب
املحب رفع قيود العبودية للدرهم والدينا ..وهو بذلك يصبح فقريا ال يملك شيئا ،ألنه يعتقد أن
كل ما يملكه ملك هلل ،فهو يرسله ذات اليمي وذات الشامل كام كان يفعل حمبوبه.
قلت :والثاين؟
قال :لقد تصور البعض أن الزهد جيلب حمبة الناس ،ألن الزاهد قد كف رشه عن الناس،
فهو ال ينافسهم فيام يتنافسون فيه.
قلت :وما تفهم أنت من احلديث؟
قال :الزاهد الكامل هو الذي ال يكف رشه عن الناس فقط ..وإنام من يناهلم من خريه ما
يمأل قلوهبم حمبة له.
قلت :إن ذلك يستدعي أن يكون الزاهد مالكا ،والزهد يتناىف مع امللك.

يش ٌء ُي ْلب ُس ُه الفر ُس ،لِيُتهقى بِ ِه األذى ،وقدْ ي ْلب ُس ُه اإلنْس ُ
ان.
ُ
()1
التجفافُ :هو ْ
( )2رواه الرتمذي ،وقال :حديث حسن.
( )3رواه ابن ماجه وغريه.
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قال :بل الزهد ال يكمل إال بامللك ،فمن السهل أن يدعي املعدم الزهد ،وما أصعب أن
يدعيه املالك( ..)1لقد قال رسول اهلل  يبي هذا( :الزهادة يف الدنيا ليست بتحريم احلالل وال
إضاعة املال ،ولكن الزهادة أن تكون بام يف يد اهلل تعاىل أوثق منك بام يف يدك ،وأن تكون يف ثواب
املصيبة إذا أصبت هبا أرغب منك فيها لو أهنا أبقيت لك)()2

قلت :أنت تكر عىل كل املعارف التي أقنعتني هبا لتمحوها ..ألست ترى نفسك متناقضا؟
قال :ال ..يستحيل عىل من تعلم من حممد  أن يقع يف التناقض..
قلت :فقد كنت أسمعك تقرأ من كتابك ،وحتدث عن نبيك أروع النصوص يف ذم الدنيا..
قال :الدنيا املرادة من تلك النصوص ليست هذا الزمان الذي نعيشه ..وال هذه األرض
التي نعيش فوقها ..والتي يمكن أن نجعل منها مسجدا كبريا لطاعة اهلل وعبوديته ..ولكنها الدنيا
التي ترتبط باهلمم ..اهلمم التي تقرص نظرها عىل نصيبها املحدود غافلة عن نصيبها غري املحدود.
إهنا دنيا الغافلي الذين اشتغلوا بام رأو من عاجل النعيم عن آجله ،فاهنمكوا ينتهزون
فرصة العمر يف استيعاب ما استطاعت هلم قواهم من أصناف اللذات.
ومع ذلك فإن النصوص املقدسة ال تعيب عىل هؤالء ما اهنمكوا فيه من أصناف النعيم،
بل تعيب عليهم اشتغال أنفسهم ومهمهم به عن التدبر فيام بعده:
لقد قال اهلل تعاىل يذكر ذلك ﴿:وقا ُلوا ِإ ْن ِهي ِإ هال حيا ُتنا الدُّ نْيا وما نحن ِبمبع ِ
وثي﴾
ْ ُ ُْ
(األنعام ،)29:وقالُ ﴿:أول ِئك ا هل ِذين ْاشرت ُوا ْ
اب وال
احلياة الدُّ نْيا ِب ْاآل ِخر ِة فال ُخي هف ُ
ف عن ُْه ُم ا ْلعذ ُ
هلل ك ِذ ِ
ْرصون﴾ (البقرة ،)86:وقال ﴿:ف ِإذا قض ْي ُت ْم من ِاسككُ ْم فا ْذكُ ُروا ا ه
كْركُ ْم آباءكُ ْم أ ْو أشده
ُه ْم ُين ُ
ول ر هبنا ِآتنا ِيف الدُّ نْيا وما ل ُه ِيف ْاآل ِخر ِة ِم ْن خ ٍ
ِذكْر ًا ف ِمن الن ِ
هاس م ْن ي ُق ُ
الق﴾ (البقرة ،)200:وقال﴿:
ا هل ِذين هاخت ُذوا ِدين ُه ْم هلْو ًا ول ِعب ًا وغ هر ْ ُهت ُم ْ
احليا ُة الدُّ نْيا فا ْلي ْوم ننْس ُاه ْم كام ن ُسوا لِقاء ي ْو ِم ِه ْم هذا وما
( )1والزهد يشملهام مجيعا خالفا ملن زعم غري ذلك ،انظر رسالة (كنوز الفقراء)
( )2رواه الرتمذي ،وقال :حديث غريب ،وراه ابن ماجة والطرباين ..وغريهم.
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كا ُنوا ِب ِ
وت
آياتنا ْجيحدُ ون﴾ (ألعراف ،)51:وقال حاكيا قوهلمِ ﴿:إ ْن ِهي ِإ هال حيا ُتنا الدُّ نْيا ن ُم ُ
ونحيا وما نحن ِبمبع ِ
وثي﴾ (املؤمنون)37:
ْ ُ ُْ
ْ
وهلذا جيمع اهلل تعاىل بي مهتي املؤمني الذين ترقت مهمهم فلم تقف مع زينة احلياة الدنيا،
ول حتبس نفسها يف قيودها مع مهة الكافرين التي باعت نفسها ألول ما الح هلا من مظاهر الزينة،
قال تعاىل ﴿:زُ ِّين لِ هل ِذين كف ُروا ْ
احليا ُة الدُّ نْيا وي ْسخ ُرون ِمن ا هل ِذين آم ُنوا وا هل ِذين اتهق ْوا ف ْوق ُه ْم ي ْوم
هلل ي ْرزُ ُق م ْن يشا ُء ِبغ ْ ِري ِحس ٍ
اب﴾ (البقرة)212:
ا ْل ِقيام ِة وا هُ
ويف هذه اآلية تصوير بديع لسخرية الكافرين الذين استغرقوا يف حب الدنيا ،وعبادهتا،
بل فنوا فيها عام سواها من املؤمني الذين تعاملوا مع الدنيا بعقوهلم ال بشهواهتم ،وبرهبم ال
بأنفسهم ،وبدينهم ال بأهوائهم.
جاء ذلك الصبي الصغري الذي أدخلني إىل بيت أويس ،وقال ـ وقد كان يتابع حديثنا عىل
كثب باهتامم شديد ـ :لقد صنف أهل اهلل فرق هؤالء وطوائفهم كام يصنف قومنا األحزاب
واملذاهب واألجناس ..ولكن الفرق بينها هو أن هذه الطوائف تنترش يف كل مكان ،كانتشار النار
يف اهلشيم.
ومن الطوائف ـ التي ذكرها العلامء( )1ـ طائفة غلبهم اجلهل والغفلة فلم تنفتح أعينهم
للنظر إىل عاقبة أمورهم ،فتصوروا أن املقصود من الدنيا أن نعيش أيام ًا نجتهد نجتهد فيها عىل
كسب القوت ثم (نأكل حتى نقوى عىل الكسب ،ثم نكسب حتى نأكل ،فيأكلون ليكسبوا ثم
يكسبون ليأكلوا)
وهذا دين أكثر اخللق ممن ابتالهم اهلل باحلاجة للعمل ،بل حتى ممن ل يبتلوا من الذي صار
العمل عندهم هواية وشغال للقلب والقالب.
وليس العمل هو املعيب يف سلوك هؤالء ،وإنام املعيب هو انشغاهلم بالعمل عن الغاية
( )1إحياء علوم الدين ،228/3 :فام بعدها.
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التي وجدوا من أجلها ،قال الغزايل( :وهذا مذهب الفالحي واملحرتفي ومن ليس له تنعم يف
ال ويأكل لي ً
الدنيا وال قدم يف الدين؛ فإنه يتعب هنار ًا ليأكل لي ً
ال ليتعب هنار ًا ،وذلك كسري السواين
فهو سفر ال ينقطع إال باملوت)
ومن الطوائف طائفة ترقت عن هؤالء ،فزعمت أهنا تفطنت ملا ل يتفطن له من قبلها،
فقالت( :ليس املقصود أن يشقى اإلنسان بالعمل وال يتنعم يف الدنيا؛ بل السعادة يف أن يقيض
وطره من شهوة الدنيا) ..وهؤالء هم الذين انرصفوا إىل الشهوات ،فام مجعوه يف النهار بالعناء
واجلهد يقضون عليه يف الليل بالشهوات وامللذات.
وهذا الفكر الدنيوي الذي تتبناه هذه الطائفة هو الفكر الذي تغرسه املدنية الغربية باعتباره
بدُّيية البدُّييات ،فلذلك تستنكر من يذم الدنيا ،وكأهنا تعترب نفسها املقصودة بكل ذلك الذم.
ومن الطوائف من (ظنوا ّ
أن السعادة يف كثرة املال واالستغناء بكثرة الكنوز ،فأسهروا
ليلهم وأتعبوا هنارهم يف اجلمع ،فهم يتعبون يف األسفار طول الليل والنهار ويرتددون يف األعامل
الشاقة ويكتسبون ،وجيمعون وال يأكلون إال قدر الُضورة شح ًا وبخ ً
ال عليها أن تنقص ،وهذه
لذهتم ،ويف ذلك دأهبم وحركتهم إىل أن يدركهم املوت؛ فيبقى حتت األرض أو يظفر به من يأكله
يف الشهوات واللذات ،فيكون للجامع تعبه ووباله ولآلكل لذته)
وهؤالء الذين ورد ذمهم يف القرآن الكريم باعتبارهم عبيدا للامل ،كام قال تعاىل ﴿:و ْي ٌل
ِ
ٍ ٍ
ِ
ب أ هن مال ُه أ ْخلد ُه (( ﴾)3اهلمزة)
لكُ ِّل ُمهزة ُملزة ( )1ا هلذي مجع م ًاال وعده د ُه (ْ )2حيس ُ
ومن هذه الطوائف طائفة استعبدهم اجلاه ،وانشغلوا بالشهرة ،فـ (ظنوا أن السعادة يف
حسن االسم وانطالق األلسنة بالثناء واملدح بالتجمل واملروءة؛ فهؤالء يتعبون يف كسب املعاش
ويضيقون عىل أنفسهم يف املطعم واملرشب ويرصفون مجيع ماهلم إىل املالبس احلسنة والدواب
النفيسة ،ويزخرفون أبواب الدور وما يقع عليها أبصار الناس حتى يقال إنه غني وإنه ذو ثروة
ويظنون أن ذلك هو السعادة ،فهمتهم يف هنارهم وليلهم يف تعهد موقع نظر الناس)
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ومن هذه الطوائف طائفة (ظنوا أن السعادة يف اجلاه والكرامة بـي الناس وانقياد اخللق
بالتواضع والتوقري ،فرصفوا مهمهم إىل استجرار الناس إىل الطاعة بطلب الواليات وتقلد
األعامل السلطانية لينفذ أمرهم هبا عىل طائفة من الناس ،ويرون أهنم إذا اتسعت واليتهم
وانقادت هلم رعاياهم فقد سعدوا سعادة عظيمة ،وأن ذلك غاية املطلب .وهذا أغلب الشهوات
عىل قلوب الغافلي من الناس ،فهؤالء شغلهم حب تواضع الناس هلم عن التواضع هلل وعن
عبادته وعن التفكر يف آخرهتم ومعادهم)
ومن هذه الطوائف طائفة ظنوا أن إكسري احلياة منفوخ ضمن اهلواء الذي يسكن جلد كرة
القدم ..ومنهم من رآه يف املوجات الصادرة من حنجرة أي ناعق أو مغن ..ومنهم من رآه يف
حركات ممثل ..ومنهم من رآه يف تغنج غانية..
قاطع أويس الصبي ،وقال :أما دنيا املؤمني العارفي برهبم ،والذين ترقت مهمهم عىل أن
يستعبدها غري موالهم ،فإهنا كآخرهتم ،ال فرق بينهام ،بل إن العارفي باهلل الذين رفعوا حجب
الكثافة التي حتول بينهم وبي حقائق األزل ،وختلصوا من كل مهة دنية يعيشون اآلخرة يف الدنيا،
وما املوت عندهم إال مفارقة لتلك العالقات البسيطة التي ارتبطوا هبا كام يرتبط املسافر مع رفقة
سفره.
وهلذا يمن اهلل عىل هؤالء العارفي بأنه مجع هلم بي ثواب الدنيا وثواب اآلخرة ،قال
اب ْاآل ِخر ِة وا هُ ِ
هلل ثواب الدُّ نْيا و ُح ْسن ثو ِ
ب ا ُْمل ْح ِسنِي﴾ (آل عمران،)148:
تعاىل ﴿:فآت ُاه ُم ا هُ
هلل ُحي ُّ
وقال تعاىل ﴿:و ِقيل لِ هل ِذين اتهق ْوا ماذا أنْزل ر ُّبكُ ْم قا ُلوا خ ْري ًا لِ هل ِذين أ ْحس ُنوا ِيف ه ِذ ِه الدُّ نْيا حسن ٌة

هلل ِم ْن
ولد ُار ْاآل ِخر ِة خ ْ ٌري ولنِ ْعم د ُار ا ُْملت ِهقي﴾ (النحل ،)30:وقال تعاىل ﴿:وا هل ِذين هاج ُروا ِيف ا هِ
ِ ِ
ِ
ِ
كْرب ل ْو كا ُنوا ي ْعل ُمون﴾ (النحل)41:
ب ْعد ما ُظل ُموا ل ُنب ِّوئن ُهه ْم ِيف الدُّ نْيا حسن ًة وأل ْج ُر ْاآلخرة أ ُ

ويذكر النامذج الرفيعة من أوليائه وأصفيائه الذين رزقوا من احلظوظ مال يرزقه أهل الدنيا
أنفسهم ،ومنها حظ اجلاه الذي وهب للمسيح  ،قال تعاىلِ ﴿:إ ْذ قال ِت ا ْمل ِ
هلل
الئك ُة يا م ْري ُم ِإ هن ا ه
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ِ
ٍ ِ
يب ِّ ِ
يح ِعيسى ا ْب ُن م ْريم و ِجيه ًا ِيف الدُّ نْيا و ْاآل ِخر ِة و ِمن ا ُْملق هر ِبي﴾ (آل
رشك ِبك ِلمة م ْن ُه ْاس ُم ُه ا ْملس ُ
ُ ُ
عمران)45:
ومنها نموذج إبراهيم  الذي مجع له بي احلسنتي حسنة الدنيا واآلخرة ،قال تعاىل﴿:
وآتيناه ِيف الدُّ نْيا حسن ًة و ِإ هنه ِيف ْاآل ِخر ِة ملِن الص ِ
احلي﴾ (النحل)122:
ه
ُ
ْ ُ
وهذه النعم واحلظوظ التي من اهلل هبا عىل اصفيائه ليت خاصة هبم ،بل هي قانون من
اب الدُّ نْيا و ْاآل ِخر ِة
قواني اهلل وسنة من سننه ،قال تعاىل ﴿:م ْن كان ُي ِريدُ ثواب الدُّ نْيا ف ِعنْد ا هِ
هلل ثو ُ
هلل س ِميع ًا ب ِصري ًا﴾ (النساء)134:
وكان ا هُ
وكأن هذه اآلية ختاطب القارصين الذين ينظرون بعي واحدة إىل األشياء ،فيتصورون أن
إقباهلم عىل الدين حيول بينهم وبي اإلقبال عىل الدنيا ،أو أن رغبتهم يف اآلخرة حتول بينهم ،وبي
زينة الدنيا ،وهلذا يستنكر اهلل تعاىل أن حترم الطيبات ،ويعترب أهنا من منن اهلل عىل مجيع البرش ،وأهنا
هلل ا هل ِتي أ ْخرج لِ ِعب ِ
اد ِه
خاصة باملؤمني خالصة هلم يف اآلخرة ،قال تعاىلُ ﴿:ق ْل م ْن ح هرم ِزينة ا هِ
احلي ِاة الدُّ نْيا خالِص ًة يوم ا ْل ِقيام ِة كذلِك ُنفص ُل ْاآل ِ
ِ ِ
الرزْ ِق ُق ْل ِهي لِ هل ِذين آم ُنوا ِيف ْ
يات
ِّ
ْ
وال هط ِّيبات من ِّ
لِق ْو ٍم ي ْعل ُمون﴾ (ألعراف)32:
قال الصبي :بل إن اهلل تعاىل ذكر أن هؤالء العارفي يدعون اهلل لدنياهم كام يدعونه
ألخراهم ..قال تعاىل ﴿:و ِمن ُْه ْم م ْن ي ُق ُ
ول ر هبنا ِآتنا ِيف الدُّ نْيا حسن ًة و ِيف ْاآل ِخر ِة حسن ًة و ِقنا عذاب
ب لنا ِيف ه ِذ ِه الدُّ نْيا حسن ًة و ِيف ْاآل ِخر ِة
الن ِهار﴾ (البقرة ،)201:وقال ذاكرا دعاء من أدعيتهم ﴿:واكْ ُت ْ

ِ ِ
ِ
ِ
يش ٍء فسأكْ ُت ُبها لِ هل ِذين يت ُهقون
ِإنها ُهدْ نا ِإل ْيك قال عذ ِاِّب ُأص ُ
يب ِبه م ْن أشا ُء ور ْمحتي وسع ْت كُ هل ْ
ويؤْ ُتون الزه كاة وا هل ِذين ُهم ِب ِ
آياتنا ُيؤْ ِم ُنون﴾ (ألعراف ،)156:وقال ذاكرا دعاء نبيه يوسف
ُ
ْ
اطر السامو ِ
يث ف ِ
اد ِ
يل ْاألح ِ
ات و ْاأل ْر ِ
 ﴿:ر ِّب قدْ آت ْيتنِي ِمن ا ُْمل ْل ِك وع هل ْمتنِي ِم ْن ت ْأ ِو ِ
ض أنْت
ه
ولِيي ِيف الدُّ نْيا و ْاآل ِخر ِة تو هفنِي مس ِل ًام وأ ِْحل ْقنِي ِبالص ِ
احلي﴾ (يوسف)101:
ه
ِّ
ُ ْ
السلوك:
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لست أدري كيف قلت من غري أن أشعر :أرانا انشغلنا عن زهد حممد.
قال أويس :يف بداية إرادِت ..عندما توجهت مهتي للبحث عن اإلنسان الكامل ..لقيت
رجال حكيام ممتلئا باألنوار ..قال يل كلمة ال أزال أذكرها ..لعلها خري جواب عام ذكرت.
قلت :ما قال؟
قال أويس :لقد قال يل( :كل شمس ال تطيق الوصول إليها يمكنك أن تعرب إليها من
خالل من يدل عليها)()1

قلت :لقد سمعت مثل هذا كثريا ..بل إهنم كلهم يقول هذا.
قال :من ذلك الوقت علمت أن حياة حممد  القصرية ال تستطيع أن تعرب عنه كل
التعبري ..لذلك ،فإن كل الورثة هم يف احلقيقة امتداد حلياة حممد  ..ألهنم ال يستلهمون
سلوكهم إال منه(.)2
قلت :فهل كان يف سلوك حممد  ما كان مدرسة تعلم منها الورثة ذلك الزهد؟
قال :لقد كان سلوك رسول اهلل  مدرسة تعلمت منها كل األجيال ..وتالميذ رسول
اهلل  ال خيلو منهم زمان من األزمان.
سأرضب لك مثاال عىل ذلك بتلميذ رسول اهلل  األكرب عيل بن أِّب طالب الذي كان
رمزا للعدالة واألمانة وكل القيم اإلنسانية الرفيعة..
لقد روي أن معاوية سأل رضار ضمرة :صف يل عل ّي ًا .فقال :أو تعفني؟ قال :بل تصفه
يل قال :أو تعفني؟ قال :ال أعفيك ،قال :أما إذ ال بد ،فإنه واهلل كان بعيد املدى شديد القوى ،يقول

( )1ذكرنا هذه العبارة يف مقدمة هذه الرسالة عىل لسان (معلم السالم)
( )2ويف هذا املعنى ما يذكره العلامء من أن كل كرامة لويل هي يف احلقيقة امتداد ملعجزات الرسول  ألنه لوال
املتابعة الصادقة لرسول اهلل  ما حصلت له تلك الكرامة ،فلذلك نقول هنا( :لوال املتابعة التامة لرسول اهلل  ما حصل
للورثة ذلك السلوك الرفيع الذي متيزوا به)
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فصالً ،وحيكم عد ً
ال ،يتفجر العلم من جوانبه ،وتنطق احلكمة من نواحيه ،يستوحش من الدنيا
وزهرهتا ،ويستأنس بالليل وظلمته ،كان واهلل غزير الدمعة ،طويل الفكرة ،يقلب كفه ،وخياطب
نفسه ،يعجبه من اللباس ما خشن ،ومن الطعام ما جشب( ..)1كان واهلل كأحدنا؛ جييبنا إذا سألناه،
ويبتدينا إذا أتيناه ،ويأتينا إذا دعوناه ،ونحن واهلل مع تقريبه لنا وقربه منا ال نكلمه هيبة ،وال نبتديه
لعظمته ،فإن تبسم فعن مثل اللؤلؤ املنظوم ،يعظم أهل الدين ،وحيب املساكي ،ال يطمع القوي
يف باطله ،وال ييأس الضعيف من عدله ،فأشهد باهلل لرأيته يف بعض مواقفه ،وقد أرخى الليل
قابضا عىل حليته ،يتململ متلمل السليم ويبكي بكاء
سدوله ،وغارت نجومه ،وقد م ُثل يف حمرابه ً
ِ
تشو ْق ِت ،هيهات هيات ،غُ ِّري
تعر ْضت ،أم يل ه
احلزين ،فكأين أسمعه وهو يقول :يا دنيا يا دنيا أِّب ه
غريي؛ قد بتتك ثال ًثا ،ال رجعة يل فيك ،فعمرك قصري ،وعيشك حقري ،وخطرك كبري ،آه من قلة
الزاد ،وبعد السفر ،ووحشة الطريق.
قال أويس ذلك بتأثر شديد ،أجهش بعده بالبكاء..
بعد فرتة من الصمت ،قال الصبي :إن شئت حدثتك بام ذكر الرواة من زهد رسول اهلل
 ما يبي لك أن عليا وغري عيل ل يسلكوا ذلك السلوك الرفيع ملجرد تعاليم تعلموها ،أو دروس
حُضوها ،وإنام ألهنم رأوا بعيوهنم أنوار القيم تتجىل أمامهم يف أرفع صورها.
قلت :يرسين ذلك ..فيعلم اهلل أنه ال هدف يل يف احلياة إال البحث عن اإلنسان الكامل.
لقد حدث بعض الصحابة ..والذي صار بعد ذلك أمريا ..عن تلك التوجيهات العملية
التي كانوا يتلقوهنا عىل يدي رسول اهلل  ،فقال خياطب رعيته بعد أن محد اهلل وأثنى عليه( :أما
بعد ،فإن الدنيا قد آذنت برصم( ،)2وولت حذاء( ،)3ول يبق منها إال صبابة كصبابة اإلناء

( )1أي ما غلظ أو ما كان بال أدم.
( )2برصم :بانقطاعها وفنائها.
( )3وولت حذاء :رسيعة.
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يتصاهبا( )1صاحبها ،وإنكم منتقلون منها إىل دار ال زوال هلا ،فانتقلوا بخري ما بحُضتكم ،فإنه
قد ذكر لنا أن احلجر يلقى من شفري جهنم فيهوي فيها سبعي عاما ،ال يدرك هلا قعرا ،واهلل لتمألن
أفعجبتم؟! ولقد ذكر لنا أن ما بي مرصاعي من مصاريع اجلنة مسرية أربعي عاما ،وليأتي عليها
يوم وهو كظيظ من الزحام ،ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول اهلل  ،ما لنا طعام إال ورق
الشجر ،حتى قرحت( )2أشداقنا ،فالتقطت بردة فشققتها بيني وبي سعد بن مالك ،فاتزرت
بنصفها ،واتزر سعد بنصفها ،فام أصبح اليوم منا أحد إال أصبح أمريا عىل مرص من األمصار،
وإين أعوذ باهلل أن أكون يف نفيس عظيام ،وعند اهلل صغريا)()3

قلت :سمعت بعضهم يتحدث عن الزهد االضطراري ..أليس زهد حممد من هذا
النوع؟
انتفض الصبي ،وقال :كيف يقال هذا يف رسول اهلل ..لقد كان لرسول اهلل  من املكانة
عند اهلل واملنزلة ما ال يدعه يف رضورة أبدا..
لقد حدث أبو ذر قال :كنت أميش مع النبي  يف حرة باملدينة ،فاستقبلنا أحد ،فقال( :يا
أبا ذر) قلت :لبيك يا رسول اهلل ،فقال( :ما يرسين أن عندي مثل أحد هذا ذهبا متيض عيل ثالثة
أيام وعندي منه دينار ،إال يشء أرصده لدين ،إال أن أقول به يف عباد اهلل هكذا وهكذا وهكذا)
عن يمينه وعن شامله ومن خلفه ،ثم سار ،فقال( :إن األكثرين هم األقلون يوم القيامة إال من قال
باملال هكذا وهكذا وهكذا) عن يمينه وعن شامله ومن خلفه (وقليل ماهم)()4

ويف حديث آخر قال رسول اهلل  ،قال( :لو كان يل مثل أحد ذهبا ،لرسين أن ال متر عيل

( )1يتصاهبا :جيمعها.
( )2قرحت:أي صارت فيها قروح.
( )3رواه مسلم.
( )4رواه البخاري ومسلم.
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ثالث ليال وعندي منه يشء إال يشء أرصده لدين) ()1

ويف حديث آخر قال رسول اهلل ( :عرض عيل رِّب بطحاء مكة ذهبا ،فقلت :ال يا رب،
ولكني أجوع يوما ،وأشبع يوما ،فإذا شبعت محدتك ،وشكرتك ،وإذا جعت تُضعت إليك،
ودعوتك) ()2

ويف حديث آخر :قيل يا رسول اهلل  إن شئت أعطيناك خزائن الدنيا ،ومفاتيحها ل
نعطها أحدا قبلك ،وال نعطيها أحدا بعدك ،ال ينقصك ذلك عند اهلل شيئا ،فقال( :امجعوها يل يف
اآلخرة) ،فأنزل اهلل ﴿:تبارك ا هل ِذي ِإ ْن شاء جعل لك خري ًا ِمن ذلِك جن ٍ
هات ْجت ِري ِم ْن حت ِْتها ْاأل ْهنا ُر
ْ ْ
و ْجيع ْل لك ُق ُصور ًا﴾ (الفرقان)10:
وعن أم سلمة قالت :نام رسول اهلل  عىل وسادة حشوها ليف ،فقام وقد أثر بجلده،
فبكيت فقال( :يا أم سلمة ما يبكيك؟) قلت :ما أرى من أثر هذه ،فقال( :ال تبكي ،لو أردت أن
تسري معي هذه اجلبال لسارت)()3

وروي أن جربيل  جلس إىل رسول اهلل  ،فنظر إىل السامء ،فإذا ملك ينزل ،فقال
جربيل :إن هذا ملك ما نزل منذ خلق قبل الساعة ،فلام نزل قال :يا حممد إن اهلل تعاىل خيريك بي
أن تكون نبيا عبدا أو تكون نبيا ملكا ،فالتفت رسول اهلل  إىل جربيل كاملستشري له ،فأشار
جربيل إىل رسول اهلل  أن تواضع لربك ،فقال رسول اهلل ( :بل أكون نبيا عبدا) ،قال ابن
عباس :فام أكل بعد تلك طعاما متكئا حتى لقي ربه)()4

ويف حديث آخر قال ( :عرض عيل رِّب ليجعل يل بطحاء مكة ذهبا ،فقلت :يا رب،
ولكن أشبع يوما ،وأجوع يوما ـ أو قال :ثالثة ،أو نحو هذا ـ فإذا جعت تُضعت إليك ،وإذا
( )1رواه البخاري ومسلم.
( )2رواه ابن سعد ،والرتمذي.
( )3رواه أبو ذر اهلروي.
( )4رواه أمحد ،وابن حبان.
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شبعت محدتك ،وشكرتك)()1

بل إن النبي  كان يسأل اهلل أن خيتار له هذا النوع من احلياة البسيطة التي جتعله أقرب
الناس إىل الناس ،فقد كان يدعو ،ويقول( :اللهم اجعل رزق آل حممد قوتا)()2

قلت :لقد سمعت بعض اخلطباء يذكر أن حممدا كان حيب أصنافا من الطعام ،وأصنافا
من اللباس ،وأنه لو كان يف وقتنا الختذ سيارة فارهة ،وسكن قرصا شاخما.
قال الصبي :دعهم يملوا عىل نبيهم ما شاءت هلم أهواؤهم أن متيل ..ولنذهب إىل األسانيد
الصحيحة التي أخربت عن احلال التي كان يعيشها رسول اهلل  ،فخري من حكم عىل حياة
اإلنسان األخبار التي تروى عنه.
قلت :فحدثنا عام ذكرته األخبار من هذا.
قال :عن أي يشء تريد أن أخربك؟
قلت :أخربين عن فراشه ،فعهدي باملرتفي جيلسون عىل الفرش الوثرية.
قال :لقد حدثت عائشة قالت :دخلت عيل امرأة من األنصار فرأت عىل فراش رسول
اهلل  عباءة خشنة ،فانطلقت ،فبعثت إيل بفراش حشوه الصوف ،فدخل رسول اهلل  فقال:
(ما هذا يا عائشة؟) فقلت :يا رسول اهلل فالنة األنصارية دخلت ،فرأت فراشك ،فذهبت ،فبعثت
إيل هبذا الفراش ،فقال( :رديه) ،قالت :فلم أرده ،وقد أعجبني أن يكون يف بيتي ،حتى قال ذلك
مرات ،فقال( :رديه يا عائشة ،فواهلل لو شئت ألجرى اهلل معي اجلبال ذهبا وفضة)()3

وعنها قالت :اختذت لرسول اهلل  فراشي حشومها ليف وإذخر ،فقال( :يا عائشة ما
يل وللدنيا ،إنام أنا والدنيا بمنزلة رجل نزل حتت شجرة يف ظلها ،حتى إذا فاء الفئ ارحتل ،فلم

( )1رواه ابن املبارك.
( )2رواه البخاري ومسلم.
( )3رواه احلسن بن عرفة يف جزئه املشهور ،وابن عساكر.
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يرجع إليها أبدا)()1

قلت :فحدثني عن طعامه ،فعهدي باملرتفي يتفنون يف أصناف املطاعم واملشارب.
قال :لقد ذكرت عائشة حياهتا مع النبي  ،فقالت( :كان يأِت علينا الشهر ،وما نوقد فيه
نارا ،إنام هوالتمر واملاء ،إال أن نؤتى باللحم) ()2

وقالت( :ما شبع آل حممد من خبز بر ثالثة أيام متتابعات ،حتى قبض )
وقالت( :ما أكل آل حممد أكلتي يف يوم واحد إال إحدامها متر)
وقالت :تويف رسول اهلل  حي شبع الناس من األسودين ،التمر واملاء.
وقالت :ما شبعنا من األسودين التمر واملاء.
وقالت :واهلل لقد مات رسول اهلل  وما شبع من خبز ،وزيت يف يوم واحد مرتي.
وقالت :ما رفع رسول اهلل  غداء لعشاء ،وال عشاء لغداء قط ،وال اختذ من شئ زوجي
ال قميصي ،وال رداءين ،وال إزارين ،وال من النعال وال رئي فارغا قط يف بيته ،إما خيصف نعال
لرجل مسكي أو خييط ثوبا ألرمة(.)3
وقالت( :والذي بعث حممدا باحلق نبيا ما رأى منخال ،وال أكل خبزا منخوال ،منذ بعثه
اهلل إىل أن قبض ،قيل ،كيف كنتم تصنعون؟ قالت :كنا نقول أف أف)()4

وقالت :ما كان بيقى عىل مائدة رسول اهلل  من خبز الشعري قليل وال كثري (.)5
وقالت :ما رفعت مائدة رسول اهلل  من بي يديه ،وعليها فضلة من طعام قط (.)6

( )1رواه ابن حبان.
( )2رواه البخاري ومسلم.
( )3رواه ابن عساكر.
( )4رواه أمحد برجال ثقات غري سليامن بن رومان.
( )5رواه الطرباين يف األوسط بسند حسن.
( )6رواه الطرباين يف األوسط بسند حسن.
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وقالت :ما شبع رسول اهلل  ثالثة أيام تباعا حتى مىض لسبيله (.)1
وكانت تقول لعروة :يا ابن أختي ،إنا لننظر إىل اهلالل ،ثم اهلالل ،ثم اهلالل ثالثة أهلة يف
شهرين ،وما أوقد يف أبيات رسول اهلل  نار ،قلت :يا خالة فام كان يعيشكم؟ قالت :األسودان:
التمر واملاء ،إال أنه قد كان لرسول اهلل  جريان من األنصار ،وكانت هلم منائح ،وكانوا يرسلون
إىل رسول اهلل  من ألباهنا ،فيسقيناه.
وكانت تقول له( :وايم اهلل ،يا ابن أختي إن كان يمر عىل آل حممد الشهر ل يوقد يف بيت
رسول اهلل  نار ،ال يكون إال أن حوالينا أهل دور من األنصار  -جزاهم اهلل خريا يف احلديث
والقديم  -فكل يوم يبعثون إىل رسول اهلل  بغزيرة شياههم ،فينال رسول اهلل  من ذلك،
ولقد تويف رسول اهلل  وما يف رىف من طعام يأكله ذو كبد إال قريبا من شطر شعري ،فأكلت منه
حتى طال عيل ،ال تغني وكلته عني ،فيا ليتني ل آكله ،وأيم اهلل ،وكان ضجاعه من أدم حشوه
ليف)
وقالت :لو أردت أن أخربكم بكل شبعة شبعها رسول اهلل  حتى مات ،لفعلت(.)2
وقالت :ما شبع آل حممد ثالثة أيام من خبز الرب حتى ذاق رسول اهلل  املوت ،وما زالت
الدنيا علينا عرسة كدرة حتى مات رسول اهلل  ،فلام مات أنصبت علينا صبا(.)3
وقالت :ربام قال النبي ( :يا عائشة هلمي إىل غذاءك املبارك ،وربام ل يكن إال
التمرتي)()4

وقالت :ما اجتمع يف بطن رسول اهلل  طعامان قط ،إن أكل حلام ل يزد عليه ،وإن أكل

( )1رواه البخاري ومسلم والبيهقي.
( )2رواه ابن عساكر.
( )3رواه ابن عساكر.
( )4رواه ابن عدي.
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مترا ل يزد عليه ،وإن أكل خبزا ل يزد عليه (.)1
وعىل ما شهدت به عائشة تواترت الشهادات الكثرية من املقربي لرسول اهلل  ..ذكر
أنس بن مالك أن فاطمة جاءت بكرسة خبز إىل رسول اهلل  فقال( :ما هذه الكرسة؟) قالت:
قرصة خبزهتا ،فلم تطب نفيس إال أن آتيك هبذه الكرسة ،فقال( :أما إنه أول طعام دخل فم أبيك
منذ ثالثة أيام) ()2

وقال :مشيت إىل رسول اهلل  بخبز شعري وله هالة ولقد سمعته يقول( :ما أصبح آلل
حممد ،وال أمسى يف آل حممد إال صاع ،وإهنن يومئذ لتسعة أبيات) ()3

وقال :إن النبي  ل جيتمع له غداء وال عشاء من خبز وحلم إال عىل ضفف (.)4
وقال :شهدت وليمة للنبي  ما فيها خبز وال حلم (.)5
وقال :أكل رسول اهلل  بشعا ولبس خشنا ،فسئل أبو احلسن ما البشع؟ قال :غليظ
الشعري ،وما كان يسفه إال بجرعة من ماء(.)6
وقال :ما أعلم أن رسول اهلل  رأى رغيفا مرققا بعينه ،حتى حلق بربه ،وال شاة سميطا
قط (.)7
وعن ابن عباس أن رسول اهلل  كان يبيت الليايل املتتابعة طاويا ،وأهله ال جيدون عشاء،
وكان عامة خبزهم خبز الشعري (.)8
( )1رواه ابن سعد.
( )2رواه أمحد ،وابن سعد وأبو داود.
( )3رواه البخاري ومسلم.
( )4رواه ابن أِّب شيبة ،أمحد ،وأبو يعىل ،والرتمذي يف الشامئل.
( )5رواه ابن سعد.
( )6رواه أبو احلسن بن الضحاك.
( )7رواه ابن سعد.
( )8رواه أمحد ،وابن سعد والرتمذي وصححه.
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وعن سهل بن سعد قال :ما شبع رسول اهلل  يف يوم شبعتي حتى فارق الدنيا (.)1
وعن أِّب حازم قال :قلت لسهل بن سعد :أكانت املناخل عىل عهد رسول اهلل ؟ فقال:
ما رأيت منخال يف ذلك الزمان ،وما أكل النبي  الشعري منخوال حتى فارق الدنيا ،قلت :كيف
تصنعون؟ قال( :كنا نطحنها ،ثم ننفخ قرشها ،فيطري ما طار ،ويتمسك ما استمسك) ()2

قلت :فحدثني لباسه.
قال :لقد حدث ابن عمر قال :كنا جلوسا مع رسول اهلل  ،إذ جاء رجل من األنصار،
فسلم عليه ،ثم أدبر األنصاري ،فقال رسول اهلل ( :يا أخا األنصار ،كيف أخي سعد بن
عبادة؟) فقال :صالح ،فقال رسول اهلل ( :من يعوده منكم؟) فقام وقمنا معه ،ونحن بضعة
عرش ،ما علينا نعال ،وال خفاف ،وال قالنس ،وال قمص ،نميش يف تلك السباخ ،حتى جئناه،
فاستأخر قومه من حوله حتى دنا رسول اهلل  وأصحابه الذين معه(.)3
***
بقيت مع أويس مدة أهنل من علمه وزهده ..وقد كان يأتيه الكبار والصغار والعامة
والوجهاء ..فال خيتلف سلوكهم معهم مجيعا ..وكأهنم بالنسبة إليه شخص واحد يتعامل معه
باعتبار إنسانيته ال باعتبار رتبته وطبقته.
وكان اجلميع ـ عىل حسب ما رأيت ـ ال خيرج من عنده إال بعزيمة صادقة ،ومهة عالية،
وكأنه سقاهم الرتياق الذي يسريون به يف حياهتم وفق ما تقتضيه اهلمم العالية ،ال وفق ما تتطلبه
احلظوظ الدنية.
لقد تعلمت من صحبته قيمة الزهد وأثره العظيم يف اإلصالح بكل جوانبه ..اإلصالح

( )1رواه الطرباين.
( )2رواه ابن سعد والدارقطني يف االفراد ،وصححه.
( )3رواه مسلم.
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النفيس ..واإلصالح االجتامعي ..بل واإلصالح السيايس..
وعنده تعلمت أن الزهد ـ الذي كنت أحتقره ـ قيمة من القيم الرفيعة ،وخلق من األخالق
العالية ..وأن معانيه لو انترشت بي العامة واخلاصة جلردت احلياة من أشواك الرصاع التي ينبتها
احلرص والرغبة والطمع والتثاقل إىل األرض.
بقيت مع أويس إىل أن جاء ذلك اليوم الذي لقي فيه ربه ..وقد بكيت فيه كام ل أبك عىل
أقرب أقارِّب..
التفت الوارث إلينا ،وقال :إن شئتم حدثتكم عن حفل التأبي الذي أقيم له ..والذي
حُضه كل من تتلمذوا عىل يديه من الكبار والصغار ..بل إين ل أر يف حياِت ازدحاما عىل جنازة
أحد كام رأيت االزدحام عىل جنازته.
أرشنا إليه باإلجياب ،فقال :يف ذلك اليوم قام خطيب من اخلطباء ختنقه دموعه ،عرفت
بعد ذلك أن اسمه (ابن السامك)( ،)1وقال :يا أُّيا الناس إن أهل الدنيا تعجلوا غموم القلب ومهوم
النفس وتعب األبدان مع شدة احلساب ،فالرغبة متعبة ألهلها يف الدنيا واآلخرة ،والزهادة راحة
ألهلها يف الدنيا واآلخرة ،وإن أويسا نظر بقلبه إىل ما بي يديه فأغشى برص قلبه برص العيون،
فكأنه ل يبرص ما إليه تنظرون ،وكأنكم ال تبرصون ما إليه ينظر ،فإنكم منه تعجبون وهو منكم
يتعجب ،فلام نظر إليكم راغبي مغرورين قد ذهبت عىل الدنيا عقولكم وماتت من حبها قلوبكم
وعشقتها أنفسكم وامتدت إليها أبصاركم استوحش الزاهد منكم ألنه كان حيا وسط موتى)
قال ذلك ،ثم توجه إىل نعش أويس خماطبا له ،وكأنه حي أمامه :يا أويس ..ما أعجب
شأنك ..ألزمت نفسك الصمت حتى قومتها عىل العدل ،أهنتها وإنام تريد كرامتها ،وأذللتها وإنام
تريد إعزازها ،ووضعتها وإنام تريد ترشيفها ،وأتعبتها وإنام تريد راحتها ،وأجعتها وإنام تريد
شبعها ،وأظمأهتا وإنام تريد رُّيا ،وخشنت امللبس وإنام تريد لينه ،وجشبت املطعم وإنام تريد طيبه،
( )1نص هذه اخلطبة (البن السامك) قاهلا عند موت داود الطائي.
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وأمت نفسك قبل أن متوت ،وقربهتا قبل أن تقرب ،وعذبتها قبل أن تعذب ،وغيبتها عن الناس كي
ال تذكر ،وغبت بنفسك عن الدنيا إىل اآلخرة ،فام أظنك إال قد ظفرت بام طلبت ..كأن سيامك يف
عملك ورسك ،ول يكن سيامك يف وجهك ،فقهت يف دينك ثم الناس يفتون ،وسمعت األحاديث
ثم تركت الناس حيدثون ويروون ،وخرست عن القول وتركت الناس ينطقون ،ال حتسد األخيار
وال تعيب األرشار ،وال تقبل من السلطان عطية ،وال من األخوان هدية ،آنس ما تكون آنس ما
تكون إذا كنت باهلل خاليا ،وأوحش ما تكون إذا كنت مع الناس جالسا ،فأوحش ما تكون آنس
ما يكون الناس ،وآنس ما تكون أوحش ما يكون الناس جاوزت حد املسافرين يف أسفارهم،
وجاوزت حد املسجوني يف سجوهنم ،فأما املسافرون فيحملون من الطعام واحلالوة ما يأكلون،
فأما أنت فإنام هي خبزتك أو خبزتان يف شهرك ،ترمي هبا يف دن عندك فإذا أفطرت أخذت منه
حاجتك فجعلته يف مطهرتك ثم صببت عليه من املاء ما يكفيك ،ثم اصطنعت به ملحا فهذا
إدامك وحلواك ،فمن سمع بمثلك صرب صربك أو عزم عزمك ،وما أظنك إال قد حلقت
باملاضي ،وما أظنك إال قد فضلت اآلخرين وال أحسبك إال قد أتعبت العابدين ،وأما املسجون
فيكون مع الناس حمبوسا فيأنس هبم وأما أنت فسجنت نفسك يف بيتك وحدك فال حمدث
وجليس معك ،وال أدري أي األمور أشد عليك ،اخللوة يف بيتك متر بك الشهور والسنون أم
تركك املطاعم واملشارب ،ال سرت عىل بابك ،وال فراش حتتك ،وال قلة يربد فيها ماؤك ،وال قصعة
يكون فيها غداؤك وعشاؤك? مطهرتك قلتك وقصعتك تورك وكل أمرك يا أويس عجب ،أما
كنت تشتهي من املاء بارده وال من الطعام طيبه وال من اللباس لينه? بىل ،ولكنك زهدت فيه ملا
بي يديك فام أصغر ما بذلت ،وما أحقر ما تركت ،وما أيرس ما فعلت يف جنب ما أملت ،أما أنت
فقد ظفرت بروح العاجل وسعدت إن شاء اهلل يف اآلجل ،عزلت الشهرة عنك يف حياتك لكي
ال يدخلك عجبها وال يلحقك فتنتها فلام مت شهرك ربك بموتك وألبسك رداء عملك ،فلو
رأيت اليوم كثرة تعبك عرفت أن ربك قد أكرمك)
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فلام فرغ من خطبته قام آخر ،عرفت فيام بعد أن اسمه (حممد بن احلسي)( )1فقال :ملا علم
أهل الفضل والعلم واملعرفة واألدب أن اهلل عز وجل قد أهان الدنيا ،وأنه ل يرضها ألوليائه ،وأهنا
عنده حقرية قليلة ،وأن رسول اهلل  زهد فيها وحذر أصحابه من فتنتها ،أكلوا منها قصد ًا
وقدموا فضالً ،وأخذوا منها ما يكفي وتركوا ما يلهي ،لبسوا من الثياب ما سرت العورة ،وأكلوا
من الطعام أدناه مما سد اجلوعة ،ونظروا إىل الدنيا بعي أهنا فانية؛ وإىل اآلخرة أهنا باقية ،فتزودوا
من الدنيا كزاد الراكب فخربوا الدنيا وعمروا هبا اآلخرة ،ونظروا إىل اآلخرة بقلوهبم فعلموا أهنم
سينظرون إليها بأعينهم فارحتلوا إليها بقلوهبم ملا علموا أهنم سريحتلون إليها بأبداهنم ،تعبوا قلي ً
ال
وتنعموا طويالً ،كل ذلك بتوفيق موالهم الكريم ،أحب ما أحب هلم وكرهوا ما كره هلم)
ثم قام خطباء آخرون رددوا فضائل أويس ..ورددوا معها فضائل القيم التي كان حيملها
ويدعو إليها ..وقد كان لتلك اخلطب تأثري كبري يف املستمعي..
لقد أحسست حينها أن موت أويس كحياته ..كالمها كان بركة عىل من لقيه وتتلمذ عىل
يديه أو عىل أخباره.
يف ذلك اليوم ..وبعد انرصاف الناس ،رأيت قرن ،وكأهنا قد أظلمت عيل ،فلم أملك إال
أن أخرج منها ،وقد تركت فيها قطعة من قلبي ال تزال عالقة يف ثراها.

( )1هذه اخلطبة ل تقل يف هذا املوضع ،ولكني ذكرهتا هنا ملناسبتها له.
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خامسا ـ العال
رست إىل القاهرة ..وبجوار اجلامع األزهر ..تلك القلعة التي ل تستطع السنون مع طوهلا
أن تنال من شموخها ..رأيت الوارث اخلامس الذي تعلمت عىل يده من علوم النبي  ما
جعلني أوقن يقينا تاما ال يزامحه الشك بأن حممدا  قد اكتمل له من العلوم ما ال يكتمل إال
لإلنسان الكامل الذي أسندت له أخطر وظيفة يف األرض.
لقد كان اسمه (حممد) ..وكانت اجلامعة التي حتيط به ،وتنهل من علمه تطلق عليه
(الباقر)( ..)1وكان أشبه الناس يف غزارة علمه بالباقر ..حتى كأنه الباقر نفسه عاد للحياة من جديد
ليقف يف ذلك املوقف من شوارع القاهرة.
عندما رأيته كان واقفا ،وأمامه مجع من الناس يسألونه:
قال أحدهم :يا حممد ..يا من هو من نسل حممد ..أخربنا عن أفضل الصدقة.
قال :لقد سئل رسول اهلل  عن ذلك ،فأجاب( :أن تصدق وأنت صحيح شحيح،
ختشى الفقر ،وتأمل الغنى)()2

قال آخر :إنا نرى القرآن يذكر املهاجرين بخري ..فهل انقطعت اهلجرة؟
قال :لقد أجاب رسول اهلل  عن هذا حي سأله أعراِّب ،فقال :يا رسول اهلل ،أخربين
عن اهلجرة إليك ،أينام كنت أم لقوم خاصة أم إىل أرض معلومة أم إذا مت انقطعت؟
وقد أجابه رسول اهلل  بقوله( :اهلجرة أن هتجر الفواحش ما ظهر منها وما بطن ،وتقيم
الصالة ،وتؤِت الزكاة ،ثم أنت مهاجر ،وإن مت يف احلُض)()3

قال آخر :أخربنا عن ثياب أهل اجلنة ،أختلق خلق ًا ،أم تنسج نسج ًا؟
( )1أشري به إىل اإلمام حممد الباقر ،وال خيفى رس اختيارنا له يف هذا املقام.
( )2رواه البخاري ومسلم.
( )3رواه أمحد.
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ضحكت اجلامعة ،فالتفت إليهم ،وقال :أتضحكون من جاهل يسأل عامل ًا؟
ثم سكت قليال ،وقال :لقد سئل رسول اهلل  عن مثل هذا ،فاستلبث ساعة ،ثم قال:
أين السائل عن ثياب أهل اجلنة؟ فقال :ها هو ذا يا رسول اهلل ،قال( :ال ،بل تنشق عنها ثامر اجلنة)
ثالث مرات(.)1
قال آخر :هل يف اجلنة خيل؟
قال :لقد سئل رسول اهلل  عن مثل هذا ،فقال( :إن دخلت اجلنة أتيت بفرس من ياقوتة
له جناحان ،فحملت عليه فطار بك يف اجلنة حيث شئت) ،ثم سئل  هل يف اجلنة إبل؟ فلم
يقل للسائل مثل ما قال لألول ،بل قال :إن يدخلك اهلل اجلنة يكن لك فيها ما اشتهت نفسك
وقرت عينك(.)2
قامت امرأة ،فقالت :إنا نسمع القرآن يثني ثناء حسنا عىل مجال احلور العي ،فهل هن يف
اجلنة أفضل منا ونحن فيها؟
ابتسم الباقر ،وقال :لقد سئل رسول اهلل  عن مثل هذا ،فقال ـ ملن سأله :أنساء الدنيا
أفضل أم احلور العي؟ ـ( :بل نساء الدنيا أفضل من احلور العي ،كفضل الظهارة عىل البطانة)()3

قالت املرأة :ل؟
قال :لقد أجاب رسول اهلل  عن ذلك ،فقال( :بصالهتن وصيامهن وعبادهتن اهلل تعاىل،
ألبس اهلل وجوههن النور ،وأجسادهن احلرير ،بيض األلوان ،خُض الثياب ،صفر احليل،
مامرهن الدر ،وأمشاطهن الذهب ،يقلن :نحن اخلالدات فال نموت ،ونحن الناعامت فال نبأس
أبد ًا ،ونحن املقيامت فال نظعن أبد ًا ،ونحن الراضيات فال نسخط أبد ًا ،طوبى ملن كنا له وكان

( )1رواه أمحد.
( )2رواه أمحد.
( )3رواه الطرباين.
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لنا)()1

قالت املرأة :واملرأة التي تتزوج الرجلي والثالثة واألربعة ،ثم متوت فتدخل اجلنة،
ويدخلون معها ،من يكون زوجها؟
قال :لقد أجاب رسول اهلل  عن ذلك ،فقال ألم سلمة ملا سألته عن هذا( :يا أم سلمة،
إهنا ختري فتختار أحسنهم خلق ًا ،فتقول( :يا رب إن هذا كان أحسنهم معي خلق ًا يف دار الدنيا
فزوجنيه ،يا أم سلمه ذهب حسن اخللق بخري الدنيا واآلخرة) ()2

قام رجل مغضبا ،وقال :دعونا من مثل هذا ..دعوا لنا الفرصة لنتحدث عن الكسب
الذي يدخلنا اجلنة ..أما ما يف اجلنة ..فإن من دخلها سيعاين ما فيها.
ابتسم الباقر ،وقال :سل ما بدا لك.
قال الرجل :حدثنا عام يقربنا إىل اهلل ..هل من ساعة أقرب إىل اهلل من األخرى؟
قال :لقد سئل رسول اهلل  عن مثل هذا ،فقال( :نعم ،أقرب ما يكون الرب عز وجل
من العبد جوف الليل اآلخر ،فإن استطعت أن تكون ممن يذكر اهلل يف تلك الساعة فكن)
قام آخر ،وقال :أنا مؤرخ ..فحدثني عن أول عن أول مسجد وضع يف األرض؟
قال :لقد سأل أبو ذر رسول اهلل  عن هذا ،فقال :املسجد احلرام ،فقال :ثم أي؟ قال:
املسجد األقىص ،فقال :كم بينهام؟ قال :أربعون عام ًا ،ثم األرض لك مسجد ،حيث أدركتك
الصالة فصل(.)3
***
ظللنا هكذا من أول النهار إىل آخره ،والباقر ال يسأل سؤاال إال أجاب عنه بام أجاب النبي

( )1رواه الطرباين ،وهو جزء من احلديث السابق.
( )2رواه الطرباين ،وهو جزء من احلديث السابق.
( )3رواه البخاري ومسلم.

226

 ،وكأن النبي  كان هو املفتي يف ذلك املجلس ،وكأن الباقر ل يكن سوى وسيط يبلغ الناس
ما يفتيهم به نبيهم .
يف آخر النهار ،وبعد أن انفض اجلمع ،انتهزت الفرصة ،واقرتبت منه ،وكان أكرب أمل يل
أن جييبني عن سؤال أو سؤالي ..ما كنت أطمع منه بأكثر من ذلك ،فقد رأيت حرص الناس عىل
التلقي عنه ..وال يمكنني أن أطمع فوق ما يطمع فيه غريي.
لكني فوجئت عندما رأيته حيدق يف وكأنه يعرفني ،ثم يرسع إيل ،ويضمني ،ويقول :مرحبا
بك يف القاهرة ..لقد شاء اهلل أخريا أن نلتقي.
تعجبت من موقفه هذا ،وتصورت أنه تومهني بعض معارفه لشبه بيننا ..فأرسعت
أصحح له ،وأقول :يل رشف عظيم أن أكون من ذكرت ..ولكني لست من ذكرت.
قال :بل أنت من ذكرت.
قلت :ولكني ل أترشف بمعرفتك من قبل.
قال :لقد أخرب رسول اهلل  بأن (األرواح جنود مندة ،فام تعارف منها ائتلف ،وما تناكر
منها اختلف)()1

قلت :لقد امتألت بالغفلة ..فنسيت تلك العوال ..فهال ذكرتني هبا؟
قال :ألست من يبحث عن اإلنسان الكامل؟
قلت :بىل ..أنا ليس يل هم يف احلياة إال البحث عن هذا اإلنسان.
قال :لقد كنت مثلك أبحث عنه ..وهذه نقطة التقاء كبرية بيننا.
قلت :فهل ظفرت به؟
قال :أجل ..ما كان اهلل ليضيع جهد متهد ،وال مهة عازم ،وال صدق صادق.
قلت :فدلني عليه.
( )1رواه البخاري ومسلم.
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قال :هو أبعد من أن أدلك عليه ..ولكني أدلك عىل شعاع من أشعته ..ال يمكن لإلنسان
أن يكمل من دونه.
قلت :وما هذا الشعاع؟
قال :العلم ..ال يمكن للكامل أن يكمل وهو جاهل ..أل يبدأ اهلل بتعليم آدم؟
قلت :بىل ..ول تعلم املالئكة رشفه إال بذلك.
قال :فكذلك رشف اإلنسان الكامل ال يكتمل إال بعلمه.
قلت :عرفت الشعاع ..فام الشمس التي وصلت إليها ..وتريد أن تدلني عىل هذا الشعاع
من أشعتها؟
قال :شمس حممد  ..إنه اإلنسان الكامل الذي اكتمل له من العلوم ما ل يكتمل لغريه.
ِ
الر ُسول الن ِهب هي ْ ُ
األ ِّم هي
قلت :ولكنه أمي ..لقد نطق القرآن بذلك ..ففيه ﴿:ا هلذين يت ِهب ُعون ه
وف وينْه ُاهم ع ِن ا ُْملنْك ِر و ُ ِ
يل ي ْأمر ُهم ِبا ْملعر ِ
ِ
ِ ِ ِ
ا هل ِذي ِ
حي ُّل هلُ ُم
ْ
جيدُ ون ُه مكْ ُتوب ًا عنْد ُه ْم ِيف ال هت ْوراة و ْاألنْج ِ ُ ُ ْ ْ ُ

ال هطيب ِ
ات و ُحي ِّر ُم عل ْي ِه ُم ْ
اخلب ِائث ويض ُع عن ُْه ْم ِإ ْرص ُه ْم و ْاألغْالل ا هل ِتي كان ْت عل ْي ِه ْم فا هل ِذين آم ُنوا ِب ِه
ِّ
رصو ُه واتهب ُعوا النُّور ا هل ِذي ُأن ِْزل مع ُه ُأول ِئك ُه ُم ا ُْمل ْف ِل ُحون﴾ (ألعراف ،)157:وفيه﴿:
وعزه ُرو ُه ون ُ
مجيع ًا ا هل ِذي له م ْل ُك السامو ِ
هلل ِإليكُ م ِ
ات و ْاأل ْر ِ
هاس ِإ ِّين ر ُس ُ
ض ال ِإله ِإ هال ُهو ُ ْحي ِيي
ُق ْل يا أ ُُّّيا الن ُ
ه
ُ ُ
ول ا هِ ْ ْ
هلل ور ُسولِ ِه الن ِهب ِّي ْ ُ
هلل وك ِلام ِت ِه وات ِهب ُعو ُه لع هلكُ ْم ْهتتدُ ون﴾
األ ِّم ِّي ا هل ِذي ُيؤْ ِم ُن ِبا هِ
يت ف ِآم ُنوا ِبا هِ
و ُي ِم ُ
(ألعراف)158:
قال :وهذا أعظم يف كامل علمه..
قلت :ل أفهم.
قال :ألن من تعلم من األوراق كان تبعا ملن كتب األوراق ..ولو تعلم حممد  من
األوراق لكان أحسن أحواله أن حيمل ثقافة اهلند أو ثقافة الفرس أو ثقافة اإلغريق ..ولوجد بعد
ذلك من يقول بأن حممدا  تلقى علومه عن هؤالء.
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قلت :فأي ثقافة محل حممد ما دام ل حيمل ثقافة هؤالء؟
قال :لقد محل ثقافة أرقى وأعظم تطورا..
قلت :ل أعرف التطور يف ذلك احلي إال يف تلك الشعوب..
قال :إن ثقافة تلك الشعوب ثقافة بدائية بالنسبة لعرصنا ..واملتمسك هبا يف عرفنا رجعي..
وما كان لإلنسان الكامل أن تكون له ثقافة متحوها الليايل ،وتكر عليها األيام.
قلت :فأي مصدر تعلم منه حممد إذن؟
قال :لقد تعلم من اهلل ..فاهلل هو مصدر املعرفة األول ..ولذلك فإن علومه ال يمكن
مقارنتها بأي علوم أخرى.
لقد كانت أول بشارة تلقاها النبي  هي إخبار اهلل له بأنه سيتعلم من اهلل ..لعلك تعرف
احلادثة ..هي أول حادثة عرف فيها حممد  وحي ربه.
كان يف الغار ..وجاءه املالك ..وقال له :اقرأ ..ول يكن حممد  يعرف القراءة ،فأجاب
امللك :ما أنا بقارئ ،فغطه( )1امللك حتى بلغ منه اجلهد ،ثم أرسله فقال :اقرأ ،فقال  :ما أنا
اس ِم ر ِّبك ا هل ِذي خلق ( )1خلق
بقارئ ..وهكذا حتى غطه الثالثة ،ثم أرسله ،فقال ﴿:ا ْقر ْأ ِب ْ
اإلنْسان ِم ْن عل ٍق ( )2ا ْقر ْأ ور ُّبك ْاألكْر ُم ( )3ا هل ِذي ع هلم ِبا ْلقل ِم ( )4ع هلم ْ ِ
ِْ
اإلنْسان ما لْ ي ْعل ْم (﴾)5
(العلق)()2

ثم ظل الوحي يتتابع..
يف البداية خيش حممد  أن ينسى ما يعلمه ربه ،فكان يتعامل مع الوحي معاملة الطالب
النجيب الذي يردد ما يتعلمه خشية أن ينساه ،لكن اهلل طمأنه بأن الذي علمه وهو أمي ل يقرأ ول
يكتب لن يعجزه أن حيفظ له ما تعلمه..
( )1الغط :العرص الشديد ،والكبس ،ومنه الغط ىف املاء ،الغوص .النهاية.335/3 :
( )2احلديث ..رواه البخارى ومسلم.
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لقد قال اهلل تعاىل يذكر ذلك ﴿:وال تعج ْل ِبا ْل ُقر ِ
آن ِم ْن ق ْب ِل أ ْن ُي ْقىض ِإل ْيك و ْح ُي ُه و ُق ْل ر ِّب
ْ
ْ
ِز ْد ِين ِع ْل ًام ﴾ (طه ،)114 :وقال ﴿:ال ُحت ِّر ْك ِب ِه لِسانك لِت ْعجل ِب ِه (ِ )16إ هن عل ْينا مجْع ُه و ُق ْرآن ُه ()17
ف ِإذا قر ْأنا ُه فات ِهب ْع ُق ْرآن ُه (ُ )18ث هم ِإ هن عل ْينا بيان ُه (( ﴾)19القيامة)
وبمثل هذا وردت األسانيد ،فعن ابن عباس قال :كان رسول اهلل  يعالج من التنزيل
شدة ،فكان حيرك شفتيه ،فأنزل اهلل عز وجل ﴿:ال ُحت ِّر ْك ِب ِه لِسانك لِت ْعجل ِب ِه ِإ هن عل ْينا مجْع ُه و ُق ْرآن ُه
﴾ أي مجعه يف صدرك ،ثم تقرأه ﴿ ،ف ِإذا قر ْأنا ُه فات ِهب ْع ُق ْرآن ُه ﴾ فاستمع له وأنصتُ ﴿ ،ث هم ِإ هن عل ْينا
بيان ُه ﴾ فكان بعد ذلك إذا انطلق جربيل قرأه كام أقرأه(.)1
ويف رواية أخرى عن ابن عباس قال :كان رسول اهلل  إذا أنزل عليه الوحي يلقى منه
شدة ،وكان إذا نزل عليه عرف يف حتريكه شفتيه ،يتلقى أوله وحيرك به شفتيه خشية أن ينسى أوله
قبل أن يفرغ من آخره ،فأنزل اهلل ﴿:ال ُحت ِّر ْك ِب ِه لِسانك لِت ْعجل ِب ِه ﴾
وقال يف اآلية واصفا رسول اهلل ( :كان ال يفرت من القراءة خمافة أن ينساه ،فقال اهلل
ن عل ْينا ﴾ أن نجمعه لك ﴿ و ُقرآن ُه ﴾ أن نقرئك فال تنسى)()2
له ﴿:ال ُحت ِّر ْك ِب ِه لِسانك لِت ْعجل ِب ِه ِإ ه
ْ
لقد نص عىل هذا الوعد اجلليل يف آية أخرى ..فاهلل تعاىل يقول مبرشا نبيه  ﴿:س ُن ْق ِر ُئك
فال تنْسى﴾ (األعىل)6:
قلت :أقر لك بكل ذلك ..ولكن العلوم التي تلقاها حممد هي علوم الدين ..وهي علوم
اختص هبا رجال الدين ..وال يمكن احلكم عىل مصداقيتها ما دمنا يف هذا العال.
قال :ال ..لقد تلقى حممد  كل ما حيتاج إليه اإلنسان من علوم ..فلذلك يمكن أن حتكم
عىل علومه ومدى صدقها من خالل هذا العال ..بل يمكنك أن تقارن ما جاء به من علوم بمن
شئت من العلامء ..ليتبي لك أن حممدا  قد كشف له احلجاب لريى األمور عىل ما هي عليه يف
( )1رواه البخاري ومسلم.
( )2رواه ابن جرير.
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الوقت الذي يتيه فيه العلامء وحيتارون ،وقد يصلون إىل بصيص من النور ..وقد يظلون يف غياهب
اجلهل وظلامته.
قلت :إن ما تقوله عظيم ..ومن الصعب إثباته.
قال :لقد ذكرت لك بأين ظللت دهرا من عمري أبحث عن اإلنسان الكامل ..وقد كان
أول مقياس وضعته هلذا البحث هو حقائق العلوم ..وقد وضعت أربعة ضوابط ملن اكتملت له
العلوم ..وقد وجدت أن هذه الضوابط األربعة ل تكتمل ألحد كام اكتملت لنبينا .
قلت :فام هي؟
قال :الصدق ،والثبات ،والشمول ،والنفع.
قلت :فهل ستخترص يل الطريق لتعلمني ما وصلت إليه يف أبحاثك؟
قال :يرشفني ذلك ..لقد دلني اهلل يف أثناء رحلتي عىل كثري من الربانيي اخترصوا يل من
الطرق ما لو ظللت طول عمري أسري ما قطعته ..ويرشفني أن أفعل معك ما فعلوا معي.
قلت :فهلم نبدأ بالضابط األول.
قال :ليس هنا ..هلم بنا إىل البيت ..ومن الغد ـ إن شاء اهلل ـ نبدأ البحث عن حتقق هذه
الضوابط يف علوم حممد  ..ولن نتلقى العلوم إال من أهلها ويف حماهلا.
الصدق:
يف اليوم األول ..رست مع الباقر إىل مكتبة عامرة باملخطوطات القديمة ..وقد كانت
مكتبة خمتصة بام كتب من معارف برشية قديمة ترتبط بعلم الفلك.
وقد شد انتباهي كثرة ما فيها من مؤلفات إىل درجة أن االنبهار أصابني ،فصحت من غري
أن أشعر :عال هو من قرأ كل هذه الكتب..
التفت الباقر إيل ،وقال :ماذا تقصد؟
قلت :من رزق أن يسجن يف هذه املكتبة عرشة أعوام ،فإنه لن خيرج منها إال عاملا جليال،
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ينكب الناس عىل يديه بالتقبيل ،وعىل كلامته بالتسجيل.
قال :بل قل :إن من تعلم من هذه الكتب لن خيرج إال جاهال ..وما أسهل عىل صبي يف
االبتدائية أن يصحح له ما يقع فيه من أخطاء ..بل ما أسهل عىل عامي بسيط شاهد رشيطا من
أرشطة علم الفلك عىل التلفاز أن يصحح له كل ما تعلمه من علوم.
قلت :كيف تقول هذا؟ ..أليست هذه املخطوطات يف علم الفلك ..وقد كتبها علامء كبار
يف علم الفلك؟
قال :ما تقوله صحيح.
قلت :فام الذي جعل من علمهم جهال ..وما الذي حول كل هذه اخلزائن مرد لغو ال
يسمن وال يغني من جوع؟
قال :حوهلا إىل ذلك افتقارها إىل الرشط األول من رشوط العلوم ،وهو الصدق ..أل أذكر
لك أنه أول ضابط تتحقق به من صدق املعارف ،وصدق مصدرها؟
قلت :بىل ..لقد ذكرت يل هذا.
أشار إىل ركن من املكتبة ،وقال :يف هذا الركن ما كتبه الصينيون يف علم الفلك..
أتدري ..لقد كان الصينيون يعتربون األرض عربة ضخمة يف أركاهنا أعمدة ترفع مظلة
(السامء) ،ويعتقدون أن بالد الصي تقع يف وسط هذه العربة ،وجيري النهر الساموي (النهر
األصفر) من خالل عجالت العربة ،ويقوم السيد األعيل املهيمن عيل أقدار السامء واألرض
بمالزمة النجم القطبي بالشامل بينام التنينات تفرتس الشمس والقمر.
ويف القرن الثاين ق.م .وضع الفلكي الصيني(هياهونج) نظرية السامء الكروية حيث قال
أن الكون بيضة واألرض صفارها وقبة السامء الزرقاء بياضها.
أشار إىل ركن آخر ،وقال :يف هذا الركن ما كتبه الروس يف علم الفلك..
لقد كان الروس يعتقدون أن األرض عبارة عن قرص يطفو عىل املاء حتمله ثاللث حيتان
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عظيمة.
أشار إىل ركن آخر ،وقال :يف هذا الركن ما نقل عن زنوج إفريقيا يف علم الفلك ..لقد
اعتقدت بعض املجتمعات يف افريقيا أن الشمس تسقط كل ليلة عند األفق الغرِّب إىل العال
االسفل ،فتدفعها الفيلة لألعىل ثانية لتيضء االرض من جديد ،وتتابع هذه احلركة يوميا.
أشار إىل ركن آخر ،وقال :يف هذا الركن ما نقل عن اهلنود احلمر يف علم الفلك..
لقد كان اهلنود احلمر يعتقدون أن أمرياهتم الصغريات جيب أن يسهرن عىل ضوء املشاعل،
ليأِت طائر الكونكورد (رسول السامء) ليأخذ املشاعل وييضء الشمس من جديد وهكذا..
أشار إىل ركن آخر ،وقال :يف هذا الركن ما نقل عن السومريي يف علم الفلك..
لقد اعتقد السومريون أن األرض هضبة تعلوها القبة الساموية ،وتقوم فوق جدار مرتفع
عىل أطرافها البعيدة ،واعتربوا األرض بانثيون هائل تسكن فوق جبل شاهق.
أشار إىل ركن آخر ،وقال :يف هذا الركن ما نقل عن البابليبن يف علم الفلك..
لقد رأى البابليون أن املحيطات تسند األرض والسامء ،وأن األرض كتلة جوفاء تطفو
فوق تلك املحيطات ويف مركزها تقع مملكة األموات .هلذا أله البابليون الشمس والقمر .فغالبا ما
تصورت احلضارات القديمة أهنام يعربان قبة السامء فوق عربات تدخل من بوابة مرشق الشمس
وخترج من بوابة مغرب الشمس .وهذه مفاهيم بنيت عيل أساسها اجتهات املعابد اجلنائزية.
أشار إىل ركن آخر ،وقال :يف هذا الركن ما نقل عن الكلدانيي يف علم الفلك..
لقد استطاع الكلدانيون من خالل مراقبتهم حلركة الشمس ومواقع النجوم بالسامء وضع
تقويمهم .واستطاعوا التنبؤ من خالل دورِت الشمس والقمر بحركتيهام ما مكنهم من وضع
تقويم الربوج ،فربطوا من خالهلا بي اإلنسان وأقداره ،واعتربوا أن حركات النجوم إنام هي
خاضعة ملشيئة اآلهلة ،هلذا توأموا بي التنجيم والفلك ،ومن خالل تقويم الربوج متكنوا من التنبؤ
بكسوف الشمس وخسوف القمر ،لكنهم ل جيدوا هلا تفسريا.
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أشار إىل ركن آخر ،وقال :يف هذا الركن ما نقل عن قدماء املرصيي يف علم الفلك..
لقد كان قدماء املرصيي يعتقدون أن األرض مستطيلة طويلة يتوسطها هنر النيل الذي
ينبع من هنر أعظم جيري حوهلا تسبح فوقه النجوم اآلهلة ،والسامء ترتكز عيل جبال بأركان الكون
األربعة وتتدىل منها هذه النجوم..
أشار الباقر إىل أركان أخرى ،ال أذكرها اآلن بالضبط ،فيها من املعارف مثل الذي سبقها،
مما جعلني أقتنع يف األخري بام ذكر يل من أن العلوم التي سجلت يف تلك املخطوطات ممتلئة بدجل
كبري ،وأن الذي يقرؤها ويضيع وقته بقراءهتا ،ويضيع جهد عقله بفهمها لن يظفر يف األخري إال
بالرساب ..وسيضحك عليه أبسط الناس إن هو راح ينرش علومه بي الناس.
***
انتقلنا إىل مكتبة أخرى وضع فيها ما نقله التاريخ من معارف برشية ترتبط بعلم األجنة..

وقد رأيت فيها من أوهام البرشية املرتبطة هبذا العلم ما رأيت يف سابقتها(.)1
وقد ظللنا طيلة ذلك اليوم ـ أنا والباقر ـ نتجول عىل املكتبات القديمة لنرى ما سطر فيها
من أنواع املعارف والعلوم ..وقد أذهلني ما رأيت فيها من أخطاء كثرية ،بل دجل كثري ال يصعب
عىل تالميذ املدارس االبتدائية أن يكتشفوه.
يف ذلك املساء ،وبعد أن عدنا إىل البيت قلت له :لقد كانت البرشية ترزح حتت أثقال
ضخمة من اجلهل.
قال :وأخطر ما فيه أنه جهل مركب ..لقد تبنت الكنيسة بعض تلك املعارف ،وراحت
تنسبها للدين ،وتشنق وحترق من خيالفها..
قلت :أال ترى عذرا ملن نطق بتلك املعارف؟
قال :وما العذر الذي تراه أنت؟
( )1أرشنا إىل هذه املسألة بتفصيل يف رسالة (معجزات علمية) من هذه السلسلة.
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قلت :العذر الذي أراه ..والذي قد يوافقني عليه اجلميع ..هو أن تلك املعارف كانت
تفتقر إىل الوسائل ..فلم يكن من السهولة التعرف عىل حقائق الفلك من دون التلسكوبات
الضخمة ..ول يكن من السهولة التعرف عىل اجلني من دون التطور يف معرفة املجاهر وأجهزة
التصوير املختلفة ..وهكذا..
قال :قد أعذرهم كام تعذرهم ..ولكن أال ترى أن وقوعهم يف الكذب يرفع الثقة يف كثري
من علومهم؟
قلت :بىل ..بل هو يرفع الثقة يف كل علومهم.
قال :وهلذا كان الرشط األول الذي وضعته لعلوم اإلنسان الكامل أن تتحقق بالصدق
املطلق الذي ال خيالطه شك وال وهم وال شبهة.
قلت :إن وجود مثل هذا مستحيل.
قال :لقد وجدته بحمد اهلل..
قلت :أين ..وعند من؟
قال :عند حممد  ..إن كل ما نطق به من علم يف أي موضوع من املوضوعات ،ويف أي
مال من املجاالت كان حديث صدق ال يزامحه شك ،وال تقاربه شبهة.
قلت :كيف تقول هذا ..وما حممد إال برش ولد يف بيئة هلا علومها التي ال تزيد عىل ما رأيناه
من علوم الشعوب املختلفة إن ل تكن تنقص عليها.
قال :أنسيت من علم حممد؟ ..إن حممدا  تلقى علومه من اهلل ..وعند اهلل احلقيقة املطلقة
التي ال تزامحها الشبهات.
قلت :ولكنه كان يفتقر للوسائل ..فلم تكن له املجاهر ،وال املراقب ،وال املصورات ،وال
الكواشف..
قال :وهل ترى من يسري يف ضوء النهار حمتاجا إىل رسج يستيضء هبا؟
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قلت :ال..
قال :فمحمد  ل يكن حمتاجا ألي واسطة يف علومه ما دام يتلقاها من املصدر..
قلت :إن ما تذكره يصعب إثباته.
قال :بل ما أسهل إثباته.
قلت :كيف أستطيع التثبت منه؟
قال :دونك مصادر اإلسالم املقدسة ..دونك القرآن الكريم ..ودونك دواوين السنة..
فهي دواوين متتلئ هبا رفوف املكتبات ،وخزائنها بمخطوطاهتا القديمة وبمطبوعاهتا احلديثة.
قلت :ولكن السنة دخلها التحريف.
قال :ما أسهل متييز الصحيح من املحرف ..إن معك القرآن ..وهو ما يساعدك عىل متييز
صحيح من السنة من ضعيفها.
قلت :فهال رضبت يل مثاال يقرب يل حتقق علوم حممد بالصدق املطلق؟
قال :لقد عرفت األخطاء الكبرية التي وقعت فيها البرشية ،ولفرتة طويلة من تارخيها
حول حقيقة اجلني ،واملراحل التي يمر هبا..
قلت :أجل ..ولوال أن من اهلل عىل البرشية بام اخرتعت من وسائل لظلت يف غياهب
اجلهل ،أو لظلت متعلقة بام تكهن به الكهنة ،وحدس به احلدسة.
قال :ولكن حممدا  نطق باحلقيقة املطلقة من غري أي وسيلة(..)1
لقد ورد يف احلديث حتديد للمواعيد التي متر هبا كل مرحلة من مراحل اجلني ،فقال :
(إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث اهلل إليها ملك ًا ،فصورها ،وخلق سمعها ،وبرصها،
وجلدها ،وحلمها ،وعظامها ،ثم قال :يارب أذكر أم أنثى؟ فيفيض ربك ما شاء ويكتب امللك)()2

( )1انظر التفاصيل املرتبطة هبذا يف رسالة (معجزات علمية) من هذه السلسلة.
( )2رواه مسلم.
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إن هذا احلديث العجيب فيه حقائق كثرية من حقائق علم األجنة ل تصل إليها البرشية إال
بشدة ،وبعد مرور زمن طويل.
أما احلقيقة األوىل ،فهي ختلق اإلنسان من النطفة املنوية املتكونة من ماء الرجل وبييضة
املرأة ،وقد أشار إىل ذلك النبي  يف قوله( :إذا مر بالنطفة) أي أن اإلنسان خيلق من النطفة ال
من دم احليض ،كام كان شائع ًا بي األطباء إىل القرن السابع عرش.
أما احلقيقة الثانية ،فهي أن احلديث حدد ليلة معينة من عمر اجلني يدخل بعدها امللك:
(إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث اهلل إليها ملك ًا)
أما احلقيقة الثالثة ،فيشري إليها قول النبي ( :فصورها) أي أن الصورة اآلدمية للجني
تبدأ بالظهور بعد الليلة الثانية واألربعي.
أما احلقيقة الرابعة ،فيشري إليها قول النبي ( :وخلق سمعها) ،وكذلك يبدأ ظهور األذن
وجهاز السمع.
أما احلقيقة اخلامسة ،فيشري إليها قول النبي ( :وبرصها) أي وخلق برصها ؛ فيبدأ
ظهور العي وجهاز البرص.
أما احلقيقة السادسة ،فيشري إليها قول النبي ( :وجلدها) أي أن اجللد خيلق بعد الليلة
الثانية واألربعي.
أما احلقيقة السابعة ،فيشري إليها قول النبي ( :وحلمها) أي أن اللحم (العضالت) خيلق
بعد نفس الليلة.
أما احلقيقة الثامنة ،فيشري إليها قول النبي ( :وعظامها) حيث خيلق امللك العظام
(اهليكل العظمي) بعد نفس الليلة.
أما احلقيقة التاسعة ،فيشري إليها قول النبي ( :ثم قال :يا رب أذكر أم أنثى) ،أي أن
امللك يبدأ بتشكيل األعضاء التناسلية اخلارجية (الفرج) يف الذكر واألنثى ،والتي هبا يتم التمييز
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بي الذكر واألنثى وذلك بعد الليلة الثانية واألربعي أيض ًا.
أما احلقيقة العارشة ،فهي أن اجلني يمر بأطوار قبل الليلة الثانية واألربعي ؛ وهو ليس يف
صورة آدمية ،وال توجد فيه األعضاء واألجهزة التي ذكر احلديث أهنا ال ختلق إال بعد الليلة الثانية
واألربعي.
إن ما ذكره النبي  يصدقه كل علامء األجنة..
قلت :وعلم الفلك ..ذلك العلم الذي تاهت فيه شعوب األرض؟
قال :يف كل ذلك التيه الذي رأيته كان هناك إنسان واحد عرف من حقائق الكون ما ال
يزال قومك جيهلونه ،أو يكدون يف البحث عنه.
قلت :هل استطاع حممد أن ينجو من كل ذلك التيه؟
قال :أجل( ..)1يف ذلك الوقت الذي كان الناس فيه يتعاملون مع الكون بحشد من
املخاوف واألساطري ،وكانوا خيشون أهنم لو فشلوا يف ممارسة السحر والطقوس والرتانيم الوثنية
يف اتصاهلم بالكون سيباغتون بانقالب يف نظام الطبيعة كله.
تفسريا خراف ًّيا عجي ًبا :فمنهم من يفرس
ويف ذلك الوقت الذي كانوا يفرسون فيه الكون
ً
حركة الكسوف واخلسوف بأن ً
ضخام قد قضم الشمس أو القمر ..ومنهم من يقول بأن
وحشا
ً
األرض حممولة عىل قرن ثور ،وأن حركة املد واجلزر ليست سوى أثر من آثار شهيق الثور
وزفريه ..ومنهم من جزم بأن السامء (قبة) من نحاس ،وأن من يزعم غري ذلك فهو ملحد مهرطق
جيب قتله ،ول يكن العرب استثناء من هذه األساطري واألوهام فيام يتعلق بالكون .فقد كانوا
ملفوفي يف ظلمة التنجيم والتكهن والتطري ،وخرافات اهلامة ،وصفر ،والغراب األسود ،كام قال
شاعرهم:
( )1الكالم التايل مقتبس بترصف من مقال بعنوان (التنوير بالكونيات وأثره يف احلضارتي اإلسالمية واألوروبية)،
لزين العابدين الركاِّب.
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يا عبل كم يشجى فؤاد بالنوى ويروعني صوت الغراب األسود
يف ذلك الوقت كان حممد  يقرأ من آيات القرآن ما يوضح به احلقائق التي ل تصل إليها
البرشية إال بعد أن اخرتعت من األجهزة ما ظلت تلهث طوال عمرها يف البحث عنه(.)1
اسمع مثال هذه اآلية ﴿:أول ير ا هل ِذين كفروا أ هن السامو ِ
ات و ْاأل ْرض كانتا رتْق ًا ففت ْقن ُ
امها
ه
ُ
ْ
ِ
ِ
يش ٍء ح ٍّي أفال ُيؤْ ِم ُنون﴾ (االنبياء)30:
وجع ْلنا من ا ْملاء كُ هل ْ
إن كل كلمة يف هذه اآلية حتمل من احلقائق ما بذلت البرشية من أجله سنون طواال
وأسفارا ضخمة ألجل الوصول إىل بعض احلقائق التي تنص عليها هذه اآلية الكريمة.
من احلقائق التي تشري إليها هذه اآلية مثال حقيقة البداية األوىل للكون ..فقد كانت البرشية
منذ أطوارها األوىل تتساءل عن بداية الكون ،وعن كيفية حصول ذلك ..وكيف كان شكله حي
بدأ؟ ومتى بدأ؟ وإىل أين يسري؟
هذه األسئلة وغريها طرحها اإلنسان منذ القديم ،ولكنه أجاب عنها إجابات خاطئة
كثرية ..بل ل تكن هناك إجابة واحدة صحيحة ،ما عدا اإلجابة التي جاء هبا حممد  والتي أيدها
بعد ذلك العلم احلديث بأجهزته املتطورة ..وذلك منذ بداية القرن العرشين.
فمنذ نصف قرن تقريب ًا بدأ العلامء يرصدون األمواج الكهرطيسية القادمة إىل األرض،
وقاموا بتحليل هذه األمواج ،وتبي أهنا تعود آلالف املاليي من السني.
ومعظم العلامء الذين درسوا هذه الظاهرة أمجعوا عىل أن هذا النوع من األشعة ناتج عن
وتوسعه ..لقد اكتشفوا أن الكون
بقايا انفجار عظيم ..كان ذلك االنفجار هو بداية نشوء الكون ُّ
كله قد بدأ من نقطة واحدة(.)2
***
( )1انظر التفاصيل املثبتة هلذا يف رسالة (معجزات علمية) من هذه السلسلة.
( )2انظر التفاصيل املرتبطة هبذه النظرية يف رسالة (معجزات علمية) من هذه السلسلة..
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بقيت مع الباقر طيلة ذلك املساء أسأله عن تصحيح القرآن وحممد  لتلك األخطاء
الكثرية التي وجدناها يف املكتبات املختلفة ..وبعد أن نفذ ما عندي من أسئلة ،قال يل :أال أدلك
عىل أعظم ما جاء به حممد  يف هذا املجال؟
قلت :إن كل ما ذكرته عظيم ..فهل هناك ما هو أعظم منه؟
قال :أجل ..لقد علمنا حممد  ما هو أعظم من تلك املعارف مجيعا.
قلت :ما هو؟ ..شوقتني إليه.
قال :لقد علمنا حممد  املنهج الصحيح الذي نبحث بواسطته عن املعارف ،وأزاح عن
عيوننا تلك اخلرافات واألساطري التي حتجبنا عن الرؤية الصحيحة للحقائق.
قلت :فارشح يل ذلك.
قال :إن رشح ذلك يطول ..ولكني سأحدثك عن أمرين كانا من أخطر العقبات يف تاريخ
العلوم.
قلت :ما مها؟
قال :أما أوهلام :فاألسطورة ..وأما الثانية ..:فالدجل ..ولكليهام عالقة كربى ببعضهام،
فالدجل يولد األسطورة ،واألسطورة تولد الدجل.
قلت :كيف ذلك؟
قال :الدجال املحتال قد ينرش أسطورة ترتبط بظاهرة من الظواهر الكونية ،ليجني من
خالل األسطورة ما شاء له هواه أن جيني ..واألساطري تنتج الدجالي الذين يرمون بالغيب من
غري حتقيق.
قلت :فكيف ختلص حممد  من هذين النريين؟
قال :لقد خلصه ربه ..أنسيت أن حممدا كان تلميذا يف حُضة اهلل يتعلم من اهلل مبارشة من
غري وسائل؟
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قلت :فكيف خلصه ربه؟
قال :إن الوحدانية التي جاء هبا حممد  ..والتي تعني أن رب الكون واحد ،وأنه الوحيد
املترصف يف الكون قضت عىل كل األساطري التي أثقلت كاهل البرشية.
لقد ذكر اهلل تعاىل كيف كان املرشكون يتخوفون من عوال اجلن ،فقال ﴿:وأ هن ُه كان ِرج ٌال
ِمن ْ ِ
ْس ي ُعو ُذون ِب ِرج ٍ
ال ِمن ِْ
األن ِ
وه ْم رهق ًا﴾ (اجلـن ..)6:لقد كانت األسطورة هي التي
اجل ِّن فزا ُد ُ
متأل القلوب باملخاوف ..فلام جاءت حقائق التوحيد رفعت كل تلك املخاوف ..وعاد الشيطان..
ذلك الغول الذي استغله الدجالون صغريا حقريا ال يستحق كل تلك اهلاالت من األساطري التي
حامت حوله.
الش ْيط ُ
لقد قال اهلل تعاىل يطمئن عباده املؤمنيِ ﴿:إنهام ذلِكُ ُم ه
وه ْم
ان ُخي ِّو ُ
ف أ ْولِياء ُه فال ختا ُف ُ
وخا ُف ِ
ف ِمن
ون ِإ ْن كُ ْن ُت ْم ُمؤْ ِمنِي(آل عمران ،)175:وقالِ ﴿:إ هن ا هل ِذين اتهق ْوا ِإذا م هس ُه ْم ط ِائ ٌ
الشيط ِ
ِ
ِ
الشيط ِ
ان تذ ُ ِ
ان لِي ْحزُ ن
رصون(ألعراف ،)201:وقالِ ﴿:إنهام الن ْهجوى من ه ْ
ه ْ
كهروا فإذا ُه ْم ُم ْب ُ
هلل ف ْليتو ِ
كهل ا ُْملؤْ ِم ُنون(املجادلة،)10:
هلل وعىل ا هِ
ا هل ِذين آم ُنوا ول ْيس ِبض ِّار ِه ْم ش ْيئ ًا ِإ هال ِب ِإ ْذ ِن ا هِ
الشيط ِ
الش ْيط ُ
ان كان ض ِعيف ًا(النساء ،)76 :وقال ﴿:و ِإ ْذ ز هين هلُ ُم ه
ان أعْامهلُ ْم وقال
وقالِ ﴿:إ هن ك ْيد ه ْ
ت ا ْل ِفئت ِ
هاس و ِإ ِّين جار لكُ م فلام تراء ِ
ال غالِب لكُ ُم ا ْلي ْوم ِمن الن ِ
ان نكص عىل ع ِقب ْي ِه وقال ِإ ِّين ب ِري ٌء
ٌ ْ ه
هلل ش ِديدُ ا ْل ِعق ِ
اب(ألنفال)48:
هلل وا هُ
اف ا ه
ِمنْكُ ْم ِإ ِّين أرى ما ال تر ْون ِإ ِّين أخ ُ
وهلذا ،فإن النبي  هنى أن ينسب ما حيصل من حوادث للشياطي ،قال بعض الصحابة:
(كنت رديف النبي  فعثرت دابة فقلت :تعس الشيطان ،فقال :ال تقل تعس الشيطان ،فإنك
إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت ويقول :بقوِت ولكن ،قل :بسم اهلل ،فإنك إذا قلت
ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب)()1

وهنى النبي  أن يفرس ما حيصل يف الكون تفسريا أسطوريا ..ففي احلديث أن الشمس
( ) )1رواه أبو داود وغريه.
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انكسفت يوم مات إبراهيم ،فقال الناس :انكسفت ملوت إبراهيم ،فقال رسول اهلل ( :إن
الشمس والقمر آيتان من آيات اهلل ،ال ينكسفان ملوت أحد وال حلياته ،فإذا رأيتموها ،فادعوا اهلل
وصلوا حتى ينجيل)
إن هذا احلديث العظيم يرسم املنهج الصحيح للتعامل العلمي مع الكون ،فكل ما يف
الكون آيات هلل ..ال يؤثر فيها من األسباب إال ما أراد اهلل أن يؤثر..
إن هذا احلديث قاله رسول اهلل  يف واقع كان يموج باألسطورة ..ويف واقع كان عىل
أتم االستعداد لتقبل أي تفسري أسطوري يستغله أي دجال أو خرايف..
لقد كان الكثري من الناس يف ذلك احلي ،وقبله يعتقدون أن الكسوف هو نتيجة لتصارع
اآلهلة ،وكانت بعض الشعوب يف الصي يرمزون للشمس بأهنا طائر ذهبي ،ويرمزون للقمر
بضفدع وعند حدوث الكسوف فإن معركة ما تدور بي هذين الرمزين.
أما قبائل األمازون فكانوا يعتقدون أن القمر أثناء اخلسوف قد رماه أحد األطفال بسهم
يف عينه مما أدى إىل نزيف يف هذا القمر ،ثم ُيشفى القمر بعد ذلك ويعود لوضعه الطبيعي.
وكان الصينيون يفرسون ظاهرة كسوف الشمس عىل أن تنّين ًا حياول أن يبتلع قرص
الشمس ،لذلك كانوا يُضبون بالطبول ،ويقذفون بالسهام ألعىل حماولة منهم إخافة التني وإعادة
الشمس هلم من فمه.
ويف اهلند كان الناس يغمرون أنفسهم باملاء عند رؤيتهم هذه الظاهرة لكي ال يسقط عليهم
يشء منه..
وحتى يومنا هذا يعتقد اإلسكيمو أن الشمس ختتفي وتذهب بعيد ًا أثناء ظاهرة كسوف
الشمس ثم تعود من جديد.
ويف ظل هذه األساطري كان العرب ينظرون إىل كسوف الشمس عىل أنه يمثل موت إنسان
عظيم ،أو خسارة معركة عظيمة.
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ولكن حممدا  نظر إىل هذه الظاهرة نظرة علمية حمضة ،لقد أخربهم أن الشمس والقمر
خملوقات وآيات مسخرة هلل ،وال عالقة هلام بام حيدث عىل األرض من والدة أو موت أو غري
ذلك.
ويف هذه العبارة وضع حممد  أساس ًا للبحث العلمي يف الظواهر الكونية عىل اعتبار أهنا
آيات من عند اهلل وخملوقات ختضع إلرادة خالقها.
زيادة عىل ذلك ،فإن هنالك شيئا مهام يثبت أن حممد ًا  ل يكن من الصنف الذي يريد
الشهرة أو املال ..فقد جاءه من يمدحه وجيعل من كسوف الشمس مناسبة ملوت ابنه ،وكان يف
إمكانه أن يسكت عن هذا األمر ،وأن يرتك الناس يقدسونه ويرفعون من شأنه لكنه ل يفعل.
قلت :عرفت العقبة األوىل ..وعلمت أنه ال يوجد دين من األديان قىض عىل األسطورة
كام قىض عليها اإلسالم ..فكيف واجه حممد العقبة الثانية؟ ..وهي عقبة ال تقل عن العقبة األوىل
إن ل تكن تفوقها.
قال :إن حممدا  واجه العقبة الثانية بالتحذير من الدجل والكذب بكل أصنافه ..فاهلل
ِ ِ
الس ْمع وا ْلبرص
تعاىل يقول ـ راسام املنهج العلمي الصحيح ـ ﴿:وال ت ْق ُ
ف ما ل ْيس لك ِبه ع ْل ٌم ِإ هن ه
وا ْل ُفؤاد كُ ُّل ُأول ِئك كان ع ْن ُه م ْسؤُ و ً
ال﴾ (االرساء ،)36:ويقول مطالبا بالرباهي يف مواجهة
الدجل ﴿:وقا ُلوا ل ْن يدْ ُخل ْ
اجلنهة ِإ هال م ْن كان ُهود ًا أ ْو نصارى ِت ْلك أم ِان ُّي ُه ْم ُق ْل ها ُتوا ُب ْرهانكُ ْم ِإ ْن
كُ ْن ُتم ص ِ
اد ِقي﴾ (البقرة)111:
ْ
فلذلك ل يعذر اإلسالم من عذرهتم من الشعوب فيام وقعوا فيه من أخطاء ..ذلك ألن
افتقارهم للوسائل ال يبيح هلم أن يتحدثوا فيام ال علم هلم به ،قال تعاىل ﴿:وقدْ كف ُروا ِب ِه ِم ْن ق ْب ُل
ب ِمن مك ٍ
ِ
ان ب ِع ٍيد﴾ (سـبأ)53:
وي ْقذ ُفون ِبا ْلغ ْي ِ ْ
وفوق ذلك ،فإن حممدا  جاء بالتعاليم التي توفر االستعداد النفيس للتعامل العلمي مع
حقائق الكون ..وهلذا ،فإن عرص التنوير يبدأ يف احلقيقة من األيام التي ترشف فيها حممد 
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باجللوس بي يدي ربه للتعلم منه ،ثم نرش ما تعلمه منه بي يدي عباده..
من ذلك الوقت بدأ التنوير..
لقد جاء حممد  بالتعاليم التي جددت اإلحساس بالكون وإزالة الغفلة املع ّطلة لرؤية
هلل خلق السامو ِ
ات و ْاأل ْرض ِب ْ
احل ِّق
األشياء بسبب اإللف الطويل ..فاهلل تعاىل يقول ﴿:ألْ تر أ هن ا ه
ه
ِ
ِإ ْن يش ْأ ي ْذ ِهبكُ م وي ْأ ِ
السام ِء ما ًء
ت ِبخ ْل ٍق ج ِد ٍيد﴾ (ابراهيم ،)19:ويقول ﴿:ألْ تر أ هن ا ه
هلل أنْزل من ه
ُ ْ ْ

يف خ ِب ٌري﴾ (احلج)63:
هلل ل ِط ٌ
ُْض ًة ِإ هن ا ه
ف ُت ْص ِب ُح ْاأل ْر ُض ُخم ه

بل إنه حيرض عىل النظر العلمي إىل الكون ،ومكوناته ..والنظر ،واستعامل كل وسائل
اإلدراك هو األساس الذي ينبع منه املنهج العلمي الصحيح ،قال تعاىلُ ﴿:ق ْل ِس ُريوا ِيف ْاأل ْر ِ
ض
ُث هم ا ْن ُظ ُروا ك ْيف كان ع ِاقب ُة ا ُْملك ِّذ ِبي﴾ (األنعام)11:
وبعد ذلك حيث القرآن عىل استعامل الفكر وتوظيفه التوظيف الصحيح للتعرف عىل
الكون وحقائق الكون بعيدا عن كل املؤثرات ،قال تعاىل ﴿:و ُهو ا هل ِذي مده ْاأل ْرض وجعل ِفيها
ي يغ ِْيش ال هليل النههار ِإ هن ِيف ذلِك آل ٍ
رو ِايس وأهنار ًا و ِمن كُ ِّل ال هثمر ِ
ات جعل ِفيها ز ْوج ْ ِ
يات
ْ
ي ا ْثن ْ ِ ُ
ْ
ْ
ِ
كهرون﴾ (الرعد)3:
لق ْو ٍم يتف ُ

إن حممدا  هبذه التعاليم التي جاء هبا ..والتي توجهت حياته كلها لتنفيذها ..كان املقدمة
الصحيحة لعرص التنوير..
ولذلك ،فإن الورثة الذين تعلموا هذه املبادئ من نبيهم  قاموا بتشييد بنيان صحيح
للعلم يعتمد الصدق والتحقيق العلمي ،ويبعد كل أسطورة وخرافة ودجل..
الثبات:
يف اليوم الثاين ..رست مع الباقر إىل متحف خمتص برتاجم العلامء والعباقرة عىل مدار
التاريخ..
لقد كان هذا املتحف حتفة من حتف الفن ..والسائر فيه كالراكب يف عربة الزمن ،فهو
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يدخل ـ بدخوله أول باب ـ التاريخ ..وينتهي بانتهائه ما وصلنا إليه منه..
كانت كل مسافة من ذلك املتحف تشكل مرحلة زمنية ..ويف كل مرحلة كنا نسريها نرى
املعلقات ،وبجانبها املجسامت امللخصة حلياة ذلك العال أو العبقري الذي نال رشف الدخول إىل
ذلك املتحف ..وبجانبها الدراسات امللخصة لفكره ،وما أنتجه يف حقول املعرفة.
بعد أن رسنا مسافة طويلة يف ذلك املتحف ..وبعد أن اطلعنا عىل ما كتب يف كثري من تلك
املعلقات ،سألني الباقر :أال تالحظ شيئا مشرتكا بي هؤالء الذين مررت عليهم مجيعا؟
قلت :هناك أشياء كثرية مشرتكة ..فأُّيا تقصد؟
قال :التطور ..أال ترى أن كل عبقري أو عال يمر بمراحل يف حياته ..فهو يف البدء يكون
مبتدئا ،وتكون له حينها أفكار وعلوم قد ختتلف اختالفا جذريا عن مراحل أخرى متقدمة يف
حياته..
وليس ذلك خاصا بأفراد العلامء فقط ..بل هو يشمل اجلامعات الكثرية منهم ..فكل
مجاعة منهم تنتمي إىل مرحلة من املراحل ..وتلك املرحل تعرب عن توجه معي ،يعقبه توجه أكثر
منه تطورا..
قلت :ذلك صحيح ..فاإلنسان كالنبات يبدأ براعم صغرية ،فإذا ما تعهدها بالسقي نمت
ونضجت..
قال :إال من تعلم من اهلل ..فإنه لن حيتاج إىل الزمن حتى ينضج.
قلت :كيف ذلك؟
قال :ألن السبب الذي جعل العال ال يثبت عىل آرائه التي كان قد رآها هو ما فتح له من
العلوم التي كانت منغلقة عليه ..لكن العلوم إن انفتحت له انفتاحا هنائيا ،فإنه لن حيتاج إىل
مراجعة ما رآه من آراء.
قلت :ولكن املسلمي خيربون بأن يف النصوص ما نسخ.
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قال :إن صح ما ذكروا ..فإن ذلك ال يتعلق باألخبار ..وإنام يتعلق بالترشيعات،
والترشيعات قد ختتلف البيئات فيها ،فيختلف احلكم بسبب ذلك ..ثم إن ما ذكر من الترشيعات
املخصوصة ال يعدو قضايا بسيطة هي يف نفسها حمل خالف..
أما أنا ..فقد بحثت فيام ذكروا ،فلم أجد أي يشء مما يذكرونه من النسخ ..فكل النصوص
التي قاهلا حممد  ،أو التي نقلها عن ربه ..كلها حمكمة ثابتة ال تزيدها األيام إال رسوخا.
قلت :ولكني أرى البعض يتحدث يف بعض القضايا التي عرضها حممد ،ويذكر أهنا وليدة
البيئة ،وهي بالتايل ال تستحق أن تكون من العلوم الثابتة التي يمكن أن يستفاد منها يف كل ظرف،
ويف كل حال.
قال :مثل ماذا؟
قلت :لقد ورد يف بعض األحاديث ما قد يتوجه له أهل العلم بالنقد ..ففي احلديث أن
بعضهم سأل حممدا عن اخلمر ،فنهاه عنها ،فقال :إنام أصنعها للدواء فقال( :إنه ليس بدواء ولكنه
داء)()1

فإن هذا احلديث قد انتقد من طرف املختصي الذين يعتربون اخلمر عالجا لبعض
احلاالت املرضية ..وذلك مشتهر بي العامة.
قال :لقد ورد احلديث جازما بأن اخلمر داء وليست دواءا ..وحممد  ال ينطق من عنده،
فكل ما ينطق به تعليم إهلي ،لقد قال اهلل تعاىل ﴿:وما ين ِْط ُق ع ِن ْاهلوى (ِ )3إ ْن ُهو ِإ هال و ْح ٌي ُيوحى
(( ﴾)4النجم) ..فلذلك أنا أومن بام جاء يف هذا احلديث ،وأتيقن متاما أن حقيقته إن ل تدل عليها
األدلة اليوم ،فستدل عليها األدلة غدا.
قلت :أما إن قلت هذا ..فإين سأذكر لك علم كنت قد علمته يتعلق هبذا ..لقد سمعت
مرة حمارضة لطبيب مشهور هو الدكتور (أوبري لويس) وهو رئيس قسم األمراض النفسية يف
( )1رواه مسلم.
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جامعة لندن قال فيها(( :)1إن الكحول هو السم الوحيد املرخص بتداوله عىل نطاق واسع يف
العال كله ،وجيده حتت يده كل من يريد أن ُّيرب من مشاكله ..وهلذا يتناوله بكثرة كل مضطرِّب
الشخصية ،ويؤدي هو إىل اضطراب الشخصية ومرضها)
ثم يقول( :إن جرعة واحدة من الكحول قد تسبب التسمم وتؤدي إما إىل اهليجان أو
اخلمود ،وقد تؤدي إىل الغيبوبة ..أما شاربو اخلمر املزمنون فيتعرضون للتحلل األخالقي الكامل
مع اجلنون)
قال :بورك فيك ..وأنا متيقن أن األيام ستكتشف الكثري مما يقرر صدق ما قاله حممد ..
لقد قال اهلل تعاىل يشري إىل ذلك ﴿:س ُن ِر ُِّي ْم آي ِاتنا ِيف ْاآلف ِاق و ِيف أ ْن ُف ِس ِه ْم حتهى يتب هي هلُ ْم أ هن ُه ْ
احل ُّق
ِ
يش ٍء ش ِهيدٌ ﴾ (فصلت)53:
أولْ يكْف ِبر ِّبك أ هن ُه عىل كُ ِّل ْ
قلت :لقد توجة البعض ناقدا ملا ذكر حممد يف شأن الكالب ،وتربية الكالب ..فالرقي
احلضاري ألهل عرصنا جعلهم جيعلون من هذه األحاديث حتذيرات ال مربر هلا..
قال :لقد نرش الدكتور (جراد فنترس) يف ملة كوسموس األملانية مقا ً
ال حتت عنوان
(األخطار التي تنشأ عن اقتناء الكالب واالقرتاب منها) جاء فيه( :إن ازدياد شغف الناس
بالكالب يف هذا العهد األخري ،يضطرنا إىل لفت األنظار لألخطار التي تنجم عن ذلك ،وخاصة
إذا دفع اقتناؤها إىل مداعبتها وتقبيلها ،والسامح هلا بلحس األيدي وتركها تلعق فضالت الطعام
نبوه عن الذوق السليم ،ومنافاته لآلداب ،ال يتفق وقواني الصحة
من أوانيها ،فكل ما ذكره مع ّ
فإن األخطار التي هتدد صحة اإلنسان وحياته بسبب هذا التسامح ال يستهان هبا ،فإن الكالب
تصاب بدودة رشيطية تتعداها إىل اإلنسان وتصيبه بأمراض عضالة قد تصل إىل حد العدوان عىل
حياته.
وقد ثبت أن مجيع أجناس الكالب حتى أصغرها حج ًام ال تسلم من اإلصابة هبذه الديدان
( )1مرجع برايس الطبي -الطبعة العارشة.
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الرشيطية.
وقد رؤي يف إقليم فريزلند هبولندة حيث تستخدم الكالب يف اجلر أن يف كل مائة منها 12
إصابة ،ووجد يف إيسالندا شخص مصاب هبذه اآلفة يف كل  43شخص ًا من أهاليها ،وشوهد أن
هذه النسبة تزيد يف اسرتاليا إذ ثبت وجود شخص يف كل  39شخص ًا من سكاهنا مصاب ًا هبا،
وثبت كذلك أهنا كانت سبب ًا مبارش للكثري من األمراض يف األقطار األخرى.
ومما جتب عىل الناس مراعاته عدم مداعبة الكالب ،وتعويد األطفال التو ّقي منها ،فال
ترتك تلعق أيدُّيم وال جيوز إبقاء الكالب بمحال نزهة األطفال ،وميادين رياضتهم ،وجيب أن
ال تطعم الكالب يف األواين املعدّ ة ألكل الناس ،وأن ال يسمح هلا بدخول متاجر املأكوالت
واألسواق العامة أو املطاعم عىل وجه عام جيب إبعادها عن كل ما له صلة بمأكل اإلنسان
ومرشبه.
قلت :لقد اخرتع أهل عرصنا الكثري من مواد التنظيف ..وهذا قد يغني عام ورد يف
احلديث( :طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه كلب أن يغسله سبع مرات أوالهن بالرتاب)()1

قال :ومع ذلك ،فقد أشار  يف هذا احلديث إىل مطهر بسيط واقتصادي وموجود يف كل
مكان ..وهو الرتاب ..فقد اكتشف أهل عرصنا الكثري من مبيدات اجلراثيم يف الرتاب..
فالسرتبتومايسي والترتاسكلي والنيوماسي ،كلها من مبيدات اجلراثيم ،استفيد من الرتاب يف
استخراجها لوجود ذيفان يف جراثيمه يقيض عىل أنواع من اجلراثيم األخرى.
قلت :صحيح ما ذكرت ..وال ينبغي يل أن أجادلك فيه ..ولكن هناك أمرا مثريا يعتربه
بعض أهل عرصنا نوعا من الدجل ،وبعضهم يعتربه نوعا من احليل.
قال :تقصد ما ورد يف النصوص الكثرية من كون البالء والعقوبات مرتبطة بالذنوب..
قلت :أجل ..فقد اعتربه بعضهم دجال متنافيا مع ما تنص عليه العلوم من اعتبار الذنوب
( )1رواه مسلم.
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ال عالقة هلا بام حيصل يف الكون من حوادث..
وبعضهم اعتربها نوعا من احليل التي قصد منها جر الناس إىل العمل الصالح ،ولو
بالكذب.
قال :كلهم قد يكذب ،وحيتال ليكذب إال حممدا  ..فقد تعلم من ربه ..ومن تعلم من
ربه لن حيتاج إىل الكذب.
قلت :فكيف ترد عىل هذا اإلشكال؟
قال :أال يعرف هؤالء الناقدون أن أكثر األمور تكون نتيجة لعوامل كثرية ،كل عامل منها
يكون سبب ًا من عدة أسباب مؤثرة فيه ،ويف هذه احلال لو ذكر إنسان سبب ًا فقط ،ول يذكر اآلخر ال
يعني هذا أنه ينفي البقية؟
فقد يكون الكسل ـ مثال ـ نتيجة الجتامع احلر والتعب والضجر والعادة وامللل ،وقد
جتتمع هذه األسباب كلها عند إنسان ،فلو قلت هلذا اإلنسان :احلر جعلك تتكاسل ال يعني هذا
أنك تنفي سائر األسباب.
وهلذا ،فإن هناك كثريا من القضايا ربطها اهلل تعاىل بأسباب حسية وأسباب غيبية ،كاملوت
مثالً ،فإن له سبب ًا حسي ًا هو املرض ،وآخر غيبي ًا هو قبض الروح من ِقبل امللك املوكل بذلك..
وهلذا فإن القرآن واحلديث قد يتحدثان يف موقف عن السبب احليس لقضية ،وقد يتحدثان
يف موقف آخر عن السبب الغيبي هلا ،وال يعني أن ذكر أحدمها يف موطن نفي للثاين(.)1
قلت :هناك يشء آخر أعظم خطرا ..لقد ورد يف احلديث أن الرعد هو يف احلقيقة (ملك
من مالئكة اهلل موكل بالسحاب ،معه خماريق من نار يسوق هبا السحاب حيث شاء اهلل) ،وعندما
سألت اليهود حممدا عن الرعد ما هو؟ قال( :ملك من املالئكة موكل بالسحاب معه خماريق من
نار يسوق هبا السحاب حيث شاء اهلل) ،فقالوا( :فام هذا الصوت الذي نسمع؟) ،قال( :زجره
( )1انظر :الرسول ،لسعيد حوى.
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بالسحاب إذا زجره حتى ينتهي إىل حيث أمر اهلل) ،قالوا( :صدقت)
أال ترى أن هذا يناقض التفسري العلمي للرعد( ،)1والذي خيترصه يف كونه الصوت الناتج
عن تصادم الكهربائية بي السحاب وبي بعضه ،أو بي السحاب واألرض()2؟
قال :إن هذا يصدق عليه ما ذكرته لك من قبل ..فالتفسري املادي الذي ذكرته ال ينايف
التفسري الغيبي الذي ذكره رسول اهلل  بل هو يكمله ،بل يعطيه بعدا آخر أكثر مجاال ..فالتفسري
املادي اهلزيل غري النهائي ـ والذي نوافقهم فيه ـ جيعل من الرعد مرد صوت جامد ال مجال فيه
وال حقائق حيملها ،بينام التفسري الكامل هو ذلك التفسري الذي ال يتناقض أوال مع التفسري
العميل ،فينفيه ،ويف نفس الوقت يضيف تفسريا آخر يبي حقيقة احلال.
وبذلك تنتفي اخلرافية من التفسري الغيبي ،بل جتعل من ذلك التفسري تفسريا علميا ،يقرص
العقل عن إدراكه ملا غاب عنه من وسائل ذلك اإلدراك.
فالرعد يف املفهوم املادي صوت حتمي ناتج عن حالة فيزيائية معينة ،فال حيمل أي رسالة،
وال يفهم منه إال ما يفهم من سائر أصوات األشياء يف ارتطاماهتا.
بينام هو يف املفهوم الرشعي صوت له معناه وله دالالته العظيمة ،والتي يفقهها أهل اهلل
الئك ُة ِمن ِخيف ِت ِه وير ِس ُل الصو ِ
وأولياؤه ،ولذلك قال تعاىل ﴿:ويسبح الرعْ دُ ِبحم ِد ِه وا ْمل ِ
اعق
ه
ْ
ُْ
ْ
ُ ِّ ُ ه
في ِصيب ِهبا من يشاء و ُهم ُجي ِ
هلل و ُهو ش ِديدُ ا ْملِح ِ
ال﴾ (الرعد)13:
اد ُلون ِيف ا هِ
ُ ُ
ْ ُ ْ
( )1لألسف نرى هذا القول متتلئ به كتب املبرشين ،ويف موقع الكلمة وحده عرشات املواضع التي ليس من مهها غري
التشنيع باعتبار الرعد ملكا.
( )2والتفسري العلمي لذلك أن يف السحب كهربائية موجبة ويف األرض كهربائية سالبة ،وقد تكتسب السحب
املنخفضة من كهربائية األرض فتصري كهربائيتها سالبة مثلها ،فإن اتفق مرور سحابة من السحب العلوية اجلوية فوق سحابة
من هذا النوع حصل بينهام جتاذب ألن اجلسمي املتكهربي بكهربائيتي خمتلفتي يتجاذبان وتتحد بينهام الكهربائيتان.
فتتجاذب تانك السحابتان حتى تتحد كهربائيتامها وعادة حيصل من هذا االحتاد حرارة شديدة وتتولد بنيهام رشارة
مناسبة حلجم السحابتي فتلك الرشارة هي الصاعقة وما يرى من نورها هو الربق وما يسمع من الرعد هو صوت رسياهنا يف
اهلواء فيكون الرعد هو صوت الرشارة الكهربائية خترتق طبقات اهلواء..
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وأنا أعجب من العقل املادي يف استنكاره للمعاين التي حيملها صوت الرعد ،وهو ال
يستنكر املعاين التي حتملها أصواته ،وهي يف حقيقتها املادية كذلك ال تعدوا أن تكون مرد
ارتطامات للهواء اخلارج من الرئتي باحلبال الصوتية وبمخارج الصوت.
فكال األمرين له تفسريه املادي ،والذي ال ينايف يف الذهن العلمي تفسريه الغيبي ،وإال
رصنا بلها ال نعتقد يف الوجود إال ما متتد إليه حواسنا القارصة.
ثم ما الغرابة يف اعتبار الكهربائية التي أنتجت الرعد خلقا من خلق اهلل له روحه وإدراكه
ووعيه؟ ..فال غرابة يف ازدحام هذا الفضاء الواسع والسموات ذات الربوج واألنجم والكواكب
كلها باألحياء وبذوي االدراك والشعور ،وال مانع بناء عىل هذا أن خيلق اهلل ذوي مشاعر من النور
والنار ومن الضوء والظالم واهلواء ومن الصوت والرائحة ومن الكلامت واألثري وحتى من
الكهرباء وسائر السياالت اللطيفة االخرى(.)1
الشمول:
يف اليوم الثالث طلب مني الباقر أن نسري إىل بعض الكليات اجلامعية التي متتلئ هبا
القاهرة ..فرست معه ..وكانت أول كلية زرناها كلية طبية خمتصة يف أمراض العيون ..فطلب مني
أن أسأل بعض أساتذهتا عن مسألة هندسية ،فقلت له :أتريد أن يسخر مني ..إن هذه كلية طب..
وليست كلية هندسة ..إن شئت اهلندسة ،فهلم نذهب إىل كليات اهلندسة.
قال :ما دامت كلية طب ..فاسأله عن أمراض املعدة.
قلت :أراك ال تزال تسخر مني ..هذه كلية خمتصة بأمراض العيون ،وال عالقة هلا بام تسأل
عنه ..إن شئت أن تبحث عن هذا ،فهلم بنا إىل الكلية املختصة بأمراض اجلهاز اهلضمي.
رسنا إىل كلية من كليات احلقوق ،وطلب مني أن أسأل بعض أساتذهتا عن أسئلة مرتبطة
بعلم الفلك ..فلم أجبه بام أجبته به ..بل أردت أن أبي له خطأ األسلوب الذي يتعامل به مع
( )1ذكرنا املسألة بتفصيل يف رسالة (أهل اهلل) عند احلديث عن املالئكة ـ عليهم السالم ـ
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املختصي ،فاقرتبت من بعض األساتذة ،ورحت أسأله ،فتجهم األستاذ يف وجهي ،وقال :أراك
أخطأت ..فأنت يف كلية حقوق ،ال يف مرصد فلك ..حاول مرة أخرى أن تقرأ واجهة الباب قبل
أن تدخل.
بعد أن عدنا أدراجنا إىل البيت يف املساء ،من غري أن نستفيد أي فائدة سوى ما عرفنا من
اجلهل املطبق لعلامء أعالم بكل ما هو بعيد عن اختصاصهم ،قلت للباقر :أراك ترمي إىل يشء..
فام هو؟
قال :لقد ذكرت لك أن من الضوابط املهمة التي وضعتها لعلوم اإلنسان الكامل
الشمول.
قلت :أجل ..فام تقصد به؟
قال :إن الذي يتعلم من اهلل يستحيل أن حيبس يف سجن التخصصات ..فاهلل هو الواسع
الذي ال حيده يشء ،وال يضيق دونه يشء.
لذلك قلت لنفيس :إن علوم اإلنسان الكامل علوم ال حتدها التخصصات ،وال تقيدها..
ألهنا إن كانت كذلك كانت عالمة جهل كبري..
قلت :ما الذي تقوله؟
قال :أال ترى أن املتخصص مقيد يف سجن اختصاصه ،فهو ال يفرس األشياء إال عىل
ضوئها؟
قلت :أجل ..فاملسجون يف سجن علم االجتامع أو يف سجن مدرسة من مدارسها ال أراه
يف مواقفه يتحدث إال انطالقا منها ..وهكذا املسجون يف سجون علم النفس ..وهكذا املسجون
يف سجون التخصصات املختلفة ..حتى التخصصات الدقيقة منها ..ولكن ذلك رضوري ،أو
كالُضوري ،فال يمكن ألحد أن يتقن فنا دون أن يتخصص فيه ..وأو ُّيب عمره مجيعا له.
قال :لكني اكتشفت أن يف علوم حممد  ما خيتلف عن ذلك متاما ..فعلومه تستقي من
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حميط صبت فيه مجيع بحار العلوم واملعارف ،أو كانت هي مصدر مجيع العلوم واملعارف.
هلل وقدْ هد ِ
ان
وين ِيف ا هِ
اج ِّ
لقد قال اهلل تعاىل يذكر سعة علمه ـ عىل لسان إبراهيم  ـ ﴿:أ ُحت ُّ
رشكُ ون ِب ِه ِإ هال أ ْن يشاء رِّب شيئ ًا و ِسع رِّب كُ هل ٍ ِ
اف ما ُت ْ ِ
كهرون ﴾ (األنعام:
وال أخ ُ
ِّ
ِّ ْ
يشء ع ْل ًام أفال تتذ ُ
ْ
)80
وقد أخرب تعاىل أن القرآن الكريم نزل من مشكاة علم اهلل ،قال اهلل تعاىل ﴿:ل ِك ِن ا هُ
هلل ي ْشهدُ
ِبام أنْزل ِإليك أنْزله ِب ِع ْل ِم ِه وا ْمل ِ
هلل ش ِهيد ًا﴾ (النساء)166:
الئك ُة ي ْشهدُ ون وكفى ِبا هِ
ُ
ْ
هلذا ،فإنك جتد يف القرآن الكريم ،ويف تفسري النبي  له كل حقائق العلوم ما تعلق منها
بالوجود ،أو باحلياة ،أو بتنظيم احلياة ..كل ذلك جتده واضحا جليا يف القرآن الكريم ويف السنة
املطهرة.
لقد أشار القرآن إىل هذا يف قوله تعاىل ﴿:ونزه ْلنا عليك ا ْل ِكتاب ِتبيان ًا لِكُ ِّل ٍ
دى
يشء و ُه ً
ْ
ْ
ْ
ور ْمح ًة و ُب ْرشى لِ ْل ُم ْس ِل ِمي﴾ (النحل)89 :
فكل احلاجات التي ترتبط باإلنسان توجد خالصتها يف هذا الكتاب الذي نزل عىل حممد
 ..والذي قام حممد  يف حياته مجيعا بتفسريه..
قلت :ولكن العلوم كثرية ..وقد وضعت يف آالف ..بل عرشات اآلالف من املراجع
الضخمة..
قال :إن عرشات اآلالف من الكتب قد يمكن تلخيص ما يفيد منها يف كلامت
معدودات ..بل قد يمكن تلخيص جهود برشية طويلة يف معادلة واحدة..
قلت :أال يمكن أن توضح يل هذه النقطة بمثال تُضبه؟
قال :سأذكر لك مثاال يرتبط بعلم من العلوم ..هو علم الوراثة..
لقد حظي هذا العلم باهتامم البرشية منذ القديم(..)1
( )1انظر املادة العلمية املرتبطة هبذا يف (املوسوعة العربية العاملية) مادة (الوراثة)
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يف البدء اقرتح الفيلسوف اإلغريقي أرسطو ،الذي عاش يف القرن الثالث قبل امليالد،
إحدى أقدم النظريات املعروفة يف مال الوراثة ،حيث أشار إىل أن السامت تورث عرب الدم ..وقد
كانت هذه النظرية خاطئة ،ولكنها ظلت مقبولة ألكثر من ألف عام.
ول يتمكن العلامء من التوصل إىل نظرية صحيحة عن الوراثة إال بعد اكتشاف اخلاليا
اجلنسية وحتديد وظائفها.
وخالل أوائل القرن التاسع عرش ،اقرتح عال األحياء الفرنيس شيفالييه دو المارك أن
السامت التي تكتسب أثناء حياة الكائن احلي يمكن أن مترر إىل النسل ،وأوضحت االكتشافات
الوراثية املتأخرة أن السامت املكتسبة ال تنتقل من جيل آلخر.
وكانت هذه النظرية ،بالرغم من عدم صحتها ،مقبولة لدى عال األحياء الربيطاين تشارلز
داروين ،الذي اقرتح نظرية االنتخاب الطبيعي يف كتابه أصل األنواع (1859م) ،فقد اعتقد
داروين ،أن كل جزء من أجزاء اجلسم ينتج جسيامت دقيقة تتحرك عرب مرى الدم إىل البيوض
أو النطاف ،وأن هذه اجلسيامت هي التي تسيطر عىل السامت الوراثية.
ول يقبل العال الربيطاين فرانسيس جالتون ،وهو ابن أخ داروين ،هذه الفكرة ،حيث
أجرى عملية نقل دم من أرانب سوداء إىل أرانب بيضاء ،لريى ما إذا كانت األرانب البيضاء
أيضا.
ستنجب أرانب سوداء ،ولكن األرانب البيضاء أنجبت
صغارا بيضاء ً
ً
خالل أواسط القرن التاسع عرش أجرى الراهب النمساوي وعال األحياء جرجيور مندل
سلسلة من التجارب عىل الوراثة ،حيث درس يف حديقة ديره السامت الوراثية يف نبات
البطاطس .وقادت نتائج هذه التجارب مندل إىل صياغة أول نظرية صحيحة عن الوراثة.
تقريرا عن عمله يف عام 1866م ،وظل هذا التقرير مهو ً
ال حتى عام
بعدها نرش مندل ً
1900م عندما أعاد ثالثة علامء نبات أوروبيي ،كل عىل حدة ،اكتشافه أثناء جتارهبم حول
الوراثة ،فقد أجرى هؤالء العلامء ـ وهم اهلولندي هوجو دو فريس ،واألملاين كارل كونز،
254

والنمساوي إيريخ فون تشريماك ـ جتارب عىل استيالد النباتات ،وتوصلوا ،كل عىل حدة ،إىل
نفس ما توصل إليه مندل من نتائج.
وتال ذلك عدد من االكتشافات الوراثية اهلامة :فخالل أوائل القرن العرشين ،اكتشفت
مموعة من العلامء بجامعة كولومبيا يف نيويورك سيتي ،بقيادة توماس هنت مورجان ،عد ًدا من
املبادئ الوراثية املهمة.
وقد درس مورجان ومموعته ،التي تألفت من كالفن بريدجز وهريمان مولر وألفرد
ستريتفانت ،توارث سامت مثل لون العيون وشكل األجنحة يف ذبابة الفاكهة ،وبينوا أن املورثات
توجد يف الصبغيات ،وصمموا أول خريطة وراثية ،وأوضحوا انتقال املورثات عرب الصبغيات
اجلنسية ،واكتشفوا التعابر.
ويف عام 1931م ،أوضحت عاملة األحياء األمريكية باربارا ماكلنتوك أن التعابر ينطوي
عىل تبادل عضوي ملادة الصبغيات.
بعدها أصبحت كيمياء املورثات حمط اهتامم أبحاث كثرية منذ عام 1940م .وبحلول
أوائل َخسينيات القرن العرشين كان العلامء قد أثبتوا أن املورثات تتحكم يف التفاعالت الكيميائية
يف اخللية بتوجيه إنتاج اإلنزيامت وغريها من الربوتينات ،وحددوا أن د ن أ هو املادة الوراثية.
ويف عام 1953م ،اقرتح عاملان ،مها األمريكي جيمس واطسون والربيطاين فرانسيس
نموذجا للرتكيب الكيميائي الس ّلمي لـ د ن أ ـ أي احللزون املزدوج ،وكان نموذجهم نقطة
كريك،
ً
حتول يف مال الوراثة ،حيث أوضحوا ألول مرة كيفية تناسخ د ن أ .فقد ّبي العاملان أن د ن أ
يتناسخ باالنشطار طول ًيا عند منتصفه ،وبناء سلمي باستكامل بناء نصفي السلم املنشطر .واقرتح
أيضا أن الطفرة تنتج عن تغيري يف تسلسل القواعد عىل امتداد السلم.
العاملان ً
ويف عام 1958م ،أوضح عاملا الوراثة األمريكيان ماثيو ميسلسون وفرانكلي ستال
جتريب ًيا أن د ن أ يتناسخ بنفس الطريقة التي أوضحها كل من واطسون وكريك.
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ويف عام 1961م ،سجل علامء يف معهد كاليفورنيا للتقنية اكتشافهم لـ ر ن أ الرسول .ويف
تعرف عال الكيمياء احليوية األمريكي مارشال نرينربج وزمالؤه يف املعهد الوطني
نفس العام ،ه
للصحة عىل الكلمة األوىل للشفرة الوراثية ـ أي ي ي ي .وبحلول عام 1967م كانت الشفرة
بأكملها قد حلت.
بعدها بدأ عرص اهلندسة الوراثية ..حيث استخدمت العديد من الدراسات التي أجريت
يف مال الوراثة منذ سبعينيات القرن العرشين تقنية تسمى اهلندسة الوراثية أو تقنية د ن أ املولف،
وهي تقنية تغري مورثات الكائن احلي إلنتاج جزيئات تسمى د ن أ املولف..
قلت :أعرف ما حصل بعد ذلك ..وآخر ما توصلنا إليه هو ما حصل يف مطلع عام
2000م ،حيث أعلن عن فك شفرة اخلارطة اجلينية ،وهو إنجاز علمي جعله كثري من العلامء
بنفس أمهية اإلنجاز العلمي الذي حققه اإلنسان عندما حط بقدمه عىل سطح القمر عام
1969م.
قال :أال ترى أن كل اجلهود السابقة تلخصت يف هذه اخلارطة التي تتحدث عنها؟
قلت :بىل ..ذلك صحيح ..ولو أن هذه اخلارطة نفسها مرد مفردات ،أو مرد حروف،
وهي حتتاج بعد ذلك ألن تقرأ ..ولسنا ندري ما هي اجلمل التي ستقرؤها البرشية من خالهلا.
قال :فقد أجبت نفسك إذن ..فالعربة ليس بام كتب ،وال بكثرة ما كتب ،وإنام بالنتيجة
األخرية التي توصل الباحثون عىل امتداد التاريخ إليها.
إن املعادلة التي تنص عىل العالقة بي كتلة جسيم وطاقته ،والتي تقول (ط = ك ث..)²
أي :الطاقة = الكتلة مُضوبة يف مربع رسعة الضوء ..قد كتب من أجل الوصول إليها آالف
األوراق ،وبذل من اجلهود ـ طيلة تاريخ البرشية ـ ما بذل من أجل التحقق منها ..ول يكن ذلك
يف علم واحد ..بل يف علوم كثرية.
قلت :ولكني ال أرى مثل هذه املعادلة يف العلوم التي جاء هبا حممد.
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قال :لقد جاء حممد  بآالف املعادالت التي ال تقل عن هذه املعادلة..
إن اعتبار الصلوات َخسا ،ويف أوقات حمددة معادلة حتتاج البرشية إىل آالف السني
للتحقق من صدقها..
وهكذا اعتباره البنت ترث عند انفرادها النصف ،وعند التعدد الثلثي ..واألم السدس
عند تعدد الفرع الوارث أو تعدد اإلخوة ،والثلث عدا ذلك ..وهكذا يف كل املسائل التي وردت
يف علوم الفرائض ..بل هكذا يف كل العلوم التي جاء هبا حممد ..
فالتناسق بينها مجيعا يف منتهى كامله ..مع أنه لترشيع قانون بسيط نحتاج إىل ختصصات
كثرية خمتلفة.
فالترشيعات التي جاء هبا حممد  ختدم الفرد واملجتمع ..وختدم اجلسد والنفس والعقل
والقلب ..وختدم الدنيا واآلخرة ..وال تُض فوق ذلك بيشء من األشياء دق أو جل.
سكت قليال ،ثم قال :وفوق ذلك كان النبي  خيرب أصحابه بكل يشء من التاريخ
السابق أو الالحق ..وكأنه يطلع عن كثب عىل كل ما حدث أو سيحدث(.)1
قال أبو ذر :ولقد تركنا رسول اهلل  وما ُيق ِّلب طائر بجناحيه يف السامء إال ذكرنا منه

ِع ًلام(.)2

وعن أِّب زيد األنصاري قال :صىل بنا رسول اهلل  صالة الصبح ،ثم صعد املنرب،
فخطبنا حتى حُضت الظهر ،ثم نزل فصىل العرص ،ثم صعد املنرب ،فخطبنا حتى غابت الشمس،
فحدثنا بام كان وما هو كائن ،فأعلمنا أحفظنا(.)3
وعن حذيفة :قام فينا رسول اهلل  قائام ،فام ترك شيئا يكون يف مقامه ذلك إىل قيام الساعة

( )1انظر تفاصيل نبوءاته  املستقبلية يف رسالة (معجزات حسية) من هذه السلسة.
( )2تفسري عبد الرزاق ( )200/1وتفسري الطربي ()348/11
( )3رواه ابن سعد.
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إال حدثه حفظه من حفظه ونسيه من نسيه ،قد علمه أصحاِّب هؤالء وإنه ليكون اليشء فأذكره
كام يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه(.)1
النفع:
وافق اليوم الرابع من األيام األربعة التي ترشفت فيها بصحبة الباقر يوم توزيع جائزة نوبل
العاملية ،وقد طلب مني الباقر أن نحُض يوما دراسيا أقيم باملناسبة يف بعض املراكز الثقافية
بالقاهرة ،وكان يبحث يف سرية نوبل( ،)2وحول سبب وضعه هلذه اجلائزة العاملية ،وحول مسائل
أخرى ترتبط هبذه املواضيع.
كانت أول حمارضة أقيمت يف ذلك اليوم حول سرية نوبل ..وقد كنت أعرف الكثري مما
ورد فيها ..فسرية نوبل ـ بتفاصيل أحداثها ـ يكاد يعرفها العام واخلاص..
لكن حمارضة تلت تلك املحارضة شدت انتباهي كام شدت انتباه املستمعي ،كان عنواهنا
(سلطة العلم والسياسة واألخالق)( ..)3وقد بدأ املحارض حمارضته بأن صاح يف احلضور قائال:
هل عىل العال إذا خيش أن تفيض أبحاثه إىل اكتشافات قد يستغلها اإلنسان لغاية غري
أخالقية أن يمسك عن مواصلة بحثه العلمي ،فيكون بذلك ممتثال لقاعدة اتقاء املحاذير ،ومبدإ

( )1رواه أبو داود.
برينارد نوبل (1833م 1896 -م) ،كيميائي سويدي اخرتع الديناميت وأنشأ جوائز نوبل ..أجرى يف
( )2هو أل ْف ِرد
ْ
حلا لالستعامل ،وأعد
شبابه جتارب عىل النرتوجلرسين يف مصنع والده .وكان يأمل يف جعل هذه املادة اخلطرة متفجرا آمنا وصا ً
كثريا من الناس عدوه عدوا
ً
متفجرا من النرتوجلرسين ،لكن وقعت العديد من احلوادث حينام ُعرض للبيع ،إىل درجة أن ً
للشعب تقريبًا لبعض الوقت.
كان نوبل يعاين اإلحساس بالذنب لصنعه مادة سببت الكثري من املوت والدمار ،وكره فكرة إمكانية استخدام الديناميت
يف احلرب ،بينام كان يعتقد أن اخرتاعه من أجل السلم ،وأنشأ نوبل صندو ًقا بمبلغ  9ماليي دوالر ،يستخدم العائد منه ملنح
جوائز سنوية ،إحداها ألكثر األعامل املؤثرة لتشجيع السالم العاملي (انظر :املوسوعة العربية العاملية)
( )3أشري هبذا إىل مقال بعنوان (سلطة العلم والسياسة واألخالق) ،د .عبد السالم املسدي ،أستاذ اللسانيات باجلامعة
التونسية ..والذي ذكرت ملخصه هنا ببعض الترصف.
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درء الشبهات ،ولكنه ينخرط كل ّيا يف مرجعية التعطيل؟
أم هل عليه ـ إذا تم له االكتشاف ـ أن يتكتم عليه خانقا أنفاسه وهو يف املهد؟
وما عسى أن يكون األمر لو أن االكتشاف كان قابال لتقديم أعظم اخلدمات لإلنسانية إذا
تم توجيهه وجهة اخلري واملنافع ،وكف اإلنسان عن استغالله حتت إغراء نوازع الرش؟
ثم أخذ يتحدث عن العباقرة الذين استغلت علومهم يف تغذية قوى الرش ،واقترص منهم
عىل شخصيتي كبريتي:
أما أوهلام ،فهو ألفريد نوبل ،ذاك الذي اخرتع مادة النيرتوغليسريين ،وهي الصيغة األوىل
لكل الرتكيبات املتفرقعة ،وهي كذلك نقطة االنطالق لصناعة املتفجرات بأكملها.
لقد استفادت البرشية من هذا االخرتاع خريا كثريا ..فلواله ما حفرت قناة باناما ،وال
نسفت صخور اهللغات يف ممر نيويورك ،وال متت السيطرة عىل هنر الدانوب عندما يسمى بأبواب
احلديد.
لكن األخالق املنهارة رسعان ما راحت تستغله لتغذية الرش ..لقد أدخلت السياسة
العفنة هذه املادة اجلديدة إىل مصانع األسلحة ،فأصبحت آلة من آالت إنتاج الدمار ،فقفزت
أدوات احلرب من شكلها اليدوي البدائي إىل أشكال ميكانيكية رهيبة.
نتيجة لذلك أوىص نوبل بقسط وفري من ثروته الضخمة إلحداث جائزة تتوزع عىل
ماالت الفيزياء والكيمياء والطب واآلداب ،وجائزة ترصد لقضية السالم يف العال ..لقد عرف
ّ
وتسخر املال ،فتنتج احلرب وتصنع الدمار ،وبناء عىل ذلك
أن السياسة بدون أخالق تفسد العلم،
نصت وصيته عىل أن جوائز البحث العلمي يف الفيزياء والطب والكيمياء متنح ملن يقدم (أفضل
احلسنات لإلنسانية) ،وعىل أن جائزة اآلداب تعطى ملن (أشاد باملثل) ،وتعطى جائزة خمصوصة
ملن ساهم يف (إخاء الشعوب وتقليص اجليوش وتنظيم مؤمترات السالم)
أما الشخصية الثانية التي حتدث عنها املحارض ،والتي استغلت اكتشافاهتا العلمية أبشع
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استغالل ،فهو ألبريت أنشتاين..
فنظرية أنشتاين ـ فيام يعرف علم ّيا بالنسبية ـ هي التي قادت الباحثي إىل التسليم بمبدإ
تكسري الذرة ،ومن أجل نظريته أحرز سنة  1921عىل جائزة نوبل.
لقد كانت األجواء حينها تنذر باندالع احلرب الكونية ،والعدد اهلائل من علامء أوروبا وال
سيام األملان كانوا يتدافعون نحو الواليات املتحدة هاربي بعلمهم أكثر مما كانوا هاربي
بأجسادهم ،فتلقفتهم اجلامعات هناك ،فنقلوا إليها اخلرب املخيف بأن بعض العلامء يف أملانيا
توصلوا اىل تكسري ذرة اليورانيوم ،وأن أملانيا قد وضعت يدها عىل كل ما تنتجه تشيكوسلوفاكيا
من تلك املادة.
وهنا بادر أنشتاين بالكتابة إىل الرئيس األمريكي روزفلت يستحثه أن ُّيتم بمرشوع تفجري
مسوغه يف
الذرة يف إطار صنع القنبلة النووية قبل أن متتلكها أملانيا النازية حتت إمرة هتلر ،وكان ّ
أفجرها أم اختذها
ذلك هو اعتقاده أن سبق هتلر إىل القنبلة سيؤدي إىل كارثة إنسانية كربى سواء ّ
سيفا مسلوال عىل أعناق البرشية.
وهكذا دخل العلم يف أحرج موقع عرفه يف التاريخ ،وهكذا انحرشت املعرفة يف املضيق
اخلانق بي السياسة واألخالق ،فام فعله أنشتاين قد كان باسم فلسفة الردع ،وكان رضبا من
البحث عن التوازن االسرتاتيجي ،بل كان ترشيعا ملبدإ التسلح الوقائي متاما كام سبق لنوبل أن
ورشع.
ّأسس ّ
لقد هزم احللفاء أملانيا النازية ،وخيل ألنشتاين أن زوال العلة يوجب زوال النتيجة طبقا
لقواني العقل اخلالص ،ولكن للسياسة منطقها اآلخر ،فاليابان كانت جاهزة لالستسالم،
واالحتاد السوفياِت ـ حليف الواليات املتحدة ـ كان يتوىل مفاوضة اليابانيي عىل حيثيات
االستسالم ،ولكن ترومان أمر بإلقاء القنبلة ،وإذا بالعلم جيد نفسه يف قفص االهتام األخالقي،
وحتل بأنشتاين أزمة نفسية حادة من هول ما رأى ومن هول ما يسترشف به املآل.
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وهذا صديقه (روبرت أوبنهيمر) الذي يتوىل إدارة مرشوع تفجري الذرة يصاب باهللع،
ألن السياسة قد قررت إخراج ممع األبحاث من يد السلطة األكاديمية جلعله حتت إرشاف
املؤسسة العسكرية.
بعد هذا جرى بعض العلامء يشون بأرسار القنبلة إىل الروس ،ألن كواليس السياسة قد
مهست بأن قنبلة هريوشيام وناجازاكي قد كانتا إلرهاب احلليف السوفياِت وردعه أكثر مما كانتا
فرسبوا
هلزم اليابان ..وخاف هؤالء أن يفقد الكون توازنه ،وأن خيتل قانون التعادل االسرتاتيجي ّ
األرسار ،وانتصبت حماكم التفتيش هنا وهناك ،وكان من أشهر الذين حوكموا بتهمة الترسيب
وأقروا هبا يف شموخ فلسفي رهيب العال (جوليوس روزنربج) يف أمريكا و(كالوس فوخس)
يف بريطانيا.
لقد أدان أنشتاين نقل األرسار إىل الروس ،واحلال أن الذين قدموها كانوا قد دافعوا عن
أنفسهم بأهنم قدموها بدون مقايضة ،وإنام كانوا يف ذلك مستجيبي لنداء الضمري اإلنساين النقي،
وهم ل يفعلوا إال ما سبق ألنشتاين أن فعله ،فأما الرأي العام فقد انتفض بحملة شعواء عىل
أنشتاين نفسه وعىل زميله أوبنهيمر ،وأما اإلدارة األمريكية فقد محلت عىل أنشتاين ألنه ل ينخرط
بحامس يف هسترييا التمجيد للقوة األمريكية ،وطلبت منه الكف عن إثارة الشغب بي صفوف
الرأي العام.
ندم أنشتاين عىل فتح طريق التصنيع النووي أمام األمريكان ،ولكنه ل يندم عىل اكتشافاته
البحث ّية ،متاما كام أن نوبل ما كان بإمكانه أن يندم عىل اكتشاف النيرتوغليسريين وعىل اخرتاع
الديناميت وإنام كان أسفه عىل أن غريزة التسلط تدفع بأصحاب القرار إىل حتويل وجهة العلم من
فضيلة إسعاد اإلنسان إىل آلة جهنمية تصنع بؤسه وشقاءه.
بعد أن انتهى املحارض من حمارضته التفت الباقر إيل ،وقال :لكأن هذا املحارض يتحدث
الشي ِ
من مشكاة قوله تعاىل ﴿:واتهب ُعوا ما ت ْت ُلوا ه
اطيُ عىل ُم ْل ِك ُسل ْيامن وما كفر ُسل ْيام ُن ول ِك هن
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ه ِ
الس ْحر وما ُأن ِْزل عىل ا ْمللك ْ ِ
ي ِبب ِابل ه ُاروت وم ُاروت وما ُيع ِّلام ِن
الشياطي كف ُروا ُيع ِّل ُمون النهاس ِّ
ِم ْن أح ٍد حتهى ي ُقوال ِإنهام ن ْح ُن ِفتْن ٌة فال تكْ ُف ْر فيتع هل ُمون ِمن ُْهام ما ُيف ِّر ُقون ِب ِه ب ْي ا ْمل ْر ِء وز ْو ِج ِه وما ُه ْم
ُض ُه ْم وال ينْف ُع ُه ْم ولقدْ ع ِل ُموا مل ِن ْاشرتا ُه ما ل ُه ِيف
ِبض ِّارين ِب ِه ِم ْن أح ٍد ِإ هال ِب ِإ ْذ ِن ا هِ
هلل ويتع هل ُمون ما ي ُ ُّ
ْاآل ِخر ِة ِم ْن خ ٍ
الق ول ِبئْس ما رش ْوا ِب ِه أ ْن ُفس ُه ْم ل ْو كا ُنوا ي ْعل ُمون﴾ (البقرة)102:
قلت :ل أفهم ما الذي تشري إليه هذه اآلية حتى أرى وجه التطابق بينهام.
قال :إن هذه اآلية تشري إىل أن العلوم التي كان يبثها ذانك امللكان (هاروت وماروت) من
العلوم التي تصف حقائق كونية ..كتلك احلقائق التي توصل إليها نوبل وأينشتي ..وقد كانت
تلك العلوم حتمل ثامرا طيبة خرية يمكن أن تستفيد منها البرشية ،وحتمل يف نفس الوقت ثامرا
خبيثة يمكن أن تتحول إىل رش حمض ..وهلذا ،فإن هذين امللكي كانا ينبهان كل من يدرس عىل
يدُّيام تلك العلوم إىل املحاذير التي تنطوي عليها املعارف التي يدرسوهنا.
قلت :فالبرشية حتتاج إذن إىل هذا النوع من التوجيهات؟
قال :أجل ..فالعلم وحده إن ل يصحبه التوجيه األخالقي سيكون وباال عىل أصحابه..
بل يصري األمر كام قالت العرب( :يبحث عن حتفه بظلفه)..
***
يف ذلك املساء ..ويف طريقنا إىل بيت الباقر شاهدنا مظاهرة من مجاعة قليلة من الناس،
يظهر عليهم من الوقار ما يدل عىل مكانتهم االجتامعية الراقية ..وقد كان كل واحد منهم حيمل
الفتة تدعو إىل احلفاظ عىل اإلنسان واحليوان والكون..
تعجبت من تلك الالفتات ،فسألت الباقر عنها وعنهم ،فقال :هؤالء الذين تراهم خرباء
علامء ال يقلون عمن كنت تسمع أحاديثهم يف تلك املحارضات.
قلت :فام باهلم؟
قال :سلهم ..فخري من عرب عن املرء لسانه.
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اقرتبت من أحدهم ألسأله ..فإذا به يبادر ،فيسألني قبل أن أسأله ،ويقول يل :أتعرف
اهلندسة الوراثية.
قلت :أجل ..فهل أنتم معارضون هلا؟
قال :ال ..نحن ال نعارض احلقائق العلمية التي بنيت عليها اهلندسة الوراثية ..ولكنا
نعارض االستغالل غري األخالقي هلا..
إن العلامء الذين رشفهم اهلل بتلك املنزلة الرفيعة صاروا سدنة هلياكل اإلجرام ،وصارت
أبحاثهم بيد إرهابيي ولصوص ال هم هلم إال استغالهلا يف حتطيم الكون واحلياة واإلنسان.
قلت :ما عالقة هذا باهلندسة الوراثية؟
قال :لقد بدأ استخدام اهلندسة الوراثية يف احلقل الزراعي قبل استخدامها مع احليوان
(النعجة دويل) بسنوات عديدة ،ول يكن أحد يعارضها ما دامت يف املختربات ..ولكنها ل تبق يف
املختربات ..وال يف يد من يريد اخلري بالبرشية.
قلت :فهل رسقها بعض اللصوص؟
قال :بل رسقها الكثري منهم.
قلت :فامذا فعلوا فيها ،وهبا؟
قال :لقد نرشوا هبا أمراضا ل تكن يف احلسبان ..وأصبح خطر االحتكار وحتكم الرشكات
العمالقة ومعامل التجارب اجلينية يف غذاء الناس ماث ً
ال للعيان ..وصار كثري منا وهو يشرتي
متطلباته من مراكز التسويق أو أسواق اخلضار واحلبوب حيس بيشء من اخلوف ،ويشعر هباجس
يالزمه من أن يكون مشرتي ًا حتفه بنفسه ،فهو ال يدري املعاجلات اجلينية التي ُأخضع هلا ذلك
الطعام ،وال كمية املخصبات واملبيدات احلرشية التي استخدمت يف إنتاجه.
قلت :ولكن أال يمكن أن يكون هذا مرد هاجس ال مربر له ..فهذه األساليب احلديثة
ربام تنقذ البرشية من خطر نقص الغذاء؟
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قال :عن أي غذاء تتحدث ..إن الذي خلق البرشية خلق هلا من الرزق ما يكفيها ..أل تقرأ
قوله تعاىل ﴿:وظ هل ْلنا عليكُ م ا ْلغامم وأنْز ْلنا عليكُ م ا ْملن والس ْلوى كُ ُلوا ِمن طيب ِ
ات ما رز ْقناكُ ْم وما
ْ ِّ
ْ ُ ه ه
ْ ُ
ظل ُمونا ول ِك ْن كا ُنوا أ ْن ُفس ُه ْم ي ْظ ِل ُمون﴾ (البقرة)57:؟
قلت :بىل قرأهتا ..ولكن ما عالقتها بام نحن فيه.
قال :إن بني إرسائيل كانوا يف ذلك احلي معاقبون من اهلل بسبب جرائمهم ..ولكن ذلك
ل حيل بينهم وبي أن يتنزل عليهم رزق اهلل ..فاهلل أنزل عليهم من الرزق ما يتناسب مع حاجاهتم.
قلت :فهل تنتظر البرشية حال املجاعة املن والسلوى كام انتظر بنو إرسائيل.
قال :حيق ملن شاء أن ال يؤمن بتنزل املن والسلوى ،ولكن ال حيق ملن شاء أن يضع للبرشية
السموم ليطعمها هبا بديال عن املن والسلوى.
قلت :وهل هناك من فعل ذلك؟
قال :أجل ..أولئك الذين ل يرزقهم اهلل العلم النافع ..أو أولئك الذين ل يستنوا بسنة النبي
 يف علومه ..أو أولئك الذين ورثوا العلوم ،ول يرثوا معها األخالق.
قلت :فامذا فعل هؤالء؟
بادر عال كان قريبا منا ،وقال :إن العلامء ال يمكنهم التنبؤ باملخاطر الكامنة يف اهلندسة
اجلينية ..لقد ظهرت أنواع من احلساسية وحاالت التسمم ل تكن معروفة من قبل ،كام أن التحكم
يف الغذاء وإنتاجه سيصبح يف أيدي رشكات الزراعة الكيميائية ،وسيؤدي ذلك إىل انقراض ـ إن
ل يكن إمهال ـ التنوع النباِت ،وسيصبح املستهلك مسري ًا ليس أمامه أي خيار آخر غري الذي حتدده
تلك الرشكات ،وهم ال يعرفون ما تسوقهم إليه..
قال آخر :إضافة إىل أن هذه التقنية تطرح أسئلة أخالقية كبرية عن حق التدخل يف تغيري
تركيب وتكوين النباتات واملحاصيل بصفة خاصة واملخلوقات بصفة عامة.
قال آخر :إن املعارضي لتقنية اهلندسة اجلينية يف حقل الغذاء يعلنون أهنم عىل استعداد
264

للوقوف أمام املحاكم للدفاع عن مواقفهم ..يف بريطانيا حالي ًا أكثر من  325حقل جتارب
للمحاصيل املنتجة جيني ًا متتلك معظمها رشكة مونسانتو األمريكية الرائدة يف هذا املجال ،إىل
جانب رشكات وخمتربات بريطانية ،وقد قامت مموعات مناهضة تقنية اجلينات يف احلقول
الزراعية بتدمري  25منها ،وبعض الرشكات ال تكشف عن مهامجة حقوهلا خوف ًا من الكشف عن
مواقعها أمام مزيد من املهامجي.
ويقول املراقبون :إن التحالف احلايل بي منظامت محاية البيئة وحركات السالم والتنظيامت
الناشئة للدفاع عن الغذاء ليس سوى قمة رأس جبل اجلليد ضد الرشكات التي تروج لتقنية أغذية
تعرب عن رفضها أو خوفها من املستقبل الغذائي
اهلندسة الوراثية ..فهناك أعداد متزايدة يف بريطانيا ّ
ول تقتنع بحجج الرشكات القائلة :إن األغذية املستولدة جيني ًا سليمة وصحية وستفيد الدول
النامية.
قال آخر :إن منظمة السالم األخُض وأصدقاء األرض واحلزب األخُض واحتاد األرض
مجيعها تريد حظر إدخال بذور املحاصيل املعاجلة وراثي ًا إىل بريطانيا ،بل إن املنظامت العاملة يف
املجاالت اإلنسانية مثل أوكسفام وكريستيان ايد تعرب عن حتفظات عميقة جتاه االدعاء القائل بأن
التقنية اجلديدة ستعالج مشكلة اجلوع.
كونت جلنة من أربع وزارات الستباق ما يمكن أن يتحول
قال آخر :احلكومة الربيطانية ّ
إىل أزمة داخلية بعد أن احتج الربيطانيون بأن الرأي العام ومؤسساته ل ُيسترش يف إدخال هذه
التقنية إىل بريطانيا التي فرضتها اتفاقيات دولية وقواني االحتاد األوروِّب ،وقد سببت عمليات
اهلجوم املنظمة عىل تلك احلقول خسائر للرشكات املعنية بلغت ماليي اجلنيهات ونجحت يف
تأجيل برنامج إنتاج تلك املحاصيل عىل مستوى جتاري.
قال آخر :دعونا ..نحن ال هتمنا املسائل االقتصادية ..بل الذي ُّيمنا هو اإلنسان..
قال آخر :كيف تقول هذا ..فلوال املصالح االقتصادية للرشكات الكربى ما ارتكبت هذه
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اجلرائم الكربى يف حق اإلنسان ..يف العام املايض ،ويف أربع عرشة والية امريكية صدرت قواني
متنع املواطني من االعرتاض عىل تغذية احليوانات بأحشاء وبقايا األبقار ..أال ترى أن هذا يدل
عىل املدى الذي يمكن أن يصل إليه املرشع األمريكي حلامية مصالح الرشكات يف مواجهة مصالح
املواطن العادي.
قال آخر :ليس ذلك فقط ..بل إن استغالل التقنية التطور العلمي يف مال هندسة اجلينات
النباتية (الثورة البايوتكنولوجية) يمكن أن يستخدم يف إنتاج أسلحة بيوكيميائية ،وبمثل ما فعلت
الصناعات النووية من قبلها ،فإن محقى التقنيات البيولوجية يمكن أن يتجاهلوا خطورة ما
يفعلونه فريتكبون محاقة جديدة أسوأ من احلامقات النووية.
قال آخر :مثلام فعل مهندسو الطاقة النووية من قبل فإن علامء التكنولوجيا البايولوجية
يقومون اليوم باللعبة نفسها ،فيقللون من املخاطر التي يمكن أن يقود إليها عملهم.
***
بينام كان اجلمع يتحدث بتلك األحاديث إذا بأحدهم ينهار ،ويسقط بجانبي ،وإذا بالباقر
يرسع إليه ،وحيمله ،ثم يرسع به إىل سيارة قريبة ،فيمتطيها ،وأمتطيها معه إىل مستشفى قريب..
يف ذلك املستشفى وجدنا الرعاية التامة ،ووجدنا االحرتام الكامل للمرىض..
لكني سمعت صوتا مرتفعا يف قاعة من القاعات ،فرحت أتصنت عليها ..لقد كانت
القاعة خمربا جترى فيه التحاليل املختلفة للمرىض ..سأحكي لكم بعض ما وصل أذين من
أحاديثهم ،فكلها كانت تصب فيام كنا فيه.
قال األول :إن ما تقوله خطري ..إننا نتالعب بذلك هبذه األمانات التي بي أيدينا ..أال
ترى إىل املرىض الذين ينظرون إلينا ،وكأننا املنقذ الذي أرسله اهلل ليخلصهم من العلل التي
تنهشهم.
قال الثاين :ولكنهم صائرون إىل املوت ال حمالة ..ثم مصريهم بعد ذلك إىل الدود الذي
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يلتهم تلك األعضاء الثمينة التي يملكوهنا.
قال األول :فهل تريد أن تتغذى هبم قبل أن يتعشى هبم الدود.
قال الثاين :سيجد الدود أكله ال حمالة ..وتلك األعضاء لن يُض الدود فقدها.
قال األول :إننا أمة تسعى إىل احلضارة ..واحلضارة تستدعي احرتام اإلنسان ..فهل تريد
بنا أن نتحول إىل بدائيي من أكلة حلوم البرش.
أرسل الثاين ضحكة عالية ،وقال :أتدري من طلب هذه األعضاء ،ومن يبذل فيها
األموال الضخمة ..إهنم أرباب احلضارة أنفسهم ..إهنم سدنة هذه احلضارة العظيمة التي نعيش
يف ظلها.
أتدري كيف وصلنا إىل هذه التطورات الطبيقة العريقة؟
قال األول :بالعلم ،وباحرتام اإلنسان ،والبحث عام يوفر له الراحة والسعادة.
قال الثاين :ليس ذلك فقط ..هناك يشء آخر اسمه التضحية.
قال األول :التضحية باجلهد والوقت..
قال الثاين :بل باإلنسان..
قال األول :أعلم ذلك ..األطباء قد يضطرون أحيانا إىل ذلك ..لقد اضطر ادوارد جينر
إىل إجراء جتاربه حول لقاحات اجلدري عىل ابنه وأبناء منطقته ..واضطر يوهان يورج إىل تناول
سبعة عرشة دواء بجرعات خمتلفة ،وذلك الختبار مميزات كل دواء عىل املرىض ..لقد كان لويس
باستور يعارض إجراء التجارب عىل البرش ،ولكنه يف النهاية أذعن عندما أدرك أن موت أحد
األطفال الذين كان يعاجلهم أصبح أمرا واقعا ال حمالة.
قال الثاين :التضحية االختيارية وحدها ال تكفي ..هناك تضحية أخرى قد تربر ما نريد
فعله.
قال األول :التضحية اجلربية؟
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قال الثاين :لقد لعب النازيون دورا بارزا يف التجارب البرشية ،وأسهبوا يف استخدام
أرسى احلرب ،خالل احلرب العاملية الثانية ،إلجراء جتارب علمية أو جتارب تعذيب بحق
السجناء.
ويعترب الطبيب األملاين النازي جوزف مينجييل أشهرهم إذ أجرى العديد من العمليات
والتجارب عىل األحياء من السجناء يف معسكرات االعتقال واألرس ،واشتملت التجارب عىل
وضع األشخاص يف غرف لقياس الضغط وجتربة بعض األدوية عليهم وجتميدهم يف غرف
مثلجة حتى املوت ووصل األمر إىل تقطيع أجسادهم..
قاطعه األول قائال :ال حتدثني عن أولئك النازيي املتعطشي للدماء ،فال ينبغي أن
نعتربهم مقياسا للحضارة..
قاطعه الثاين ،وقال :تريد أن أحدثك عن أمريكا إذن ..إن كنت تريد ذلك ،فإن للواليات
املتحدة األمريكية تاريخ أسود يف مال التجارب البرشية يمتد لعقود طوال ،وكان الشعب
األمريكي فأر التجارب األول حلكومته.
ومن أشهر فضائح احلكومة األمريكية جتربة توسكيجي ملرض الزهري عام  1932عندما
شخص  200رجل أسود البرشة بمرض الزهري ،ول يذكر أي يشء هلم عن مرضهم ومنع عنهم
العالج أيضا ،واستخدموا كفئران جتارب ملتابعة تطور املرض وعوارضه حتى توفوا مجيعهم
نتيجة املرض ،ول يتم إخبار عائالهتم بأنه كان من املمكن إنقاذهم لو تم عالجهم ،ويف عام
 1965ويف دراسة استمرت ثالث سنوات ،تطوع سبعون سجينا يف سجن هوملزبريج يف
فيالدلفيا للخضوع لتجارب عىل دايوكسن وهو أحد املواد الكيميائية الضارة ،ول تتم معاجلة
اجلروح التي تعرضوا هلا جراء التجربة لفرتة استمرت سبعة أشهر ،ول يتم إخبار أي منهم بأهنم
سيدرسون من ناحية تطور مرض الرسطان.
أما يف عام  1956ويف سافانا بجورجيا وأفون بارك بفلوريدا ،فقد أجري اجليش
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األمريكي جتارب عملية خارج املختربات التابعة له ،فتم إطالق العديد من البعوض يف
الضواحي السكنية من األرض ،ومن اجلو حيث تعرض الكثريون من السكان للدغات البعوض
ومنهم من مرض ومنهم من مات أيضا ،وبعد كل هذا يقوم عدد من رجال اجليش األمريكي
بالتنكر عىل هيئة مسئويل صحة عامة بتصوير وفحص املصابي ،ويعتقد أن البعوض تم حقنه
باحلمى الصفراء إال أنه حتى اآلن ل تكشف حقيقة ما حدث يف تلك التجربة.
ويف عام  1955اجتاحت منطقة تامبا باي يف فلوريدا موجة حادة من حاالت السعال مما
أدى إىل مقتل  12شخصا وذلك إثر قيام وكالة االستخبارات املركزية بالتعاون مع خمترب اجليش
لألسلحة الكيميائية والبيولوجية بنرش بكترييا يف البيئة ول يعرف يشء عن فحوى أرسار هذه
التجربة.
قال األول :ال حتدثني عن أمريكا ..فهي ال تقل عن أملانيا..
قاطعه الثاين ،وقال :تريد أن أحدثك عن..
***
بينام أنا منهمك اهنامكا كليا يف سامع تلك األحاديث ،ل أدر إال بيد الباقر جتذبني ،وهو يقول
يل :تعال ..كيف تركتني ..لقد تعبت يف البحث عنك؟
قلت :اعذرين ..فقد شغلتني أحاديث مألت قلبي احتقارا للعلم.
قال :ال تقل هذا ..العلم هو نعمة اهلل العظمى عىل عباده..
قلت :ولكن النعمة قد حتول نقمة؟
هلل
قال :أجل ..يمكن ذلك ..لقد قال اهلل تعاىل يذكر ذلك ﴿:ألْ تر ِإىل ا هل ِذين بده ُلوا ِن ْعمت ا هِ

كُ ْفر ًا وأح ُّلوا ق ْوم ُه ْم دار ا ْلبو ِار﴾ (ابراهيم)28:

صحت :أعد عيل هذه اآلية ..إهنا تتحدث عن واقعنا متاما.
قال :إهنا تتحدث عن واقع البرشية مجيعا ..فكل من بدل نعمة اهلل ،وترصف فيها هبواه ال
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بد أن حيل به وبقومه الدمار.
إن اهلل تعاىل برمحته خلق اخلري املحض ..ولكن العابثي الكافرين بالنعمة راحوا يغذون
ذلك اخلري بام امتألت به نفوسهم من الرش ..فصار اخلري رشا ،وصارت النعمة بالء..
قلت :وصار العلم ـ الذي هو رسول السالم ،وقنطرة اخلري ـ رسوال للرصاع ،وقنطرة
للمآرب اخلسيسة.
قال :لقد ذكر اهلل تعاىل ذلك ،ورضب لذلك أمثلة:
قال يف أوهلا ﴿:وات ُْل عل ْي ِه ْم نبأ ا هل ِذي آت ْينا ُه آي ِاتنا فانْسلخ ِمنْها فأتْبع ُه ه
الش ْيطا ُن فكان ِمن
ض واتهبع هوا ُه فمث ُل ُه كمث ِل ا ْلك ْل ِ
ا ْلغ ِاوين ول ْو ِشئْنا لرف ْعنا ُه ِهبا ول ِك هن ُه أ ْخلد ِإىل ْاأل ْر ِ
ب ِإ ْن حت ِْم ْل عل ْي ِه
ي ْله ْث أو ت ْرتكْ ه ي ْله ْث ذلِك مث ُل ا ْلقو ِم ا هل ِذين ك هذبوا ِب ِ
آياتنا فا ْق ُص ِ
كهرون ﴾
ُ
ْ
ْ ُ ُ
ص ا ْلقصص لع هل ُه ْم يتف ُ
(ألعراف 175:ـ  ،)176فهذا مثال من تبحر يف علوم كثرية ،ربام نال منها ثمرات غريت مسار
حياته املادية ،ولكنه ل يلتفت إىل حقيقته التي حتولت كلبا إن حتمله يلهث أو ترتكه يلهث ،فانسلخ
بذلك من إنسانيته ألنه انسلخ قبل ذلك من آيات ربه.
قلت :إن هذا الكلب يذكرين بالدكتور جوزف مينجييل..
قال :ل يكن الدكتور جوزف مينجييل واحدا ،كام أن الشيطان ل يكن واحدا ..هناك
اآلالف من الذين ساروا سريته ،أو من الذين ال يزالون يسريون سريته..
قلت :كلهم كالب ال هم هلا إال عض األجساد التي تأوي إليها.
قال :ذلك مثل..
قلت بغضب :وهو ينطبق عليهم متاما ..لقد عرف القرآن كيف يعرب عن القلوب السوداء
التي ختتزهنا تلك اجلثث.
قال :لقد رضب القرآن مثاال آخر هلؤالء ،فقال ضاربا املثل ببني إرسائيل ﴿:مث ُل ا هل ِذين
احلام ِر حي ِم ُل أسفار ًا ِبئْس مث ُل ا ْلقو ِم ا هل ِذين ك هذبوا ِب ِ
مح ُلوا التهوراة ُثم ل حي ِم ُلوها كمث ِل ِْ
هلل
هلل وا هُ
آيات ا هِ
ُ ِّ
ُ
ْ
ْ
ْ
ْ
ه ْ ْ
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ال ُّْي ِدي ا ْلق ْوم ال هظاملِي((اجلمعة ،)5:فبنو إرسائيل محلوا كتبهم وعرفوا ما فيها ،ولكنهم نسوا ما
فيها من اهلدي ،ول يشتغلوا بام خيرج حقيقتهم عن البهيمية التي أوقعتها فيها شهواهتم.
قلت :إن هذا املثل ينطبق متاما عىل هذه احلضارة ..إهنا تدعي أهنا حتمل القيم الرفيعة ،بينام
هي كاحلامر ،حتمل القيم كمصنفات تصيح هبا ،ال كحقائق تعيشها.
قال :ورضب القرآن هلؤالء مثال واقعيا آخر ،فقال ﴿:وقال ِف ْرع ْو ُن يا أ ُُّّيا ا ْمل ُ
أل ما ع ِل ْم ُت
ان عىل ال ِّط ِ
لكُ ْم ِم ْن ِإل ٍه غ ْ ِريي فأ ْو ِقدْ ِيل يا هام ُ
رصح ًا لع ِّيل أ هط ِل ُع ِإىل ِإل ِه ُموسى و ِإ ِّين
يف ْ
اجع ْل ِيل ْ
أل ُظ ُّنه ِمن ا ْلك ِ
اذ ِبي((القصص ،)38:ففرعون يسعى لريقى الفضاء ال ليتعرف عىل ملكوت اهلل
ُ
ليجعله سبيله إىل اهلل ،وإنام يسعى من رقيه إىل حتدي اهلل.
قلت :إن هذا املثل ينطبق متاما عىل هذه احلضارة اجلاحدة التي جعلت العلم سلام لإلحلاد،
وملنازعة اهلل.
قال :صدقت ..إن هذا املثل ينطبق عىل عرصنا ،العرص الذي توهم فيه اإلنسان أنه حقق
حلم فرعون ،فرقى إىل القمر ،وقد يرقى إىل غريه من الكواكب ،ولكنه ل يرقه إنسانا ،وإنام رقاه
هبيمة أو سبعا ،رقاه ال ليقول ﴿:ربنا ما خل ْقت هذا ب ِ
اط ً
ال ﴾ (آل عمران ،)191 :وإنام رقاه
ه
لينصب علم بلده الذي يمثل حقيقة عنرصيته وأنانيته وجربوته.
قلت :وهو ل يكتف بذلك ،بل راح يطلق كل القيم من أجل الوصول إىل هذه
األهداف(..)1
قال :لقد رضب القرآن هلؤالء مثال آخر ،وهو مثل قارون الذي اشتغل بالعلوم التي تنمي
ثروته ،سواء كانت علوما اقتصادية أو تقنية ،ونيس أن يعرف حقيقته وحقيقة وجوده ،فخسف به
وبام يملكه ،قال تعاىل ﴿:قال ِإنهام ُأ ِ
وتي ُت ُه عىل ِع ْل ٍم ِعن ِْدي ﴾ (القصص)78 :
ومثل هؤالء أقوام قال عنهم اهلل تعاىل ﴿:فلام جاء ْهتم رس ُلهم ِبا ْلبين ِ
ات ف ِر ُحوا ِبام ِعنْد ُه ْم
ُ ْ ُ ُ ُ ْ ِّ
ه
( )1أشري إىل احلرب الباردة ،والتي كان التقدم يف مال الفضاء من ثمراهتا.
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ِمن ا ْل ِع ْل ِم وحاق ِ ِهب ْم ما كا ُنوا ِب ِه ي ْست ْه ِز ُئون ﴾ (غافر)83:
قلت :إن هذا املثل ينطبق متاما عىل هذه احلضارة ..إن هذه احلضارة انشغلت بالفرح بام
عندها ،أو بام عند غريها من تطور ،وغفلت عن علوم خترجها عن هبيميتها أو سبعيتها إىل حقيقة
اإلنسان املكرم.
قال :لقد اعترب اهلل تعاىل علوم هؤالء جهال ..لقد نفى اهلل العلم عن قوم ،أو رماهم
باجلهل ،ثم قال مستدركا ﴿:يعلمون ظ ِ
اهر ًا ِمن ْ
احلي ِاة الدُّ نْيا و ُه ْم ع ِن ْاآل ِخر ِة ُه ْم غ ِاف ُلون ﴾
ْ ُ
(الروم)7:
قلت :أرى للقرآن سبقا عجيبا يف احلديث عن هذه الظاهرة.
قال :ليس احلديث عنها فقط ،وإنام وضع القرآن الكريم ،واهلدي النبوي منظومة كاملة
لعالجها ،والوقاية منها.
قلت :فحدثني عنها.
قال :إن اآلية األخرية التي قرأناها تشري إىل هذه املنظومة ..فاآلية تقسم العلوم إىل قسمي:
علوم تتعلق بظاهر احلياة الدنيا ،وعلوم تتعلق باآلخرة:
أما العلوم املتعلقة بالدنيا ،فهي العلوم املنظمة حلياة اإلنسان يف الدنيا ،أو امليرسة لإلنسان
أسباب العيش فيها ،وهي علوم مهمة ،ألن وظائف اإلنسان ال يمكن أداؤها إال يف جو صالح
لذلك األداء ،وغاية هذه العلوم إما سياسة األفراد واملجتمعات ،أو احلصول عىل تقنيات تيرس
مرافق احلياة ،فهي علوم سياسية صناعية ،أوهي سياسات وصناعات ،هلا حظها من العلم بقدر
نجاحها يف حتصيل هاتي الغايتي.
أما العلوم الثانية ،فهي العلوم احلقيقية ،ألهنا تعنى باهلدف الذي من أجله وجد اإلنسان
واستخلف ،والغفلة عنها أو وضعها يف مرتبة تيل مرتبة العلوم األوىل حترف حقيقة وظيفة
اإلنسان عىل األرض ،ألهنا جتعل وظيفيته قارصة عىل أن يؤمن يف وجوده عىل األرض ما يتصوره
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من وسائل السعادة ،من غري أن يتطلع إىل ما بعدها ،وكأنه وجد ليأكل ويلبس ويركب ويسكن،
ثم يموت من غري أن حيمل شيئا مما أفنى عمره من أجله.
قلت :كأين بك تريد أن تقول بأن العلوم الثانية هي التي حتمي من استغالل العلوم األوىل.
قال :أجل ..وهلذا ،فإن النصوص حتث عىل البدء بالعلوم األوىل قبل البدء بالعلوم الثانية.
قلت :ل؟
قال :هل يمكن أن تسلم لصبي صغري ثروة ضخمة ،وهو ال يزال متعلقا باللعب؟
قلت :لو سلمت له الشرتاها كلها لعبا ومفرقعات.
قال :هكذا فعلت حضارتنا عندما راحت تعلم األغرار كيف يصنعون املفرقعات،
فراحوا يتنافسون فيها ،وُّيلكون األخُض واليابس بتنافسهم.
قلت :فام عساهم يفعلون ليجنبوهم اللعب باملفرقعات؟
قال :لقد بحثت يف كل ما وصلنا من تراث يف اهلدي الصالح الذي يمكن أن جينب البرشية
هذا النوع من املخاطر ،ويمحض العلم للخري املحض ،فلم أجد ذلك إال عند رجل واحد ..هو
حممد .
لعلك تذكر بأن املقياس الرابع الذي وضعته لعلوم اإلنسان الكامل هو النفع..
قلت :أجل ..وحق لك أن تضعه ..لقد كنت أتصور أن العلم مطلوب لذاته ،ورشيف
لذاته ..ولكني اليوم أدركت أنه آلة من اآلالت ..وأنه أحيانا كثرية قد يكون سام قاتال ،أو سيفا
جارحا.
قال :وهلذا ربى رسول اهلل  ورثته عىل العلم النافع ..بل كان النبي  يستعيذ باهلل من
علم ال ينفع ..فقد كان يقول( :اللهم إين أعوذ بك من علم ال ينفع ،ومن قلب ال خيشع ،ومن
نفس ال تشبع ،ومن دعوة ال يستجاب هلا)()1

( )1رواه مسلم.
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قلت :إن هذا النص الذي قرأته عجيب ..فقد قرن حممد بي العلم الذي ال ينفع بالقلب
الذي ال خيشع ،والنفس التي ال تشبع ..وكأنه يشري بذلك إىل اآلفات التي تنجر عن العلم الذي
ال ينفع.
قال :صدقت ..والنص واضح يف الداللة عىل ذلك.
قلت :حدثني عن املنظومة التي وضعها حممد لتجنيب املتعلمي خماطر العلوم وأرضارها.
قال :اإلسالم كله ـ بجميع تعاليمه ـ هو تلك املنظومة ..إن اإلسالم يبدأ بالنفس ،فيطهرها
من نوازع الرش التي قد تتحكم فيها ،فتحوهلا إىل ذلك الكلب الذي رضب لنا القرآن الكريم مثله.
وهلذا ،فإن أول ما يبدأ به املتعلم يف اإلسالم هو غرس اإليامن يف قلبه ،وغرس األدب
والطهارة يف سلوكه ..حتى يصري سلوكه شجرة نافعة ال تنبت إال الثمر الطيب.
وقد وصف بعض ورثة النبي  صفات العال املهتدي هبدي النبي  والوارث له،
فقال( :من صفته أن يكون هلل شاكر ًا ،وله ذاكر ًا ،دائم الذكر بحالوة حب املذكور ،يعد نفسه مع
فقوى ظهره ،ووثق
شدة اجتهاده خاطئ ًا مذنب ًا ،ومع الدؤوب عىل حسن العلم مقرص ًا ،جلأ إىل اهلل ّ
باهلل فلم خيف غريه ،مستغن باهلل عن كل يشء ،ومفتقر إىل اهلل يف كل يشء ،أنسه باهلل وحده،
مشفق عىل ما مىض من صالح
ٌ
ووحشته ممن يشغله عن ربه ،إن ازداد عل ًام خاف توكيد احلجة،
عمله أن ال يقبل منه،مهه يف تالوة كالم اهلل الفهم عن مواله ،ويف سنن الرسول الفقه لئال ُيض ّيع
متأدب بالقرآن والسنّة ،ال ُينافس أهل الدنيا يف عزها ،وال جيزع من ّ
ذهلا ،يميش عىل
ما أمر به،
ٌ
األرض هون ًا بالسكينة والوقار ،قال عز وجلِ ﴿:إ هن ا هل ِذين ُأو ُتوا ا ْل ِع ْلم ِم ْن ق ْب ِل ِه ِإذا ُيتْىل عل ْي ِه ْم
وال ( )108و ِ
خيرون لِ ْأل ْذق ِ
ِ
ان ُس هجدً ا ( )107وي ُقو ُلون ُس ْبحان ر ِّبنا ِإ ْن كان وعْ دُ ر ِّبنا مل ْف ُع ً
خي ُّرون
ُّ
لِ ْأل ْذق ِ
ان ي ْبكُ ون وي ِزيدُ ُهم ُخ ُشوعً ا (( ﴾)109اإلرساء)()1
ْ
وبام أن الدنيا بشهواهتا هي الفخ األكرب الذي يقع فيه الدجالون من العلامء ،فإن منهج
( )1أخالق العلامء.67-64:
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التعليم الذي استفاده الورثة من رسول اهلل  هو التزهيد يف الدنيا ،ويف متاعها احلقري ،حتى ال
ينشغل طالب العلم بشهواته عن الرسالة العظيمة التي حيملها ..يقول الغزايل( :إن أقل درجات
العال أن يدرك حقارة الدنيا وخستها وكدورهتا وانرصامها وعظم اآلخرة ودوامها وصفاء نعيمها
وجاللة ملكها ويعلم أهنام متضادتان ،وأهنام كالُضتي مهام أرضيت إحدامها أسخطت األخرى،
وأهنام ككفتي امليزان مهام رجحت إحدامها خفت األخرى ،وأهنام كاملرشق واملغرب مهام قربت
من أحدمها بعدت عن اآلخر ،وأهنام كقدحي أحدمها مملوء واآلخر فارغ فبقدر ما تصب منه يف
اآلخر حتى يمتىلء يفرغ اآلخر .فإن من ال يعرف حقارة الدنيا وكدورهتا وامتزاج لذاهتا بأملها ثم
انرصام ما يصفو منها فهو فاسد العقل .فإن املشاهدة والتجربة ترشد إىل ذلك فكيف يكون من
العلامء من ال عقل له؟ ومن ال يعلم عظم أمر اآلخرة ودوامها فهو كافر مسلوب اإليامن فكيف
يكون من العلامء من ال إيامن له ومن ال يعلم مضادة الدنيا لآلخرة وأن اجلمع بـينهام طمع يف غري
مطمع؟ فهو جاهل برشائع األنبـياء كلهم ،بل هو كافر بالقرآن كله من ّأوله إىل آخره ،فكيف يعدّ
من زمرة العلامء؟ ومن علم هذا كله ثم ل يؤثر اآلخرة عىل الدنيا فهو أسري الشيطان قد أهلكته
شهوته وغلبت عليه شقوته فكيف يعد من حزب العلامء من هذه درجته؟)()1

وما ذكره الغزايل هو ما ورد الترصيح به يف األحاديث الكثرية ،فالنبي  يقول( :من تعلم
علام مما يبتغى به وجه اهلل عز وجل ال يتعلمه إال ليصيب به عرضا من الدنيا ل جيد عرف اجلنة يوم
القيامة)()2

ويقول( :من تعلم العلم ليباهي به العلامء أو ليامري به السفهاء أو يرصف به وجوه الناس
إليه فهو يف النار)()3

( )1اإلحياء.60/1 :
( ) )2رواه أمحد وأبو داود والبيهقي واحلاكم وابن ماجة عن أِّب هريرة.
( ) )3رواه الطرباين يف األوسط وابن أِّب العاص ،والدارقطني يف األفراد ،وسعيد بن منصور.

275

ويقول متحدثا عن أخبار األنبياء قبله ( :أنزل اهلل يف بعض كتابه وأوحى إىل بعض
أنبيائه :قل للذين يتفقهون بغري الدين ويتعلمون لغري العلم ويطلبون الدنيا بعمل اآلخرة
ويلبسون لباس مسوك( )1الكباش وقلوهبم قلوب الذئاب ألسنتهم أحىل من العسل وقلوهبم أمر
من الصرب ،إياي خيدعون أو ِّب يستهزؤون فبي حلفت ألتيحن هلم فتنة تذر احلليم فيهم
حريان)()2

انظر إىل هذه الوصية ..وانظر إىل عظمها ..أل تر أن العلم ملا نزل خلدمة املستبدين راح
خيرتع هلم من صنوف الدمار ما يتناسب مع نوازع اإلجرام التي امتألوا به ،وصاروا ال يترصفون
إال بمقتضاها؟
وملا نزل إىل خدمة التجار ..صار خيرتع هلم السموم ليسقوها زبائنهم..
قلت :صدقت يف كل ما ذكرت ..ولكني ل أفهم شيئا واحدا.
قال :فهمت ما توقفت فيه ..فقد توقفت فيه مثلك يف يوم من األيام ..إن الدنيا التي حذر
منها أهل اهلل من ورثة النبي  ال تعني ما تقصده ..فاهلل أمرنا بعامرة األرض ،وحثنا عىل استعامل
األسباب من أجل ذلك..
لقد قص علينا القرآن الكريم قصة ذي القرني الذي مارس كل األساليب ليحقق الرفاه
واألمن ملن ويل شأهنم ..لقد ذكر اهلل أنه اتبع األسباب ..وما األسباب إال ما توفره العلوم من
حقائق تستغل يف التقنيات املختلفة..
بل إن اهلل تعاىل ذكر بعض تلك التقنيات ،فقال ﴿:آ ُت ِ
وين زُ بر ْ
احل ِد ِيد حتهى ِإذا ساوى ب ْي
ي قال ا ْن ُف ُخوا حتهى ِإذا جعل ُه نار ًا قال آ ُت ِ
الصدف ْ ِ
وين ُأ ْف ِر ْغ عل ْي ِه ِق ْطر ًا﴾ (الكهف)96:
ه

( ) )1مسوك :املسك :اجللد ،واجلمع مسوك مثل فلس وفلوس.
( ) )2أبو سعيد النقاش يف معجمه ،وابن النجار  -عن أِّب الدرداء.
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ومثل ذلك ذكر تقنيات الزراعة الناجحة املرتبطة بالبيئات اجلافة( ،)1فقال تعاىل﴿:
ي جع ْلنا ِألح ِد ِمها جنهت ْ ِ
ال ر ُجل ْ ِ
و ْ ِ
ي ِم ْن أعْن ٍ
ارض ْب هلُ ْم مث ً
اب وحف ْفن ُامها ِبن ْخ ٍل وجع ْلنا ب ْين ُهام
ز ْرع ًا﴾ (الكهف)32:
قلت :فام الدنيا التي حذروا منها؟
قال :هي اهلمم الدنية ..هي مهة ذلك املخرتع الذي ال يبايل بمن يسقط من الضحايا يف
سبيل ما يكسبه من مال أو جاه أو مناصب..
هي مهة ذلك الذي يسخر العلم من أجل الفتنة والفساد واالنحراف..
هي تلك اهلمم الكثرية التي جعلت من العلم وسيلة من وسائل الرزق ـ أي رزق ـ ال تلك
املعارف التي رشف هبا اإلنسان ليعرف هبا حقائق الوجود ،ويتعامل معها وفق ما تتطلبها.
***
بعد أن تفرغ الباقر يل يف تلك األيام األربعة ..وبعد أن أحسست بتشوق عظيم للتعرف
عىل العلوم التي جاء هبا حممد  ..طلبت من الباقر أن يدلني عىل مدرسة أتعلم فيها تلك
العلوم ..فأرشدين إىل القرآن الكريم والسنة املطهرة ..فبقيت يف رحاهبام أربع سنوات ال هم يل إال
تعلم العلوم التي ورثها الورثة عن رسول اهلل ..
بعد تلك السنوات علمت علم اليقي أن األمة الوحيدة التي استفادت كل علومها من
نبيها هي أمة اإلسالم..
حتى اللغة التي تكلم هبا نبيها ال زالت هي اللغة التي تدرس ..بل إن نحوها ورصفها
وبالغتها ل تستفدها إال من نبيها ..
فمحمد  هو أستاذ املفرسين والفقهاء وعلامء الكالم والفالسفة واملتصوفة والبالغيي
واألدباء والدعاة ..كلهم يف مبدإ أمرهم ومنتهاه يعودون إىل حممد  ليتتلمذوا عىل يديه ..ولواله
( )1انظر التفاصيل املرتبطة هبذا يف رسالة (معجزات علمية) من هذه السلسلة.
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ما كان لعلومهم ذلك الرقي الذي وصلت إليه.
لقد قارنت هذا بسائر األديان ..فوجدت العجب العجاب..
لقد وجدت أن كل امللل والنحل ـ عدا ملة اإلسالم ـ ال تعرف حتى اللغة التي تكلم هبا
نبيها ..بل تقف يف معاين ما جاء به ..وليس هلا عنه أي إسناد يمكن أن تثق فيه لتبرص أحقية ما جاء
به(.)1

( )1انظر ملزيد من التفاصيل املرتبطة هبذا رسالة (الكلامت املقدسة) من هذه السلسلة ،وانظر ـ كذلك ـ الفصل األخري
من هذه الرسالة.
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سادسا ـ اإلمام
خرجت من القاهرة بعد أن فتح اهلل عيل من علومها ما ال أزال أتزود به … ألسري منها إىل
تركيا حيث تقيم جبال (بارال) الشاخمة …وكان فيها ،يف ذلك الوقت رجل ال يقل عنها شموخا.
لقد كان فيها بديع الزمان النوريس( … )1وكان هو الوارث السادس الذي تلقيت منه علوم
اإلمامة( … )2وعلمت عن طريق مرآته الصافية أن حممدا  هو سيد األئمة ..وأن ما قام عىل يده

( )1يعترب بديع الزمان النوريس من الدعاة املخلصي الذين ل خيلطوا دعوهتم بأي غرض دنيوي ،وال تعصب جهوي..
فقد كان خيترص دوره يف حفظ اإل يامن ،ومواجهة اإلحلاد الذي بدأ ينترش يف املجتمعات اإلسالمية نتيجة التأثر باحلضارة الغربية.
وقد عرب عن ذلك بقوله عند ذكره لوظائف اإلمام املهدي ،فمن أول وظائفه( :انقاذ االيامن ،وذلك بالقيام بدحض
الفلسفة والفكر املادي قبل كل يشء ،النتشار أفكار املاديي والطبي عيي انتشار الطاعون يف البرشية واستيالء العلوم والفلسفة
املادية عىل األذهان ..إن حفظ أهل اإليامن من رشور الضاللة ،يقتيض إجراء حتقيقات علمية واسعة وأبحاث متواصلة دائبة،
التي تتطلب التجرد من مهوم الدنيا ومشاغلها جترد ًا كامال)
وهو حمل اتفاق من مجيع الطيبي من هذه األمة ،وخصوصا من أتباع أهل البيت ،وقد قال يف اإلشادة هبم( :ليس يف
الدنيا قاطبة عصبة متساندة نبيلة رشيفة ترقى إىل رشف آل البيت ومنزلتهم ،وليس فيها قبيلة متوافقة ترقى إىل اتفاق قبيلة آل
البيت ،وليس فيها متمع أو مجاعة منورة أنور من متمع آل البيت ومجاعتهم ..نعم .ه
إن آل البيت الذين غُ ّذوا بروح احلقيقة
وتنوروا بنور االيامن ورشف االسالم ،فعرجوا إىل الكامالت ،وأنجبوا مئات االبطال االفذاذ،
القرآنية ،وارتضعوا من منبعهاّ ،
وقدّ موا ُالوف ال ُق هواد املعنويي لقيادة االًُ ّمة؛ البد أهنم ُي ِ
ظهرون للدنيا العدالة التامة لقائدهم االعظم املهدي االكرب ،وحقانيته
بإحياء الرشيعة املحمدية ،واحلقيقة الفرقانية ،والسنّة االمحدية ،وتطبيقها ،وإجراءاهتا ..وهذا االمر يف غاية املعقولية فضالً عن
أنّه يف غاية اللزوم والُضورة ،بل هو مقتىض دساتري احلياة االجتامعية) (أرشاط الساعة (من كليات رسائل النور ـ الشعاع
اخلامس) بديع الزمان سعيد النوريس ترمجة احسان قاسم الصاحلي ط  1مطبعة احلوادث ـ بغداد  1412هـ ،ص 37 :ـ .38
وهلذا اخرتنا احلديث عنه يف هذا الفصل مع املالحظة التي ذكرناها سابقا ،وهي أننا نترصف يف كل ما يرتبط بالشخصية
من أحداث ،ما عدا التي نشري إليها يف اهلامش.
( )2فرقت يف هذه الرسالة بي اإلمامة والقيادة ..فاعتربت اإلمامة مرتبطة بالشؤون الدينية املحضة من الدعوة إىل اهلل
والرتبية عليها ..واعتربت القيادة ما ارتبط من اإلمامة بالدنيا كالسياسة واإلدارة وغريها.
واملصطلح الرشعي يف هذا يعترب كال الناحيتي إمامة :فاإلمام له كلتا الوظيفتي :محاية الدين ونرصته والدعوة له ..ويف
نفس الوقت حفظ الدنيا ،وتوفري ما حتتاجه الرعية منها.
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من فتوح يف عال اإلمامة ل يفتح لغريه.
يف ذلك الوقت كان استبداد (أتاترك)( )1قد بلغ أشده ،فصار يتدخل يف الشؤون اخلاصة
لرعيته ..ال ُّيدف من ذلك إال هلدف واحد هو حمو اإلسالم من تلك األرض التي احتضته قرونا
طويلة..
لقد منع تدريس الدين يف املدارس كافة ،وأمر بتبديل األرقام واحلروف العربية يف الكتابة
إىل احلروف الالتينية ،وحرم األذان الرشعي وإقامة الصالة باللغة العربية ،و ُأعلنت علامنية
وحظر طبع الكتب اإلسالمية،و ُأرغم
فمنع القيام بأي نشاط أو فعالية يف صالح اإلسالمُ ،
الدولةُ ،
الناس عىل تغيري زُّيم إىل الزي األوروِّب ،فالرجال ُأرغموا عىل لبس القبعة ،والنساء أرغمن عىل
السفور والتكشف..
وشكّلت حماكم زرعت اخلوف واإلرهاب يف طول البالد وعرضها ،ونصبت املشانق
لعلامء أجالّء ،ولكل من ُحتدثه نفسه باإلعرتاض عىل السلطة احلاكمة.
فساد جو من الذعر واإلرهاب يف أرجاء البالد ،حتى أصبح الناس خيفون القرآن الكريم
عن أنظار موظفي الدولة ،ونشطت الصحافة يف نرش االبتذال يف األخالق واالستهزاء بالدين،
فانترشت كتب اإلحلاد ،وحلت حمل كلامت (اهلل ،الرب ،اخلالق ،اإلسالم) كلامت (الطبيعة،
التطور ،القومية الرتكية)
يف ذلك اجلو الشديد القايس كان بديع الزمان يف قمة من قمم تلك اجلبال التي متأل الناظر
اه ْم أئِ هم ًة ُّْيدُ ون ِبأ ْم ِرنا
وقد أشار القرآن الكريم إىل ارتباط اإلمامة بالناحية التي اقترصنا عليها هنا يف قوله تعاىل ﴿:وجع ْلن ُ
الة وإِيتاء الزه ك ِ
ات وإِقام الص ِ
اخلري ِ
ِ
اة وكا ُنوا لنا ع ِاب ِدين﴾ (االنبياء ،)73:وقال تعاىل ﴿:و ُن ِريدُ أ ْن ن ُم هن عىل
ه
وأ ْوحيْنا إِليْ ِه ْم ف ْعل ْ ْ
ِ
استُ ْض ِع ُفوا ِيف ْاأل ْر ِ
ض ون ْجعل ُه ْم أئِ هم ًة ون ْجعل ُه ُم ا ْلو ِار ِثي﴾ (القصص)5:
ا هلذين ْ
ونشري ـ هنا ـ إىل أن التفاصيل الكثرية املرتبطة هبذه الناحية املهمة خصصنا هلا رسالة من هذه السلسلة هي رسالة (النبي
اهلادي) ،وهي الرسالة التالية هلذه الرسالة.
( )1ذكرنا (أتاترك) ومنابع استبداده ومظاهرها يف رسالة (أوتاد االستبداد) من (رسائل السالم)
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إليها رعبا ..ول يكن وجوده هناك هروبا من واقع مر ل يستطع إصالحه ..وإنام كان وجودا
اضطراريا ..ولكنه مع ذلك ل يمنعه من أن يامرس وظيفة اإلمامة التي ندب هلا ..والتي ورثها من
رسول اهلل ..
وقد كانت قمم تلك اجلبال هي الفوانيس التي قهرت ذلك الظالم الذي مأل أرض تركيا
وحشة ..ومثلها كثري من بالد اإلسالم.
يف أول خطوة يل يف (بارال) لقيني رجل هبيئة وحش كارس ..ل يكن يبدو منه سوى أسنانه
املمتلئة بالقذارة..
نظر إيل نظرة ممتلئة بالقسوة ،وكأنه ُّيم أن يفرتسني ،ثم قال :ال شك أنك ال تعرفني..
قلت ـ متعجبا من سؤاله ـ :نعم ال أعرفك ..وال حاجة يل أن أعرفك ..فمثلك ممن يزهد
الناس يف التعرف عليهم.
أرسل ضحكة عالية ،وقال :يف كل األوقات ويف كل البلدان يمكنك أن تقول ذلك إال يف
هذا الوقت ويف هذه البالد..
أشار إىل نفسه معتزا ،وقال :يف استطاعتي أن أفعل بك ما أشاء ..يف استطاعتي أن أجعل
من قمم هذه اجلبال قربا يضمك مدى الدهر ..ويف استطاعتي أن أعلق رقبتك عىل أي مشنقة
أشاء ..ويف استطاعتي أن أحولك عبدا رقيقا ال هم له إال تنظيف أسناين التي يستقذر الناس النظر
إليها.
قلت :فأنت مرم إذن ..يوشك أن تقبض عليك الرشطة لتمأل بك سجوهنا ،أو لعلها
تضع رقبتك يف املشنقة التي تريد أن تضع رقبتي عليها.
أرسل ضحكة عالية ،وقال :فأنت ال تعرفني ..وال تعرف هذه البالد ..أنا هو الرشطة
علقت بيدي عىل املشانق َخسة آالف ومائتي وستة عرش شخص ًا يف اثني
التي تتحدث عنها ..لقد
ُ
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عرشة سنة املاضية(.)1
قلت ـ والدهشة متلؤين ـ :أهذا سلوكك وحدك ..أم سلوك مجيع أصحابك؟
ضحك ضحكة عالية ،وأشار إىل مغارة يف تلك اجلبال ،وقال :أترى تلك املغارة؟
قلت :أجل ..ما هبا؟
قال :لقد التجأ ما يقرب من ألف وَخسامئة شقي إىل هذه املغارة ،وما بقرهبا من املغارات،
فأتت طائراتنا احلديثة ..وألقت قنابل مكثفة عليهم ،فكانت االنفالقات مستمرة حتى طهرت
تلك البقاع من العصاة ،حيث أحرقت مجيع القرى التي التجأ اليها االشقياء ،وامتأل وادي زيالن
بجثث الذين أبيدوا (..)2
امتألت رعبا من حديثه هذا ،فقلت :ما الذي تريد بكل ما ذكرته يل؟
أرسل ضحكة عالية ،وقال :ال زلت ال تعرف هذه البالد.
قلت :ما عالقة حديثك هذا هبذه البالد؟
قال :أنت ال تعرف سياستها ..أنت تعرف فقط أرضها وجباهلا وأشجارها.
قلت :فام سياستها؟
قال :ما كنت أذكره لك..
ثم غري هلجته ليبدو كوحش كارس ،وقال :إن سياستنا تعتمد التخويف ..وبث الرعب..
فإذا امتألت النفوس رهبة سهل عىل ساستنا بعد ذلك أن يملوا عىل هؤالء احلمري ما يشاؤون.
قلت :ولكني لست محارا.
قال :لن تصري مواطنا صاحلا حتى تصري محارا ..فإن أبيت ،فإن كل رشطي من أصحاِّب
حين إىل أن يرى دمك ،وهو يسيل عىل الطرقات..
( )1اقتبسنا هذا من ترصيح اجلالد (قارا عيل) اىل صحيفة (صون بوسطة) يف عددها الصادر يف .1931 /3 /3
( )2هذا ما وصفت به صحيفة (مجهوريت) يف عددها الصادو يوم  1930 /7 /16ما حصل يف رشقي االناضول.
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قال ذلك ،ثم نظر نظرة قاسية إيل ،وقال :أظنك قد فهمت رسالتي..
قلت :فهمت خطرك ..ولكني ل أعرف رسالتك.
قال :هبذه اجلبال رجل يسمى (بديع الزمان) ال نريد منك أن تراه ..وال أن تسمع أي كلمة
من كلامته..
وهلذا الرجل أتباع ،هم خيتفون كام ختتفي األشباح ،فإياك أن تلتقي هبم أو حتدثهم.
وهلذا الرجل رسائل يسميها (رسائل النور) فإياك أن تقرأها.
ما قال ذلك حتى ناداه رجل آخر هو أعىل منه درجة ليصب فيه ما صب يف من غضب.
نظر الوارث إلينا ،وقال :لقد كانت كلامت هذا الرشطي الشديدة نعمة ال تدانيها أي نعمة،
فبسببها تعرفت عىل تالميذ بديع الزمان ،وبسببها التقيت به ،وبسببها قرأت رسائل النور ..مع أين
ل أكن يف األصل إال مارا بتلك البالد ،ول يكن يل نية باملقام فيها.
قالت اجلامعة :حدثنا كيف التقيته؟
استغرق الوارث فرتة ،وكأنه يريد أن يصور لنا ما ال تستطيع العبارات أن تصوره ،ثم قال:
لن أحدثكم كام تعودت أن أحدثكم ..ولكني سأذكر لكم بدل ذلك ما يمكن أن تستفيدوا منه..
نعم هي استنتاجات مني ..ولكنها استنتاجات وجدت هلا من الرباهي التي يصدقها ما
مأل قلبي بربد اليقي.
لقد رأيت يف بديع الزمان ويف الثلة الذين كانوا معه ،وتربوا عىل يديه ،أربع صفات ،ال
يمكن اجتامعها إال يف الوارث احلقيقي الذي ورث النبوة يف هذا اجلانب..
ورأيت ـ بأسباب ال يمكن أن أذكرها لكم هنا ـ أن هذه الصفات األربع هي الصفات
الالزمة لإلنسان الكامل يف هذا اجلانب اخلطري من جوانب شخصيته.
قلنا :فام هذه الصفات األربع؟
قال :التجرد ..والتميز ..واهلمة ..والبصرية.
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قلت :فهل تراها منحرصة؟
قال :أجل ..فال يمكن لإلمام الذي ينهض لإلصالح أن يكون إماما من دوهنا ..فاإلمام
البد أن يتجرد للحق ،فال خيلطه بأي غرض ..وال بد أن يكون له من املزايا ما جيعله أهال ألن
يامرس هذه الوظيفة اخلطرية ..وال بد أن يكون له من اهلمة ما يطيق به حتمل املشاق التي تفرضها
هذه الوظيفة ..وال بد ـ يف األخري ـ أن يكون له من البصرية ما يستطيع أن يامرس ما تتطلبه هذه
الوظيفة من سلوك.

التجرد
قلت :فحدثنا عن األول.
قال :لقد كان أول ما الحظته من سلوك بديع الزمان هو تلك الروحانية العجيبة التي
جعلته متوجها هلل وحده ..فلم يكن يشغله عن اهلل أي شاغل..
كان يف صالته عظيم اخلشوع ..يقرأ القرآن آية بعد آية..وبعدما يقف منتصب ًا للصالة كان
يكرب بصوت عال جد ًا يكاد دويه ُّيز البيت اخلشبي الذي يسكنه ،وكانت الرهبة متلؤنا ونحن
خلفه مأمومون.
ول يكن يبايل بالربد القارس ،وال باملطر إذا ما حان وقت الصالة ،بل كان يؤدُّيا يف أوقاهتا
يف احلل والرتحال ،وكان يقول( :إن اكثر من مائة مليون شخص من كل أرجاء العال اإلسالمي
جيتمعون يف اجلامع املعظم ويشكلون مجاعة كربى ألداء كل صالة يف وقتها ،فكل فرد من هذه
ِ
الرصاط ا ُْمل ْست ِقيم﴾ (الفاحتة ،)6:فهذه اآلية الكريمة
اجلامعة يدعو للجامعة كلها بقولهْ ﴿:اهدنا ِّ
تصبح بمثابة دعاء وشفيع لكل فرد من أفراد اجلامعة)1()..

وسجل ذكرياهتم
( )1مجع الباحث الفاضل (نجم الدين شاهي أر) مشاهدات معظم الذين عارصوا األستاذ النوريس
ّ
عنه يف أربعة ملدات موسومة بـ  Son sahitlerوترمجت مقتطفات منها ،ونرشت باسم (ذكريات عن سعيد النوريس)،
واملنقول هنا بعض األحداث املرتبطة بتلك الذكريات.
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أنا شخصيا كنت أنرشح كثري ًا عندما أصيل مقتدي ًا به ،مع أين ل أكن ذلك احلي إال مرد
ممثل يريد أن يبحث عن احلقيقة ،ويتيقن هبا يقينا ال يزامحه الشك.
لقد كان قيامه للصالة يزيد اإلنسان رهبة وخشوع ًا ،وكان يرشدنا إىل أن التسبيحات
واألذكار عقب الصالة إنام هي بحكم نوى للصالة وبذورها ،وكان يس ّبح ويذكر اهلل بصوت
رخيم حزين ،فعندما يقول :سبحان اهلل ..سبحان اهلل كنا نسمعه يصدر عىل مهل من أعامق أعامق
قلبه.
وعندما كان يقول :ال اله ا ّ
ال اهلل ،ويبدأ بالتسبيحات ويستمر هبا يصبح صوته كفرقعة
املدافع يف قوته وشدته ،فلو كان عنده شخص من الصوفية ألخذته اجلذبة والشوق.
وكان من عاداته أنه كان يقيض الليايل بالتسبيح والتهليل والدعاء واملناجاة والتهجد ،وكان
عىل وضوء دائم ،وكان جريانه يف إسپارطة وبارال وامريداغ يقولون لنا( :كلام نظرنا إىل بيت
األستاذ يف الليل رأينا مصباحه اخلافت مضاء ونسمع أني أذكاره احلزين ودعاءه الرقيق)
***
بعد أن رأيت هذا وغريه منه ـ مما ال يمكن وصفه ـ سألته ،ول يكن معي حينها غريه :يا
إمام ..أرى عليك سيام العباد والزهاد ..وأرى يف عينيك أشواق األولياء والعارفي ..فلم ال
تتمحض هلذا ،وتتفرغ للعبادة ،وحينها لن يصيبك أي بأس ..لن تبحث عنك الرشطة ،ولن
تسجن يف سجوهنا ،ولن حيذر منك أي أحد؟
التفت إيل ،وقال :هل أنا عبد سعيد( ،)1أم أنا عبد اهلل؟
قلت :بل أنت ..ونحن مجيعا ..وكل ما يف الكون عباد هلل.
قال :فهل عبد اهلل هو الذي يعبد اهلل كام أمر اهلل ،أم يعبد اهلل كام أمر هواه؟
قلت :بل يعبده بام أمر بأن يعبد به.
( )1أشري إىل اسمه (سعيد).
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قال :فامذا أفعل يف التعاليم املقدسة التي أمرين اهلل فيها بأال أترك الدعوة إليه ..ماذا أفعل
يف تلك النصوص املقدسة التي تأمرين أن أطرح جالبيب الكسل ،وأتزر بإزار اجلد والقيام..
أل تسمع إىل اهلل وهو خياطبنا بقوله ﴿:يا أ ُُّّيا ا ُْملده ِّث ُر (ُ )1ق ْم فأن ِْذ ْر (( ﴾)2املدثر)؟
قلت :بىل ..سمعتها ..ولكن اخلطاب موجه فيها ملحمد باعتباره رسوال هلل ..وليس
اخلطاب فيها لسعيد ،وال لغري سعيد.
قال :الوارث الكامل لرسول اهلل  هو الذي ينصبغ بصبغته ،فال يتخذ غريه أسوة..
ولذلك جتده يشعر أن كل خطاب موجه لرسول اهلل موجه له ،وأن كل دعوة لرسول اهلل هي
دعوة له ،وأن كل هم اهتم به رسول اهلل  هو هم له ..ال يسعه أن يرتكه أو يتكاسل عنه.
أل تسمع إىل اهلل ،وهو يبي ذلك التجرد الكامل لرسول اهلل  للدعوة إىل اهلل ..فلم حتل
بينه وبينها احلوائل ،ول تبعده عنها املغريات ..لقد قال اهلل تعاىل خياطبه ،وخياطب ورثته ﴿:فال
ُت ِطعِ ا ُْملك ِّذ ِبي ( )8و ُّدوا ل ْو ُتدْ ِه ُن ف ُيدْ ِه ُنون (( ﴾)9القلم)
لقد كان مجيع الذين اجتمعوا حلرب رسول اهلل  ال ُّيتمون بيشء كاهتاممهم بأن يرتك
 ذلك التجرد للحق ،ثم يلي ملا يطلبون ،ويداهن كام يداهن املنافقون ..لكن حممدا  كان
كاجلبل األشم ل خيضع ول يساير ول يصانع ول يداهن:
لقد قال الرسول  لعمه أبى طالب( :يا عامه ،واهلل لو وضعوا الشمس ىف يمينى ،والقمر
ىف يسارى عىل أن أترك هذا األمر ما تركته ،حتى يظهره اهلل أو أهلك فيه)
لقد وردت الروايات الكثرية خترب عن اجلهود اجلبارة التي بذهلا املرشكون ليحولوا رسول
اهلل  عن املسار الذي اختباره اهلل له ،لكن النبي  ل يساوم يف دينه ،وهو يف أحرج املواقف
العصبية يف مكة ..أو هو حمارص بدعوته ،وأصحابه القالئل يتخطفون ويعذبون ويؤذون يف اهلل
أشد اإليذاء وهم صابرون ..ول يسكت عن كلمة واحدة ينبغي أن تقال يف وجوه املتجربين تأليف ًا
لقلوهبم أو دفع ًا ألذاهم.
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من صور املساومة التي حاولت أن تثني رسول اهلل  عن ذلك التجرد الذي جترده
للحق ..ما حدث به ابن اسحق قال :اعرتض رسول اهلل  وهو يطوف بالكعبة ـ فيام بلغني ـ
األسود بن املطلب بن أسد ابن عبد العزى والوليد بن املغرية ،وأمية بن خلف ،والعاص بن وائل
السهمي .وكانوا ذوي أسنان يف قومهم .فقالوا :يا حممد ،هلم فلنعبد ما تعبد ،وتعبد ما نعبد،
فنشرتك نحن وأنت يف األمر .فإن كان الذي تعبد خري ًا مما نعبد كنا قد أخذنا بحظنا منه ،وإن كان
ما نعبد خري ًا مما تعبد كنت قد أخذت بحظك منه! فأنزل اهلل تعاىل فيهم (سورة الكافرون).
لقد كانت تلك السورة القصرية بآياهتا ،العظيمة بمعانيها هي سورة الرباءة والتجرد التام
للحق من كل شائبة من شوائب اهلوى والرشك والباطل..
***
يف ذلك احلي ..دخل علينا رجل ل أكن أعرفه من قبل ..ما سمعنا نتحدث بتلك
األحاديث حتى راح يندمج معنا اندماجا كليا ،وكأنه قد وجد ضالته لدينا ..ولذلك ما انتهى بديع
الزمان من حديثه حتى راح يسأله قائال :يا إمام ..أنا من غري هذه البالد ..لقد جلأت إليك من بالد
بعيدة ..رأيت فيها من قومي من يامرس من األساليب ما ل أرتضه ..بل ما رأيت أنه ينحرف متاما
باملنهج الذي جاء اإلسالم به..
قال بديع الزمان :وما يفعل هؤالء؟
قال الرجل :هم يؤسسون أحزابا ،ويامرسون السياسة ،ويتصارعون فيها مع خصومهم
كام يتصارع الديكة..
قال بديع الزمان :ما أفلح من صارع ..أل يعلموا أن اإلسالم دين سالم؟
قال الرجل :هم يعلمون ذلك ..ولكنهم يقولون :الباطل يف حرب مع احلق ..وال يمكن
للحق أن ينترص ما ل يصارع الباطل.
قال بديع الزمان :يصارعه بسيوف احلق ،ال بسيوف الباطل ..حدثني عن هؤالء :إالم
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يدعون؟
قال الرجل :إىل دولة اإلسالم ونظام اإلسالم.
قال بديع الزمان :فهل متكن اإلسالم من نفوسهم ،بحيث اكتملت وراثتهم لرسول اهلل
؟
قال الرجل :ال ..بل الكثري منهم ـ كام ذكرت لك ـ ال خيتلف يف سلوكه عن خصومه.
قال بديع الزمان :فكيف يدعو مثل هذا إىل نظام اإلسالم ،وهو لو يقم نظام اإلسالم يف
نفسه؟ ..وكيف يدعو مثل هذا إىل دولة اإلسالم ،وهو ل يقم دولة اإلسالم يف قلبه؟
ثم سكت قليال ،وقال :أل يدخل املغرضون واملنافقون واملصلحيون مع هؤالء؟
قال الرجل :بل دخل الكثري منهم ..بل سيطر الكثري منهم عىل أجهزة تلك األحزاب.
قال بديع الزمان :ل؟
قال الرجل :لقد الحظوا أن العامة من الناس تبع لكل من يلهج باسم اإلسالم ،فلذلك
صاروا ال يعطون أصواهتم إال هلم.
قال بديع الزمان :فهل وفوا بام وعدوهم به؟
قال الرجل :كال ..وهذا ما جئت أسألك عنه ..لقد شوهوا اإلسالم أعظم تشوبه ..فهم
ل يكسبوا من اإلسالم الذي طالبوا بتحكيمه سوى بطون منتفخة ،وسيارات فارهة ،وقصور
عامرة.
نظر بديع الزمان إىل األفق البعيد ،ثم قال :أل يكن هلؤالء أسوة باإلنسان الكامل الذي
جعله اهلل شمسا تستنري هبا احلقائق؟ أم أهنم يتومهون أنفسهم أكثر فطنة منه؟
لقد حدث الرواة أنه  أتى بني عامر بن صعصعة ،فدعاهم إىل اهلل ،وعرض عليهم
نفسه ،فقال له رجل منهم ـ يقال له بحرية بن فراس ـ :واهلل لو أين أخذت هذا الفتى من قريش
ألكلت به العرب ،ثم قال له :أرأيت إن نحن تابعناك عىل أمرك ثم أظهرك اهلل عىل من خيالفك
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أيكون لنا األمر من بعدك؟ قال :األمر هلل يضعه حيث يشاء ،فقال له :أفنهدف نحورنا للعرب
دونك فإذا أظهرك اهلل كان األمر لغرينا! ال حاجة لنا بك.
أل يقرأ هؤالء سرية رسول اهلل ؟
لقد عرضت عليه املناصب الرفيعة ..وكان يمكنه  أن يستغلها ليبث من دعوته ما شاء
أن يبث ،لكنه ل يفعل ألن الدعوة إىل اهلل ال يمكن أن تؤدي ثامرها هبذه األساليب العقيمة.
ال يمكن ألحد أن يقيم أمة عىل أعمدة حزب سيايس يمكن أن ينهار بأي فضيحة قد
يتلبس هبا أي مغرض دخل احلزب ،أو أي مغرض يريد أن حيطمه.
إن املنهج الصحيح الذي دعانا رسول اهلل  إىل استعامله هو ذلك املنهج الذي مارسه
 يف حياته ..وهو منهج بعيد متاما عن تلك املناهج التي يامرسها الساسة،والتي يتصارعون من
أجلها.
سكت قليال ،ثم قال :لقد ذكرين حديثك هذا بتهمة نسبت يل يف يوم من األيام ،وكان
يمكنني لو صدقتها بسلوكي ،أو صدقها تالميذي أن جتعل من كل تلك الثمرات العظيمة التي
هيأها اهلل لنا رسابا ال يسمن وال يغني من جوع..
أذكر أين وقفت يف تلك املحكمة التي وجهت يل تلك التهم بقوة ،وقلت( :)1نحن طالب
النور من ورثة رسول اهلل  آلينا عىل أنفسنا أ ّ
ال نجعل من أنفسنا أداة طيعة للتيارات السياسية،
بل للكون كله ،فض ً
ال عن أن القرآن الكريم قد منعنا بشدة من االشتغال بالسياسة.
نعم ،إنا نشعر أن مهمتنا األساسية هي :خدمة القرآن الكريم ،والوقوف برصامة وحزم
يف وجه الكفر املطلق الذي يودي باحلياة األبدية وجيعل من احلياة الدنيا نفسها س ًام زعاف ًا وجحي ًام
ال تطاق.
( )1هذا بعض ما قاله بديع الزمان يف (الدفاعات) انظر :الشعاع الرابع عرش ،ص ..403 :وقد ترصفت يف النص بام
يستدعيه املحل.
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ومنهجنا يف ذلك :هو إظهار احلقائق اإليامنية الناصعة املدعمة باألدلة والرباهي القاطعة
التي تلزم أشد الفالسفة واملتزندفة مترد ًا عىل التسليم باإليامن ..لذا فليس من حقنا أن نجعل من
أشخاصنا أداة ألي شئ كان ،وذلك ألسباب:
أو ً
ال :كي ال حتول احلقائق القرآنية التي تفوق األملاس نفاسة إىل قطع الزجاج املتكرس يف
نظر أهل الغفلة ،حيث يتومهوهنا كأهنا دعاية سياسية ختدم أغراض ًا معينة ،وكي ال نمتهن تلك
املعاين القرآنية القيمة.
ثاني ًا :إن منهجنا يتمثل يف الشفقة والعدل واحلق واحلقيقة والضمري ..وكل هذه املعاين
متنعنا بشدة عن التدخل يف األمور السياسية أو بالسلطة احلاكمة ،ألنه اذا كان هناك بعض ممن
ابتلوا باإلحلاد واستحقوا بذلك العقاب ،فإن وراء كل واحد منهم عدد ًا من األطفال واملرىض
والشيوخ األبرياء .فاذا نزل بأحد أولئك املبتلي املستحقي للعقاب كارثة أو مصيبة ،فإن أولئك
األبرياء أيض ًا سيحرتقون بنارهم دون ذنب جنوه.
ثالثا :إن حصول النتيجة املرجوة من ممارسة السياسة أمر مشكوك فيه ،لذا ُمنعنا بشدة عن
التدخل يف الشؤون اإلدارية بام خيل بأمن البالد ونظامها عن طريق وسائل سياسية.
رابعا :يف زمن عجيب كزماننا هذا ،ال بد من تطبيق َخسة أسس ثابتة ،حتى يمكن إنقاذ
البالد وإنقاذ احلياة االجتامعية ألبنائها من الفوىض واالنقسام .وهذه املبادئ هي :االحرتام
املتبادل ..والشفقة والرمحة ..واالبتعاد عن احلرام ..واحلفاظ عىل األمن ..ونبذ الفوىض
والغوغائية ،والدخول يف الطاعة.
قال الرجل :لقد ذكرت هلم ما ذكرت يل ،ولكنهم قالو :كيف نرتك السياسة للمخربي
واملجرمي واملستبدين؟
قال بديع الزمان :أل ير هؤالء غري الساسة ..أغري هؤالء الواقع بجميع ماالته ،ول يبق
هلم إال الساسة ..أجلس هؤالء عىل مجيع الكرايس ،وأجلسوا اإلسالم ،ول يبق هلم إال تلك
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الكرايس التي جيلس عليها الساسة.
قال الرجل :هم يقولون بأن مجيع الكرايس تبع لكريس السيايس.
قال بديع الزمان :لقد ضل هؤالء ضالال بعيدا ..فكريس الساسة هو أضعف الكرايس،
وأقلها غنى..
أل يقرأ هؤالء التاريخ ،لريوا كيف تنهار السياسات ،وكيف تتحطم األحزاب ..بينام
أصحاب احلق املتجردين للحق ال تؤثر فيهم األعاصري ،وال جتتثهم العواصف؟
سكت قليال ،ثم قال :لقد ذكرتني بسعيد القديم ..لقد خاض سعيد القديم غامر السياسة
ما يقارب عرش سنوات ع ّله خيدم الدين والعلم عن طريقها .فذهبت حماولته ادراج الرياح ،اذ
ايل ـ فهي
رأى أن تلك الطريق ذات مشاكل ،ومشكوك فيها .وأن التدخل فيها فضول ـ بالنسبة ّ
حتول بيني وبي القيام بأهم واجب .وهي ذات خطورة .وأن أغلبها خداع وأكاذيب .وهناك
احتامل ان يكون الشخص آلة بيد األجنبي دون أن يشعر.
وكذا فالذي خيوض غامر السياسة إما أن يكون موافق ًا لسياسة الدولة أو معارض ًا هلا ،فإن
ايل فضول وال يعنيني بشئ ،حيث أنني لست موظف ًا يف الدولة
كنت موافق ًا فالتدخل فيها بالنسبة ّ
ٍ
إيل ألتدخل
وال نائب ًا يف برملاهنا ،فال معنى ـ عندئذ ـ ملامرستي االمور السياسية وهم ليسوا بحاجة ّ
فيها ..وإذا دخلت ضمن املعارضة أو السياسة املخالفة للدولة ،فالبد أن أتدخل إما عن طريق
إيل أيض ًا ،ألن األمور
الفكر او عن طريق القوة .فإن كان التدخل فكري ًا فليس هناك حاجة ّ
واضحة جد ًا ،واجلميع يعرفون املسائل مثيل ،فال داعي إىل الثرثرة .وإن كان التدخل بالقوة ،أي
بأن أظهر املعارضة بإحداث املشاكل ألجل الوصول إىل هدف مشكوك فيه .فهناك احتامل
الولوج يف آالف من اآلثام واألوزار ،حيث يبتيل الكثريون بجريرة شخص واحد .فال يرىض
وجداين الولوج يف اآلثام وإلقاء األبرياء فيها بناء عىل احتامل او احتاملي من بي عرشة احتامالت،
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ألجل هذا فقد ترك سعيد القديم السياسة ومالس السياسة(.)1
قال الرجل :فام البديل الذي رآه سعيد اجلديد صاحلا؟
قال بديع الزمان :لست أنا الذي يضع البديل ..البديل وضعه رسول اهلل  ..البديل هو
ذلك السلوك الرفيع الذي يمتلئ به الداعية إىل اهلل ..وهو ذلك اإلخالص والتجرد والبعد عن
كل األغراض الذي كان عليه رسول اهلل  وورثته من بعده..
قال الرجل :والسياسة.
قال بديع الزمان :ليس الساسة إال عامة جلسوا عىل تلك الكرايس ..هم جيلسون فيها
بنفوسهم وبطباعهم وبأخالقهم ..وليس الساسة إال ثمرة من بذور الرعية ،فإن صلحت البذور
صلحت ال حمالة الثامر ..وإن فسدت البذور ،فمن العبث حماولة تغيري الثامر ..فال يمكن أن جيني
أحد من الشوك العنب.
قال الرجل :فكيف نغريهم؟
قال بديع الزمان :إذا غرينا العامة تغريوا ..أل أقل لك :إن الساسة ليسوا سوى عامة ..فإذا
غرينا العامة وهذبنا سلوكهم ،ورفعنا أخالقهم ،وربطناهم باهلل ..فإننا ننشئ منهم دولة اهلل التي
ال تستطيع أي قوة يف الدنيا أن حتطمها؟
انرصف الرجل ،وهو يقول :صدقت ..دولة اهلل التي حيكمها اهلل ال يمكن أن تنشئها
األهواء ..وال األغراض ..دولة اهلل ال يمكن أن ينشئها إال األرواح املتجردة من غري اهلل.
سألت النوريس عن هذا الرجل الغريب الذي دخل ،ثم خرج من غري أن يعرفنا بنفسه،
فقال يل :ذلك يشء ال يمكن أن تفهمه اآلن..
قلت :فقربه يل..
ِ
رس ٍر ُمتق ِاب ِلي﴾ (احلجر:
قال :لقد قال اهلل تعاىل يصف اإلخوان يف اجلنة ﴿:إ ْخوان ًا عىل ُ ُ
( )1انظر :املكتوب السادس عرش.
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 ،)47وقد ذكر املفرسون يف تفسريها قوله ( :إذا دخل أهل اجلنة اجلنة اشتاقوا إىل اإلخوان
فيجيء رسير هذا حتى حياذي رسير هذا فيتحدثان فيتكىء ذا ويتكىء ذا فيتحدثان بام كانا يف
الدنيا فيقول أحدمها لصاحبه يا فالن تدري أي يوم غفر اهلل لنا يوم كنا يف موضع كذا وكذا فدعونا
اهلل فغفر لنا)()1

قلت :ذلك يف اجلنة..
قال :ويف الدنيا جنة من ل يدخلها ل يدخل جنة اآلخرة..
***
ل يكن بديع الزمان وحده بذلك التجرد ..بل كان الكل ..كل الذين كانوا معه كانوا يف
منتهى الصفاء واإلخالص والتجرد..
ال يمكنني أن أحدثكم عنهم مجيعا ..ولكني سأحدثكم عن موقف بسيط له عالقة ببحثي
عن اإلنسان الكامل..
كان من تالميذ اإلمام رجل من كبار األغنياء ،وقد كان له من السلطان يف ذلك احلي ما
ال يضاهيه فيه إال القليل ..ولكن بعض احلوادث التي تعرض هلا جعلته يدخل يف دعوة اإلمام،
ويصري تابعا من أتباعه بعد أن ختىل عن كل ما كانت تفرضه عليه سلطته من الكرب والتعايل..
لقد كتب يل أن ألتقي هذا الرجل بعد أن سيم اخلسف ،وأذيق من كل ألوان اهلوان ،وفوق
ذلك ل يتخل عن اإلمام ،وال عام يدعو إليه اإلمام.
يف قمة ذلك اجلبل جلست معه ،وقد كان مظهره ال خيتلف عن مظهر خادم بسيط بي
يدي اإلمام ،وبي يدي تالميذ اإلمام..
قلت له :يا فالن ،كيف تركت ذلك العز الذي كنت فيه لتجلس هذا املجلس الذي كان
يستكرب عن مثله أبسط خدمك؟
( )1رواه البزار.
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قال :حيق لك يف عال اجلسد أن تقول هذا ..ألنك ال ترى أمامك إال جسدا قد أهلكته
اآلالم ..ولكنك لو أبرصت تلك العوال اجلميلة التي تسكن فيها روحي ـ بعد صحبتي لإلمام ـ
ما قلت هذا الكالم.
قلت :فحدثني عن تلك العوال.
قال :تلك العوال ال تعرف إال بالرحلة ..واحلديث عنها ال يزيدك عنها إال بعدا ..ولكني
مع ذلك سأقرب لك..
إن أغنى األغنياء وأثرى األثرياء وأعظم الوجهاء ال يملك بيتا واحدا من تلك القصور
العظيمة التي أسكنني فيها اإلمام بعد أن علمني كيف أقرأ القرآن ،وكيف أصحب حممدا رسول
اهلل ،وكيف أعيش يف عوال أهل اهلل.
قلت :وجسدك الذي ذاق من ألوان اهلوان ما ذاق.
ابتسم ،وقال :ليس جسدي أفضل من تلك األجساد التي صاحبت رسول اهلل ،ول
حيجزها عنه كل تلك اآلالم التي أعدت هلا..
لقد كان يف أصحاب حممد  من كان له من املال واجلاه ما كان ،ولكنه ختىل عنه مجيعا
هاس م ْن ي ْ ِ
رغبة يف اهلل ..لقد ذكر اهلل تعاىل يصف هذا النوع ،فقال ﴿:و ِمن الن ِ
رشي ن ْفس ُه ا ْب ِتغاء
وف ِبا ْل ِعب ِ
مرض ِ
اد﴾ (البقرة)207:
هلل رؤُ ٌ
هلل وا هُ
ات ا هِ
ْ
لقد أمرنا اهلل بأن نبيع نفوسنا وأموالنا وكل يشء هلل ..لقد قال اهلل تعاىل يذكر ذلكِ ﴿:إ هن
اجلنهة ُيق ِات ُلون ِيف س ِب ِ
هلل ْاشرتى ِمن ا ُْملؤْ ِمنِي أ ْن ُفس ُه ْم وأ ْمواهلُ ْم ِبأ هن هلُ ُم ْ
هلل في ْق ُت ُلون و ُي ْقت ُلون وعْدً ا
يل ا هِ
ا ه
هلل ف ِ
ِِ ِ
ِ
عل ْي ِه ح ًّقا ِيف الت ْهور ِاة واإلن ِ
ْج ِ
رشوا ِبب ْي ِعكُ ُم ا هل ِذي باي ْع ُت ْم ِب ِه
يل وا ْل ُق ْرآن وم ْن أ ْوىف ِبع ْهده من ا هِ ْ
است ْب ُ
ِ
ِ
يم ﴾ (التوبة)111 :
وذلك ُهو ا ْلف ْوزُ ا ْلعظ ُ
قلت :إذا بعت نفسك فام عساك تشرتي؟
قال :رضوان اهلل ..رضوان اهلل أهم عندي من كل يشء.
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قلت :اعذرين ..أنا رجل مادي ومن قوم ماديي ..فلذلك قد ال نفهم كثريا ما تذكره..
فحدثني بام يتناسب مع طبعي ..أل يؤمر املؤمن أن خياطب الناس عىل قدر عقوهلم.
قال :سأذكر لك حادثة حدثت يف عهد رسول اهلل  ربام تقرب لك هذا املوقف.
بعد انتصار رسول اهلل  يف بعض الغزوات الكربى قسم الغنائم لكثري من املؤلفة
قلوهبم ،فتعجبت األنصار ،وقالت( :واهلل إن هذا هلو العجب ،إن سيوفنا تقطر من دماء قريش
وغنائمنا ترد عليهم)
فبلغ ذلك النبي  ،فقال( :ما الذي بلغني عنكم؟) وكانوا ال يكذبون ،فقالوا( :هو الذي
بلغك) ،فقال ( :أو ال ترضون أن يرجع الناس بالغنائم إىل بيوهتم وترجعون برسول اهلل 
إىل بيوتكم ،لو سلكت االنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي االنصار أو شعبهم)()1

لقد وجد األنصار حينها من الفرحة والسعادة ما ل جيده كل أولئك الذين رجعوا باإلبل
والشاء ،ولكنهم ل يرجعوا برسول اهلل يف رحاهبم.
إن ل تفهم هذا ..فسأذكر لك قصة حدث هبا برش ،الذي قال حيكي عن نفسه :مررت
برجل ،وقد رضب ألف سوط يف رشقية بغداد ،ول يتكلم ثم محل إىل احلبس ،فتبعته فقلت له :ل
رضبت؟ فقال :ألين عاشق ،فقلت له :ول سكت؟ قالّ :
إيل)،
(ألن معشوقي كان بحذائي ينظر ه
خر ميت ًا.
فقلت :فلو نظرت إىل املعشوق األكرب قال :فزعق زعقة ّ
قلت :أترى أن هذا املوقف هو الذي يفرس ما حصل ألصحاب حممد من ذلك الثبات
العظيم الذي واجهوه؟
قال :ال يصلح مفرسا لذلك إال هذا ..فمحمد  ربط أصحابه املنتجبي باهلل حبا
وتعظيام وإجالال ..فصاروا روحانيي ربانيي ال هم هلم إال ما يريض رهبم ..وهلذا ل يرغبهم يف
أي مطامع دنيوية ،بل هناهم عن السكون إليها حتى ال تكون حجابا بينهم وبي احلقائق العظيمة
( )1رواه البخاري ومسلم.

295

التي حيملوهنا.
وهلذا ،فإن املنتجبي من أصحابه  ل يتخلوا عنه يف أحرج اللحظات ،بل ظلوا يفدونه
بكل يشء ..بنفوسهم وأمواهلم وكل ما يملكون.
قلت :سلمت لكل ما ذكرته يل ..ولكن أال يمكن أن يبقى جسدك يف أهلك ومالك ،ومع
ذلك تظل مع اإلمام بروحك وقلبك ..فتنعم باجلنتي :جنة الروح ،وجنة اجلسد؟
نظر إيل ،وقال :لقد حاولت يف البدء ذلك ..لكن أمورا كثرية حصلت جعلتني أختار
احلياة التي أحياها اآلن.
قلت :وما هي؟
قال :يف البدء ..أردت أن ألتزم بيني وبي نفيس ..وقد التزمت بالفعل ..وذقت من حالوة
االلتزام ما ذقت ..لكني وجدت املحيط الذي أعيش فيه ال تزيده األيام إال بعدا عن احلقائق ،وما
تتطلبه احلقائق..
يف ليلة من الليايل كنت قائام الليل ..وكنت أستشعر يف ذلك القيام ما يستشعر الواقف بي
يدي ربه ..وقد كان من مجلة ما قرأت قوله تعاىل وهو يذكر سبب ما تنزل عىل بني إرسائيل من
اللعنات ،لقد كنت أقرأ قوله تعاىلُ ﴿:ل ِعن ا هل ِذين كفرو ْا ِمن بنِي ِإرس ِائيل عىل لِس ِ
ان د ُاوود و ِعيسى
ْ
ُ
ا ْب ِن م ْريم ذلِك ِبام عصوا هوكا ُنو ْا ي ْعتدُ ون ( )78كا ُنو ْا ال يتناه ْون عن ُّمنك ٍر فع ُلو ُه ل ِبئْس ما كا ُنو ْا
هلل
ي ْفع ُلون ( )79ترى ك ِث ًريا ِمن ُْه ْم يتو هل ْون ا هل ِذين كف ُروا ل ِبئْس ما قده م ْت هلُ ْم أ ْن ُف ُس ُه ْم أ ْن س ِخط ا هُ
عل ْي ِه ْم و ِيف ا ْلعذ ِ
وه ْم
اب ُه ْم خالِدُ ون ( )80ول ْو كا ُنوا ُيؤْ ِم ُنون ِبا هِ
هلل والن ِهب ِّي وما ُأن ِْزل ِإل ْي ِه ما هاخت ُذ ُ
أ ْولِياء ول ِك هن ك ِث ًريا ِمن ُْه ْم ف ِاس ُقون (( } )81املائدة)

خطر عىل بايل حينها قوله ( :ملا وقعت بنو إرسائيل يف املعايص هنتهم علامؤهم ،فلم
ينتهوا فجالسوهم يف مالسهم ،وواكلوهم وشاربوهم ،فُضب اهلل بعضهم ببعض ،ولعنهم عىل
لسان داود وعيسى بن مريم..
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لقد كان رسول اهلل  حي قال هذا احلديث متكئ ًا ،فجلس ،ثم قال( :وال والذي نفيس
بيده حتى تأطروهم عىل احلق أطر ًا)()1

وذكرت حينها ما نزل يف أصحاب السبت من قوله تعاىل ﴿:و ْاسأ ْهلُ ْم ع ِن ا ْلق ْري ِة ا هل ِتي
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
رشعً ا وي ْوم ال ي ْس ِب ُتون ال
كان ْت حارضة ا ْلب ْح ِر ِإ ْذ ي ْعدُ ون ِيف ه
الس ْبت إ ْذ ت ْأت ِيه ْم حيت ُاهنُ ْم ي ْوم س ْبت ِه ْم ُ ه
هلل ُم ْه ِلكُ ُه ْم أ ْو
وه ْم ِبام كا ُنوا ي ْف ُس ُقون ( )163و ِإ ْذ قال ْت ُأ هم ٌة ِمن ُْه ْم ِل ت ِع ُظون ق ْو ًما ا هُ
ت ْأ ِت ِيه ْم كذلِك ن ْب ُل ُ
ِ
ِ
كِّروا ِب ِه أنْج ْينا
ُمع ِّذ ُ ُهب ْم عذا ًبا شديدً ا قا ُلوا م ْعذر ًة ِإىل ر ِّبكُ ْم ولع هل ُه ْم يت ُهقون ( )164فل هام ن ُسوا ما ُذ ُ
ا هل ِذين ينْهون ع ِن الس ِ
وء وأخ ْذنا ا هل ِذين ظل ُموا ِبعذ ٍ
اب ب ِئ ٍ
يس ِبام كا ُنوا ي ْف ُس ُقون ( )165فل هام عت ْوا ع ْن
ْ
ُّ
ما ُهنُوا ع ْن ُه ُق ْلنا هلُ ْم كُ و ُنوا ِقرد ًة خا ِس ِئي (( ﴾)166األعراف)
لقد رأيت أن اهلل تعاىل ذكر أنه ل ينج من العقاب إال من هنى عن السوء ..مع أنه كان من
الذين ل ينهوا عن السوء من ل يرض عملهم ،ولكن عجزه قعد به عن اإلنكار.
وذكرت حينها قوله ( :إن اهلل ال يعذب العامة بعمل اخلاصة ،حتى يروا املنكر بي
ظهرانيهم ـ وهم قادرون عىل أن ينكروه ـ فال ينكرونه ،فإذا فعلوا عذب اهلل العامة واخلاصة)()2

وذكرت حينها أن رسول اهلل  اعترب اإلنكار بالقلب أضعف مراتب اإليامن ،فقال( :من
رأى منكم منكر ًا فليغريه بيده؛ فإن ل يستطع فبلسانه ،فإن ل يستطع فبقلبه ،وذلك أضعف
اإليامن)( ،)3بل ورد يف حديث آخر ما هو أعظم من ذلك ،فقد قال رسول اهلل ( :ما من نبي
بعثه اهلل يف أمة قبيل إال كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ،ثم إهنا
ختلف من بعدهم خلوف يقولون ما ال يفعلون ويفعلون ما ال يؤمرون ،فمن جاهدهم بيده فهو
مؤمن ،ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ،ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ،وليس وراء ذلك من

( )1رواه أمحد.
( )2رواه أمحد.
( )3رواه مسلم.
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اإليامن حبة خردل)()1

وذكرت حينها أن خريية هذه األمة ـ كام أخرب اهلل تعاىل ـ مرهتنة بأمرها باملعروف وهنيها
اس ت ْأمرون ِبا ْملعر ِ
ِ
ٍ
وف وتنْه ْون ع ِن ا ُْملنْك ِر
ُْ
عن املنكر ،كام قال تعاىل ﴿:كُ ْن ُت ْم خ ْري ُأ همة ُأ ْخ ِرج ْت لل هن ِ ُ ُ
هلل ول ْو آمن أ ْه ُل ا ْل ِكت ِ
اب لكان خ ْري ًا هلُ ْم ِمن ُْه ُم ا ُْملؤْ ِم ُنون وأكْث ُر ُه ُم ا ْلف ِاس ُقون﴾ (آل
و ُتؤْ ِم ُنون ِبا هِ
عمران ،)110:بل إين رأيت اهلل تعاىل يف هذه اآلية يقدم األمر باملعروف والنهي عن املنكر عىل
اإليامن ..ألنه ال يدل عىل اإليامن يشء كام يدل عليه غضب املؤمن أن تنتهك حرمات اهلل.
وذكرت حينها ما ورد يف احلديث من أن رجال قام إىل النبي  وهو عىل املنرب ،فقال :يا
رسول اهلل ،أي الناس خري؟ فقال( :خري الناس أقرؤهم وأتقاهم هلل ،وآمرهم باملعروف ،وأهناهم
عن املنكر ،وأوصلهم للرحم)()2

ِ
ُضكُ ْم
قلت :ولكني وجدت يف القرآن آية تقول ﴿:يا أ ُُّّيا ا هلذين آم ُنوا عل ْيكُ ْم أ ْن ُفسكُ ْم ال ي ُ ُّ
هلل مر ِجعكُ م ِ
مجيع ًا ف ُين ِّب ُئكُ ْم ِبام كُ ْن ُت ْم ت ْعم ُلون﴾ (املائدة ..)105:أال ترى
م ْن ض هل ِإذا ْاهتد ْي ُت ْم ِإىل ا هِ ْ ُ ْ
أن هذه اآلية تعطيك العذر الذي تعتذر به لربك؟
قال :يف البداية تومهت يف اآلية ما تومهت أنت ..ولذلك رحت أبحث يف دواوين التفسري
عن تفسريها ..فوجدت النبي  يفرسها بقوله( :إن الناس إذا رأوا الظال ،فلم يأخذوا عىل يديه
أوشك أن يعمهم اهلل بعقاب من عنده)()3

قلت :هناك آية أخرى ال جدال يف وضوح معناها ،وهي تعفيك من أي مسؤولية.
اخل ِري وي ْأمرون ِبا ْملعر ِ
ِ
وف وينْه ْون
ُْ
ُُ
قال :تقصد قوله تعاىل ﴿:و ْلتكُ ْن منْكُ ْم ُأ هم ٌة يدْ عُ ون ِإىل ْ ْ
ع ِن ا ُْملنْك ِر و ُأول ِئك ُه ُم ا ُْمل ْف ِل ُحون﴾ (آل عمران)104:؟

( )1رواه مسلم.
( )2رواه أمحد.
( )3رواه أبو داود والرتمذى وابن ماجه والنسائى.
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قلت :أجل ..فـ (من) تفيد التبعيض ..وهي بالتايل ال تشمل مجيع هذه األمة ..ويمكنك
أن تعتذر لربك هبذا.
قال :أرأيت لو أن مسابقة أجريت ..وكانت لك طاقة املشاركة فيها ..وكانت جوائزها ال
تقدر بثمن ..أكنت تقعد عن املشاركة فيها ألنك لست ملزما هبا؟
قلت :ال ..كيف أقعد عن ذلك ..إن القعود عن مثل هذا وهن وضعف ومحق.
قال :فبذلك ختاطبنا تلك اآلية ..إهنا تأمرنا بأن تكون منا أمة خمتصة يف هذا املجال ،ثم
أرى اآلية تقرص الفالح عليها ..ول أفهم من ذلك إال أن األمر أعظم من أن يكون منحرصا يف
فئة دون فئة.
قلت :ولكن (من) تفيد التبعيض؟
قال :لقد فهمت من هذه اآلية أهنا ترتبط باملختصي من الدعاة ..فهؤالء البد أن يكونوا
أفرادا ..ولكنهم لوحدهم ال يمكنوا أن حيققوا شيئا ..فلذلك كان إمدادهم واجبا عىل كل األمة..
كل بحسب طاقته.
لقد انطلقت من هذه اآلية ألبحث عن الداعية إىل اهلل الذي يستحق مني أن أنرصه ..فلم
أجد يف هذه البالد أحد كبديع الزمان ..فإين ل أره يدعو لنفسه ،وال لطائفته ،وال لعنرصه ،وال
حلزبه ..ل أره يدعو إال إىل اهلل ..فلذلك علمت أنه صادق يف دعوته خملص فيها..
يف أول لقاء يل معه ..ذهبت يف صورة درويش فقري ألرى كيف يعامل اإلمام
املستضعفي ..وهل يفرق بينهم وبي غريهم..
قلت :ما الذي حدا بك إىل هذا؟
قال :لقد قرأت قوله تعاىل ﴿:عبس وتو هىل ( )1أ ْن جاء ُه ْاألعْمى ( )2وما ُيدْ ِريك لع هل ُه
كهر فتنْفع ُه ِّ
الذكْرى ( )4أ هما م ِن ْاستغْنى ( )5فأنْت ل ُه تصده ى ( )6وما عل ْيك أ هال
يزه كهى ( )3أ ْو ي هذ ُ
يزه كهى ( )7وأ هما م ْن جاءك ي ْسعى ( )8و ُهو خيْشى ( )9فأنْت ع ْن ُه تل ههى (( ﴾)10عبس) ،فعلمت
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أن السائر عىل قدم رسول اهلل  الوارث له البد أن يالحظ هذا التأديب..
قلت :فامذا وجدت من اإلمام؟
قال :لقد رحب ِّب أعظم ترحيب ،وأحلني أعظم حمل ..ويف ذلك احلي بالذات ،ـ وكأن
اهلل أراد أن يريني حقيقة الشيخ وعظم زهده ـ جاءه رجال من كبار األثرياء هبدايا عظيمة يسيل
ألجلها لعاب احلريصي..
قلت :فامذا فعل اإلمام؟
قال :لقد نظر إليهم برمحة ،ثم خاطبهم بقوله :اعذروين أُّيا اإلخوة األفاضل ..فأنا منذ()1

نعومة أظفاري أرفض قبول أموال الناس وهداياهم ..فام كنت أتنازل إلظهار حاجتي لآلخرين
رغم أنني كنت فقري احلال ويف حاجة إىل املال ،وما كنت زاهد ًا وال صوفي ًا وال صاحب رياضة
روحية ،فض ً
ال عن أنني ما كنت من ذوي احلسب والنسب والشهرة.
فإزاء هذه احلالة كنت أحار من أمري كام كان حيار من يعرفني من األصدقاء ،وقد فهمت
حكمتها قبل بضع سني ،إهنا كانت ألجل عدم الرضوخ للطمع واملال ،وألجل احليلولة دون
عيل الباري عز وجل تلك احلالة الروحية..
مئ اعرتاض عىل رسائل النور يف ماهداهتا ،فقد أنعم ّ
وا ّ
ال كان أعدائي الرهيبون ينـزلون ِّب رضبتهم القاضية من تلك الناحية)
وذات مرة أتاه صديق محيم تاجر ،بمقدار من الشاي يبلغ ثمنه ثالثي قرش ًا ،فلم يقبله،
فقال :ال تر ّدين خائب ًا يا استاذي ،لقد جلبته لك من استانبول! فقبله ،ولكنه دفع له ضعف ثمنه.
فقالِ :ل تتعامل هكذا يا أستاذي ،ما احلكمة فيه؟
فقال اإلمام :لئال أنزل قيمة الدرس الذي تتلقاه ـ وهو بقيمة األملاس ـ إىل قيمة قطع
زجاجية تافهة .إنني أدع نفعي اخلاص ألجل نفعك أنت!

( )1الكالم التايل للنوريس منقول من سريته الذاتية ص.492 :
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التميز
سكت الوارث برهة من الزمن ،وكأنه يتذكر شيئا كان قد نسيه ،فراح أحدنا يسأله قائال:
عرفنا األول ..فحدثنا عن الثاين.
قال :وما الثاين؟
قلنا :التميز ..فاإلمام املتصدي لدعوة الناس ال بد أن يكون متميزا ،وال بد أن يكون من
يربيهم مثله قوم متميزون.
قال :أجل ..لقد ذكر اهلل هذا التميز يف النبي  وأصحابه عىل مدار الزمان ،فقال تعاىل﴿:
ُحم همدٌ ر ُس ُ
هلل وا هل ِذين مع ُه أ ِشده ا ُء عىل ا ْلكُ هف ِار ُرمحا ُء ب ْين ُه ْم تر ُاه ْم ُركهع ًا ُس هجد ًا ي ْبت ُغون ف ْض ً
ال ِمن
ول ا هِ
ود ذلِك مث ُلهم ِيف التهور ِاة ومث ُلهم ِيف ْ ِ
وه ِهم ِمن أث ِر السج ِ
ِ
ِ
األن ِ
ْج ِ
يل
ا هِ
ْ
ُّ ُ
هلل و ِر ْضوان ًا سيام ُه ْم ِيف ُو ُج ْ ْ
ُ ْ
ُ ْ

ِِ
هلل
ب الزُّ هراع لِي ِغيظ ِ ِهب ُم ا ْلكُ هفار وعد ا هُ
استوى عىل ُسوقه ُي ْع ِج ُ
استغْلظ ف ْ
كز ْرعٍ أ ْخرج ش ْطأ ُه فآزر ُه ف ْ
احل ِ
ا هل ِذين آم ُنوا وع ِم ُلوا الص ِ
ات ِمن ُْه ْم مغ ِْفر ًة وأ ْجر ًا ع ِظي ًام﴾ (الفتح)29:
ه
إن هذه اآلية تعطي السامت التي يتميز هبا الدعاة إىل اهلل السائرون عىل أقدام األنبياء.
الشدة:
قلت :إن اآلية تصفهم بالشدة ..فهل يستقيم اإليامن مع الشدة؟
قال :ال يستقيم اإليامن إال مع الشدة ..الشدة ـ يف أحيان كثرية ـ هي العالج الذي ال تصلح
األمور إال به.
قلت :ل أفهم ..أل يذكر نبيكم الرفق بدل الشدة؟ ..أل يقل يف احلديث( :إنه من أعطي

حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خري الدنيا واآلخرة ،ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه
من الدنيا واآلخرة)( ،)1ويف احلديث اآلخر( :الرفق يمن واخلرق شؤم ،وإذا أراد اهلل بأهل بيت

( )1رواه أمحد.
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خريا أدخل عليهم باب الرفق)()1؟
قال :صدق رسول اهلل ..
قلت :فكيف جتمع بي الشدة والرفق؟
قال :الرفق يف املعاملة ،والشدة يف املوقف.
قلت :ماذا تعني؟
قال :أل تر يف حياتك النخلة؟
قلت :بىل رأيتها..
قال :فقد شبه هبا املؤمن..
قلت :ولكن ثامرها طيبة حلوة مغذية ..وهي أشبه بالرفق منها بالشدة.
قال :لوال جذورها الشديدة املمتدة يف األرض ما كانت هلا الثامر ..لقد رضب اهلل مثل
هلل مث ًال ك ِلم ًة ط ِّيب ًة كشجر ٍة
الكلمة الطيبة بالشجرة الشديدة الصلبة ،فقال ﴿:ألْ تر ك ْيف رضب ا هُ
ٍ
السام ِء (ُ )24تؤْ ِِت ُأكُ لها كُ هل ِح ٍ
ي ِب ِإ ْذ ِن ر ِّهبا وي ْ ِ
هلل ْاأل ْمثال
ُض ُب ا هُ
ط ِّيبة أ ْص ُلها ث ِاب ٌت وف ْرعُ ها ِيف ه
لِلن ِ
كهرون (( ﴾)25إبراهيم) ،بينام ذكر الشجرة اخلبيثة ،فقال ﴿:ومث ُل ك ِلم ٍة خ ِبيث ٍة
هاس لع هل ُه ْم يتذ ُ
ٍ
ٍ
اج ُت هث ْت ِم ْن ف ْو ِق ْاأل ْر ِ
ض ما هلا ِم ْن قر ٍار (( ﴾)26إبراهيم) ،ثم قال بعدها يبي
كشجرة خ ِبيثة ْ
هلل ا هل ِذين آم ُنوا ِبا ْلق ْو ِل ال هث ِاب ِت ِيف ْ
هلل
احلي ِاة الدُّ نْيا و ِيف ْاآل ِخر ِة و ُي ِض ُّل ا هُ
معنى اشتداد اجلذورُ ﴿:يث ِّب ُت ا هُ
هلل ما يشا ُء (( ﴾)27إبراهيم)
ال هظاملِي وي ْفع ُل ا هُ
قلت :لقد أشارت اآلية التي قرأهتا إىل هذا املعنى ،ففيها ﴿:ومث ُلهم ِيف ْ ِ
األن ِْج ِ
يل كز ْرعٍ
ُ ْ
أ ْخرج ش ْطأه فآزره فاستغْلظ فاستوى عىل س ِ
وق ِه﴾ (الفتح)29 :
ُ
ُ
ْ
ُ ْ

قال :بورك فيك ..أال ترى أنه لوال اشتداد السوق ما استطاع الزرع أن يعطي ثامره.
قلت :بىل ..فام الشدة التي يتسم هبا اإلمام الوارث؟
( )1رواه البيهقي يف األسامء والصفات.
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قال :لقد ذكر اهلل تعاىل املفاصلة التامة بي الكفر واإليامن ،وبي أساليب أهل الكفر
وأساليب أهل اإليامن ،فقال تعاىلُ ﴿:ق ْل يا أ ُُّّيا ا ْلك ِاف ُرون ( )1ال أعْ ُبدُ ما ت ْع ُبدُ ون ( )2وال أ ْن ُت ْم
ع ِابدُ ون ما أعْ ُبدُ ( )3وال أنا ع ِابدٌ ما عبدْ ُت ْم ( )4وال أ ْن ُت ْم ع ِابدُ ون ما أعْ ُبدُ ( )5لكُ ْم ِدي ُنكُ ْم و ِيل ِد ِ
ين
(( ﴾)6الكافرون)
إن هذه السورة الكريمة تدعو إىل متيز املؤمني التام عن غريهم ..فال يمكن أن يأخذ
املؤمنون بأنصاف احللول ..بل البد أن يدخلوا يف السلم كافة.
قلت :فكيف رأيت بديع الزمان ،ومن معه من الورثة ،يطبقون هذه الصفة؟
قال :لوال هذه الصفة يف بديع الزمان والذين معه لساروا مع تيار اإلحلاد الذي كان يفرض
نفسه فرضا يف ذلك الواقع..
لقد كان له من الشدة يف احلق ما ل أره يف غريه..
أذكر أين قلت له مرة ،وقد رأيت شدته عىل بعض الناس :يا إمام ..أال ترى أنك اشتددت
عىل الرجل؟
قال :ألن هذا الرجل ال تنفعه إال الشدة ..إن هذا املوقف الذي وقفته معه خري له من ألف
كلمة شكر ،وألف ألف قصيدة مدح.
قلت :ل؟
قال :ألنه ل يتعود أن يسمع إال الشكر حتى مج سمعه الشكر ،ول يتعود أن يسمح إال
املدح حتى صار ال يرى يف املدح إال النفاق ..فلذلك واجهته بام واجهته به مما ل يتعود سامعه..
وأنا أوقن يقينا تاما أن هذه الكلامت ستؤِت ثامرها يف نفسه ال حمالة.
إن مثل هذا الرجل ال حيبون الضعف ،وال حيبون الذلة ..هم يطلبوهنا ،ولكنهم ال
حيبوهنا ..فلذلك ال يلينون إال للشديد ،وال يسمعون إال للقوي.
قلت :من أين استفدت هذه الشدة؟
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قال :من رسول اهلل  ..إن رسول اهلل  كان كاجلبل الثابت الذي ال تزعزعه
األعاصري ..لقد ظل ثابتا عىل كل موقف وقفه ل يتزحزح عنه ..ول يرب أصحابه إال عىل ذلك..
يف اللحظات احلرجة التي مر هبا الرسول  قبيل معركة بدر ،وهو يعلم أن ً
قريشا يعدون
عيل أُّيا الناس) ،وكان الذي يرد عليه أصحابه من املهاجرين،
العدة ملالقاته كان يردد( :أشريوا ه
عيل أُّيا
فكلام انتهى أحدهم من بيان االستعداد اخلوض املعركة ،كرر نفس السؤال( :أشريوا ه
الناس) ،وهنا تنبه أحد قادة األنصار ،وهو الصحاِّب اجلليل سعد بن معاذ فقال( :واهلل لكأنك
تريدنا يا رسول اهلل؟) قال :أجل فقال سعد( :فقد آمنا بك ،وصدقناك ،وشهدنا أن ما جئت به
هو احلق ،وأعطيناك عىل ذلك عهودنا ،ومواثيقنا عىل السمع والطاعة لك ،فامض يا رسول اهلل
ملا أردت فنحن معك ،فوالذي بعثك باحلق لو استعرضت بنا البحر فخضته خلضناه معك ،ما
ختلف منا رجل واحد)
قلت :عرفت هذا ،وسمعت به ..فهل هناك غريه؟
قال :لوال الشدة التي كان عليها رسول اهلل  والطائفة الذين معه لتحول اإلسالم فرعا
من فروع اليهودية ،أو فرعا من فروع املسيحية ،أو فرعا من فروع الوثنية؟
قلت :كيف ذلك؟
قال :لقد كان كل طرف من هؤالء يود من حممد  ومن الذين معه أن ال يكون هلم من
الدين إال ما يدينون به ..لقد قال اهلل تعاىل يذكر ذلك ﴿:ول ْن ت ْرىض عنْك ا ْلي ُهو ُد وال النهصارى
هلل ُهو ْاهلُدى
حتهى تت ِهبع ِم هلت ُه ْم ﴾ (البقرة ،)120 :وقد رد اهلل تعاىل عليهم بقولهُ ﴿:ق ْل ِإ هن ُهدى ا هِ
هلل ِم ْن و ِ ٍّيل وال ن ِص ٍري﴾ (البقرة)120 :
ول ِئ ِن اتهب ْعت أ ْهواء ُه ْم ب ْعد ا هل ِذي جاءك ِمن ا ْل ِع ْل ِم ما لك ِمن ا هِ
لعلك تعرف ما حصل بسبب حتويل القبلة ..لقد ذكر اهلل تعاىل كيف اغتاظ اليهود من
ذلك ..لكن اهلل أمر نبيه  أن ال ُّيتم بام يقرتحه السفهاء عىل رهبم ..وأمره أن يميض يف سبيله
الذي أمره اهلل به ال يلتفت ألغراض املغرضي ،وال احتجاجات املحتجي ،قال تعاىل ﴿:سي ُق ُ
ول
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هلل ا ْمل ْ ِ
لسفها ُء ِمن الن ِ
رش ُق وا ْملغ ِْر ُب ُّْي ِدي م ْن يشا ُء
هاس ما و هال ُه ْم ع ْن ِق ْبل ِت ِه ُم ا هل ِتي كا ُنوا عل ْيها ُق ْل هِ
ا ُّ
ِإىل ِرص ٍ
يم ( )142وكذلِك جع ْلناكُ ْم ُأ هم ًة وس ًطا لِتكُ و ُنوا ُشهداء عىل الن ِ
اط ُم ْست ِق ٍ
هاس ويكُ ون
ِ
ِ
ِ
ِ
الر ُس ُ
ب
الر ُسول ممه ْن ينْق ِل ُ
ول عل ْيكُ ْم ش ِهيدً ا وما جع ْلنا ا ْلق ْبلة ا هلتي كُ نْت عل ْيها ِإ هال لن ْعلم م ْن يت ِهب ُع ه
ه
هلل ِبالن ِ
هاس
هلل لِ ُي ِضيع ِإيامنكُ ْم ِإ هن ا ه
هلل وما كان ا هُ
عىل ع ِقب ْي ِه و ِإ ْن كان ْت لك ِبري ًة ِإ هال عىل ا هل ِذين هدى ا هُ
لرء ٌ ِ
السام ِء فل ُنو ِّلينهك ِق ْبل ًة ت ْرضاها فو ِّل و ْجهك ش ْطر
يم ( )143قدْ نرى تق ُّلب و ْج ِهك ِيف ه
وف رح ٌ
ُ
احلرا ِم وح ْي ُث ما كُ ْن ُت ْم فو ُّلوا ُو ُجوهكُ ْم ش ْطر ُه و ِإ هن ا هل ِذين ُأو ُتوا ا ْل ِكتاب لي ْعل ُمون أ هن ُه ْ
ا ْمل ْس ِج ِد ْ
احل ُّق
هلل ِبغ ِاف ٍل ع هام ي ْعم ُلون ( )144ول ِئ ْن أت ْيت ا هل ِذين ُأو ُتوا ا ْل ِكتاب ِبكُ ِّل آي ٍة ما ت ِب ُعوا ِق ْبلتك
ِم ْن ر ِّ ِهب ْم وما ا هُ

وما أنْت ِبت ِابعٍ ِق ْبلت ُه ْم وما ب ْع ُض ُه ْم ِبت ِابعٍ ِق ْبلة ب ْع ٍ
ض ول ِئ ِن اتهب ْعت أ ْهواء ُه ْم ِم ْن ب ْع ِد ما جاءك ِمن
ا ْل ِع ْل ِم ِإنهك ِإ ًذا ملِن ال هظاملِي (( ﴾)145البقرة)
وهلذا أمر املؤمنون أن يضعوا املفاصلة التامة بينهم وبي غريهم يف هذا اجلانب ،قال
تعاىل ﴿:يا أُّيا ا هل ِذين آم ُنو ْا ال تت ِ
هخ ُذو ْا ا ْلي ُهود والنهصارى أ ْولِياء ب ْع ُض ُه ْم أ ْولِياء ب ْع ٍ
ض ومن يتو ههلُم
ُّ
هلل ال ُّْي ِدي ا ْلق ْوم ال هظاملِي ( )51فرتى ا هل ِذين ِيف ُق ُل ِ ِ
وهب ْم مر ٌض ُيس ِارعُ ون ِف ِيه ْم
ِّمنكُ ْم ف ِإ هن ُه ِمن ُْه ْم ِإ هن ا ّ
ِ ِ ِِ
ِ
رسوا
ي ُقو ُلون ن ْخشى أ ْن ُت ِصيبنا د ِائر ٌة فعسى ا هُ
هلل أ ْن ي ْأِت ِبا ْلفت ِْح أ ْو أ ْم ٍر م ْن عنْده ف ُي ْص ِب ُحوا عىل ما أ ُّ
ِيف أ ْن ُف ِس ِهم ن ِ
اد ِمي ( )52وي ُق ُ
هلل ج ْهد أ ْيام ِ ِهن ْم ِإ ههنُ ْم ملعكُ ْم
ول ا هل ِذين آم ُنوا أهؤُ ال ِء ا هل ِذين أ ْقس ُموا ِبا هِ
ْ
ح ِبط ْت أعْام ُهلُ ْم فأ ْصب ُحوا خ ِ ِ
ارسين (( ﴾)53املائدة)
الرمحة:
قلت :عرفنا الشدة ومعناها ..فحدثنا عن الرمحة.
قال :ل أر يف حياِت رجال كان يملك قلبا يمتلئ بالرمحة كالقلب الذي كان يملكه بديع
الزمان..
ال يمكنني أن أحدثكم عن كل ما رأيت من رمحته ،ولكني سأحدثكم عن صفة كانت
غالبة عليه ..وكأهنا خلقت معه.
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لقد كان أسهل الناس ،وأيرسهم ،وأكثرهم لينا وبشاشة مع أقرب الناس إليه ،ومع أبعد
الناس عنه ..ل أره ـ مع املواقف الشديدة التي مر هبا ـ إال لينا بشوشا منطلق األسارير ،وقد دعاين
ذلك إىل سؤاله ،فقال :إن االبتسامة هي رسول الرمحة ..والوارث ال ينبغي أن يكون إال رحيام..
هلل لِنْت هلُ ْم ول ْو كُ نْت ف ّظ ًا غ ِليظ ا ْلق ْل ِ
ب
لقد قال اهلل تعاىل يصف رسول اهلل  ﴿:ف ِبام ر ْمح ٍة ِمن ا هِ
اعْف عن ُْه ْم و ْاستغ ِْف ْر هلُ ْم وش ِاو ْر ُه ْم ِيف ْاأل ْم ِر ف ِإذا عز ْمت فتو ْ
هلل ِإ هن
كهل عىل ا هِ
النْف ُّضوا ِم ْن ح ْولِك ف ُ
ا ه ِ
ب ا ُْملتو ِ
كِّلي﴾ (آل عمران)159:
هلل ُحي ُّ
وقد كان  كام وصفه ربه سهال لينا يسريا ما غضب لنفسه قط ،وال ضاق صدره
بضعفهم البرشي ..بل كان يقول هلم كل حي( :إنام أنا لكم مثل الوالد لولده)()1

لقد متكن من أعدائه الذين صبوا عليه وأصحابه مجيع أنواع العذاب ،وسلبوا أمواهلم،
وديارهم ،وأجلوهم عن بالدهم ،لكنه  قابل كل تلك اإلساءات بالعفو والصفح واحللم
خريا ،أخ كريم وابن أخ كريم ،فقال
قائالً( :يا معرش قريش ،ما ترون أين فاعل بكم؟) ،قالواً :
( :اذهبوا فأنتم الطلقاء)
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
رب ُت ْم هلُو خ ْ ٌري
لقد أنزل اهلل عليه ﴿:و ِإ ْن عاق ْب ُت ْم فعاق ُبوا ِبم ْث ِل ما عُ وق ْب ُت ْم ِبه ولئ ْن ص ْ

ِ
لص ِاب ِرين﴾ (النحل ،)126:فاختار أن يعفو عنهم ويصرب عىل ما كان منهم ،وأن ال يعاقب فقال:
ل ه
(نصرب وال نعاقب)
قلت :إين مررت بقوم حدثوين بأحاديث كثرية يرووهنا عن حممد ..فهل تراك مثلهم ،أم
تراك تكتفي بالقرآن؟
نظر إيل بغضب ،وقال :ضل من قال هذا ..وضل من فعل هذا ..إن حممدا  هو التطبيق
العميل للقرآن الكريم ،وهو التفسري احليس ملعانيه ..ومن ل يقرأ تفسري القرآن الكريم من أقوال
حممد  وسلوكه ظل جاهال بالقرآن ،ولو قرأ مجيع تفاسري الدنيا.
( )1رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان.
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قلت :فحدثني مثلام حدثتهم.
قال :عن أي يشء تريد أن أحدثك؟
قلت :لقد كنت حتدثني عن مظهر من مظاهر رمحته ،وهو عفوه عند املقدرة.
قال :لقد حدث بعض الصحابة أنه غزا مع رسول اهلل  ،فلام قفل معه أدركتهم القائلة
يف يف واد كثري العضاة فنزل رسول اهلل  وتفرق الناس يستظلون بالشجر ،ونزل رسول اهلل 
حتت سمرة فعلق سيفه ،ونمنا نومة ،فإذارسول اهلل  يدعونا ،وإذا عنده أعراِّب ،فقال( :إن هذا
اخرتط عيل سيفي ،وأنا نائم ،فاستيقظت وهو يف يده فقال :من يمنعك مني؟) فقلت :اهلل ثالثا،
ول يعاقبه وجلس(.)1
وحدث آخر قال :شهدت رسول اهلل  أِت برجل فقيل :هذا أراد أن يقتلك ،فقال
رسول اهلل ( :لن تراع ،لو أردت ذلك ل يسلطك اهلل عيل)()2

وذكر آخر أن ثامني رجال من أهل مكة هبطوا عىل رسول اهلل  من قبل التنعيم
متسلحي يريدون غرة رسول اهلل  ،فدعا عليهم ،فأخذهم سلام فعفا عنهم ،واستحياهم(.)3
وحدث آخر ،قال :حدثنا رسول اهلل  يوما ،ثم قام فقمت حي قام ،فنظرنا إىل أعراِّب
قد أدركه ،فجذبه بردائه ،فحمر رقبته ،وكان رداؤه خشنا ،فالتفت إليه رسول اهلل  ،فقال له
األعراِّب :امحلني عىل بعريي هذين ،فإنك ال حتملني من مالك ،وال من مال أبيك ،فقال له رسول
اهلل ( :ال ،وأستغفر اهلل ،ال وأستغفر اهلل ،ال وأستغفر اهلل ال أمحلك حتى تقيدين من جبذتك)،
وكل ذلك يقول األعراِّب :واهلل ال أقيدكها ،فذكر احلديث ،وفيه :ثم دعا رسول اهلل  عمر
فقال :امحل له عىل بعرييه هذين ـ عىل بعري مترا ،وعىل اآلخر شعريا ـ ثم التفت إلينا ،فقال:

( )1رواه البخاري.
( )2رواه أمحد والطرباين.
( )3رواه مسلم وغريه.
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(انرصفوا عىل بركة اهلل تعاىل)()1

وحدث آخر :أن رسول اهلل  جعل يقبض يوم حني من فضة يف ثوب بالل ،ويفرقها،
فقال له رجل :يا رسول اهلل أعدل ،فقال( :وحيك ،من يعدل إذا أنا ل أعدل؟ قد خبت وخرست
إن كنت ال أعدل) فقال له بعضهم :أال أرضب عنقه فإنه منافق؟ فقال( :معاذ اهلل أن يتحدث أين
أقتل أصحاِّب)()2

وحدث آخر ،قال :ملا كان يوم حني آثر رسول اهلل  ناسا يف القسمة ليؤلفهم ،فأعطى
األقرع بن حابس مائة من اإلبل ،وأعطى ناسا من أرشاف العرب ،وآثرهم يومئذ يف القسمة،
فقال رجل :إن هذه لقسمة ما عدل فيها ،وما أريد هبا وجه اهلل تعاىل ،قال :فقلت :واهلل ألخربن
رسول اهلل  فأتيته ،فأخربته بام قال ،فتغري وجهه حتى كان كالرصف ،ثم قال( :فمن يعدل إن
ل يعدل اهلل ورسوله؟ ثم قال( :يرحم اهلل موسى عليه السالم ،قد أوذي بأكثر من هذا فصرب)()3

وحدث آخر :أن زيد بن سعية ـ وهو أحد علامء أهل الكتاب من اليهود ـ قال :إنه ل يبق
من عالمات النبوة شئ إال وقد عرفتها يف وجه حممد  حي نظرت إليه ،إال اثنتي ل أخربمها
منه :أن يسبق حلمه جهله ،وال تزيده شدة اجلهل عليه إال حلام ،فكنت أتلطف له ألن أخالطه
فأعرف حلمه ،فابتعت منه مترا معلوما إىل أجل معلوم ،وأعطيته الثمن ،فلام كان قبل حمل األجل
بيومي أو ثالثة ،أتيته ،فأخذت بجامع قميصه وردائه ،ونظرت إليه بوجه غليظ ،فقلت :يا حممد
أال تقضيني حقي؟ فواهلل إنكم يا بني عبد املطلب ملطل ،وقد كان يل بمخالطتكم علم ،فقال عمر
بن اخلطاب :أي عدو اهلل ،أتقول لرسول اهلل  ما أسمع؟ فواهلل لوال ما أحاذر فوته لُضبت
بسيفي رأسك ،ورسول اهلل  ينظر إىل عمر يف سكون ،وتؤدة ،وتبسم ،ثم قال( :أنا وهو كنا

( )1رواه النسائي ،وأبو داود.
( )2رواه أبو الشيخ ،وابن حبان.
( )3رواه مسلم.
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أحوج إىل غري هذا منك يا عمر ،تأمرين بحسن األداء ،وتأمره بحسن التباعة ،اذهب يا عمر فاقضه
حقه ،وزده عرشين صاعا ،مكان ما رعته) ،ففعل عمر ،فقلت :يا عمر ،كل عالمات النبوة قد
عرفتها يف وجه رسول اهلل  إال اثنتي ل أخرب مها منه ،يسبق حلمه جهله ،وال تزيده شدة اجلهل
عليه إال حلام ،فقد خربهتام ،فأشهدك أين رضيت باهلل تعاىل ربا ،وباإلسالم دينا ،وبمحمد 
نبيا(.)1
وحدث آخر قال :ابتاع رسول اهلل  جزورا من أعراِّب بوسق من متر الذخرية ،فجاء
منزله ،فالتمس التمر ،فلم جيده ،فخرج إىل األعراِّب فقال( :عبد اهلل ،إنا قد ابتعنا منك جزورك
هذا بوسق ،من متر الذخرية ،ونحن نرى أن عندنا ،فلم نجده) فقال :األعراِّب :واغدراه واغدراه،
فوكزه الناس وقالوا :إىل رسول اهلل  تقول هذا؟ فقال( :دعوه ،فإن لصاحب احلق مقاال) فردد
ذلك رسول اهلل  مرتي أو ثالثا ،فلام رآه ال يفقه عنه قال لرجل من أصحابه( :اذهب إىل خولة
بنت حكيم بن أمية فقل هلا رسول اهلل  يقول لك إن كان عندك وسق من متر الذخرية فسلفينا
حتى نؤديه إليك إن شاء اهلل تعاىل) فذهب إليها الرجل ،ثم رجع قال :قالت :نعم هو عندنا يا
رسول اهلل ،فابعث من يقبضه ،فقال رسول اهلل  للرجل( :اذهب فأوفه الذي له) فذهب،
فأوفاه الذي له ،قال فمر األعراِّب برسول اهلل  ،وهو جالس يف أصحابه ،فقال :جزاك اهلل خريا،
فقد أوفيت وأطيبت ،فقال رسول اهلل ( :أولئك خيار الناس املوفون املطيبون)()2

وحدث آخر أن رجال أتى رسول اهلل  يتقاضاه فأغلظ له ،فهم به أصحابه ،فقال رسول
اهلل ( :دعوه فإن لصاحب احلق مقاال ،ثم قال :اعطوه شيئا مثل سنة) ،فقالوا :يا رسول اهلل ،ال
نجد إال أفضل من سنه ،قال( :اعطوها ،وخريكم أحسنكم قضاء)()3

( )1رواه ابن حبان ،واحلاكم.
( )2رواه أمحد ،وأبو الشيخ.
( )3رواه البخاري ومسلم.
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وحدث آخر أن ُّيودية أتت رسول اهلل  بشاة مسمومة ،فأكل منها فجئ هبا ،فقيل :أال
تقتلها فقال( :ال)()1

وحدث آخر أن رسول اهلل  ملا كرست رباعيته ،وشج وجهه يوم أحد شق ذلك عىل
أصحابه ،وقالوا :لو دعوت عليهم ،فقال رسول اهلل ( :إين ل أبعث لعانا ،ولكن بعثت داعيا
ورمحة ،اللهم اهد قومي ،فإهنم ال يعلمون)()2

قلت :بورك فيك ..فقد كفيت وشفيت ..فحدثني عن حيائه ..فإن من مظاهر الرمحة أن
يكون رحيام حييا ال يواجه أحدا بام يكره..
قال :لقد حدث بعض أصحابه ،قال( :كان رسول اهلل  أشد حياء من العذراء يف
خدرها ،وكان إذا كره شيئا عرفناه يف وجهه)()3

وذكر آخر أن رسول اهلل  رأى عىل وجه رجل صفرة فقال( :لو أمرتم هذا أن يغسل
هذه الصفرة) ،وكان ال يكاد يواجه أحدا يف وجهه بشئ يكرهه(.)4
وحدث آخر قال :كان رسول اهلل  إذا بلغه عن رجل شيئا ل يقل له :قلت :كذا وكذا
قال( :ما بال أقوام يقولون كذا وكذا)()5

وحدث آخر قال :كان رسول اهلل  حييا ال يسأل عن شئ إال أعطى(.)6
وحدث آخر قال :كان رسول اهلل  خافض الطرف ،جل نظره إىل األرض أكثر من

( )1رواه البخاري.
( )2رواه البيهقي يف شعب اإليامن.
( )3رواه البخاري ومسلم.
( )4رواه أمحد وأبو داود.
( )5رواه أبو داود.
( )6رواه عبد بن محيد ،وأبو الشيخ.
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نظره إىل السامء ،جل نظره املالحظة(.)1
وحدث آخر قال :صنع رسول اهلل  شيئا فرخص فيه ،فتنزه عنه قوم ،فبلغ ذلك رسول
اهلل  فخطب ،فحمد اهلل تعاىل ،ثم قال( :ما بال أقوام يتنزهون عن الشئ أصنعه؟ فواهلل إين
ألعلمهم باهلل تعاىل ،وأشدهم له خشية)()2

قلت :بورك فيك ..فحدثني عن تيسريه عىل أصحابه ،فإن الرحيم يشق عليه أن يشق عىل
غريه.
قال :لقد حدث بعض أصحابه قال( :ما رأيت أحدا كان أرحم بالعباد من رسول اهلل
)3()

وقال آخر :كان رسول اهلل  رحيام ،رفيقا ،فأقمنا عنده عرشين ليلة ،فظن أنا قد اشتقنا
إىل أهلنا ،فسألنا عمن تركنا عند أهلنا ،فأخربناه ،فقال( :ارجعوا إىل أهليكم ،فأقيموا عندهم) ()4

وروى آخر أن رسول اهلل  قال( :إين ألدخل يف الصالة ،وأنا أريد أن أطيلها ،فأسمع
بكاء الصبي فأجتاوز يف صالِت مما أعلم من شدة وجدانه من بكائه)()5

وحدث آخر أن رسول اهلل  صىل هبم بأقرص سورتي يف القرآن ،فلام قىض الصالة قيل
له يف ذلك ،فقال( :أنا سمعت بكاء الصبي خلفي وترصف النساء ،أردت أن تفرغ له أمه)()6

وحدث آخر ،قال :خرج رسول اهلل  من جوف الليل يصيل يف املسجد ،فصىل رجال
صالته ،فأصبح الناس يتحدثون بذلك ،فاجتمع أكثر منهم ،فأصبح الناس يذكرون ذلك ،فكثر

( )1رواه البيهقي.
( )2رواه البخاري يف األدب املفرد.
( )3رواه مسلم.
( )4رواه البخاري ومسلم.
( )5رواه البخاري ومسلم.
( )6رواه ابن أِّب شيبة.
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أهل املسجد يف الليلة الثالثة ،فخرج فصلوا بصالته ،فلام كانت الليلة الرابعة عجز املسجد عن
أهله ،ففقدوا صوت رسول اهلل  ،فجعل بعضهم يتنحنح ،ليخرج إليهم ،فلم خيرج إليهم
رسول اهلل  ،حتى خرج لصالة الصبح ،فلام قىض صالته أقبل عىل الناس ،ثم تشهد وقال:
(أما بعد :فإنه ل خيف عني شأنكم الليلة ،ولكن خشيت أن تفرض عليكم صالة ،فتعجزوا عنها،
فصلوا يف بيوتكم ،فإن أفضل صالة املرء يف بيته إال املكتوبة) ()1

وحدث آخر أن رسول اهلل  قال( :لوال أن أشق عىل أمتي ألحببت أال أختلف خلف
رسية خترج يف سبيل اهلل ،ولكن ال أجد ما أمحلهم عليه ،وال جيدون ما يتحملون عليه ،وشق
عليهم أن يتخلفوا بعدي)2()..

قلت :فحدثني عن أعظم رمحة ملحمد.
قال :تلك رمحة مدخرة يف اآلخرة ..وقد وردت الروايات الكثرية تبرش هبا ،ففي احلديث
أنه  قام ليلة ،فقرأ آية يرددها ،يركع هبا ،ويسجد ،وهبا يقوم ،ويقعد ،حتى أصبحِ ﴿:إ ْن ُتع ِّذ ْ ُهب ْم
ف ِإهنم ِعبادك و ِإ ْن تغ ِْفر هلم ف ِإنهك أنْت ا ْلع ِزيزُ ْ ِ
يم﴾ (املائدة ،)118:فلام أصبح قيل له :يا رسول
هُْ ُ
احلك ُ
ْ ُْ
اهلل ،ما زلت تقرأ هذه اآلية حتى أصبحت ،فقال( :فإين سألت رِّب الشفاعة ألمتي ،وهي نائلة ـ
إن شاء اهلل تعاىل ـ من ل يرشك باهلل تعاىل شيئا)()3

ويف حديث آخر :أن رسول اهلل  تال قول اهلل عز وجل يف إبراهيم ﴿:ر ِّب ِإ ههنُ هن أ ْضل ْلن
ِ
ِ
ِ
ك ِثري ًا ِمن الن ِ
يم﴾ (ابراهيم ،)36:وقال يف
ور رح ٌ
هاس فم ْن ت ِبعني ف ِإ هن ُه منِّي وم ْن عص ِاين ف ِإنهك غ ُف ٌ
عيسى عليه السالمِ ﴿:إ ْن ُتع ِّذهبم ف ِإهنم ِعبادك و ِإ ْن تغ ِْفر هلم ف ِإنهك أنْت ا ْلع ِزيزُ ْ ِ
يم﴾
ُ
احلك ُ
ْ ُْ
ُْ ْ هُ ْ
(املائدة ،)118:فرفع يديه ،وقال( :اللهم أمتي ،أمتي) ،وبكى ،فقال اهلل عز وجل( :يا جربيل

( )1رواه البخاري ومسلم.
( )2رواه البخاري وغريه.
( )3رواه ابن أِّب الشيبة ،وأمحد ،والنسائي ،وابن ماجه ،وابن مردويه.
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اذهب إىل حممد ،فقل له ،واسأله ما يبكيك؟) فأتاه جربيل عليه السالم فسأله ،فأخربه رسول اهلل
 بام قال ،وهو أعلم ،فقال اهلل عز وجل( :يا جربيل اذهب إىل حممد ،فقل له :إنا سنرضيك يف
أمتك ،وال نسوؤك)()1

قلت :فحدثني عن رمحته بالصبيان.
قال :لقد قبل رسول اهلل  احلسن ابن عيل وعنده األقرع بن حابس التميمي ،فقال
األقرع :يل عرشة من الولد ،ما قبلت منهم أحدا ،فنظر إليه رسول اهلل  وقال( :إن من ال يرحم
ال يرحم)()2

وجاءه أعراِّب فقال :إنكم تقبلون الصبيان ،وما نقبلهم ،فقال رسول اهلل ( :أو أملك
لك أن نزع اهلل تعاىل الرمحة من قبلك) ()3

قلت :فحدثني عن رمحته باحليوان.
قال :ملا سار رسول اهلل  من العرج يف فتح مكة رأى كلبة هتر عىل أوالدها وهن حوهلا
يرضعنها ،فأمر رجال من أصحابه يقال له جعيل بن رساقة أن يقوم حذاءها ،ال يعرض أحد من
اجليش هلا ،وال ألوالدها(.)4
وروي أنه  نزل منزال فأخذ رجل بيض محرة ،فجاءت ترف عىل رأس رسول اهلل ،
فقال( :أيكم فجع هذه يف بيضها؟) فقال رجل :أنا يا رسول اهلل أخذت بيضها ،فقال( :اردده،
رمحة هلا) ()5

الربانية:
( )1رواه مسلم ،وابن عساكر.
( )2رواه البخاري ومسلم.
( )3رواه البخاري ومسلم.
( )4رواه حممد بن عمر األسلمي يف مغازيه.
( )5رواه البخاري يف األدب.
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قلنا :فحدثنا عن الصفة الثالثة من صفات اإلمام الوارث.
رش أ ْن يؤْ ِتيه ا هُ ِ
ِ
احلكْم
قال :الربانية ..لقد ذكرها القرآن ،فقال ﴿:ما كان لب ٍ ُ ُ
هلل ا ْلكتاب و ْ ُ
هاس كُ و ُنوا ِعباد ًا ِيل ِمن د ِ
وال ُّن ُب هوة ُث هم ي ُقول لِلن ِ
هلل ول ِك ْن كُ و ُنوا ر هب ِان ِّيي ِبام كُ ْن ُت ْم ُتع ِّل ُمون ا ْل ِكتاب
ون ا هِ
ْ ُ
و ِبام كُ ْن ُت ْم تدْ ُر ُسون﴾ (آل عمران)79:
فاإلمام الوارث ال يدعو لنفسه ،وال حلزبه ،وال لطائفته ،وإنام يدعو لربه ،ولذلك رشف
هبذه النسبة العالية..
قلنا :فحدثنا عن ربانية بديع الزمان.
قال :لقد كان مستغرقا استغراقا تاما يف حُضة ربه ..فهو ال يتحدث إال عنه ،ولسانه ال
يلهج إال بذكره ،وحركاته ال تدعو إال إليه..
دخلت عليه مرة ،فسمعته يقول( )1ـ بخشوع عظيم ـ( :يارِّب الرحيم ..لقد أدركت بتعليم
وفهمت من تدريس القرآن احلكيم :أن الكتب املقدسة مجيعها ،ويف مقدمتها القرآن
الرسول 
ُ
الكريم ،واألنبياء عليهم السالم مجيعهم ،ويف مقدمتهم الرسول األكرم  ،يد ّلون ويشهدون
ويشريون باالمجاع واالتفاق إىل أن جتليات االسامء احلسنى ذات اجلالل واجلامل ،الظاهرة آثارها
يف هذه الدنيا ،ويف العوال كافة ،ستدوم دوام ًا أسطع وأهبر يف أبد اآلباد ..وأن جتلياهتا ذات الرمحة
وآالءها املشاهدة نامذجها يف هذا العال الفاين ،ستثمر بأهبى نور وأعظم تألق ،وستبقى دوم ًا يف دار
ٍ
بلهفة وشوق
السعادة ..وأن أولئك املشتاقي الذين يتم ّلوهنا يف هذه احلياة الدنيا القصرية
والود ،ويصحبوهنا إىل األبد ،ويظلون معها خالدين ..وأن مجيع األنبياء وهم
سريافقوهنا باملحبة ّ
ذوو األرواح النرية ويف مقدمتهم الرسول األكرم  ،ومجيع األولياء وهم أقطاب ذوي القلوب
النرية ..كل أولئك يؤمنون إيامن ًا راسخ ًا
املنورة ،ومجيع الصديقي ،وهم منابع العقول النافذة ّ
عميق ًا باحلرش ويشهدون عليه ،ويبرشون البرشية بالسعادة االبدية ،وينذرون أهل الضاللة بأن
( )1مقتطفات من الشعاع التاسع ،ص ،233 :فام بعدها.

314

مصريهم النار ،ويبرشون اهل اهلداية بأن عاقبتهم اجلنة ،مستندين إىل مئات املعجزات الباهرة
واآليات القاطعة ،وإىل ما ذكرته ـ يارِّب ـ مرار ًا وتكرار ًا يف الصحف الساموية والكتب املقدسة
كلها من آالف الوعد والوعيد ..ومعتمدين عىل عزة جاللك وسلطان ربوبيتك ،وشؤونك
اجلليلة ،وصفاتك املقدسة التي تقتيض احلرش كالقدرة والرمحة والعناية واحلكمة واجلالل
واجلامل ،وبنا ًء عىل مشاهداهتم وكشفياهتم غري املعدودة التي تنبئ عن آثار اآلخرة ورشحاهتا،
وبنا ًء عىل ايامهنم واعتقادهم اجلازم الذي هو بدرجة علم اليقي وعي اليقي)..
انتظرت حتى انتهى من مناجاته ،ثم اقرتبت منه ،وقلت :يا إمام ..أراك كثري اللجوء إىل
اهلل ..فأنت ال تفرت عن ذكره ،وال عن مناجاته ..أال يصيبك امللل من ذلك؟
ابتسم ،وقال :وهل يفرت احلبيب من مناجاة حبيبه؟ ..وهل يمل احلبيب من ذكر حبيبه؟..
إن اهلل برمحته ولطفه وبره وكرمه أذن لنا يف أن نناجيه ونحادثه ،وأذن لنا يف أن نسمع تلك الكلامت
العذبة التي ترتنم هبا الكائنات ،وهي تسبح اهلل وحتمده وتناجيه ..فهل فوق هذه النعمة نعمة؟..
وهل فوق هذا الفضل فضل؟
قلت :العبادة تكليف ..فكيف تراها نعمة؟
قال :من ل ير يف عبادة ربه مامع النعم وكنوزها وخزائنها ،فإنه ل يعبد ربه..
قلت :أنت تعلم أين أبحث عن الوارث اإلمام.
قال :لن يكون الوارث إماما حتى يكون ربانيا ..صلته باهلل أعظم من صلته بغريه ..بل إن
صلته بغريه ال تكون إال ثمرة لصلته باهلل ..لقد قال اهلل تعاىل يف األئمة الورثة ﴿:وجع ْلنا ِمن ُْه ْم
آياتنا ي ِ
أ ِئم ًة ُّيدُ ون ِبأم ِرنا هملا صربوا وكا ُنوا ِب ِ
وق ُنون﴾ (السجدة)24:
ُ
ُ
ْ
ه ْ
قلت :أيف حياة حممد ما يدل عىل هذا؟
قال :أجل ..أل أقل لك :إن خري تفسري للقرآن الكريم هو حياة حممد ؟
قلت :فأين ذلك منها؟
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قال :أل تقرأ سورة املزمل؟
قلت :بىل ..أعرف ،وأعرف أختها سورة املدثر.
قال :فبم تأمر األوىل؟
قلت :بقيام الليل وذكر اهلل والتوجه إليه بالعبادة..
قال :والثانية؟
قلت :بالدعوة إىل اهلل.
قال :فال تصلح الثانية إال باألوىل ..وال تكمل األوىل إال بالثانية.
قلت :فحدثني عن قيام حممد بام أمر به يف األوىل.
قال :لقد حدثك زين العابدين ..فإن نسيت فارجع إليه يذكرك(.)1

اهلمة
قال رجل منا خماطبا الوارث :لقد عرفنا ـ حتى اآلن ـ ثنتي ،فحدثنا عن الثالثة.
قال :الثالثة هي (اهلمة) ..فباهلمم يتفاضل الرجال ..وباهلمم تتحقق املطالب ..وباهلمم
تطرق أبواب املستحيالت ،فتفتح.
قلت :فهل حتقق ذلك يف بديع الزمان ،ويف تالميذه؟
قال :أجل  ..لقد كانوا كاجلبال الروايس حتمل كل أنواع العناء واملكابدات يف سبيل حتقيق
الرسالة التي نذرت نفسها هلا.
قلت :فحدثني عام رأيت..
قال :ال يمكنني أن أحدثكم عن كل ما رأيت ..ولكني سأقترص عىل ماله عالقة باملعلم
األول الذي تعلموا منه مجيع دروس اهلمم.

( )1انظر :فصل (العابد) من هذه الرسالة.
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ذات مرة دخلت عليه ..وكان معه مجاعة من أصحابه ممن تركوا اجلاه العريض ،والثروات
الضخمة ،واحلياة الرغدة ،وجلأوا معه إىل ذلك املحل من جبال بارال الشاخمة.
ِ
هاس أ ْن ُي ْرتكُ وا أ ْن ي ُقو ُلوا آمنها
جلست يف احللقة ،فسمعته يقرأ قوله تعاىل ﴿:ال أحسب الن ُ
هلل ا هل ِذين صد ُقوا وليعلمن ا ْلك ِ
اذ ِبي ﴾
و ُه ْم ال ُي ْفت ُنون ولقدْ فتنها ا هل ِذين ِم ْن ق ْب ِل ِه ْم فلي ْعلم هن ا هُ
ْ ه
ِ
الر ُس ِل وال ت ْست ْع ِج ْل
(العنكبوت ..)3 -1:ثم يقرأ قوله تعاىل ﴿:ف ْ
رب كام صرب ُأو ُلوا ا ْلعزْ ِم من ُّ
اص ِ ْ
هلُ ْم﴾ (األحقاف)35 :
ثم يقول :يا أصحاِّب ..هذه سنة األنبياء ..وهذه سنة ورثة األنبياء ..إن اهلل تعاىل أعد هلم
املقامات العالية الرفيعة ،وهم لن يثبتوا جدارهتم هبا وهلا إال إذا ثبتوا يف وجه كل أنواع البالء التي
ترتبص هبم..
لقد كان يف قدرة اهلل أن ينرص رسله بمعجزة تقطع دابر املعتدين ،ولكن اهلل أبى أن ينرص
دينه إال بذلك اجلهد ،وتلك اهلمم العالية التي ال تبايل ـ يف سبيل اهلل ـ ما يصيبها من ضيق وضنك
وأل.
هلل
لقد قال اهلل تعاىل عىل ألسنة رسله خماطبي أقوامهم ﴿:ولن ْص ِرب هن عىل ما آذ ْي ُت ُمونا وعىل ا هِ
ف ْليتوكه ِل ا ُْملتوكِّ ُلون ﴾ (إبراهيم)12:
أما حممد  ..قدوتنا األكرب ،وأسوتنا األعظم ،فأنتم تعلمون ما حصل له ..لقد ُأخرج
فارا بدعوته،
من داره من مكة ،ورجم باحلجارة يف الطائف حتى سال دمه ،وهاجر إىل املدينة ً
وجاهد حتى كرست رباعيته ،وشج وجهه ،وكان يؤذى يف صالته ،وهو بمكة قبل اهلجرة،
ربا.
ويوضع السىل عىل ظهره أثناء ركوعه وسجوده ،وما زاده ذلك إال
إرصارا وعز ًما وثباتًا وص ً
ً
ثم نظر إىل السامء ،وقال :لقد أنزل عىل رسول اهلل  يف تلك املواقف الشديدة آيات كثرية
ال تدعوه إال إىل الثبات والصرب ..فبهام وحدمها يتحقق التمكي..
يف بعض تلك املواقف الشديدة جاءه خباب بن األرت فقال :شكونا إىل رسول اهلل 
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وهو متوسد بردة له يف ظل الكعبة ،فقلنا :أال تستنرص لنا؟ أال تدعو لنا؟ فقال( :قد كان من قبلكم
يؤخذ الرجل فيحفر له يف األرض فيجعل فيها ،فيجاء باملنشار فيوضع عىل رأسه فيجعل نصفي
ليتمن اهلل هذا
ويمشط بأمشاط من حديد من دون حلمه وعظمه ،فام يصده ذلك عن دينه ،واهلل
ه
األمر حتى يسري الراكب من صنعاء إىل حُضموت ال خياف إال اهلل والذئب عىل غنمه ،ولكنكم
تستعجلون)()1

سكت قليال ،ثم قال :الشك أنكم ما اخرتتم هذا السبيل إال ألنكم تطلبون املنزلة الرفيعة
عند اهلل..
قال رجل منهم :أجل ..ولو علمنا أن هناك ما هو أفضل من السبيل لبادرنا إليه.
قال بديع الزمان :فهذا السبيل العظيم ممتلئ بأنواع البالء ..لقد قال رسول اهلل  يصفه:
أحب قو ًما ابتالهم ،فمن ريض فله الرضا،
(إن عظم اجلزاء مع عظم البالء ،وإن اهلل تعاىل إذا ه
ومن سخط فله السخط)()2

ولذلك حيتاج منكم إىل صرب عظيم ،وصدق عظيم ،ومهة عظيمة ..لقد قال اهلل تعاىل
هلل عل ْي ِه ف ِمن ُْه ْم م ْن قىض
يصف هذا النوع من الصادقيِ ﴿:من ا ُْملؤْ ِمنِي ِرج ٌال صد ُقوا ما عاهدُ وا ا ه
ن ْحب ُه و ِم ْن ُه ْم م ْن ينْت ِظ ُر وما بده ُلوا ت ْب ِدي ً
ال﴾ (األحزاب)23:
إن هذه اآلية الكريمة تشري إىل ذلك اجليل الرباين الذي استطاع ـ هبمته العالية ـ أن خيرج
العال من الظلامت إىل النور ،ومن ضيق الدنيا إىل سعة الدنيا واآلخرة.
إن هذه اآلية تشري إىل أولئك التالميذ النجباء الذين تربوا يف حجر رسول اهلل  ،وتعلموا
عىل يديه ،فصار كل رجل منهم جبال من اجلبال ،ومنارة من املنارات:
ومنهم خبيب بن عدى :ملا قبض عليه سأهلم أن يصىل هلل ركعتي ،ثم علقوه عىل اخلشب
( )1رواه البخاري.
( )2رواه الرتمذي وحسنه.
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لقتله ،فقال :اللهم إين ال أرى إال وجه عدو وال أرى وجه أحد يقرئ رسولك مني السالم ،فأقرأه
مني السالم ،فأخذت النبي  إغفاءه وقال :هذا جربيل أتاين يقرئني من خبيب السالم.
ومنهم زيد بن الدثنة :قبض عليه املرشكون وخرجوا به إىل التنعيم لقتله ،فسأله أبو سفيان:
أما حتب يا زيد أنك يف أهلك وولدك ،وحممد هنا تُضب رقبته ،فقال له زيد :واهلل ما أحب أنى
يف أهيل وولدي ورسول اهلل  يف املكان الذي هو فيه يشاك بشوكة ،فقال أبو سفيان وكان يومئذ
مرشك ًا :فواهلل ما رأيت أحد ًا حيب أحد ًا كحب أصحاب حممد ملحمد .
ومنهم أنس بن النُض :ملا كان يوم أحد انكشف املسلمون ،فتقدم أنس بن النُض وتربأ إىل
اهلل مما جاء به املرشكون ،واعتذر إليه سبحانه مما فعله أصحابه ،وسمع أن رسول اهلل  قد مات،
فقال :عالم احلياة بعده ،قوموا فموتوا عىل مثل ما مات عليه.
ومنهم مصعب بن عمري صاحب اللواء يوم أحد ،قطعت يده اليمنى ثم اليرسى ،فأمسك
اللواء بعضديه ،فأنفذه ابن قميئة بحربة ،فوقع وهو يقول ﴿:وما ُحم همدٌ ِإ هال ر ُس ٌ
ول قدْ خل ْت ِم ْن
ِ ِ
ِ
ِِ
هلل ش ْيئ ًا
ُض ا ه
الر ُس ُل أف ِإ ْن مات أ ْو ُقتل انْقل ْب ُت ْم عىل أعْ ق ِابكُ ْم وم ْن ينْق ِل ْ
ق ْبله ُّ
ب عىل عقب ْيه فل ْن ي ُ ه
الش ِ
هلل ه
اك ِرين﴾ (آل عمران)144:
وسي ْج ِزي ا هُ
ومنهم تلك املرأة التي أتاها خرب استشهاد أبيها وأخيها وزوجها ،فال هتتم بكل ذلك ،وإنام
تسأل ماذا فعل برسول اهلل  ،فإذا اطمأنت عىل حياته قالت( :كل مصيبة بعدك جلل (آي هينة)
وهبذه اهلمم العالية سار من بعدهم من ورثة النبي  ..كل منهم يسمع النبي  وهو
يدعوه لرفع مهته ،وحتمل األمانة التي أنيطت به.
قال رجل منهم :يا إمام ..إنا ل نشكو إليك ما يصيبنا من أصناف البالء ..فنحن نستحيل
ذلك يف ذات اهلل ..ولكنا نشكو إليك ما نخافه من أنفسنا من التقصري والتفريط يف سلوكنا ،وذلك
ما قد يشوه الدعوة العظيمة التي نحملها.
قال بديع الزمان :إن اهلمة التي حتمل عىل التضحية يف سبيل اهلل بكل غال ونفيس هي
319

نفس اهلمة التي حتمل عىل الثبات عىل السلوك الرفيع واخللق العظيم..
إن اهلمة العظيمة ال تتوزع ..بل هي تطلب كل ما يريض اهلل ،فتفعله ،وهي تبدأ باحلياة،
فتجعلها مجيعا منفعلة بطاعة اهلل ،ثم ختتم ذلك بالوفاة لتجعله موتا يف سبيل اهلل..
لقد حتدث عبد اهلل بن مسعود عن هذا ،فقال :ينبغي حلامل القرآن أن ُيعرف بليله إذا
الناس
الناس ُمفطرون ،وبورعه إذا الناس خيلطون ،وبتواضعه إذا ُ
الناس نائمون ،وبنهاره إذا ُ
ُ
الناس خيوضون)
الناس يضحكون ،وبصمته إذا ُ
الناس يفرحون ،وببكائه إذا ُ
خيتالون ،وبحزنه إذا ُ
***
يف ذلك املساء ..وبينام كان اإلمام مع تالميذه يف ذلك املجلس ،دامهت الرشطة حملهم ،ثم
اقتادهتم إىل سجن من السجون ،وكنت معهم ،وقد رأيت من اإلمام ومن تالميذه يف السجن ما
جعلني أقتنع بأن اهلمم العالية ال يؤثر فيها يشء ،وال حيول دون مطالبها حائل.
لقد كان اإلمام وتالميذه يامرسون ما تتطلبه دعوهتم بتفان ال نظري له ،حتى أن السجن
أصبح معهدا ،واملساجي حتولوا إىل تالميذ.
وقد كان اإلمام ال يطلق عىل السجن إال اسم (املدرسة اليوسفية) ،فسألته عن ذلك ،فقال:
لقد حولت مهة يوسف  املتعلقة باهلل السجن الذي وضع فيه مدرسة يدعو فيها إىل ربه ..لقد
ِ ِ
ِ
ِ
عْرص َخ ًْرا وقال
ذكر اهلل بعض ذلك ،فقال ﴿:ودخل مع ُه ِّ
الس ْجن فتيان قال أحدُ ُمها إ ِّين أراين أ ُ
ْاآلخر ِإ ِّين أر ِاين أ ْ ِ
مح ُل ف ْوق ر ْأ ِيس ُخ ْبزً ا ت ْأكُ ُل ال هط ْ ُري ِم ْن ُه ن ِّبئْنا ِبت ْأ ِو ِيل ِه ِإنها نراك ِمن ا ُْمل ْح ِسنِي (﴾)36
ُ
(يوسف) ،ففي هذه اآلية إخبار بأن يوسف  استطاع أن يكسب ثقة املساجي ،وأن يكون
قدوة صاحلة هلم.
ول يكتف يوسف  بذلك ،بل ضم إليه الدعوة بلسانه ،فلذلك استغل تلك الفرصة،
وراح يعرفهم بربه ،فقال ﴿:ال ي ْأ ِتيكُ ام طع ٌام ُت ْرزق ِان ِه ِإ هال ن هب ْأ ُتكُ ام ِبت ْأ ِو ِيل ِه ق ْبل أ ْن ي ْأ ِتيكُ ام ذلِكُ ام ِممها
هلل و ُه ْم ِب ْاآل ِخر ِة ُه ْم ك ِاف ُرون ( )37واتهب ْع ُت ِم هلة آب ِائي
كْت ِم هلة ق ْو ٍم ال ُيؤْ ِم ُنون ِبا هِ
ع هلمنِي ر ِِّّب ِإ ِّين تر ُ
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رشك ِبا هِ ِ
ِإ ْبر ِاهيم و ِإ ْسحاق وي ْع ُقوب ما كان لنا أ ْن ُن ْ ِ
هلل عل ْينا وعىل الن ِ
هاس
يش ٍء ذلِك ِم ْن ف ْض ِل ا هِ
هلل م ْن ْ
هلل ا ْلو ِ
ِ
ول ِك هن أكْثر الن ِ
اب ُمتف ِّر ُقون خ ْ ٌري أ ِم ا هُ
احدُ
الس ْج ِن أأ ْرب ٌ
هاس ال ي ْشكُ ُرون ( )38يا صاحب ِي ِّ
هلل ِهبا ِمن س ْلط ٍ
ا ْلقهار ( )39ما تعبدُ ون ِمن د ِ
ان ِإ ِن
ون ِه ِإ هال أ ْسام ًء س هم ْي ُت ُموها أ ْن ُت ْم وآباؤُ كُ ْم ما أنْزل ا هُ
ْ ُ
ُْ
ْ ُ
ه ُ
ِ
ين ا ْلق ِّي ُم ول ِك هن أكْثر الن ِ
هاس ال ي ْعل ُمون (﴾)40
كْم ِإ هال هِ
هلل أمر أ هال ت ْع ُبدُ وا ِإ هال ِإ هيا ُه ذلك الدِّ ُ
احل ُ
ُْ
(يوسف)
وبعد أن عرفهم بربه راح بعد ذلك يفرس للسجيني ما طلباه من تفسري ﴿:يا ص ِ
احب ِي
ِ
ب فت ْأكُ ُل ال هط ْ ُري ِم ْن ر ْأ ِس ِه ُق ِيض ْاأل ْم ُر ا هل ِذي
الس ْج ِن أ هما أحدُ كُ ام في ْسقي ر هب ُه َخ ًْرا وأ هما ْاآلخ ُر ف ُي ْصل ُ
ِّ
ِف ِيه تست ْف ِتي ِ
ان (( ﴾)41يوسف)
ْ
قلت :ذلك يوسف ..وقد أخربتني أنك وارث ملحمد.
قال :يوسف وموسى وعيسى وحممد ـ عليهم الصالة والسالم ـ وغريهم من األنبياء
والرسل وجهات لعملة واحدة ،ومظاهر لشخص واحد هو عبد اهلل وخليفة اهلل واإلنسان
الكامل ومراد اهلل من خلقه ..فلذلك إن حدثتك عن يوسف ،فقد حدثتك عن حممد ،وإن
حدثتك عن حممد فقد حدثتك عن يوسف.
ما قال ذلك حتى التف بنا مجع من املساجي من الذين سجنوا بأسباب جرائم وقعوا فيها،
ال بأسباب سياسية ،فرتكني ،والتفت إليهم ،وقال ـ واالبتسامة متأل أسارير وجهه( )1ـ :إخوِت
املسجوني االعزاء اجلدد والقدامى!
لقد بت عىل قناعة تامة من أن العناية اإلهلية هي التي ألقت بنا إىل ههنا ،وذلك ألجلكم
أنتم ،أي أن ميئنا إىل هنا إنام هو لبث السلوان والعزاء الذي حتمله رسائل النور إليكم ..وختفيف
مضايقات السجن عنكم بحقائق اإليامن ..وصونكم من كثري من باليا الدنيا وألوائها ..وانتشال
حياتكم املليئة باألحزان واهلموم من العبثية وعدم اجلدوى ..وانقاذ آخرتكم من أن تكون
( )1النص املذكور هنا منقول من (الكلمة الثالثة عرشة) من رسائل النور.
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كدنياكم حزينة باكية.
فام دامت احلقيقة هي هذه ،فعليكم أن تكونوا إخوة متحابي كطالب النور وكأولئك
الذين كانوا معنا يف سجن (دنيزيل)
فها أنتم أوالء ترون احلراس الذين حيرصون عىل القيام بخدماتكم يعانون الكثري من
املشقات يف التفتيش ،بل حتى أهنم يفتشون طعامكم لئال تكون فيه آلة جارحة ،ليحولوا دون
ينقض الواحد عىل اآلخر ليقتله ،فض ً
ال عن
جتاوز بعضكم عىل بعض ،وكأنكم وحوش مفرتسة ُّ
أنكم ال تستمتعون بالفرص التي تتاح لكم للتفسح والراحة خوف ًا من نشوب العراك فيام بينكم.
أال فقولوا مع هؤالء اإلخوة حديثي العهد بالسجن الذين حيملون مثلكم بطولة فطرية
وشهامة وغرية.
قولوا أمام اهليئة ببطولة معنوية عظيمة يف هذا الوقت( :ليست اآلالت اجلارحة البسيطة،
بل لو سلمتم اىل أيدينا أسلحة نارية فال نتعدى عىل أصدقائنا وأحبابنا هؤالء الذين نكبوا معنا،
حتى لو كان بيننا عداء أصيل سابق .فقد عفونا عنهم مجيع ًا ،وسنبذل ما يف وسعنا أ ّ
ال نجرح
شعورهم ونكرس خاطرهم ،هذا هو قرارنا الذي اختذناه بإرشاد القرآن الكريم وبأمر إخوة
اإلسالم وبمقتىض مصلحتنا مجيع ًا)
ظل اإلمام مع تالميذه زمنا حيدثون املساجي هبذا ومثله حتى حتول أولئك املجرمون
الذين امتألت أيادُّيم باآلثام صفحات بيضاء نرية ممتلئة باالستقامة.

البصرية
بعد أن حدثنا الوارث بعجائب ما رأى من علو مهة بديع الزمان وتالميذه ،قلت :حدثنا
عن البصرية ..فقد ذكرت أهنا الركن الرابع من أركان اإلمامة ..وال تكمل اإلمامة إال هبا.
هلل عىل ب ِصري ٍة أنا وم ِن
قال :أجل ..لقد ذكرها اهلل تعاىل ،فقالُ ﴿:ق ْل ه ِذ ِه س ِب ِييل أ ْدعُ و ِإىل ا هِ
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هلل وما أنا ِمن ا ُْمل ْ ِ
رش ِكي﴾ (يوسف)108:
اتهبعنِي و ُس ْبحان ا هِ
فقد اعترب اهلل تعاىل يف هذه اآلية الكريمة الدعوة عىل بصرية هي منهج النبي  ومنهج
ورثته يف الدعوة إىل اهلل.
قال رجل منا :فام البصرية؟
قال الوارث :البصرية هي عي القلب التي تبرص هبا األشياء ،فرتاها كام هي ،وتتعامل
معها وفق ما تراها.
فالبصرية هي التي جتعل الداعية إىل اهلل خياطب كل قوم بام يفهمون ،وال يتحدث إال حينام
يرى الفرصة سانحة لذلك..
قلت :تقصد بذلك احلكمة؟
قال :احلكمة أسلوب من األساليب ..والبصرية أعم من أن تكون خمترصة يف أسلوب من
األساليب.
قلت :فام تشمل البصرية؟
قال :تشمل البصرية :األساليب ،واملراتب(.)1
األساليب:
قلت :فام األساليب؟
يل ربك ِب ِْ
احلكْم ِة وا ْمل ْو ِعظ ِة
قال :هي التي أشار اهلل تعاىل إىل مامعها يف قوله ﴿:ا ْد ُع ِإىل س ِب ِ ِّ
احلسن ِة وج ِ
ْ
اد ْهلُ ْم ِبا هل ِتي ِهي أ ْحس ُن ِإ هن ر هبك ُهو أعْل ُم ِبم ْن ض هل ع ْن س ِب ِيل ِه و ُهو أعْل ُم ِبا ُْمل ْهت ِدين﴾
(النحل)125:
قلت :فهل ترى بديع الزمان قد وىف هبا؟
قال :ل أر يف حياِت من وىف هبا مثله ..لقد كان تبعا يف ذلك لقدوته  ..بل ل يكن يتحرك
( )1سنشري مرد إشارات إىل هذه النواحي هنا ،أما تفاصيلها ،فقد ذكرناها يف رسالة (النبي اهلادي)
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حركة يف ذلك إال عىل هديه .
قلت :فحدثنا عام رأيت منه.
قال :ذلك كثري ..وحسبكم برسائل النور ..اقرأوها لتلمسوا هذه األساليب مجيعا يف قمة
قممها..
قلت :نريد أن حتدثنا عام رأيت.
قال :سأحدثكم من ذلك ما يرتبط بام نحن فيه ..لقد كنت أبحث عن اإلنسان الكامل،
وقد كان بديع الزمان يف ذلك احلي هو الداعية لإلنسان الكامل ،واملمثل له ..أو هو ممثل لناحية
اإلمامة فيه ..ولذلك ل أكن أهتم ـ إبان صحبتي له ـ إال عن هذه الناحية فيه.
يف يوم من األيام قلت لإلمام :إين أراك يا إمام تفعل أمورا عظيمة ،وتبذل جهودا كبرية،
ولكني أراك تضعها يف غري حملها ،وكأين بك تضع بذورك يف أرض قاحلة جافة ال أمل يف إنباهتا.
ابتسم ،ثم قرأ قوله تعاىل ﴿:أفرأ ْي ُت ْم ما حت ُْر ُثون ( )63أأ ْن ُت ْم تزْ رعُ ون ُه أ ْم ن ْح ُن الزه ِارعُ ون
(( ﴾)64الواقعة)
ثم قال :إن الداعية إىل اهلل يذكر اهلل حي يدعو إىل اهلل ،وهو ال يبايل حينها هل خياطب
حجرا أم شجرا ،وهو ال يبايل حينها أنبتت البذور أم ل تنبت ..هو يذكر اهلل بدعوته هلل ..ثم يدع
األمر بعد ذلك هلل ،فلله األمر من قبل ومن بعد.
قلت :ولكن البصرية تستدعي أال تغرس إال يف حمل الزرع؟
قال :وبصرية البصرية أن تعمل ما طلب منك يف الوقت الذي طلب منك ،ثم تكل األمر
بعد ذلك هلل.
لعلك تعرف ابن عباس؟
قلت :وكيف ال أعرف ذلك اجلبل اهلامم.
قال :لقد كان يف عهد النبي  صبيا صغريا ..ول يكن أحد من الناس يأبه له ،ولكن النبي
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 كان يأبه له ..لقد خصه  بموعظة بليغة ظل يذكرها إىل آخر حياته ،قال ابن عباس :كنت
هلل جتده
هلل حيفظك ،احفظ ا ه
خلف النبي  يوما فقال( :يا غالم إين أعلمك كلامت :احفظ ا ه
جتاهك ،إذا سألت فاسأل اهلله ،وإذا استعنت فاستع ْن باهلله ،واعلم أن األمة لو اجتمعت عىل أن
هلل لك ،وإن اجتمعوا عىل أن يُضوك بيشء ل يُضوك
ينفعوك بيشء ل ينفعوك إال بيشء قد كتبه ا ه
هلل عليك ،رفعت األقالم وجفت الصحف)()1
إال بيشء قد كتبه ا ه

انظر ..إن النبي  ل حيتج ليلقي هذه املوعظة البليغة لوضع الزراِّب واجللوس عىل املنرب
وحضور اجلم الغفري ،بل وجهها وهو راكب يف طريقه بكل تلقائية وبساطة ،فكان هلا كل ذلك
التأثري.
وهكذا يف مجيع مواعظه  ..كان يلقيها ملن حُض سواء كانوا من وجهاء الناس ،أو من
بسطائهم ..كان يلقيها ببساطة ومن غري تكلف ..فلذلك كانت تؤِت ثامرها اليانعة التي ما استفاد
منها جيل حممد  فقط ..بل استفادت منها كل األجيال ،حدث بعض الصحابة قال( :وعظنا
رسول اهلل  موعظة بليغة ،ذرفت منها العيون ،ووجلت منها القلوب)2()..

نظر إيل ،وقال :إياك أن تتوهم من كوهنا بليغة كثرة حمسناهتا البديعية وسجعها وغريب
ألفاظها ..إن بالغتها تعني قدرهتا عىل التوصل إىل إفهام املعاين املقصودة ،وإيصاهلا إىل قلوب
السامعي بأحسن صورة من األلفاظ الدالة عليها ،وأفصحها وأحالها لألسامع ،وأوقعها يف
القلوب.
إيل
أما التكلف املمقوت فقد ورد النهي عنه ،فقد قال رسول اهلل  قال( :إن من أحبكم ّ
إيل ،وأبعدكم مني يوم القيامة
وأقربكم ملس ًا مني يوم القيامة :أحاسنكم أخالق ًا ،وإن أبغضكم ّ

رت ِم ِذ ُّي وقال :ح ِد ٌ
يث حس ٌن صحيح.
( )1روا ُه ا ْل ِّ ْ
ِ
( )2رواه أبو داود والرتمذي وقال حد ٌ
يث حس ٌن صحيح.
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الثرثارون ،واملتشدقون ،واملتفيهقون)()1

ويف موقف آخر قلت لإلمام :أرى املستمعي إىل أحاديثك مستغرقي متام االستغراق ،وما
أرى ذلك إال ألساليب التشويق التي تستعملها ،فمن أي بحر من بحور البالغة استفدت هذا؟
قال :من بحر رسول اهلل  ..فقد كان  يعلم أن النفس اإلنسانية تكره الرتابة وتنفر
من املعلومة التي ال تسبقها املقدمات التي هتيئ هلا ..وهلذا كان من هديه  التمهيد لتعليمه أو
تربيته بام يشوق القلوب لسامعه:
فهو أحيان ًا يطرح املسألة عىل أصحابه متسائالً :أتدرون ما الغيبة( ..)2أتدرون من
املفلس( ..)3أتدرون ما أخبارها ،فإن أخبارها أن تشهد عىل كل عبد أو أمة بام عمل عىل ظهرها،
أن تقول عيل عمل كذا وكذا ،يف يوم كذا وكذا ،فهذه أخبارها( ..)4أتدرون ما هذه الريح؟ هذه
ريح الذين يغتابون الناس(..)5
وهو  ـ أحيانا ـ يلغز هلم ،كأن يقول( :إن من الشجر شجرة ال يسقط ورقها وإنام مثلها
مثل املسلم فأخربوين ما هي)( ،)6فال شك أن السؤال مدعاة للتفكري وتنميته ،ومدعاة لالشتياق
ملعرفة اجلواب مما جيعله أكثر رسوخا يف الذهن.
وكان  يظهر يف كل املواقف ما يرتبط هبا من عنارص التشويق ،فلهذا (كان إذا خطب
امحرت عيناه وعال صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول :صبحكم ومساكم)( ،)7وقد يغري

الرت ِم ِذ ُّي وقال ح ِد ٌ
يث حس ٌن.
( )1رواه ِّ
( )2رواه مسلم وأبو داود وغريمها.
( )3رواه مسلم وغريه.
( )4رواه الرتمذي وأمحد واحلاكم.
( )5رواه أمحد.
( )6رواه البخاري.
( )7رواه ابن حبان واحلاكم وابن ماجة.
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جلسته ـ إظهارا لالهتامم ـ كام يف حديث أكرب الكبائر( :وكان متكئ ًا فجلس فقال :أال وقول الزور،
أال وشهادة الزور)()1

وكان  هلذا ينوع يف الوسائل التعليمية ،فكان يشري تارة بقوله ( :أنا وكافل اليتيم
كهاتي ـ وأشار بأصبعه السبابة والوسطى ـ)( ،)2وقال ( :الفتنة من هاهنا من حيث يطلع قرن
الشيطان) ،وأشار بيده إىل املرشق(.)3
وكان  يُضب األمثلة ،أو يفرتض القصة ،كام قال ( :مثل القائم يف حدود اهلل
والواقع فيها كمثل قوم استهموا عىل سفينة فكان بعضهم أسفلها وكان بعضهم أعالها ،وكان
الذين يف أسفلها إذا استقوا من املاء مروا عىل من فوقهم فقالوا :لو أنا خرقنا يف نصيبنا خرق ًا فلم
نؤذ من فوقنا ،فإن أخذوا عىل أيدُّيم نجوا ونجوا مجيع ًا ،وإن تركوهم وما أرادوا هلكوا مجيع ًا)()4

وكان  يف سبيل توضيح املعلومة بتنويع طرق عرضها يستعمل الرسم للتوضيح فقد
خط خط ًا مستقي ًام وإىل جانبه خطوط ،وقال( :هذا الرصاط ،وهذه السبل) ،ورسم مربع ًا وقال:
(هذه اإلنسان)
بل كان حيكي أحيانا القصص الواقعية من األمم السابقة ،كام يف قصة الثالثة الذين آواهم
املبيت إىل غار ،فدعوا اهلل بصالح أعامهلم ،وقصة الذي قتل تسعة وتسعي نفس ًا ،وأمثاهلا كثري.
وكان  لتأكيد ما حيتاج للتأكيد ،قد يضطر للحلف ،وقد حلف  عىل مسائل كثرية
تزيد عىل الثامني ،من صيغها( :واهلل ال يؤمن ..والذي نفيس بيده ..وأيم اهلل ،)..وغريها كثري.
ويف موقف آخر سألته ،وقد رأيته يناقش منحرفا مناقشة يف منتهى الذكاء والفطنة واهلدوء:
من أين استفدت هذا األسلوب العجيب يف اإلقناع؟
( )1رواه البخاري.
( )2رواه البخاري وأبو داود..
( )3رواه مسلم.
( )4رواه البخاري.
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قال :من رسول اهلل  ..لقد ترك لنا رسول اهلل  تركة تشمل كل يشء ..وقد صدق
يت لكُ م ْ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
األ ْسالم
فيام جاء به قوله تعاىل ﴿:ا ْلي ْوم أكْم ْل ُت لكُ ْم دينكُ ْم وأ ْمت ْم ُت عل ْيكُ ْم ن ْعمتي ورض ُ ُ
ِدين ًا ﴾ (املائدة)3 :
قلت :فمن أين استفدت ما حتدثت به اليوم خصوصا؟
قال :من موقف حصل يف عهد رسول اهلل  ..لقد جاءة شاب يستأذنه يف الزنا بكل
فهم الصحابة ـ م ـ أن يوقعوا به ؛ فنهاهم وأدناه وقال له( :أترضاه ألمك؟!)،
جرأة ورصاحة ،ه
قال :ال ،قال رسول اهلل ( :فإن الناس ال يرضونه ألمهاهتم) ،قال( :أترضاه ألختك؟!) ،قال:
ال ،قال( :فإن الناس ال يرضونه ألخواهتم)( ،)1وهكذا صار الزنى أبغض يشء إىل ذلك الشاب
فيام بعد ،بسبب هذا اإلقناع العقيل.
املراتب:
قلنا :عرفنا األساليب ،فام املراتب؟
قال :املراتب هي املراحل التي متر هبا الدعوة ..فالداعية البصري هو الذي يتعامل مع كل
مرحلة بام يتناسب معها.
قلنا :فحدثنا عام رأيت يف دعوة اإلمام.
قال :لقد كانت دعوة اإلمام تستند لدعوة إمام األئمة ..فلذلك كان تركيزه عىل األسس
الكربى التي تقوم عليها العقيدة ..وكان يف دعوته يبدأ باألقرب فاألقرب ممتثال يف ذلك لقوله
تعاىل ﴿:وأن ِْذ ْر ع ِشريتك ْاأل ْقر ِبي﴾ (الشعراء)214:
لقد كان خياطب هبذه اآلية كل من ينضم إىل دعوته من التالميذ ..وكان يقرأ عليهم قوله
ِ
رب عل ْيها ال ن ْسأ ُلك ِرزْ ق ًا ن ْح ُن ن ْرزُ ُقك وا ْلع ِاقب ُة لِلت ْهقوى﴾
الصالة و ْ
تعاىل ﴿:و ْأ ُم ْر أ ْهلك ِب ه
اصط ِ ْ
اب ِإسام ِعيل ِإ هنه كان ص ِ
ِ
ادق ا ْلوعْ ِد وكان ر ُس ً
وال ن ِب ًّيا
ُ
(طـه ،)132:وقوله تعاىل ﴿:وا ْذكُ ْر ِيف ا ْلكت ِ ْ
( )1رواه أمحد بإسناد جيد.
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الصال ِة والزه ك ِاة وكان ِعند ر ِّب ِه م ْر ِض ّي ًا (( ﴾)55مريم)
( )54وكان ي ْأ ُم ُر أ ْهل ُه ِب ه
ويذكر هلم معها النصوص الكثرية من أحاديث النبي  التي تبي كيف كان  مهتام
بدعوة أقاربه إىل اهلل ،وكيف بدأ  باألقرب ،فاألقرب..
وقد حُضت ملسا من مالسه ذات يوم ،حتدث فيه عن تأثري زوجة الداعية يف نجاح
دعوته ،وكان من ضمن ما قاله( :)1إن من أعظم نعم اهلل تعاىل عىل من سلك سبيل الدعوة إىل اهلل
أن ُيرزق زوجة معينة حتمل معه مهومه وتعيش معه آماله وآالمه وطموحه ،بل وحتمل معه أعباء
دعوته ،ومن نظر يف سرية الرسول  يف أول أمر دعوته وموقف أم املؤمني األوىل السيدة خدجية
يعلم متام العلم ما يمكن أن تؤديه زوجة الداعية..
لقد كانت أمنا خدجية مدرسة بحق تتعلم فيها زوجات هذا الزمان كيف تكون الزوجة
احلقة.
إن مواقف خدجية كلها خالدة ،ويكفي موقفها من زوجها حينام أتاها خائفا بعد أول نزول
للوحي  ..لقد آمنت به فكانت أول املؤمني واملؤمنات ،وواسته بامهلا وأعانته بكريم معرشها
وحسن مشورهتا وكانت هي الصدر احلنون الذي يلقي عنده كل اهلموم والغموم وينفس فيه عن
نفسه مما يلقاه من أذى املرشكي وما سمع منها يوما كلمة تضجر أو تربم بل الرضا كل الرضا
واملعونة الصادقة بكل ما حتمل كلمة الصدق من معان.
لقد كانت خدجية أكرب من أن تعد مآثرها ،أو أن حتاط مفاخرها ..فال غرو أن أحبها
املصطفى حبا ل حيبه أحدً ا سواها ،وما زال يذكرها بعد موهتا باحلسنى..
***
ويف موقف آخر سمعته يتحدث عن دور املرأة يف الدعوة إىل اهلل ..وقد كان حديثه لبعض
املتشددين ممن كان حيمل تصورات خاطئة عن املرأة يف اإلسالم ،وكان من حديثه له قوله :ال تقل
( )1من مقال بعنوان (زوجة الداعية ..جندي مهول يف طريق الدعوة) نقال عن (املفصل يف فقه الدعوة إىل اهلل)
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هذا ..فمحمد  كان حيرتم املرأة ،ويعرف مكانتها ،ويعرف تأثريها الكبري يف الدعوة إىل اهلل..
وقد حفظ لنا تاريخ اإلسالم الكثري من الداعيات إىل اهلل عىل بصرية ممن تربوا عىل يدي النبي ،
أو عىل أيدي ورثة النبي :
منهن أم عامرة نسيبة بنت كعب التي كانت من املدافعي عن النبي  يوم أحد ،حدث
سعيد بن أِّب زيد األنصاري :أن أم سعد بنت سعد ابن الربيع كانت تقول :دخلت عىل أم عامرة
فقلت هلا :يا خالة ،أخربيني خربك .فقالت :خرجت أول النهار أنظر ما يصنع الناس ،ومعي
سقاء فيه ماء .فانتهيت إىل رسول اهلل  وهو يف أصحابه والدولة والريح للمسلمي .فلام اهنزم
املسلمون انحزت إىل رسول اهلل  فقمت أبارش القتال وأذب عنه بالسيف وأرمي عن القوس
حتى خلصت اجلراح إيل .قالت :فرأيت عىل عاتقها جرحا أجوف له غ ْور ،فقلت هلا :من أصابك
هبذا؟ قالت :ابن ق ِمئة ،أقمأه اهللّ .ملا ّ
وىل الناس عن رسول اهلل  أقبل يقول :د ّلوين عىل حممد،
نجوت إن نجا ،فاعرتضت له أنا ومصعب بن عمري وأناس ممن ثبت مع رسول اهلل ،
ال
ُ
عدو اهلل كانت عليه درعان)()1
فُضبني هذه الُضبة ،ولقد رضبته عىل ذلك رضبات ،ولكن ه

ومنهن زينب بنت عيل بن أِّب طالب حفيدة النبي  ،أمها فاطمة ،وجدها رسول اهلل
 شهدت مأساة كربالء ،ورأت استشهاد أبيها وأهلها ،واجهت ابن زياد األمري الطاغية
بشجاعة نادرة وهي أسرية ال متلك لنفسها وملن معها شيئا.
قال هلا زياد :احلمد هلل الذي فضحكم وقتلكم وأكذب أحدوثتكم .فقالت زينب :احلمد
هلل الذي أكرمنا بنبيه  وطهرنا من الرجس تطهريا ،ال كام تقول أنت ،إنام يفضح الفاسق
ويكذب الفاجر وهو غرينا واحلمد هلل ،فقال الطاغية :كيف رأيت صنع اهلل بأهلك؟ قالت :كتب
فتحاجون إليه ،فتختصمون
عليهم القتل ،فربزوا إىل مضاجعهم ،وسيجمع اهلل بينك وبينهم
ّ
عنده.
( )1سرية ابن هشام.
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ويف موقف آخر هلا يوم سيقت مع األرسى إىل يزيد بن معاوية قالت له :أظننت يا يزيد
أنه أخذ علينا بأطراف األرض وأكناف السامء فأصبحنا نساق كام تساق األسارى أن بنا هوان ًا عىل
اهلل وأن بك عليه كرامة؟ وتومهت أن هذا لعظيم خطرك ،فشمخت بأنفك ونظرت يف عطفيك
جذالن فرحا .إن اهلل أمهلك فهو قوله ﴿:وال ْحيسب هن ا هل ِذين كف ُرو ْا أنهام ُن ْمِيل هلُ ْم خ ْ ٌري ِّألن ُف ِس ِه ْم ِإنهام
ِ
ِ
اب ُّم ِهيٌ ﴾ (آل عمران ،)178 :وستعلم أنت ومن بوأك ومكّنك
ُن ْميل هلُ ْم ليزْ دا ُدو ْا ِإ ْث ًام وهلْ ُم عذ ٌ
من رقاب املؤمني إن كان احلكم ر ّبنا واخلصم جدّ نا وجوارحك شاهدة عليك أينا رش مكانا
وأضعف جندا.
***
ويف موقف آخر سمعته يقول :إن احلكمة تقتيض النظر يف موضوع الدعوة ،ألخذ الناس
باألول فاألول ،فقضايا العقيدة وأصول امللة والديانة تأِت يف املقام األول ،ألهنا إن ل تصح يف
العبد ،فلن جيدي فيه الصنيع احلسن والعمل الطيب ،قال تعاىلُ ﴿:ق ْل ه ْل ُنن ِّب ُئكُ ْم ِب ْاأل ْخ ِ
رسين
أعْام ًال ا هل ِذين ض هل س ْع ُي ُه ْم ِيف ْ
احلي ِاة الدُّ نْيا و ُه ْم ْحيس ُبون أ ههنُ ْم ُ ْحي ِس ُنون ُص ْن ًعا ُأول ِئك ا هل ِذين كف ُروا
ِ
ِ ِِ
ِ
يم هلُ ْم ي ْوم ا ْل ِقيام ِة وزْ نًا ﴾ (الكهف)105 - 103 :
ِبآيات ر ِّ ِهب ْم ولقائه فح ِبط ْت أعْام ُهلُ ْم فال ُنق ُ
ففي الدعوة كليات وجزئيات ،وواجبات ومستحبات وحمرمات ومكروهات ،وقضايا
كربى وصغرى ..كل جيب أن تعرف مواقعها وتوضع يف مواضعها.
لقد نبه  إىل هذه الناحية املهمة حي قال ملعاذ حي بعثه إىل اليمن( :إنك تأِت قوما من
أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن ال إله إال اهلل وأن حممدا رسول اهلل ،فإن هم
أطاعوا لك بذلك ،فأعلمهم أن اهلل افرتض عليهم َخس صلوات يف كل يوم وليلة ،فإن هم
أطاعوا لذلك ،فأعلمهم أن اهلل افرتض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فرتد عىل فقرائهم)()1

***
( )1رواه البخاري ومسلم.
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مكثت يف صحبة بديع الزمان مدة من الزمن إىل أن قىض اهلل بأن خيرج من تلك اجلبال
تاركا خلفه أمة من الناس تستنري باألنوار التي ورثها من نور النبوة.
بعد أن ل يبق بديع الزمان يف تلك اجلبال والقرى املحيطة هبا قررت أن أخرج منها التامسا
لوارث آخر ،وألنوار جديدة من أشعة شمس حممد .
يف الطريق وجدت نفس الرشطي الذي كان أول من التقيته ،ولكني وجدته بصورة خمتلفة
متاما ..لقد كان حيمل مسواكا يف يده ،وكانت أسنانه بيضاء تلمع بربيق الطهر ،وكانت قامته التي
أحنتها املقاصل قد اعتدلت ،فبدا أكثر شبابا ،وأوفر حيوية.
اقرتبت منه ،وقلت :ألست الذي أرسل هتديداته يل أول مقدمي هلذه البالد؟
التفت إيل ،وكأنه ل يعرفني ،وقال :كثريون يقولون ما تقول ..وأنا أعتذر لك كام أعتذر
هلم.
تعجبت من هذا التغري املفاجئ ،وقلت :لكأين بك لست الذي أرسل تلك التهديدات.
قال :لقد كانت نفيس األمارة بالسوء ..وعقيل املجادل املخادع ..وروحي التي نزلت
أسفل سافلي بعد أن أكرمها اهلل بأعىل عليي.
قلت :فام الذي طهر نفسك ،ومسح اخلداع عن عقلك ،ومأل بالطهر روحك؟
قال :تعال معي ..ألريكها ..فقد كانت هي سبب كل ما تراه من تغري.
رست معه يف دهاليز مظلمة ،خشيت فيها عىل نفيس إىل أن وصلنا إىل قبو مزود بكل
وسائل التسرت واحلامية ..دخلنا إليه ،وهناك أخرج صندوقا عتيقا ،أخرج منه أوراقا ملفوفة..
فتحها فإذا هبا رسائل النور..
ومن العجب العجاب أين وجدت أهنا املخطوطة التي سامهت يف كتابتها لنرش رسائل
النور..
التفت إيل ،واالبتسامة متأل حمياه ،وقال :لقد كانت هذه الرسائل هي املفتاح الذي فتح اهلل
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به عيل من شمس حممد  ما كان حمجوبا عني.
قلت :الكتب يف نرصة اإلسالم كثرية ..فكيف ل هتتد إال هبذه؟
قال :الكتب وحدها ال تكفي ..البد من الورثة الذين حيولون من املكتوبات واقعا ..ومن
الكلامت ثمرات يانعة يأكلها الناس حية ناضجة.
قلت :فقد عرفت كاتبها إذن.
قال :لقد من اهلل عيل بذلك ..وقد رأيت منه ما حولني إىل ما ترى.
قلت :فام رأيت؟
قال :أرسلني الضابط ملصادرة ما عند بديع الزمان من أوراق وكتب ،فذهبت ،وكنت
متصورا أن هذه املهمة مهمة خطرية ،وأنه سيصعب عيل يف تلك الغابات أن أجد ضالتي ..ولكن
بديع الزمان ـ وبمجرد أن وصلت إليه ـ حياين ،وكأين تلميذ من تالميذه ،ثم قدم يل ما عنده من
طعام ،ثم قدم يل هذه الرسائل ،وهو يقول يل بكل هدوء :لعلك جئت تبحث عن هذا.
قلت :لقد جئت أبحث عن رسائلك وكتبك.
قال :فخذها ..فكل ما تريده موجود هنا..
فرحت كثريا ..وأرسعت إىل الضابط أبرشه بأين استطعت يف ملح البرص أن أقوم باملهمة
التي كلفني هبا..
حثني الضابط عىل القراءة اجليدة ملا كتب يف تلك الرسائل ..بل أعطاين عطلة ألجل
ذلك ..قال يل حينها :إياك أن يمر عليك أي حرف دون أن متعن يف قراءته ،ويف حماولة فهم ما
فيه..
فعلت ما طلبه مني بدقة ..وقد كان ذلك سبب ما تراين فيه.
قلت :فامذا فعل الضابط بعد رآك قد عدت إليه بغري الوجه الذي ذهبت به ..أل يفطن
لتغريك؟
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قال :بىل ..لقد فطن له ..وقد رقاين بسببه.
قلت :ما باله؟ ..أأصابته عدوى بديع الزمان؟
قال :لو ل تصبه ل يرسلني ..لقد أرسلني يف الظاهر ألعاقب اإلمام ،ولكنه يف الباطن ل
يرد مني إال أن أصري تلميذا من تالميذه(.)1

( )1ذكر النوريس ما يدل عىل هذا ،فقال( :ل يتمكن أعداء رسائل النور املتسرتون أن يتحملوا تلك الفتوحات النورية،
فنبهوا املسؤولي يف الدولة ضدنا وأثاروهم علينا ،فأصبحت احلياة  -مرة أخرى  -ثقيلة مضجرة ،إالّ أن العناية اإلهلية جتلت
عىل حي غرة ،حيث أن املسؤولي أنفسهم  -وهم أحوج الناس إىل رسائل النور  -بدأوا فعالً بقراءة الرسائل املصادرة بشوق
تلي قلوهبم وجتعلها جتنح إىل جانبها .فتوسعت بذلك
واهتامم ،وذلك بحكم وظيفتهم .واستطاعت تلك الرسائل بفضل اهلل أن ّ
دائرة مدارس النور ،حيث أهنم بدأوا بتقديرها واإلعجاب هبا بدالً من جرحها ونقدها .فأكسبتنا هذه النتيجة منافع مجة ،إذ هي
خري مائة مرة ممّا نحن فيه من األرضار املادية ،وأذهبت ما نعانيه من اضطراب وقلق) (انظر :اللمعات.)394:
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سابعا ـ القائد
بعد أن خرجت من (بارال) وجباهلا الشاخمة قصدت بلدة عجيبة ال أزال إىل اآلن أستغرب
كيف دخلت إليها ،وال كيف خرجت منها ..لقد كانت أشبه باحللم ..بل لعلها كانت املدينة
الفاضلة التي حلم هبا مجيع الفالسفة واملفكرون ،ول يستطع بناءها إال حممد . 
قلنا :ما اسمها؟
قال :ل يتح يل أن أعرف عنها إال ما سأقصه عليكم..
يف شارع من شوارع تلك املدينة  ..وأنا يف رشودي لقيت رجال شابا ممتلئا قوة وشبابا
حيييني بأدب ،ويقول :أرى أنك غريب هبذه البالد ..فإن احتجت إىل يشء ،فاطلبني ،فكل الناس
يعرفونني يف هذه البلدة..
قل هلم( :أوصلوين إىل حممد املهدي( ..))1قل هذه الكلمة فقط ،لتجد نفسك أمامي،
وجتد كل مطالبك حمققة.
تعجبت من هذا املوقف الشهم ،وقلت من غري أن أشعر :ممن ورثت هذا السلوك
العظيم؟
قال :من اإلنسان الكامل.
قلت متعجبا :اإلنسان الكامل!؟
قال :أجل ..ألست تبحث عنه؟
قلت :بىل ..لقد قطعت يف سبيل البحث عنه الفيايف والقفار..
قال :فهل وجدته؟

( )1أشري به إىل املخلص املوعود به يف مجيع امللل ،وأنبه إىل أين ال أقصده بالضبط ،ألنه الوارث الكامل لرسول اهلل ،
وإنام أشري إىل ناحية من نواحي وراثته ،وهي القيادة العادلة الرشيدة.
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قلت :وجدت بعض ورثة حممد ..وكلهم خيرب أن حممدا هو اإلنسان الكامل.
قال :صدقوك فيام أخربوك ..فام عرفت منهم؟
قلت :لقد عرفت حممدا العارف ،وحممدا العابد ،وحممدا الزاهد ،وحممدا الورع ،وحممدا
اإلمام.
قال :فاصحبني لتعرف حممدا القائد.
قلت :وهل كان حممد قائدا؟
قال :لن يكتمل اإلنسان الكامل حتى يكون له حظ من القيادة ..وحظ من النجاح فيها.
قلت :فمن أين تعلمت علوم القيادة حتى تعرفني بمحمد القائد؟
قال :من حممد  ..فهو اإلنسان الذي استطعت من خالل التعلم من مدرسته أن أحول
هذه املدينة إىل أسعد مدن األرض ،وأكثرها استقرارا ،وأوفرها عدالة.
قلت :ألك سلطة يف هذه املدينة خولت لك ذلك؟
قال :أنا أمري هذه املدينة ..وقد رضيني أهلها صغارهم وكبارهم من غري أن أطلب منهم
ذلك.
قلت :فام الذي رغبهم فيك؟
قال :تلك قصة طويلة ..وهلا عالقة بمحمد  ..وال يليق أن أحدثك عنها هنا ..تعال
معي إىل البيت ،وسأحدثك منها ما تقر به عينك ،وتعلم أن حممدا  هو القائد الوحيد الذي
اكتمل له من فن القيادة ما ل يكتمل لغريه.
***
التفت الوارث إلينا ،وقال :لقد كان (حممد املهدي) هو الوارث السابع الذي تعلمت منه
علم اليقي بأن حممدا  هو الرجل القائد الذي استطاع أن يؤسس دولة األجساد ،كام كان اإلمام
الذي استطاع أن يؤسس دول األرواح.
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رست مع حممد املهدي إىل بيته ..وقد استغربت عندما أدخلني بيتا متواضعا بسيطا،
فقلت :أهذا بيتك!؟ ..لقد ذكرت يل أنك أمري هذه البلدة.
قال :أجل ..وما عالقة ذلك ببيتي؟
قلت :عهدي ببيوت القادة والساسة من أكثر البيوت رفاهية ..فالقائد ال يمكن أن يفكر
إال يف بيت مكيف مملوء بالزينة والزخارف.
قال :أل أقل لك بأن مصدر قيادِت وراثة من حممد ؟ ..فهل كان ملحمد  من البيوت
ما ذكرت؟
قلت :الوضع خمتلف متاما ..نحن اآلن يف عرص آخر.
قال :إن ما تقوله هو احلجاب األعظم الذي زور وراثة رسول اهلل  ..نعم الزمن زمن
آخر ..ولكن البرش هم عي البرش.
يف عهد رسول اهلل  كان القيارصة واألكارسة ،وكان هلم من النعيم ما ل يكن مللوك هذا
الزمان ورؤسائه ..فهل ترى حممدا  تأسى هبم ،أم تأسى باحلقيقة التي طلب منه أن يكون
عليها.
قلت :لقد ريض حممد لنفسه هذه احلياة ..وهو ل يوجبها عىل غريه.
قال :من أراد أن يرث حممدا يف قيادته ،فعليه أن حييا حياته.
قلت :إنك تكلف القادة عنتا.
قال :أصدقك القول ..أنا ل أصل إىل القيادة إال من هذا الطريق..
قلت :كيف ذلك؟
قال :لقد رأيت قومي يتصارعون يف انتخابات متأل أجواءهم بالبغضاء واحلقد والقطيعة..
فنأيت عن كل ذلك ..واخرتت أن أصل إىل الناس باألسلوب الذي وصل به حممد ..
وقد استطعت أن أصل من خالله إىل القيادة التي حلمت هبا أحزاب ضخمة ..ورشكات
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كربى ..وعصبيات عريقة.
قلت :فكيف وصلت إىل ذلك؟
قال :لقد رحت أبحث يف تاريخ البرشية عن أمهر قائد استطاع أن ينجح يف أقل مدة يف
حتقيق ما عجز غريه عن حتقيقه.
قلت :ل؟
قال :ألسلك سلوكه ..وأحتقق بالقيادة الناجحة التي طاملا حلمت هبا.
قلت :فام وجدت؟
قال :لقد وجدت القيادة بكامهلا ومجاهلا وترفعها تأبى إال أن تكتمل يف حممد ..
قلت :فقد استغللت تعرفك عليه يف الوصول إىل ما هفت إليه نفسك.
قال :عندما عرفته زهدت يف القيادة ..لكنها جرت خلفي ..وأبت إال أن أكون قائدا.
قلت :كيف ذلك؟
قال :ال تستعجل ..فام تعلم من استعجل ..هيا معي إىل البيت لرتتاح ..ويف الغد إن شاء
اهلل سنزور املدينة ..وسأخربك عن كيفية استثامري لقيادة النبي  واستنانني هبا ..ولتعلم مدى
النجاح الذي حيققه من أحيا هذه السنة.

السياسة
بت تلك الليلة يف بيت حممد املهدي ..يف اجلناح الذي خصصه للضيوف ..ول أكن
الوحيد فيه ،بل كان معي ناس من خمتلف األوطان واملشارب واملذاهب ..وكان حممد املهدي
يقدم هلم من اخلدمات ما يمأل قلوهبم حمبة له وإعجابا به.
سألته عن رس ترصفه هذا ،فقال :هذه سنة من سنن رسول اهلل  يف احلياة ،ويف القيادة..
فالقائد هو الذي خيالط الناس ويعرف حاجاهتم وخيدمهم ،لتكون طاعتهم له طاعة متولدة عن
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حمبة ،ال عن خوف ورهبة.
لقد كان  يعترب االحتجاب عن الرعية نوعا من االستبداد ،وكان يقول يف ذلك( :من
واله اهلل شيئ ًا من أمور املسلمي ،فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم ،احتجب اهلل دون
حاجته وخلته وفقره يوم القيامة)()1

وهلذا كان من السهل عىل أي أحد من الناس مقابلة رسول اهلل  واجللوس معه ..لقد
وصف بعضهم رسول اهلل  ،فقال( :واهلل ما كان رسول اهلل  تغلق دونه األبواب ،وال يقوم
دونه احلجاب ،وال يغدى عليه باجلفان ،وال يراح هبا عليه ،ولكنه كان بارزا ،من أراد أن يلقى نبى
اهلل  لقيه ،كان جيلس عىل األرض ،ويطعم ويلبس الغليظ ،ويركب احلامر ،ويردف خلفه،
ويلعق يده)()2

ووصفه آخر ،فقال :كانت يف رسول اهلل  خصال ليست يف اجلبارين ،كان ال يدعوه
أمحر ،وال أسود ،إال أجابه ،وكان ربام وجد مترة ملقاة فيأخذها ،فريمي هبا إىل فيه ،وإنه ليخشى
أن تكون من الصدقة ،وكان يركب احلامر عريا ،ليس عليه شئ)()3

وقد أشفق الصحابة عىل رسول اهلل  مما يصيبه من تلك املخالطة ،فطلبوا منه أن يتخذوا
له حمال خاصا ،فأبى ..قال العباس :يا رسول اهلل إين أراهم قد آذوك ،وآذاك غبارهم ،فلو اختذت
عريشا تكلمهم فيه ،فقال رسول اهلل ( :ال أزال بي أظهرهم يطئون عقبى وينازعوين ثوِّب،
ويؤذيني غبارهم ،حتى يكون اهلل هو الذي يرمحني منهم)()4

رست مع حممد املهدي إىل مقر حكمه عىل سيارته اخلاصة ..والتي ل يكن هلا من الشارة
ما كان لسيارات القادة والزعامء ..بل كانت بسيطة ،وكان يقودها بنفسه.
( )1رواه أبو داود ،والرتمذي.
( )2رواه أمحد يف الزهد ،وابن عساكر.
( )3رواه ابن سعد.
( )4رواه ابن إسحاق الزجاجي يف تارخيه.

339

كان ملقر احلكم جناحان ،كتب عىل أحدمها (اهليئة الدستورية) ،وكتب عىل الثاين (ملس
الشورى) ،سألت حممدا املهدي عنهام ،فقال :لقد استننت بسنة رسول اهلل  يف إقامة احلكم عىل
هاتي الدعامتي الكبريتي :دعامة الدستور ،ودعامة الشورى ،فال يمكن للعدالة أن تقوم من
دوهنام.
قلت :للعدالة هيئات كثرية ..فكيف اخترصهتا يف هاتي؟
قال :للعدالة قواني نظرية تنطلق منها ،وهي التي يتشكل منها الدستور ،وهلا تطبيقات
عملية ،وهي التي تستدعي استشارة أهل االختصاص.
لقد أشار رسول اهلل  إىل كلتا الدعامتي ،فقال( :أوصيكم بتقوى اهلل والسمع والطاعة
وإن أمر عليكم عبد حبيش ،فإنه من يعش منكم بعدى ،فسريى اختالفا كثريا فعليكم بسنتى
وسنه اخللفاء املهديي الراشدين متسكوا هبا وعضوا عليها بالنواجذ)( ،)1ففي هذا احلديث ذكر
رسول اهلل  سنته باعتبارها املرجع األعىل ،والذي يمثل الدستور ،وذكر سنن اخللفاء
الراشدين( )2وهي متثل اآلراء البرشية السديدة التي ختدم الدستور ،وتوفر املناخ الصالح لتطبيقه.
الدستور:
دخلت مع حممد املهدي إىل ما يسمى بـ (اهليئة الدستورية) ،فرأيت نفرا من الناس كل
منهم حيمل ملفا ،وبيده قلم أمحر ،وكأنه أستاذ يصحح أوراق اإلمتحان ،سألت حممدا عن هؤالء،
فقال :هذه هي اهليئة الدستورية ..ونحن نعرض عليها كل ما نريد تنفيذه يف هذه البلدة ،وهي
تقوم بمراجعته لرتى مدى مناسبته مع العقد الذي تعاقدنا عىل تنفيذه مع هذا املجتمع ..فإن رأت
انسجامه معه وافقت عليه ،وإن رأت خمالفته شطبت عليه ،ومنعتنا من تنفيذه.
قلت :متنعك ،وأنت احلاكم العام من تنفيذه!؟
( )1رواه أمحد وأبو داود والرتمذي واحلاكم وابن ماجة.
( )2باملفهوم النبوي ،ال باملفهوم التارخيي.
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قال :أجل ..إن هذه اهليئة هي أعىل هيئة يف البلد ،وال يمكن ألحد أن خيالفها إال إذا
أخطأت يف فهمها للدستور ،فيصحح هلا فهمها ،أو يناقشها فيام فهمته.
رفعت رأيس إىل أعىل القاعة ،فرأيت الفتة كتب عليها (القانون فوق اجلميع) ،فقلت له:
لقد كنت تزعم أنك ل تستمد قيادتك إال من حممد ..وها أنت ذا تضع هذا الشعار ..وهو شعار
أنتجته هذه احلضارة ..ول تعرفه حضارة حممد.
قال :ال ..أنت ختطئ يف ذلك خطأ مجا ..لقد كان حممد  هو صاحب القواني والدساتري
العادلة ..ول حيكم فيام أتيح له أن حيكم فيه إال بتلك القواني ..ول يسن ألمته أن حتكم إال بام رشع
هلا من قواني.
سأذكر لك بعض الشواهد التي تبي لك أن حممدا  ل يكن يرجع يف حياته القيادية إال
ملا متليه القواني العادلة(..)1
سأبدأ لك من األول ،لتعرف أن حممدا  ل يبدأ حياته القيادية إال وفق ما متليه القواني
العدالة.
أنت تعلم أن املدينة التي بدأ فيها رسول اهلل  بمامرسة مهامه كأول حاكم مسلم هي
املدينة املنورة.
وبام أن القواني العدالة تقتيض االتفاق بي الرعية وراعيها عىل املبادئ التي يتم عىل
أساسها احلكم ،واحلاكم العادل ال يرىض أن حيكم إال عىل أساس ذلك االتفاق ،فقد سن رسول
اهلل  يف هذه الناحية هذا النوع من القواني أو العقود.
ولعل أدل دليل عىل ذلك ما حصل يف بيعة العقبة األوىل ..لقد كانت تلك البيعة هي النواة
التي حددت قواعد األخالق االجتامعية العامة التي تعترب األساس ملجتمع فاضل.
وكانت بيعة العقبة الثانية بداية االضطالع بمسئوليات احلكم الفعلية بالنسبة للرسول 
( )1استفدنا الكثري من املعلومات املرتبطة بالقواني يف حياة النبي  من كتاب (اإلسالم والدستور)
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بام تضمنته من رشوط تتعلق بالنرصة واحلرب ،وما تم بعدها من تعيي النقباء االثني عرش.
وهلذا ،فإن اضطالع الرسول  بمهامه بوصفه رئيسا للدولة يعترب واقعة تعني االلتزام
برشوط الدولة من قبل األنصار.
وكذلك فإن البيعتي تعتربان واقعتي دستوريتي يف العهد النبوي ،بل من أهم الوقائع
الدستورية يف هذا العهد ،ألهنام نقطة االنطالق يف إنشاء الدولة اإلسالمية.
قلت :إن الدستور ال يمكن إطالقه إال عىل قواني ذات طابع خاص ،ول يتعرف عىل هذا
إال بعد قرون كثرية ..فكيف تزعم أن ذلك حصل يف تينك البيعتي؟
قال :أرى أنك مهتم هبذا اجلانب.
قلت :أجل ..إن كل من يعنيه شأن العدالة ُّيتم هبذا اجلانب ..فال يمكن أن تقوم العدالة
من غري قواني تضبط املجتمع ،وتضبط قادة املجتمع.
قال :فام الرشوط التي ينبغي توفرها يف الدستور ليصري دستورا؟
قلت :إن أي دستور ينبغي أن يبي :ملن احلكم؟ ..وما حدود ترصفات الدولة؟ ..وما
احلدود التي تعمل سلطات الدولة يف حيزها؟ ..وما الغاية التي تقوم ألجلها الدولة؟ ..وكيف
تؤلف احلكومة لتسري نظام الدولة؟ ..وما الصفات التي يتحىل هبا القائمون بأمر احلكومة؟..
وماذا يكون يف الدستور من أسس املواطنة؟ ..وبأي طريق يصبح الفرد عضوا يف كيان الدولة؟..
وما احلقوق الرئيسة ملواطني الدولة؟ ..وما حقوق الدولة عىل املواطني()1؟
قال :لقد ذكرت لك أن تينك البيعتي كانتا األساس الذي قامت عليه الدولة اإلسالمية
العادلة ..وقد تضمنت تلك البيعة بجملها القصرية مجيع ما تنتظمه الدساتري العادلة.
لقد تضمنت األساس الذي تقوم عليه الدولة اإلسالمية ،واملجتمع اإلسالمي ،وهو
توحيد اهلل عز وجل بمفهومه الشامل ..وهذا األساس هو أهم املسائل الدستورية للدولة
( )1انظر :تدوين الدستور اإلسالمي ،أبو األعىل املودودي يف كتابه ،ص .76 - 21
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اإلسالمية ..وهو املنطلق الذي تنطلق منه مجيع سلوكاهتا.
لقد جاء ذلك يف نص البيعة األوىل ،ففي احلديث( :بايعنا رسول اهلل  ليلة العقبة األويل
عىل أن ال نرشك باهلل شيئا)1()..

وتضمنت حقوق الدولة عىل املواطني ..وذلك يف قوله  يف بيعة العقبة الثانية:
(تبايعوين عىل السمع والطاعة يف النشاط والكسل والنفقة يف العرس واليرس ،وعىل األمر
باملعروف والنهي عن املنكر ،وأن تقوموا يف اهلل ال ختافون لومة الئم ،وعىل أن تنرصوين فتمنعوين
ـ إذا قدمت عليكم ـ مما متنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم)()2

وتضمنت حقوق املواطني عىل الدولة ممثلة يف شخص رئيسها رسول اهلل  ،وقد ورد
ذلك يف قول الرسول ( :بل الدم الدم ،واهلدم اهلدم ،أنا منكم وأنتم مني ،أحارب من حاربتم،
وأسال من ساملتم)()3

وتضمنت البيعة الثانية تعيي النقباء االثني عرش عن طريق اختيار األنصار هلم ،ويف هذا
تطبيق ملبدأ الشورى يف اختيار األشخاص ،حيث ترك الرسول  ذلك لألنصار ،ومبدأ
الشورى من املبادئ الدستورية الرئيسة يف النظام العادل.
وتضمنت البيعة الثانية تنظيم وحتديد أطراف املعاهدة التي عىل أساسها ستنشأ الدولة،
فرسول اهلل  نائب عن قومه ،والنقباء نائبون عن قومهم ،قال رسول اهلل  للنقباء( :أنتم عىل
قومكم بام فيهم كفالء ،ككفالة احلوارين لعيسى بن مريم ،وأنا كفيل قومي)()4

وقد نتج عن البيعتي إجياد اجلو واملكان املالئمي لنرش دين اهلل والدعوة إليه ..وهذان
األمران مها الغاية التي قامت ألجلهام الدولة اإلسالمية ،ومن املعروف أن حتديد الغاية التي تقوم
( )1رواه البخاري ومسلم.
( )2رواه أمحد ،واحلاكم.
( )3رواه أمحد وابن إسحق.
( )4رواه ابن إسحق.
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ألجلها أي دولة من املسائل الدستورية الرئيسة.
قلت :فقد أسس حممد زعامته ألهل املدينة عىل بيعة منهم له ،ورىض منهم به حاكام
عليهم؟
قال :أجل ..فام كان للحاكم العادل أن يرىض بأن يستبد باألمر من دون أهله.
قلت :ولكن الكثري يأتون هبذا الطريق ..يطلبهم الشعب ،ويقبل أيدُّيم طمعا يف أن
حيكموه ،فإذا حكموه ولوا ظهرهم له.
قال :أولئك أهل االستبداد واجلور ..أما حممد  ،فكان أرفع من ذلك ..لقد كان أول
ما بدأ به توليه حلكم املدينة التي سلمت نفسها له عن رغبة وطيبة نفس أن وضع الدستور العادل
الذي حيكمها من خالله.
قلت :وضع حممد دستورا ألهل املدينة!؟
قال :أجل ..لقد كتب حممد  عند دخوله املدينة وثيقة تنظم العالقات بي سكان الدولة
اجلديدة ،هي بال شك وثيقة دستورية بالغة األمهية ،بام احتوته من تنظيامت عادة ما تكون الدولة
الناشئة يف حاجة هلا ،إضافة إىل متيزها بصياغة قانونية شاملة ودقيقة ،ال مال لالختالف حول
مفهومها وتطبيقها.
وهي تعد أهم واقعة دستورية يف العهد النبوي(..)1
قلت :لقد شوقتني إليها ،فحدثني حديثها.
قال :لقد علقنا هذه الوثيقة يف هذه القاعة ،ونحن نستمد منها كل ما نحتاجه فيام يرتبط
بالدستور ..تعال معي.
( )1تناولت هذه الوثيقة بالدراسة من الناحية السياسية الكثري من الكتب ،منها :د .حممد محيد اهلل :مموعة الوثائق
السياسية يف العهد النبوي واخلالفة الراشدة ،د .حممد سليم العوا :النظام السيايس للدولة اإلسالمية ،د .منري البياِت :الدولة
القانونية والنظام السيايس اإلسالمي ،د .عون الرشيف قاسم :دبلوماسية حممد ،د .أمحد محد :اجلانب السيايس يف حياة
الرسول ..وغريهم.
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رست معه ،فأراين الوثيقة ..وراح يقرؤها عيل بصوت ممتلئ باخلشوع ،وكأنه صحاِّب من
الصحابة عاش كتابتها ،فهو يسرتجع ذكريات ذلك الزمن (. )1
بعد أن انتهى من قراءة الوثيقة بادرته قائال :إن أكثر ما ورد يف هذه الوثيقة مما يرتبط بذلك
العرص ،فكيف استفدتم منه؟
قال :إن هذا يستدعي أن تفقه أرسار الدستور وروحه.
قلت :فحدثني عن ذلك.
قال :لن يتحدث عن الدستور إال أعضاء اهليئة الدستورية ،ولذلك سأتركك هلم،
ليرشحوا لك ما فهموه منها ،وما يمكن أن نستوعبه يف حياتنا منها ليكون حكمنا إرثا من إرث
النبوة ،وسنة من سننها.
تقدم ِّب حممد املهدي إىل أعضاء اهليئة الدستورية ،وقال :إن هذا الرجل يريد أن يعرف
عالقة الدستور النبوي بالدستور الذي تسري عليه هذه البلدة ،ويريد أن يرى مبلغ اإلنسانية الذي
تضمنه دستور النبوة.
قال رجل من اهليئة :نعم ما يطلبه هذا الرجل ..فليجلس ..وسنرشح له ما استفدناه من
دستور النبوة.
جلست ،فقال الرجل :إن أول ما استفدناه من هذه الوثيقة املباركة ما ورد يف مادهتا الثانية
من أن سكان املدينة (أمة واحدة من دون الناس) ..وهي بذلك تشري إىل أن املسلمي مجيعا
( )1تعرض الدكتور أكرم ضياء العمري يف كتابه السرية النبوية الصحيحة لدراسة طرق ورود الوثيقة ،وقال( :ترقى
بمجموعها إىل مرتبة األحاديث الصحيحة) وبي أن أسلوب الوثيقة ينم عن أصالتها (فنصوصها مكونة من كلامت وتعابري
كانت مألوفة يف عرص الرسول  ، ثم قل استعامهلا فيام بعد حتى أصبحت معلقة عىل غري املتعمقي يف دراسة تلك الفرتة،
وليس يف هذه الوثيقة نصوص متدح أو تقدح فرد ًا أو مجاعة ،أو ختص أحد ًا باإلطراء أو الذم؛ لذلك يمكن القول بأهنا وثيقة
أصلية وغري مزورة ،ثم إن التشابه الكبري بي أسلوب الوثيقة وأساليب كتب النبي  يعطيها توثيق ًا آخر (انظر :السرية النبوية
الصحيحة ( )275/1للعمري)
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مهاجرُّيم وأنصارهم ومن تبعهم ،ممن حلق هبم وجاهد معهم أمة واحدة ،من دون الناس.
وهذا يشء جديد كل اجلدّ ه يف تاريخ احلياة السياسية يف جزيرة العرب ،إذ نقل الرسول
 قومه من شعار القبلية ،والتبعية هلا إىل شعار األمة ،التي تضم كل من اعتنق الدين اجلديد،
فقد قالت الصحيفة عنهم أهنم (أمة واحدة) ،وقد جاء به القرآن الكريم تأييد ذلك ،قال تعاىل﴿:
احد ًة وأنا ربكُ م فات ُهق ِ
و ِإ هن ه ِذ ِه ُأم ُتكُ م ُأم ًة و ِ
ون﴾ (املؤمنون)52:
ُّ ْ
ه ْ ه
وهبذا االسم الذي أطلق عىل مجاعة من املسلمي واملؤمني ومن تبعهم من أهل املدينة،
اندمج املسلمون عىل اختالف قبائلهم يف هذه اجلامعة التي ترتبط بينها برابطة اإلسالم ،فهم
يتكافلون فيام بينهم ،وهم ينرصون املظلوم عىل الظال ،وهم يرعون حقوق القرابة ،واملحبة،
واجلوار.
لقد انصهرت طائفتا األوس واخلزرج يف مجاعة األنصار ،ثم انصهر األنصار واملهاجرون
يف مجاعة املسلمي ،وأصبحوا أمة واحدة تربط أفرادها رابطة العقيدة ،وليس الدم ،فيتحد
شعورهم وتتحد أفكارهم وتتحد قبلتهم ووجهتهم ،ووالؤهم هلل وليس للقبيلة ،واحتكامهم
للرشع وليس للعرف ،وهم يتاميزون بذلك كله عىل بقية الناس (من دون الناس)
قلت :وعيت هذا ،فام الذي أفادكم يف دستور هذه البلدة؟
قال :لقد كانت هذه البلدة مشغولة بالرصاع العرقي ..فكان لكل قبيلة أو طائفة من الناس
من القواني ما تستعيل به عىل غريها ..وقد دعانا النظر يف هذه الصحيفة إىل أن نخلص دستورنا
من كل ما يمكن أن يؤدي إىل أي عنرصية بغيضة ..فال يمكن أن تقوم العدالة عىل العنرصية.
قلت :فامذا فعلتم؟
قال :لقد استننا بسنة النبي  يف هذا ..فرحنا نؤاخي القبائل بعضها ببعض ،واألفراد
بعضهم ببعض ..لقد كان أول ما فعله حممد  عند قدومه للمدينة املنورة هو مؤاخاته بي
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األنصار واملهاجرين(.)1
وقد ساهم ذلك النظام الذي أسسه رسول اهلل  يف ربط األمة بعضها ببعض ،فقد أقام
الرسول  هذه الصلة عىل أساس اإلخاء الكامل بينهم ..وهو إخاء تذوب فيه عصبيات
اجلاهلية ،فال محية إال لإلسالم ،وأن تسقط فوارق النسب واللون والوطن ،فال يتأخر أحد أو
يتقدم إال بمروءته وتقواه.
وقد جعل الرسول  هذه األخوة عقد ًا نافذ ًا ال لفظ ًا فارغ ًا ،وعمال يرتبط بالدماء
واألموال ،ال حتية تثرثر هبا األلسنة وال يقوم هلا أثر.
وكانت عواطف اإليثار واملواساة واملؤانسة متتزج يف هذه األخوة ومتأل املجتمع اجلديد
بأروع األمثال.
قلت :فهل استطعتم إحياء تلك القيم النبيلة التي سادت يف املجتمع الذي أسسه حممد؟
قال :أجل ..إن حممدا  ترك لنا كل الوسائل التي يمكننا أن نستنبت هبا من جديد تلك
القيم النبيلة التي زرعها يف حياته.
لقد رحنا نستعملها واحدا واحدا ..وننرش بي الرعية الوعي بقيمة األخوة واالحتاد
هلل ِ
مجيع ًا وال تف هر ُقوا
والتضامن ..وراح خطباؤنا يلهجون بمثل قوله تعاىل ﴿:واعْت ِص ُموا ِبح ْب ِل ا هِ
هلل عل ْيكُ ْم ِإ ْذ كُ ْن ُت ْم أعْدا ًء فأ هلف ب ْي ُق ُل ِ
وبكُ ْم فأ ْصب ْح ُت ْم ِبنِ ْعم ِت ِه ِإ ْخوان ًا وكُ ْن ُت ْم عىل
وا ْذكُ ُروا ِن ْعمت ا هِ
هلل لكُ ْم آي ِات ِه لع هلكُ ْم ْهتتدُ ون﴾ (آل عمران،)103:
ي ا هُ
شفا ُح ْفر ٍة ِمن الن ِهار فأنْقذكُ ْم ِمنْها كذلِك ُيب ِّ ُ
( )1وروي أنه  آخى بي املسلمي يف مكة قبل اهلجرة عىل احلق واملواساة ،فآخى بي محزة وزيد بن حارثة ،وبي
أِّب بكر وعمر ،وبي عثامن بن عفان ،وعبد الرمحن بن عوف ،وبي الزبري بن العوام وعبد اهلل بن مسعود ،وبي عبيدة بن احلارث
وبالل احلبيش ،وبي مصعب بن عمري وسعد بن أِّب وقاص ،وبي أِّب عبيدة بن اجلراح وسال موىل أِّب حذيفة ،وبي سعيد بن
زيد بن عمرو بن نفيل وطلحة بن عبيد اهلل ،وبينه وبي عيل بن أِّب طالب.
ويعترب البالذري (ت 276هـ) أقدم من أشار إىل املؤاخاة املكية ،وقد تابعه يف ذلك ابن عبد الرب (ت463هـ) دون أن
يرصح بالنقل عنه ،كام تابعهام ابن سيد الناس دون الترصيح بالنقل عن أحدمها.
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ض ِ
مجيع ًا ما أ هل ْفت ب ْي ُق ُل ِ ِ
وقوله تعاىل ﴿:وأ هلف ب ْي ُق ُل ِ ِ
وهب ْم ل ْو أنْف ْقت ما ِيف ْاأل ْر ِ
هلل
وهب ْم ول ِك هن ا ه
ِ
يم﴾ (ألنفال ،)63:وقوله تعاىلِ ﴿:إنهام ا ُْملؤْ ِم ُنون ِإ ْخو ٌة فأ ْص ِل ُحوا ب ْي
أ هلف ب ْين ُه ْم ِإ هن ُه ع ِزيزٌ حك ٌ
محون﴾ (احلجرات)10:
أخو ْيكُ ْم وات ُهقوا ا ه
هلل لع هلكُ ْم ُت ْر ُ
وبمثل قوله ( :ال تباغضوا وال حتاسدوا وال تدابروا ،وكونوا عباد اهلل إخوانا ،وال حيل
ملسلم أن ُّيجر أخاه فوق ثالثة أيام)( ..)1وبمثل قوله ( :املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال
ُيسلمه( )2ومن كان يف حاجة أخيه كان اهلل يف حاجته)()3

قلت :فام أثمرت اخلطب ..عهدنا هبا أهنا ال تثمر إال الرساب!؟
قال :ذلك عندما تكون اخلطب جوفاء ..وعندما ينأى اخلطباء بأنفسهم عن املعاين التي
خياطبون الناس هبا ..وعندما يكون احلكام يف واد ورعيتهم يف واد ثان ..عند كل ذلك تكون
اخلطب جوفاء..
أما نحن ،فقد حولناها بفضل اهلل حية ممتلئة حياة.
قلت :كيف ذلك ..ما أصعب ذلك؟
قال :لقد استننا بسنة النبي  يف ذلك ،فراح اجلهاز احلاكم بجميع أعضائه يعطي القدوة
الصاحلة للمجتمع يف ذلك ..فراح املجتمع كله يسري سرية حكامه.
قلت :فقد طبقت ما يقال من أن الناس عىل دين ملوكهم.
قال :بل طبقنا سنة نبينا  ..وقد صدقنا يف تطبيقنا ..وربطنا الرعية بنيبنا قبل أن نربطهم
بأشخاصنا ،بل اعتربنا أنفسنا نوابا للنبي  ووكالء عنه ..فلذلك راحت الرعية تسلم لنا زمام
الطاعة ،ورحنا نسلم زمام الطاعة لنبينا.

( )1رواه البخاري.
( )2أي ال يرتكه مع من يؤذيه ،وال فيام يؤذيه ،بل ينرصه ويدفع عنه.
( )3رواه البخاري.
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تقدم رجل ثان ،وقال لألول :حسبك ما ذكرت ..دعني أحدثه عن بنود أخرى ..وما
استفادته هذه املدينة منها.
قال ذلك ،ثم اقرتب مني ،وقال :أنت تعلم أن هذه املدينة متعدد األديان واملذاهب
والطوائف؟
قلت :أعلم ذلك ،فكيف عاجلتم هذا التعدد؟
قال :بام عالج به  التعدد الذي كان موجودا يف املدينة املنورة عندما قدم إليها ..لقد
نصت مواد كثرية من دستور النبي  عىل هذا.
أشار الرجل إىل بنود أخرى ،وقال :هذه البنود حتل مشكلة التعدد الطائفي ..لقد اعتربت
الصحيفة اليهود جزءا من مواطني الدولة اإلسالمية ،وعنرص ًا من عنارصها ..انظر ما ورد يف
الصحيفة يف (املادة ( :)16وأن من تبعنا من ُّيود ،فإن له النرص واألسوة ،غري مظلومي ،وال
متنارص عليهم) ،ثم زاد هذا احلكم إيضاحا يف املادة ( )25وما يليها ،حيث نص فيها رصاحة
بقوله( :وإن ُّيود بني عوف أمة مع املؤمني)..
إن هذه البنود مجيعا تبي أن رسول اهلل  اعترب أهل الكتاب الذين يعيشون يف أرجاء
الدولة اإلسالمية مواطني عاديي.
قلت :ولكنه ذكر أهنم طائفة قائمة بذاهتا.
قال :هذا عالج آخر للتعدد ..فاإلسالم يرتك احلرية الدينية وما يرتبط هبا لكل طائفة من
الطوائف ،فال يتدخل إال إذا تطلبت العدالة ذلك.
قلت :تقصد حكم الطوائف لنفسها؟
قال :أجل ..فلكل طائفة ما يمليه عليه دينها من قواني ..وبام أن اإلسالم حيرم اإلكراه يف
الدين ،فإنه حيرم ـ كذلك ـ اإلكراه عىل خمالفة ما يقتضيه الدين من أحكام إال إذا انتقلت من العدل
إىل اجلور ..وحينذاك يقف اإلسالم يف نرصة املظلوم ضد ظامله.
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قلت :وهل يمكن أن ينسجم احلكم الذاِت مع املواطنة العامة؟
قال :أجل ..وهذا ما فعله رسول اهلل  ،وهذا ما حاولنا به التأيس يف هذه البلدة..
لقد أطلقنا احلرية جلميع الطوائف لتامرس ما متليه عليها معتقداهتا..
فلهذه الطوائف حماكمها اخلاصة ..ودور عبادهتا اخلاصة ..وميادينها اخلاصة ..ودور
نرشها اخلاصة ..ووسائل إعالمها اخلاصة..
نحن ال نتدخل يف أي يشء من هذه األشياء ..اللهم إال إذا مس األمن أو العدالة..
وحينذاك نتدخل بأسلوب أهل السالم ..ال بأسلوب أهل الرصاع ..هذه سنة من سنن نبينا ..
فلم خيري  بي أمرين إال اختار أيرسمها ما ل يكن إثام.
قلت :فهذه البنود حلت مشكل الطائفية إذن؟
قال :كام حلت البنود التي ذكرها لك أخي مشكل العرقية.
قلت :ولكني أرى بعض ما يف هذه الوثيقة يتناقض مع ما ذكرت؟
قال :يستحيل ذلك ..إن هذه الوثيقة وغريها من الوثائق النبوية تقلبت بي خمتصي يف
مجيع املجاالت ..وعىل مدار الزمان ..وكان أعداء حممد أحرص الناس عىل اكتشاف أي ثغرة يف
شخصه أو يف دينه ،وقد أعجزهم إجياد ذلك.
قلت :انظر ..لقد ورد يف هذه الوثيقة يف املادة (( )23وأنكم مهام اختلفتم فيه من يشء،
فإن مرده إىل اهلل وإىل حممد  ..)أليس يف ذلك نوعا من الديكتاتورية املقيتة؟
ابتسم ،وقال :إن هذه املادة تشري إىل أن املرجعية العليا للدولة اإلسالمية هي (اهلل
ورسوله) ..فاهلل الذي خلق اخللق هو الذي له احلق يف أن يرشع هلم وحيكمهم ،ورسوله هو املمثل
لدينه واملعرف به.
قلت :قد تصلح هذه املادة للمسلمي ،ولكنها ال تصلح لغريهم.
قال :لقد ذكرت لك أن لكل طائفة حكمها الذاِت اخلاص هبا والذي تفرضه عليها
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قناعاهتا ..ولكنها فيام سوى ذلك ـ مما يرتبط باملصالح العامة ـ خاضعة لسلطة الدولة العادلة التي
حتكم بام تفرضه قواني العدالة.
لقد اعرتف اليهود يف هذه الصحيفة بوجود سلطة قضائية عليا ،يرجع إليها سكان املدينة
بمن فيهم اليهود بموجب املادة ( ،)43لكن اليهود ل ُيلزموا بالرجوع إىل القضاء اإلسالمي دائ ًام،
بل فقط عندما يكون احلدث أو االشتجار بينهم وبي املسلمي ،أما يف قضاياهم اخلاصة وأحواهلم
الشخصية فهم حيتكمون إىل التوراة ويقيض بينهم أحبارهم ،ولكن إذا شاءوا ،فبوسعهم
االحتكام إىل النبي  ،وقد خري القرآن الكريم النبي  بي قبول احلكم فيهم أو ردهم إىل
ِ
ِ
ِ ِ
احكُ ْم ب ْين ُه ْم أ ْو أ ِ
عْر ْض
لس ْحت ف ِإن جا ُءوك ف ْ
أحبارهم ،قال تعاىل ﴿:س هامعُ ون ل ْلكذ ِب أكها ُلون ل ُّ
ِ
ِ ِ
ِ
ب
احكُ ْم ب ْين ُه ْم ِبا ْلق ْسط ِإ هن اهلل ُحي ُّ
ُضوك ش ْيئًا و ِإ ْن حك ْمت ف ْ
عن ُْه ْم وإن ُت ْع ِر ْض عن ُْه ْم فلن ي ُ ُّ
ا ُْمل ْق ِس ِطي﴾ (املائدة)42 :
ومن القضايا التي أراد اليهود حتكيم الرسول  فيها اختالف بني النضري وبني قريظة يف
دية القتىل بينهام ،فقد كانت بنو النضري أعز من بني قريظة ،فكانت تفرض عليهم دية مضاعفة
لقتالها ،فلام ظهر اإلسالم يف املدينة امتنعت بنو قريظة عن دفع الضعف ،وطالبت باملساواة يف
ي واألنْف ِباألن ِ
س وا ْلع ْي ِبا ْلع ْ ِ
الدية ،فنزل قوله تعاىل ﴿:وكت ْبنا عل ْي ِه ْم ِفيها أ هن ال هن ْفس ِبال هن ْف ِ
ْف
ِ
أل ُذن ِبا ُ ِ
وا ُ
ص فمن تصده ق ِب ِه ف ُهو ك هفار ٌة هل ُه ومن هلْ ْحيكُ ْم ِبام أنْزل
اجل ُروح قصا ٌ
الس ِّن و ْ ُ
الس هن ِب ِّ
أل ُذن و ِّ
هلل ف ُأول ِئك ُه ُم ال هظ ُاملِون﴾ (املائدة)45 :
ا ُ
تقدم رجل آخر ،وقال :من النواحي املهمة التي وردت يف الصحيفة ..والتي هلا شأن
خطري يف الدستور ما ورد يف املادة ( ،)40فقد جاء فيها( :وأن يثرب حرام جوفها ألهل هذه
الصحيفة) ،وأصل التحريم أن ال يقطع شجرها ،وال يقتل طريها ،وال يمس أهلها يف أمواهلم
وأنفسهم.
وقد أرسل النبي  أصحابه ليثبتوا أعالم ًا عىل حدود حرم املدينة من مجيع اجلهات،
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وحدود املدينة بي البتيها رشق ًا وغرب ًا ،وبي جبل ثور يف الشامل وجبل ع ْري يف اجلنوب.
قلت :فام الذي استفدتم من هذه املادة؟
قال :البد لكل دستور من حتديد الرقعة اجلغرافية التي ترسي أحكامه فيها ..والبد لكل
دولة من رسم حدودها حتى ال يدب التنازع بينها وبي جرياهنا.
اقرتب رجل آخر ،وقال :إن أهم ما ورد يف الصحيفة ما قررته من مبادئ ترتبط باحلريات
وحقوق اإلنسان.
لقد أعلنت الصحيفة أن احلريات مصونة ،كحرية العقيدة والعبادة وحق األمن ،وغريها،
فحرية الدين مكفولة( :للمسلمي دينهم ولليهود دينهم) ،كام قال تعاىل ﴿:ال ِإكْراه ِيف الدِّ ِ
ين قد
هلل فق ِد استمسك ِبا ْلعرو ِة ا ْلو ْثقى ال ِ
تهبي الر ْشدُ ِمن ا ْلغي فمن يكْ ُفر ِبالطهاغُ ِ
انفصام
وت و ُيؤْ ِمن ِبا ِ
ُ
ُْ
ْ ْ
ِّ ْ ْ
ه ُّ
هلل س ِم ٌ ِ
يم﴾ (البقرة ،)256 :وقد أنذرت الصحيفة بإنزال الوعيد ،وإهالك من خيالف
هلا وا ُ
يع عل ٌ
هذا املبدأ أو يكرس هذه القاعدة.
وقد نصت الوثيقة عىل أن عىل الدولة اإلسالمية أن تقيم العدل بي الناس ،وتيرس السبل
أمام كل إنسان يطلب حقه أن يصل إىل حقه بأيرس السبل وأرسعها ،دون أن يكلفه ذلك جهد ًا
أو ما ً
ال ،وعليها أن متنع أي وسيلة من الوسائل من شأهنا أن تعيق صاحب احلق من الوصول إىل
حقه.
لقد أوجب اإلسالم عىل احلكام أن يقيموا العدل بي الناس ،دون النظر إىل لغاهتم أو
أوطاهنم ،أو أحواهلم االجتامعية ،فهو يعدل بي املتخاصمي ،وحيكم باحلق ،وال ُّيمه أن يكون
املحكوم هلم أصدقاء أو أعداء ،أغنياء أو فقراء ،عام ً
ال أو أصحاب عمل ،قال تعاىل( :يا أ ُُّّيا ا هل ِذين
آن ق ْو ٍم عىل أ ه
هلل ُشهداء ِبا ْل ِق ْس ِط وال ْجي ِرمنهكُ ْم شن ُ
ال ت ْع ِد ُلوا اعْ ِد ُلوا ُهو أ ْقر ُب
آم ُنوا كُ و ُنوا ق هو ِامي ِ
لِلت ْهقوى وات ُهقوا اهلل ِإ هن اهلل خ ِب ٌري ِبام ت ْعم ُلون﴾ (املائدة ،)8 :أي ال حيملنكم بغض قوم عىل ظلمهم،

ومقتىض هذا أنه ال حيملنكم قوم عىل حماباهتم وامليل معهم.
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أما املساواة؛ فقد رصحت نصوص كثرية يف الصحيفة بمراعاهتا ،منها( :أن ذمة اهلل
واحدة) وأن املسلمي (جيري عليهم أدناهم) وأن (بعضهم موايل بعض دون الناس) ،أي أهنم
يتنارصون يف الرساء والُضاء ..وتضمنت املادة ( )19أن (املؤمني يبيء( )1بعضهم عيل بعض
بام نال دماءهم يف سبيل اهلل)
قلت :فام استفدتم من هذه املواد؟
قال :لقد بحثنا عن كل ما يطلبه اإلنسان من حقوق مرشوعة ،فرحنا نبني ترشيعاتنا ألجل
حتقيقها ومراعاهتا..
قلت :لقد قيدت احلقوق بكوهنا مرشوعة ..ويف ذلك يتالعب املتالعبون من املستبدين
حيث ال يسمحون إال باحلقوق التي ختدمهم أو ال تُضهم.
قال :لقد اعتربنا الفطرة مقياسا نقيس به حاجات الناس وحقوقهم ،فلذلك ل نعترب
للشذوذ عن الفطرة أي حقوق يمكن احرتامها.
قلت :ولكنك نصصت عىل أن الدستور يضمن املساواة؟
قال :الدستور يرفع البرش ،وال يضعهم ،والدستور الذي خيدم الشواذ ويلبي مطالبهم
الشاذة دستور خيدم اإلنحراف ..والدولة التي أسسها النبي  مدرسة كبرية ترِّب رعاياها
وترفعهم إىل آفاق اإلنسانية السامية ،وهي لذلك ال تستجيب ملطالبهم التي تنزل هبم إىل حظيظ
البهيمية.
ظللت مع اهليئة الدستورية أسأهلا ،وجتيبني فرتة من الزمن إىل أن جاء حممد املهدي،
والبسمة عىل وجهه ،وهو يقول :هل اقتنعت بام يف دستورنا من قيم العدالة واإلنسانية؟
قلت :أنا ل أعجب من ذلك فقط ..بل عجبت من كون دستوركم كله مستمد من ذلك
الدستور القديم الذي وضعه حممد.
(ُ )1يبيء هو من البواء ،أي :املساواة.
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قال :ليس يف العدالة وال يف اإلنسانية قديم أو جديد ..العدالة واإلنسانية ومجيع املبادئ
قيم ثابتة قد جتد يف التاريخ القديم من متسك هبا ،فكان أسوة لغريه فيها ،وقد جتد يف التاريخ
احلديث من انحرف عنها ،فارتد بانحرافه إىل البهيمية والبدائية.
قلت :أتلك الوثيقة املحمدية هي مرجعكم الوحيد يف دستوركم؟
قال :ال ..هناك وثائق أخرى كثرية ..سأمر بك عىل بعضها ..فنحن نحتفظ بنسخ منها يف
هذا املحل(.)1
سار ِّب حممد املهدي يف أرجاء القاعة حيث رأيت كتبا مكتوبة بخط قديم ..فقلت له :ما
هذه الكتب؟
قال :هذه صور عن كتب النبي  التي كتبها يف حياته( ..)2ونحن هنتدي هبدُّيا يف قوانيننا
وعالقاتنا الداخلية واخلارجية ..ول نر منها بحمد اهلل إال الربكات.
اقرتبت من بعضها ،فقرأت فيه (بسم اهلل الرمحن الرحيم هذا كتاب من حممد رسول اهلل
لبني ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة ،بأهنم آمنون عىل أمواهلم وأنفسهم وأن هلم النرص عىل
من دمههم بظلم ،وعليهم نرص النبي ،ما بل بحر صوفه إال أن حياربوا يف دين اهلل ،وأن النبي إذا
دعاهم لنرصه أجابوه ،عليهم بذلك ذمة اهلل وذمة رسوله وهلم النرص عىل من بر منهم واتقى)
قال :هذه معاهدة بني ضمرة ..وسببها أن رسول اهلل  سار يف أول غزواته حتى بلغ
ودان يريد قريشا وبني ضمرة ،فوادعته قبيلة بني ضمرة ،فكتب النبي  هذه املعاهدة التي
ٍ
ِ
متفرقة من أنحاء العال (رسالة النبي  إىل املقوقس عظيم
الوثائق النبوية التي ال تزال حمفوظة يف أماكن
( )1من
مرص) ،ومنها (رسالة النبي  إىل هرقل إمرباطور الروم وبيزنطة) ،ومنها (رسالة النبي  إىل نجايش احلبشة) ،ومنها
(رسالة النبي  إىل أمري البحرين)
( )2من أهم الكتب التي حاولت أن جتمع الوثائق التي كتبت يف عهد النبي  ما قام به األستاذ حممد محيد اهلل احليدر
أبادي من مجعه ملجموعة ما تع هلق بالنبي  وقد حاول األستاذ حممد محيد اهلل بإخالص مجع هذه الوثائق من أمهات كتب
ٍ
كثريا..
التاريخ واملتاحف ،وقده م لنا معلومات مفيد ًة يمكننا االعتامد عليها ً
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قرأهتا.
قلت :فام الذي أفادتكم هذه املعاهدة؟
قال :لقد أفادتنا الكثري ..إهنا تنص عىل األمن عىل األموال ،واألنفس ،والنرص يف مواجهة
العدو ،ونرص هؤالء احللفاء يف حالة االعتداء عليهم ،وهو ما يسمى اليوم بمعاهدة الدفاع
املشرتك ،أو احللف الدفاعي.
وقد مارسنا هذا النوع من احللف مع جرياننا ،فرصنا قوة ال يفكر أعداؤها يف مواجهتها
إال بعد أن حيسبوا لذلك ألف حساب.
رسنا قليال يف أرجاء القاعة ،فرأيت وثيقة أخرى كتب فيها( :هذا ما صالح عليه حممد بن
عبد اهلل سهيل بن عمرو ،اصطلحا عىل وضع احلرب بي الناس عرش سني يأمن فيها الناس
ويكف بعضهم عن بعض ،عىل أنه من أتى حممدا من قريش بغري إذن وليه رده عليهم ومن جاء
قريشا ممن مع حممد ل يردوه عليه :وأن بيننا عيبة مكفولة( )1وأنه ال إسالل وال إغالل( ،)2وأنه من
أحب أن يدخل يف عقد حممد وعهده دخل فيه ،ومن أحب أن يدخل عقد قريش وعهدهم دخل
فيه)
قال :هذه معاهدة صلح احلديبية ،وقد عقدها  حي قدم من املدينة معتمرا ،ال يريد
حربا ،وساق معه اهلدي ،لكن قريشا ذعرت من هذا الزحف املباغت من املسلمي ،وفكرت بجد
يف منع املسلمي من دخول مكة مهام كلف األمر ..
قلت :أعرف هذه احلادثة ..فام الذي استفدتم منها؟
قال :لقد اعترب القرآن الكريم ما حصل يف هذه املعاهدة فتحا مبينا مع أن البرش ـ بفهمهم
املحدود ـ اعتربوها نوعا من االستسالم الذليل.
( )1أي أن تكف عنا ونكف عنها ،فال تكون بيننا عداوة.
( )2اإلسالل :الرسقة اخلفية ،واإلغالل :اخليانة.
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قلت :أعرف هذا ..فام الذي استفدتم منه؟
قال :استفدنا الكثري ..إن هذه املعاهدة جنبتنا الكثري من الويالت ،بل فتح لنا بسببها من
الفتوح ما ال نزال ننعم به.
قلت :ل أفهم.
قال :إن رسول اهلل  يف هذه املعاهدة ل يكن ُّيمه إال يشء واحد ختىل من أجله عن كثري
من مظاهر النرص الباهت..
قلت :ما هو؟
قال :السالم ..الرسول  اعترب السالم ..وإحالل السالم بينه وبي أعدائه هي فرصة
النرص التي جيوز أن يضحى يف سبيلها بكل يشء..
قلت :لكن األعداء فهموا السالم استسالما؟
قال :فلتمل عليهم عقوهلم وأهواؤهم وشياطينهم ما شاء هلا أن متيل ..العربة بمن ينترص
أخريا ..النرص احلقيقي ال النرص املزيف ..وذلك ما حصل لرسول اهلل .
قلت :فكيف استفدتم من هذا؟
قال :رحنا نبحث عن كل جذور العداوة التي بيننا وبي جرياننا ..فاجتثثناها واحدا
واحدا ..ورحنا بام أملت علينا أخالق أهل اإليامن نوثق الصالت بيننا وبينهم حتى صاروا أميل
إىل تقديسنا منهم إىل حربنا.
رست مع حممد املهدي يف تلك القاعة طيلة ذلك الصباح ،وقد اطلعت عىل الكثري من
الوثائق ،وقد جعلني ذلك أقتنع اقتناعا تاما بمبادئ العدالة العظيمة التي مارسها  يف حياته
القيادية.
الشورى:
يف ذلك املساء ،طلبت منه أن يسري ِّب إىل (ملس الشورى) ،سار ِّب إليه ،وقد عجبت
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عندما رأيت كرب القاعة التي خصصت له ،وتعدد فروعها ،فقلت :أال ترى أنكم قد بالغتم يف كرب
هذه القاعة واتساعها.
قال :ومع ذلك ،فهي ال تضم كل من هو يف ملس الشوري ..إن ملس الشورى احلقيقي
يضم املدينة مجيعا.
قلت :عهدي بمجلس الشورى أال يضم إال املنتخبي.
قال :تلك مالس الشورى الصورية ..ملس الشورى احلقيقي هو الذي يستشري الرعية
كل حي ،فقد يوجد يف النهر ما ال يوجد يف البحر ،وقد يرى العامي ما ال يرى املختص.
قلت :عىل أي نظام ديمقراطي اعتمدتم عىل هذا؟
قال :عىل نظام حممد  ..فمحمد  ل يكن يميز يف شوراه بي اخلاصة والعامة ..لقد
هلل لِنْت هلُ ْم
كان يستشري الكل ،وكان الكل يشري عليه ،لقد أمره اهلل بذلك ،فقال ﴿:ف ِبام ر ْمح ٍة ِمن ا هِ
ول ْو كُ نْت ف ّظ ًا غ ِليظ ا ْلق ْل ِ
اعْف عن ُْه ْم و ْاستغ ِْف ْر هلُ ْم وش ِاو ْر ُه ْم ِيف ْاأل ْم ِر
ب النْف ُّضوا ِم ْن ح ْولِك ف ُ

هلل ِإ هن ا ه ِ
ب ا ُْملتو ِ
كِّلي﴾ (آل عمران)159:
ف ِإذا عز ْمت فتوكه ْل عىل ا هِ
هلل ُحي ُّ
قلت :إن اآلية تشري إىل تأثري الشورى يف تأليف القلوب.

قال :ما أعظم أن تتوحد قلوب الرعية مع قلوب حكامها ..إهنم حينذاك يصريون قوة ال
يمكن ألحد قهرها.
سأرضب لك مثاال عن واقعنا استقيناه من واقع النبي ..
إن كل ما تراه يف املدينة من إنجازات ضخمة بركة من بركات الشورى ..لقد كنا يف كل
حي نجمع الرعية ،ونخاطبها ،ونطلب رأُّيا ،وكنا بحمد اهلل نجد من بركات ذلك ما عاد علينا
باخلري واملنفعة.
لقد وجدنا الرعية تقبل عىل املشاريع تنفذها برغبة تامة ،وهي مقتنعة متام االقتناع بمدى
جدواها.
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قلت :من أين استفدتم هذا من واقع حممد؟
قال :من كل حياة النبي  ..فقد كان أكثر الناس استشارة للمؤمني( ،)1حتى قال بعض
أصحابه( :ما رأيت من الناس أحدا أكثر مشورة ألصحابه من رسول اهلل )2()

قلت :أرى يف هذه القاعة فروعا كثرية ،فام رسها؟
قال :هناك حاالت خاصة البد فيها من املختصي ..ولذلك ال نستشري فيها إال
املختصي ..فال يمكن أن نسأل املهندسي عن قضايا الطب ..وال األطباء عن قضايا اهلندسة.

اإلدارة
يف اليوم الثاين ،وبعد أن امتألت قناعة بالسياسة احلكيمة التي انتهجها حممد املهدي
والفريق احلاكم معه ،طلبت منه أن يسمح يل بزيارة مؤسسات مدينته املختلفة ،والتي يتم من
خالهلا احلكم املبارش للرعية ،ويتم من خالهلا تقديم اخلدمات املختلفة ،فأذن يل ،واعتذر عن عدم
إمكانه صحبتي بسبب ما تتطلبه وظيفته من أعامل.
لقد رأيت مجيع إدرات املدينة يف منتهى الدقة والنظام ..وكانت الرعية بسبب ذلك يف غاية
الراحة والطمأنية ..فلم تكن حقوقها تضيع ،وال مصاحلها يعبث هبا.
بعد عودِت يف املساء إىل بيت حممد املهدي سألته عن رس ذلك ،فقال :أل أقل لك :إن كل
ما تراه يف هذه املدينة من استقرار وسعادة ونظام بركة من بركات االهتداء بسنة النبي ..
قلت :فأي السنن جعل إلدارتكم هذه الكفاءة.
قال :ثالث سنن من سنن املصطفى .
الكفاءة:

( )1ذكرنا التفاصيل الكثرية املرتبطة بسنة النبي  يف هذا يف رسالة (النبي املعصوم) فصل (استبداد)
( )2رواه ابن أِّب حاتم واخلرائطي.
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قلت :فام أوالها؟
قال :الكفاءة ..إن كل من رأيتهم من املوظفي ل يعينوا إال بسبب كفاءهتم.
قلت :أهذه سنة من سنن حممد؟
قال :هذه من أعظم سنن حممد  ..وال يكون الوارث وارثا حتى يكون له احلظ الوافر
منه.
قلت :والطبقية ..تلك العقبة الكؤود التي حتول بي الكفاءات واملناصب التي تصلح هلا.
قال :إن كل وارث يسمع قوله تعاىل ﴿:عبس وتو هىل ( )1أ ْن جاء ُه ْاألعْمى ( )2وما
كهر فتنْفع ُه ِّ
الذكْرى ( )4أ هما م ِن ْاستغْنى ( )5فأنْت ل ُه تصده ى ( )6وما
ُيدْ ِريك لع هل ُه يزه كهى ( )3أ ْو ي هذ ُ
عل ْيك أ هال يزه كهى ( )7وأ هما م ْن جاءك ي ْسعى ( )8و ُهو خيْشى ( )9فأنْت ع ْن ُه تل ههى (( ﴾)10عبس)
يقول لكل ضعيف مستضعف إذا رآه( :مرحبا بمن عاتبنى فيه ربى) ()1

لقد كان التعاىل عىل الطبقية بجميع أنواعها هو سنة النبي  ..ففي الوقت الذي كان
يفرق فيه بي املوايل واألحرار آخى النبي  يف أول اهلجرة بي عمه محزة ومواله زيد ًا  ..وجعل
خالد بن روحية اخلثعمي وبالال بن رباح أخوين(.)2
وبعث زيد ًا أمري ًا يف غزوة مؤته ،وجعله األمري األول ،يليه جعفر بن أِّب طالب ،ثم عبد
اهلل بن رواحه األنصاري ،عىل ثالثة آالف من املهاجرين واألنصار.
وكان آخر عمل من أعامله  أن أ همر أسامة بن زيد عىل جيش لغزو الروم ،يضم كثريا
من املهاجرين واألنصار ،فيهم أبو بكر وعمر وسعد بن أِّب وقاص وغريهم.
وقد متلمل بعض الناس من إمارة أسامة وهو حدث ،ويف ذلك قال ابن عمر :بعث رسول

( )1بناء عىل القول بأن اآليات نزلت يف النبي  ، وقد أرشنا إىل ذلك ،وتوجيه هذا القول وعدم منافاته للعصمة،
وذكرنا قول الشيخ نارص مكارم الشريازي يف ذلك يف [النبي املعصوم]
( )2النصوص املنقولة هنا والتعليقات املرتبطة هبا منقولة من (يف ظالل القرآن) ببعض الترصف.
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اهلل  بعث ًا أمر عليهم أسامة بن زيد فطعن بعض الناس يف إمارته ،فقال النبي ( :إن تطعنوا
يف إمارته فقد كنتم تطعنون يف إمارة أبيه من قبل ،وأيم اهلل إن كان خلليق ًا لإلمارة ،وإن كان ملن
أحب الناس إيل .وإن هذا ملن أحب الناس إيل) ()1

ّ

وملا لغطت ألسنة بشأن سلامن الفاريس ،وحتدثوا عن الفارسية والعربية ،بحكم إحياءات
القومية الضيقة ،قال رسول اهلل ( :سلامن منا أهل البيت) ()2

وملا وقع بي أِّب ذر الغفاري وبعض الصحابة ما أفلت معه لسانه بكلمة( :يا ابن السوداء)
غضب هلا رسول اهلل  غضب ًا شديد ًا؛ وقال( :ليس البن البيضاء عىل ابن السوداء فضل) ()3

وكان رسول اهلل  يقول عن عامر بن يارس وقد استأذن عليه( :ائذنوا له مرحب ًا بالطيب
املطيب) ،وقال عنه( :ملئ عامر إيامن ًا إىل مشاشه)
وكان ابن مسعود حيسبه الغريب عن املدينة من أهل بيت رسول اهلل ،عن أِّب موسى قال:
قدمت أنا وأخي من اليمن ،فمكثنا حين ًا وما نرى ابن مسعود وأمه إال من أهل بيت رسول اهلل
 من كثرة دخوهلم عىل رسول اهلل  ولزومهم له.
وجليبيب ـ وهو رجل من املوايل ـ كان رسول اهلل  خيطب له بنفسه ليزوجه امرأة من
األنصار .فلام تأبى أبواها قالت هي :أتريدون أن تردوا عىل رسول اهلل  أمره؟ إن كان قد رضيه
لكم فأنكحوه .فرضيا وزوجاها.
وقد افتقده رسول اهلل  يف الوقعة التي استشهد فيها بعد فرتة قصرية من زواجه ،فعن
أِّب برزة األسلمي قال :كان رسول اهلل  يف مغزى له ،فأفاء اهلل عليه .فقال ألصحابه( :هل
تفقدون من أحد؟) قالوا :نعم فالن ًا وفالن ًا وفالن ًا .ثم قال( :هل تفقدون من أحد؟) ،قالوا :نعم.

( )1رواه البخاري وغريه.
( )2رواه احلاكم والطرباين وغريمها.
( )3رواه ابن املبارك يف (الرب والصلة)
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فالن ًا وفالن ًا وفالن ًا .ثم قال( :هل تفقدون من أحد؟) ،فقالوا :ال .قال( :لكني أفقد جليبيب ًا)،
فطلبوه ،فوجدوه إىل جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه .فأتى النبي  فوقف عليه ،ثم قال( :قتل
سبعة ثم قتلوه .هذا مني وأنا منه .هذا مني وأنا منه) ،ثم وضعه عىل ساعديه ،ليس له رسير إال
ساعدا النبي  ،ثم حفر له ،ووضع يف قربه(.)1
التحفيز:
قلت :عرفت السنة األوىل ،فحدثني عن السنة الثانية.
قال :السنة الثانية هي التحفيز ..فالكفاءة التي ال جتد التحفيز الكايف ال تستطيع أن تؤدي
أي عمل نافع ..بل يقف اإلحباط بينها وبي أي إنجاز ناجح.
قلت :أعرف قيمة التحفيز ..فهل مارسه حممد يف حياته اإلدارية ..وكيف ذلك ،وهو
داعية آخرة ،ال داعية دنيا؟
قال :التحفيز مرتبط باحلياة ..واحلياة تشمل الدنيا واآلخرة ..وليس الكامل إال يف التحفيز
الذي يشملهام مجيعا(.)2
قلت :فحدثني عن بعض ما روي عن حممد يف ذلك.
فكر قليال ،ثم قال :يف حترك من حتركاته  بجيشه نحو ُحني قال  ألصحابه( :أال
فارس حيرسنا الليلة؟) ..عندما قال هذا أقبل أنيس بن أِّب مرثد الغنوي عىل فرسه فقال :أنا ذا يا
رسول اهلل ،فقال ( :انطلق حتى تقف عىل جبل كذا وكذا ،فال تنزلن إال مصلي ًا أو قايض
حاجة ،وال تغرن من خلفك) ،قال :فبتنا حتى أضاء الفجر وحُضنا الصالة ،فخرج علينا رسول
اهلل  ،فقال( :أأحسستم فارسكم الليلة؟) ،قلنا :ال واهلل ،فأقيمت الصالة فصىل بنا ،فلام س ّلم
رأيت رسول اهلل  ينظر خالل الشجر ،فقال( :أبرشوا جاء فارسكم) ،وعندئذ جاء الفارس،
( )1رواه أمحد وغريه..
( )2ذكرنا التفاصيل الكثرية املرتبطة هبذا يف رسالة (مفاتيح املدائن)
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وقال :يا رسول اهلل إين وقفت عىل اجلبل كام أمرتني ،فلم أنزل عن فريس إال مصلي ًا أو قايض
حاجة حتى أصبحت ،فلم أحس أحد ًا ،فقال رسول اهلل ( :ما عليه أن يعمل بعد هذا عمالً)()1

نظر إيل ،وقال :انظر كيف عمد رسول اهلل  إىل التخيري وبث روح املنافسة بي فريق
عمله ،فقال( :أال فارس حيرسنا الليلة؟)
كام أنه استقبل حديث أنيس ،وهو يتحدث عن دوره وإجادته يف تنفيذه بنفس طيبة ،فلم
يتهمه النبي  وهو يعرض موقفه بنقص يف إخالصه ال سيام وأنه يديل هبذا احلديث أمام مجع
من صحابته ،ثم يبادر النبي  بتشجيعه وحتفيزه بقوله( :ما عليه أن يعمل بعد هذا عمال)()2

قلت :يستطيع حممد أن يقول مثل هذا ..ولكن أنتم ما عساكم تقولون ،وأنتم ل تطلعوا
عىل الغيب.
قال :لقد ترك لنا رسول اهلل  ثروة من النصوص املقدسة ..جعلناها شعارا لنا يف كل
دوائرنا ..فنحن نشجع بواسطتها عىل إتقان األعامل ،باعتبار ذلك من اجلهاد يف سبيل اهلل..
لقد أخرب  بأن أي حركة ـ مهام كانت بساطتها ـ ما دامت يف سبيل اهلل فهي خري من الدنيا
هلل أو روحة خري من الدنيا وما فيها)( ،)3وقال  ( :رباط
وما فيها ،قال ( :لغدوة يف سبيل ا ه
هلل خري من الدنيا وما عليها ،وموضع سوط أحدكم من اجلنة خري من الدنيا وما
يوم يف سبيل ا ه
هلل تعاىل أو الغدوة خري من الدنيا وما عليها)()4
عليها ،والروحة يروحها العبد يف سبيل ا ه

( )1رواه الواقدي.
( )2هذا يعني الثناء عىل العمل ،ال رفع التكليف كام يتوهم البعض ،فيتصور أن ثناء اهلل تعاىل ورسوله عىل الصحابة
يعني رفع التكليف عنهم ..بدليل أن بعض من مدح ارتد عىل أعقابه ،وإىل ذلك اإلشارة بقوله تعاىل{ :وات ُْل عليْ ِه ْم نبأ ا هل ِذي
ان فكان ِمن ا ْلغ ِ
اوين ( )175ول ْو ِشئْنا لرف ْعنا ُه ِهبا ولكِنه ُه أ ْخلد إِىل ْاأل ْر ِ
الش ْيط ُ
آت ْينا ُه آياتِنا فانْسلخ ِمنْها فأتْبع ُه ه
ض واتهبع هوا ُه}
[األعراف]176 ،175 :
( ) )3رواه البخاري ومسلم.
( ) )4رواه البخاري ومسلم.
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وأخرب  عن اجلزاء املعد للمرابط يف سبيل اهلل ،فاعتربه ال يقل عن جزاء الصائم القائم
القانت الذي ال يقعد عن ذلك طيلة غياب املجاهد يف سبيل اهلل ،فقد قيل لرسول اهلل  :يا
هلل ما يعدل اجلهاد يف سبيل اهلله؟ قال( :ال تستطيعونه) ،فأعادوا عليه مرتي أو ثالث ًا كل
ر ُسول ا هِ
هلل كمثل الصائم القائم القانت
ذلك يقول( :ال تستطيعونه) ،ثم قال( :مثل املجاهد يف سبيل ا ه
هلل)()1
هلل ال يفرت من صالة وال صيام حتى يرجع املجاهد يف سبيل ا ه
بآيات ا ه

بل أخرب  أن اليوم والليلة من املرابط يف سبيل اهلل خري من صيام شهر كامل وقيامه،
فقال ( :رباط يوم وليلة خري من صيام شهر وقيامه ،وإن مات فيه جري عليه عمله الذي كان
يعمل ،وأجري عليه رزقه ،وأمن الفتان)()2

هلل خري من ألف يوم فيام سواه
بل أخرب  بام هو فوق ذلك ،فقال( :رباط يوم يف سبيل ا ه
من املنازل)()3

التفت إيل ،وقال :أليست هذه أجور عظيمة؟
قلت :كيف ال تكون عظيمة؟
قال :فإن هذه األجور هي التي حركت القلوب املؤمنة املحتسبة للنهوض بأي عمل مهام
كان دقيقا أو جليال ..وهذه النصوص نفسها هي التي أخربت بأن للعامل إن احتسب من األجر
ما ال يقل عن أجر املجاهد:
فقد رأى بعض الصحابة شاب ًا قوي ًا يرسع إىل عمله ،فقالوا :لو كان هذا يف سبيل اهلل! فرد
رسول اهلل  عليهم بقوله( :ال تقولوا هذا ؛ فإنه إن كان خرج يسعى عىل ولده صغار ًا فهو يف
سبيل اهلل ،وإن كان خرج يسعى عىل أبوين شيخي كبريين فهو سبيل اهلل ،وإن كان خرج يسعى

( ) )1رواه البخاري ومسلم.،
( ) )2مسلم.
ِ
ِ
ِ
الرتمذ ُّي وقال حد ٌ
صحيح.
يث حسن
( ) )3رواه ِّ
ٌ
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عىل نفسه يع ُّفها فهو يف سبيل اهلل ،وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو يف سبيل الشيطان)()1

بل رصح  بلفظ اجلهاد ،فقال لبعض أصحابه( :أبرش ،فإن اجلالب إىل سوقنا كاملجاهد
يف سبيل اهلل ،واملحتكر يف سوقنا كامللحد يف كتاب اهلل)()2

قلت :أيكتفي عاملكم بأجور اآلخرة وحتفيزاهتا؟
قال :ال خري فيمن ال يقدر أجور اآلخرة حق قدرها..
قلت :ولكن البد من أجور الدنيا.
قال :لقد ذكرت لك أن اآلخرة ال تنفي الدنيا ..كام أن الدنيا ال تنفي اآلخرة.
قلت :فهل سن حممد يف حتفيز الدنيا يشء؟
قال :بل سن أشياء كثرية ،وأعطانا قاعدة لذلك ،فقال( :من ل يشكر الناس ل يشكر
اهلل)( ،)3ويف رواية أخرى( :ال يشكر اهلل من ال يشكر الناس)()4

بل ورد يف حديث آخر ما هو أعظم من ذلك ،حيث عرب بأفعل التفضيل ليدل عىل أن من
الكامل شكر وسائط اجلود اإلهلي ،ليني ما قد يتوهم من أن ذلك مناف للتوحيد ،قال ( :إن
أشكر الناس هلل تعاىل أشكرهم للناس)()5

ويف هذا املجال ،دعا  إىل مقابلة اإلحسان بالشكر والثناء واالعرتاف بالفضل ألهل
الفضل ،قال ( :من أعطى عطاء فوجد فليجز به ،فإن ل جيد فليثن فإن من أثنى فقد شكر ،ومن
كتم فقد كفر)( ،)6وقال ( :من أوىل معروفا فليذكره فمن ذكره فقد شكره ،ومن كتمه فقد

( )1رواه الطرباين يف الكبري.
( )2رواه احلاكم.
( )1رواه أمحد والرتمذي.
( )2رواه أبو داود والرتمذي.
( )3رواه أمحد ورواته ثقات والطرباين.
( )1رواه الرتمذي وأبو داود وابن حبان يف صحيحه.
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كفره)( ،)1وقال ( :من ل يشكر القليل ال يشكر الكثري ،ومن ل يشكر الناس ال يشكر اهلل
والتحدث بنعمة اهلل شكر وتركها كفر)()2

بل اعترب  املثني عىل اخلري والشاكر له يف درجة العامل به ،فعندما أعجب املهاجرون
بأخالق األنصار وتضحياهتم يف سبيل اهلل ،قالوا لرسول اهلل  :يا رسول اهلل ذهب األنصار
باألجر كله؟ ما رأينا قوما أحسن بذال للكثري ،وال مواساة يف القليل منهم ،ولقد كفونا املؤونة،
فقال  ( :أليس تثنون عليهم به وتدعون هلم؟)

قالوا :بىل ،قال( :فذاك بذاك)()3

قلت :كيف يستوي العامل والشاكر مع أن الشاكر ليس له من العمل يشء؟
قال :ألن التشجيع عىل اخلري بذكره ونرشه والثناء عليه من أكرب وسائل نرشه والدعوة إليه
واحلض عىل الثبات عليه ،وهو بذلك ينطبق مع قوله ( :إن الدال عىل اخلري كفاعله)(،)4
فالشاكر عىل اخلري مقر به دال عليه ،فلذلك اعترب مساويا للفاعل له.
بل إن الشخص قد يشكر عىل القليل ،فيدعوه ذلك لبذل الكثري ،بل قد يشكر عىل ما ل
يفعله ،فيجد نفسه مسارعا لفعله ،بل قد يشكر عىل يشء معلقا عىل يشء ،فيرسع إىل رفع التعليق
ليستويف الشكر كامال.
النظام:
قلت :فام السنة الثالثة؟
قال :النظام ..فلوال النظام ما أمكن أن ينجح أي عمل من األعامل.
قلت :فمن أين استلهمتم النظام؟
قال :من كثرة ما ورد يف النصوص من االهتامم بتنظم الصفوف ..لقد قال اهلل تعاىل يأمر
( )2رواه الطرباين وابن أِّب الدنيا.
( )3رواه ابن أِّب الدنيا وغريه بإسناد ال بأس به.
( )4رواه أبو داود والنسائي واللفظ له.
( )5رواه الرتمذي وقال :غريب.
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بذلكِ ﴿:إ هن ا ه ِ
ب ا هل ِذين ُيق ِات ُلون ِيف س ِب ِيل ِه ص ّف ًا كأ ههنُ ْم ُبنْي ٌ
وص﴾ (الصف)4:
ان م ْر ُص ٌ
هلل ُحي ُّ
ِ
ِ
الر ْمح ُن
الر ُ
وح وا ْملالئك ُة ص ّف ًا ال يتك هل ُمون ِإ هال م ْن أذن ل ُه ه
وم ُّ
وقال واصفا مالئكته ﴿:ي ْوم ي ُق ُ
وقال صواب ًا﴾ (النبأ ،)38:وقال ﴿:وجاء ر ُّبك وا ْملل ُك ص ّف ًا ص ّف ًا﴾ (الفجر)22:
وقد حثنا رسول اهلل  عىل االقتداء باملالئكة ـ عليهم السالم ـ يف هذه العبودية املنظمة،
فقال( :أال تصفون كام تصف املالئكة عند رهبا؟) ،قالوا( :يا رسول اهلل ،وكيف تصف املالئكة
عند رهبا؟) ،فقال( :يتمون الصفوف األول ،ويرتاصون يف الصف)()1

لقد كان هذا احلديث أساسا جلميع األنظمة التي تقوم عليها إدارة هذه املدينة ومجيع
مؤسساهتا.
قلت :كيف ذلك؟
قال :لقد رأينا أن الصفوف ورصها وتنظيمها وربطها ببعضها البعض ختترص الكثري من
اجلهود ،وتنظمها ،وجتعل منها جهودا إجيابية ،فلذلك رحنا نرتب الرعية كلها بنظام الصفوف.
ابتسمت ،وقلت :كيف ذلك ..أأخرجتم الرعية إىل الشوارع وطلبت منهم إقامة
الصفوف؟
قال :أرواح الصفوف هي التي تنظم الرعية ،ال أجسادها؟
قلت :فكيف تعاملتم مع أرواح الصفوف؟
قال :لقد أحصينا الرعية ..ثم رتبناهم مراتب خمتلفة ..ثم وضعنا كل مرتبة منها يف حملها
اخلاص..
قلت :تقصد إنزاهلم منازهلم.
قال :أجل ..لقد وضعنا الفقراء يف حماهلم ،ورتبناهم بحسب حالتهم وعوزهم ..ورتبنا
األغنياء بحسب ثرواهتم ..ورتبنا طلبة العلم بحسب طاقاهتم ..ورتبنا العلامء بحسب إنجازاهتم
( )1رواه أمحد ومسلم وغريمها.

366

وختصصاهتم ..وهكذا..
قلت :ل كل هذا؟
قال :حتى نتعامل مع كل صنف بام حيتاجه من معاملة ..فال يمكن أن نكلف الفقري
بوظيفة الغني ..وال الغني بوظيفة العال.
قلت :ولكن الغني قد يكون عاملا ..فامذا تفعلون؟
قال :نضعه بي األغنياء ،وبي العلامء ..فإذا احتجنا إىل غناه قصدناه ..وإذا احتجناه إىل
علمه سألناه.

القضاء
يف اليوم الثالث ،طلب مني حممد املهدي أن أسري معه للمحكمة ،فتعجبت من ذلك،
وقلت :لقد تصورت ـ بسبب ما رأيته من عدالة يف سياستكم ـ أن القضاء عندكم منفصل عن
احلكم..
قال :ما الذي تقصد بانفصاله؟
قلت :أقصد أن احلاكم ال حيق له أن يتدخل يف شؤون القضاء ..إن هذا هو الذي تنص
عليه قواني العدالة التي ابتكرها أهل العرص احلديث.
قال :هذا ل يبتكره أهل العرص احلديث ..بل هذا ما جاء به حممد  ..وهو ما طبقه ورثة
احل ِّق لِت ْحكُ م ب ْي الن ِ
حممد  ..لقد قال اهلل تعاىل يأمر بذلكِ ﴿:إنها أنْز ْلنا ِإل ْيك ا ْل ِكتاب ِب ْ
هاس ِبام
ورا ر ِح ًيام ( )106وال
هلل ِإ هن ا ه
هلل وال تكُ ْن لِ ْلخ ِائنِي خ ِص ًيام ( )105و ْاستغ ِْف ِر ا ه
أراك ا هُ
هلل كان غ ُف ً
اد ْل ع ِن ا هل ِذين خيْتا ُنون أ ْن ُفسهم ِإ هن ا ه ِ
ُجت ِ
ب م ْن كان خ هوانًا أ ِث ًيام ( )107ي ْست ْخ ُفون ِمن الن ِ
هاس
هلل ال ُحي ُّ
ُ ْ
هلل ِبام ي ْعم ُلون ُ ِحمي ًطا
هلل و ُهو مع ُه ْم ِإ ْذ ُيب ِّي ُتون ما ال ي ْرىض ِمن ا ْلق ْو ِل وكان ا هُ
وال ي ْست ْخ ُفون ِمن ا هِ
احلي ِاة الدُّ نْيا فمن ُجي ِ
هلل عن ُْه ْم ي ْوم ا ْل ِقيام ِة أ ْم م ْن يكُ ُ
( )108ها أ ْن ُت ْم هؤُ ال ِء جاد ْل ُت ْم عن ُْه ْم ِيف ْ
ون
اد ُل ا ه
ْ
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عل ْي ِه ْم و ِك ًيال (( ﴾)109النساء)
لقد روي يف سبب نزول هذا اآليات الكريمة ما يدل عىل وجوب استقالل سلطة القضاء
يف اإلسالم عن سلطة احلكم ..ففي احلديث عن ابن عباس قال :إن نفرا من األنصار غزوا مع
رسول اهلل  يف بعض غزواته ،فرسقت درع ألحدهم ،فأظن هبا رجل من األنصار ،فأتى
صاحب الدرع رسول اهلل  فقال :إن ُط ْعمة بن ُأب ْريق رسق درعي ،فلام رأى السارق ذلك عمد
إليها ،فألقاها يف بيت رجل بريء ،وقال لنفر من عشريته :إين غ هي ْب ُت الدرع وألقيتها يف بيت فالن،
وستوجد عنده .فانطلقوا إىل نبي اهلل  ليال فقالوا :يا نبي اهلل ،إن صاحبنا بريء ،وإن صاحب
الدرع فالن ،وقد أحطنا بذلك علامُ ،
فاعذ ْر صاحبنا عىل رؤوس الناس وجادل عنه ،فإنه إال
يعصمه اهلل بك ُّيلك ،فقام رسول اهلل  فربأه وعذره عىل رؤوس الناس ،فأنزل اهلل هذه
اآليات(.)1
قلت :فام حاجتك إىل الذهاب إىل املحكمة إذن؟
قال :أنا ذاهب إىل املحكمة باعتباري فردا من هذه املدينة ،ال باعتباري حاكام هلا.
ابتسمت ،وقلت :وهل يمكن للحاكم الذي انتخب حسب مواثيق العدالة أن يكون مرد
مواطن عادي كسائر الناس؟
قال :أجل ..هو يف منصة حكمه حاكم ..ولكنه فيام عدا ذلك مواطن كسائر الناس.
قلت :فام حاجتك للذهاب إىل املحكمة؟
قال :لقد ادعى بعضهم بأين ظلمته ..وقد استدعاين القايض للتحري يف مظلمته..
ويلزمني الذهاب طاعة للقايض ،كام قال تعاىل ﴿:يا أُّيا ا هل ِذين آم ُنوا أ ِطيعوا ا ه ِ
الر ُسول
ُ
هلل وأطي ُعوا ه
ُّ

( )1ابن م ْر ُدو يه ،وقد رواه الرتمذي بغري هذه الصيغة مطوال ،ثم قال :هذا حديث غريب ال نعلم أحدا أسنده غري
حممد بن سلمة احلراين ،ورواه ابن حاتم وابن املنذر يف تفسريه ،ورواه أبو الشيخ األصبهاين يف تفسريه ،ورواه احلاكم ،ثم قال:
وهذا حديث صحيح عىل رشط مسلم ،ول خيرجاه.
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و ُأ ِ
ويل ْاأل ْم ِر ِمنْكُ ْم ﴾ (النساء)59 :
قلت :لقد حريتني ..هل أنت ويل األمر أم هو؟
قال :هو ويل أمري يف شؤون القضاء ..وأنا ويل أمره يف الشؤون التي يتطلبها احلكم ..وال
ينبغي ألحد منا أن يبغي عىل اآلخر ..لقد قال  يشري إىل هذا ،ويدعو إىل مراعاته( :أنزلوا الناس
منازهلم)( ..)1إن هذا احلديث هو القاعدة التي حتكم هذه املدينة قبل أن أحكمها أنا ،وقبل أن
حيكمها أي ملس من املجالس ..فلكل منزلة أهلها ،وال يمكن أن نتدخل يف شؤوهنم إال إذا
اقتضت العدالة ذلك.
رست مع حممد املهدي إىل قاعة املحكمة ،وهناك وجدنا قسامن كبريان:
التثبت:
دخلنا األول ،وكان اسمه قسم التثبت ..وقد كتب عىل بابه قوله تعاىل ﴿:يا أ ُُّّيا ا هل ِذين آم ُنوا
ِإ ْن جاءكُ م ف ِاس ٌق ِبنب ٍأ فتبي ُنوا أ ْن ُت ِصيبوا قوم ًا ِبجهال ٍة ف ُتص ِبحوا عىل ما فع ْل ُتم ن ِ
اد ِمي﴾
ْ ُ
ُ ْ
ه
ْ
ْ
هلل
(احلجرات ،)6:وبجانبها كتب قوله تعاىل ﴿:يا أ ُُّّيا ا هل ِذين آم ُنوا كُ و ُنوا ق هو ِامي ِبا ْل ِق ْس ِط ُشهداء هِ
هلل أ ْوىل ِ ِهبام فال تت ِهب ُعوا ْاهلوى أ ْن
ول ْو عىل أ ْن ُف ِسكُ ْم أ ِو ا ْلوالِد ْي ِن و ْاأل ْقر ِبي ِإ ْن يكُ ْن غنِ ّي ًا أ ْو ف ِقري ًا فا هُ
هلل كان ِبام ت ْعم ُلون خ ِبري ًا﴾ (النساء)135:
ت ْع ِد ُلوا و ِإ ْن ت ْل ُووا أ ْو ُت ْع ِر ُضوا ف ِإ هن ا ه
يف داخل القاعة وجدنا مموعة رجال واقفي ،وقد صنفوا صنفي ،وقد عرفت فيام بعد
أهنم الشهود..
وقف حممد املهدي حيث أمره املحقق أن يقف ،ثم توجه املحقق إىل أولئك الشهود قائال:
اسمعوين جيدا ..أنا مرد ناصح ..إن شئتم أن تقبلوا نصيحتي ،فافعلوا ،وإال فإن هلل يوما يسأل
فيه اإلنسان عن كل فعل فعله ،وعن كل كلمة قاهلا.
فلهذا أدعوكم ـ قبل أن نتوجه ملجلس العدالة ـ أن تتثبتوا جيدا مما ستشهدون به ،لقد قال
( )1رواه أبو داود.
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ِ
يموا ه
هلل ﴾ (الطالق)2 :
الشهادة هِ
اهلل تعاىل داعيا إىل ذلك ﴿:وأق ُ
اجتنِ ُبوا ق ْول الزُّ ِ
ور﴾ (احلج ،)30 :وأخرب عن صفات
وهنى عن قول الزور ،فقال ﴿:و ْ
الصاحلي ،فقال ﴿:وا هل ِذين ال ي ْشهدُ ون الزُّ ور و ِإذا م ُّروا ِبال هلغ ِْو م ُّروا ِكرام ًا﴾ (الفرقان)72:
ِ ِ
الس ْمع
وهنى أن خيرب اإلنسان بام ال برهان له عليه ،فقال ﴿:وال ت ْق ُ
ف ما ل ْيس لك ِبه ع ْل ٌم ِإ هن ه

وا ْلبرص وا ْل ُفؤاد كُ ُّل ُأول ِئك كان ع ْن ُه م ْسؤُ و ً
ال﴾ (االرساء)36:
ِ ِ
ِ ِ
يب ع ِتيدٌ ﴾ ّ
(ق)18:
وأخرب عن خطور الكلمة ،فقال ﴿:ما ي ْلف ُظ م ْن ق ْو ٍل ِإ هال لد ْيه رق ٌ

وأخرب  عن اخلطر الذي يقع فيه من شهد شهادة زور ،فقال يف ملس مثل هذا املجلس:
(أال أنبئكم بأكرب الكبائر؟ قلنا :بىل يا رسول اهلل ،قال :اإلرشاك باهلل ،وعقوق الوالدين) ..وكان
متكئ ًا فجلس ،وقال( :أال وقول الزور ،أال وشهادة الزور) ..فام زال يكررها حتى قلنا :ليته
سكت) ()1

وقال( :من حلف عىل يمي هو فيها فاجر ليقتطع هبا مال امرئ مسلم لقي اهلل وهو عليه
غضبان)()2

قال رجل من القوم تظهر عليه احلدة :لكأين بك تريد أن تثنينا عن الشهادة التي نريد أن
نديل هبا ضد هذا الرجل بحجة أنه أمري هذه البلدة.
قال املحقق :معاذ اهلل أن أقول ذلك ،أو أنوي ذلك ..إن ما أقوله لك هو ما سبق أن قلته
لغريك من الشهود ممن يريدون الشهادة عكس شهادتك.
ثم كيف أقول ذلك ..وقد هنينا عن كتامن الشهادة ،قال تعاىل ﴿:وال تكْ ُت ُموا ه
الشهادة وم ْن
ِ
يم﴾ (البقرة ،)283 :وهنى اهلل تعاىل الشهداء من التهرب
يكْ ُت ْمها ف ِإ هن ُه ِآث ٌم ق ْل ُب ُه وا هُ
هلل ِبام ت ْعم ُلون عل ٌ
من الشهادة ،فقال ﴿:وال ي ْأب ُّ
الشهدا ُء ِإذا ما ُدعُ وا ﴾ (البقرة)282 :
( )1رواه البخاري ومسلم.
( )2رواه البخاري ومسلم.
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لست أدري كيف حدثتني نفيس حينها ،وقلت :ما أسهل أن خيرتق مثل هذا القضاء ،وما
أيرس أن حيتال عليه ..إن األمر ال يعدو فيه نصائح تلقى ،ثم تضيع احلقوق بعدها.
لقد قلت ذلك يف نفيس ،ويشهد اهلل أنه ل تتحرك به شفتاي ،لكن املحقق نظر إيل،
واالبتسامة متأل فمه ،ثم قال :ليس ذلك صحيحا يا بني ..نعم نحن نعتمد النصيحة ثقة يف
الشهود ..ولكنا ال نكتفي هبا..
لقد علمنا أقىض القضاة كيف نحتال يف التحري عن احلقائق ..ومن ذلك ما روي أن ابني
عفراء ملا تداعيا قتل أِّب جهل ،قال هلام ( :هل مسحتام سيفيكام؟) ،قاال :ال ،قال :فأرياين
سيفيكام ..فلام نظر فيهام ،قال ألحدمها :هذا قتله ،وقىض له بسلبه.
انظر كيف اعتمد  عىل دراسة اآلثار ..وتعرف من خالهلا عىل القاتل ..لقد اقتفى أثره
يف هذا ورثته ..فقد كانوا يستعملون كل وسائل التحري للوصول إىل احلقيقة التي ال يمكن أن
تقوم العدالة إال عليها..
سأحدثك عن أحد تالميذه  لرتى كيف كان التحري والتثبت قبل إرسال األحكام..
إنه عيل ذلك القايض الذي هو مرجع قضاة اإلسالم..
لقد حدث عبيد اهلل بن أِّب رافع قال :خاصم غالم من األنصار أمه إىل عمر فجحدته،
فسأله البينة ،فلم تكن عنده ،وجاءت املرأة بنفر ،فشهدوا أهنا ل تتزوج وأن الغالم كاذب عليها،
وقد قذفها ..فأمر عمر بُضبه ،فلقيه عيل فسأل عن أمرهم ،فأخرب فدعاهم ،ثم قعد يف مسجد
النبي  وسأل املرأة فجحدت ،فقال للغالم :اجحدها كام جحدتك ،فقال :يا ابن عم رسول
اهلل  إهنا أمي ،قال :اجحدها ،وأنا أبوك واحلسن واحلسي أخواك ،قال :قد جحدهتا،
وأنكرهتا ..فقال عيل ألولياء املرأة :أمري يف هذه املرأة جائز؟ قالوا :نعم ،وفينا أيضا ،فقال عيل:
أشهد من حُض أين قد زوجت هذا الغالم من هذه املرأة الغريبة منه ،يا قنرب ائتني بطينة فيها درهم،
فأتاه هبا ،فعد أربعامئة وثامني درمها ،فدفعها مهرا هلا ،وقال للغالم :خذ بيد امرأتك ،وال تأتنا إال
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وعليك أثر العرس ،فلام وىل ،قالت املرأة :يا أبا احلسن ،اهلل اهلل هو النار ،هو واهلل ابني ،قال :وكيف
ذلك؟ قالت :إن أباه كان زنجيا ،وإن إخوِت زوجوين منه ،فحملت هبذا الغالم ،وخرج الرجل
غازيا فقتل ،وبعثت هبذا إىل حي بني فالن ،فنشأ فيهم ،وأنفت أن يكون ابني ،فقال عيل :أنا أبو
احلسن ،وأحلقه هبا ،وثبت نسبه.
وذكر األصبغ بن نباتة أن شابا شكا إىل عيل بن أِّب طالب نفرا ،فقال :إن هؤالء خرجوا
مع أِّب يف سفر ،فعادوا ول يعد أِّب ،فسألتهم عنه ،فقالوا :مات ،فسألتهم عن ماله؟ فقالوا :ما ترك
شيئا ،وكان معه مال كثري ،وترافعنا إىل رشيح ،فاستحلفهم وخىل سبيلهم ،فدعا عيل بالرشط،
فوكل بكل رجل رجلي ،وأوصاهم أال يمكنوا بعضهم أن يدنو من بعض ،وال يدعوا أحدا
يكلمهم ،ودعا كاتبه ،ودعا أحدهم ،فقال :أخربين عن أِّب هذا الفتى :يف أي يوم خرج معكم؟
ويف أي منزل نزلتم؟ وكيف كان سريكم؟ وبأي علة مات؟ وكيف أصيب بامله؟ وسأله عمن
غسله ودفنه؟ ومن توىل الصالة عليه؟ وأين دفن؟ ونحو ذلك ،والكاتب يكتب ،ثم كرب عيل فكرب
احلارضون ،واملتهمون ال علم هلم إال أهنم ظنوا أن صاحبهم قد أقر عليهم.
ثم دعا آخر بعد أن غيب األول عن ملسه ،فسأله كام سأل صاحبه ،ثم اآلخر كذلك،
حتى عرف ما عند اجلميع ،فوجد كل واحد منهم خيرب بضد ما أخرب به صاحبه ،ثم أمر برد األول،
فقال :يا عدو اهلل ،قد عرفت غدرك وكذبك بام سمعت من أصحابك ،وما ينجيك من العقوبة
إال الصدق ،ثم أمر به إىل السجن ،وكرب ،وكرب معه احلارضون ،فلام أبرص القوم احلال ل يشكوا
أن صاحبهم أقر عليهم ،فدعا آخر منهم ،فهدده ،فقال :يا أمري املؤمني ،واهلل لقد كنت كارها ملا
صنعوا ،ثم دعا اجلميع فأقروا بالقصة ،واستدعي الذي يف السجن ،وقيل له :قد أقر أصحابك
وال ينجيك سوى الصدق ،فأقر بمثل ما أقر به القوم ،فأغرمهم املال ،وأقاد منهم بالقتيل.
وهكذا ،فإن للقايض أن يستعمل كل الوسائل التي يستطيع هبا أن يصل للحقيقة.
قلت يف نفيس :وهذا أيضا قد يكون طريقا من طرق اجلور ..فالقايض الذي يعذب املتهم
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سيستخرج منه ال حمالة ما شاء من االعرتافات.
التفت إيل ،واالبتسامة متأل فمه ،وقال :الكل يمكن أن يفعلوا ذلك ..الكل يمكنوا أن
يظلموا ليتسنى هلم أن يعدلوا إال حممدا  ..وإال ورثة رسول اهلل  ،فإن ما مأل اهلل به قلوهبم
من رمحة متنعهم من أن يفعلوا ذلك..
احلكم:
بعد أن استعمل املحقق كل ما أمكنه من وسائل للتثبت من الشهود والبينات خرجنا إىل
القسم الثاين ،وقد كان قاعة كبرية تشبه قاعات املحاكم املعروفة ،وكانت مليئة باحلضور(.)1
وكان أول متحدث فيها رجل تبدو عليه سيام الصالح ،وقف يف اجلمع خطيبا ،وقال :أُّيا
اجلمع املبارك ..أنتم تعلمون أن هذه املحكمة بقضاهتا ،وكل من يعملون فيها ،وبعد أن بذلوا كل
جهودهم للبحث عن قضاء عادل حيقق قيمة العدل السامية يف أعىل درجاهتا ل جيدوا قواني عادلة
كالقواني التي جاء هبا اإلسالم ..ول جيدوا قاضيا عادال بلغ به عدله أكمل الدرجات كرسول اهلل
 ..لذلك ساروا خلفه ،واعتربوه أسوهتم األعىل ،وقدوهتم األرفع ..وصارت مهة الكل هو
السعي للتحقق بوراثة رسول اهلل .
وقد وقفت هنا بينكم ـ قبل أن يذكر القايض األحكام التي وصل إليها بعد التحري
والتثبت والتدقيق ـ ألذكر لكم قيمة العدل وخطورة الظلم ..لريتدع كل ظال وجائر سواء كان
من املتهمي أو من القضاة:
التفت إىل املنصة التي جلس فيها القضاة ،وقال خياطبهم :أما القضاة ،فقد أخرب النبي 
عن اخلطر الذي يتعرضون له إن هم أعرضوا عن العدالة التي بذلوا جهودهم للوصول إليها..
فقال ( :ما من حاكم حيكم بي الناس إال جاء يوم القيامة وملك آخذ بقفاه حتى يقف عىل
( )1وردت النصوص الكثرية الدالة عىل وجوب عالنية اجللسات القضائية حرصا عىل حتقيق العدالة ..فقد كان أمري
املؤمني عيل بن أِّب طالب يقيض يف السوق..
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جهنم ثم يرفع رأسه إىل اهلل فإن قال اهلل تعاىل ألقه ألقاه يف مهواه أربعي خريفا)()1
ويف حديث آخر قال ( :من جعل قاضيا بي الناس فقد ذبح بغري سكي)()2

وقال( :ليأتي عىل القايض العدل يوم القيامة ساعة يتمنى أنه ل يقبض بي اثني يف مترة
قط)()3

والنبي  هبذا التشديد ينبه إىل خطورة هذا املنصب حتى ال يطلبه إال من أنس من نفسه
القدرة عليه ،أو أنس فيه ويل األمر القدرة عليه ،وهلذا قال ( :من ابتغى القضاء ،وسأل فيه
شفعاء وكل إىل نفسه ،ومن أكره عليه أنزل اهلل تعاىل ملكا يسدده)()4

وهلذا ..فإن رسول اهلل  قسم القضاة إىل ثالثة أقسام ،ففي احلديث الرشيف( :القضاء
ثالثة :واحد يف اجلنة ،واثنان يف النار ،فأما الذي يف اجلنة :فرجل عرف احلق ،فقىض به فهو يف
اجلنة ،ورجل عرف احلق فلم يقض به وجار يف احلكم فهو يف النار ،ورجل ل يعرف احلق فقىض
للناس عىل جهل فهو يف النار)()5

وقد هنى  أن حيول بي القضاة والعدل الذي كلفوا بتنفيذه أي حائل ،ففي احلديث :أن
امرأة رسقت يف عهد رسول اهلل  يف غزوة الفتح ،فقالوا :من يكلم فيها رسول اهلل ؟ فقيل:
ومن جيرتئ عليه إال أسامة بن زيد حب رسول اهلل ؟ ففزع قومها إىل أسامة بن زيد يستشفعون
به إىل رسول اهلل  فلام كلمه أسامة فيها تلون وجه رسول اهلل  فقال( :أتكلمني يف حد من
حدود اهلل) قال أسامة :يا رسول اهلل استغفر يل ،فلام كان العيش قام رسول اهلل  خطيبا فأثنى
عىل اهلل تعاىل بام هو أهله ،ثم قال( :أما بعد فانام أهلك الناس أهنم كانوا إذا رسق فيهم الرشيف
( )1رواه أمحد والبيهقي يف السنن.
( )2رواه أمحد والدارقطني واالربعة.
( )3رواه أمحد.
( )4رواه أمحد والرتمذي وابن ماجه.
( )5رواه أبو داود والبيهقي.
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تركوه ،وإذا رسق فيهم الضعيف أقاموا عليه احلد والذي نفيس بيده لو أن فاطمة بنت حممد
رسقت لقطعت يدها)()1

وعن عيل قال :بعثني رسول اهلل  إىل اليمن قاضيا ،وأنا حدث السن وال علم يل
بالقضاء ،فقال( :إن اهلل سيهدي قلبك ويثبت لسانك ،فإذا جلس بي يديك اخلصامن فال تقضي
حتى تسمع اآلخر كام سمعت من األول ،فإنه أحرى أن يتبي لك القضاء) ،قال :فام زلت قاضيا
أو ما شككت يف قضاء بعد(.)2
وبناء عىل هذا ،فقد أمجع فقهاء اإلسالم عىل أن عىل القايض أن يكون حيادي ًا ،فال ينحاز
ألحد دون أحد ،وأن يعترب طريف اخلصومة عىل قدم املساواة ،وأن يتجرد عن كل مصلحة له أو
عالقة مع أحدمها.
ونصوا عىل أن عىل القايض أن يساوي بي اخلصوم يف ملس القضاء يف كل يشء،
باجللوس والسالم والنظر واملخاطبة.
ونصوا عىل أنه حيرم عىل القايض مسارة أحد اخلصمي دون اآلخر ،أو تلقينه حجته ،أو
تعليمه كيف يدعي إال أن يرتك ما يلزمه ذكره يف الدعوى ليتضح للقايض حترير الدعوى.
ونصوا عىل أنه حيرم عىل القايض أن يضيف أحد اخلصمي أو يستضيفه لئال يكون إعانة
عىل خصمه وكرس قلبه ،وأنه حيرم عىل القايض أن يقبل اهلدية ممن ل يكن ُّيديه قبل واليته أو ممن
كانت له حكومة مطلق ًا؛ ألن قبوهلا ممن ل جتر عادته بمهاداته ذريعة إىل قضاء حاجته فيقوم عنده
شهوة لقضاء حاجته.
ونصوا عىل أنه حيرم عىل القايض أن حيكم بعلمه منع ًا الهتامه وحتيزه ،والطعن يف حياده.
وفوق ذلك كله ..فقد أمر رسول اهلل  القايض أن يكون يف حالة نفسية طيبة تسمح له
( )1رواه البخاري ومسلم.
( )2رواه أبو داود.
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بالتحقيق وباحلكم ،ففي احلديث( :ال حيكم أحد بي اثني وهو غضبان)( ،)1ويف حديث آخر
قال ( :ال يقيض القايض إال وهو شبعان ريان)()2

قال ذلك متوجها به للقضاة ،ثم التفت إىل املحل الذي جلس فيه اخلصوم ،وقال :وأما
أنتم ،يا من جلأتم هلذه املحكمة للبحث عن العدالة ،فإين أذكركم اهلل ،فإن القايض ال حيكم إال بام
تظهره له األدلة ..فمن كان منكم غاشا أو خمادعا أو مزورا ،فليحذر من اهلل ،فإن حمكمة اهلل العادلة
ستقيم عليه من العدل ما ل تستطع حماكم الدنيا أن تفي به.
لقد حدثت أم سلمة أن رسول اهلل  سمع جلبة خصمي بباب حجرته فخرج إليهام،
فقال( :إنام أنا برش مثلكم وإنكم ختتصمون إيل ولعل بعضكم أن يكون أحلن بحجته من بعض
فأقىض له بنحو ما أسمع ،فمن قضيت له بشئ من حق أخيه فال يأخذ منه شيئا ،فأنا أقطع له قطعة
من النار) ،فبكى الرجالن وقال كل واحد منهام لصاحبه :حقي لك ،فقال رسول اهلل ( :أما
إذا فعلتام ذلك فاقتسامه وتوخيا احلق ثم استهام ثم حتلال(.)3
وقال رسول اهلل  يف ذلك( :من ظلم قيد شرب من األرض طوقه اهلل من سبع
أرضيي)()4

قال ذلك ،ثم أخذ يعظهم بمواعظ تتفتت هلا القلوب..
رأيت الدموع تنحدر حارة من بعض اخلصوم ،ثم إذا بأحدهم يصيح بصوت يمأل أركان
قاعة املحكمة( :أستغفر اهلل ..أنا املذنب ..فطبقوا عيل من حدود اهلل ما يطهرين من ذنوِّب ..إن
جسمي يطيق عقاب الدنيا ..ولكنه لن يطيق عذاب اآلخرة)..
ثم قال آخر مثل ذلك..
( )1رواه البخاري.
( )2رواه الدارقطني.
( )3رواه البخاري ومسلم وغريمها من حديث أم سلمة وغريها.
( )4رواه البخاري ومسلم.
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ول يبق أحد يف منصة اخلصوم إال قال ذلك إال الرجل الذي ادعى عىل حممد املهدي ،فقد
ظل مرصا عىل دعواه..
بعد أن انتهى الواعظ من وعظه( )1جاء دور القضاة ..وقد تقدم أحدهم ،وقال :بارك اهلل
يف أخينا ابن السامك( ..)2لقد مأل قلوبنا باملخافة من اجلور والظلم ..ونحن نستغفر اهلل قبل النطق
بأي حكم ..وندعو اخلصوم أن يراجعوا أنفسهم ،فام غاب عنا لن يغيب عن اهلل.
قال ذلك ،ثم نطق باحلكم ..وقد أسفت كثريا عندما سمعت القايض حيكم للمدعي عىل
(حممد املهدي) ..لكن حممدا املهدي ل يظهر عليه أي أسف ،بل رأيته يتوجه إىل اهلل حامدا شاكرا.
اقرتبت منه ،وقلت :لقد حكم قاضيك ضدك.
قال :احلمد هلل ..لقد حتققت يل األسوة برجل امتألت له حبا من مفرق رأيس إىل أَخص
قدمي.
قلت :من هو؟
قال :أمري املؤمني ابن عم رسول اهلل  عىل بن أِّب طالب..
قلت :ما الذي حصل له؟
قال :لقد روي أنه ضاعت منه درع ،فوجدها عند نرصاين .فأقبل به إىل القايض (رشيح)
خياصمه ،وقال عيل :هذه الدرع درعي ول أبع ول أهب ،فقال رشيح للنرصاين :ما تقول فيام يقول
أمري املؤمني ،فقال النرصاين :ما الدرع إال درعي وما أمري املؤمني عندي بكاذب! فالتفت رشيح
إىل عىل وقال :يا أمري املؤمني ،ألك بينة؟ فابتسم عيل وقال :أصاب رشيح ،ما يل بينة ،فقىض
بالدرع للنرصاين ،فأخذها ومشى خطوات ثم رجع ،فقال :أما أنا فأشهد أن هذه أحكام األنبياء،
أمري املؤمني يدينني إىل قاضيه فيقتيض فيقيض عليه ،أشهد أن ال إله إال اهلل وأن حممد ًا عبده
( )1السنة املطهرة بحسب ما ذكرنا من حديث أم سلمة تدل عىل أمهية تقديم الوعظ قبل احلكم وتأثريها.
( )2ابن السامك واعظ من كبار وعاظ اإلسالم ،وقد كان يعظ بي يدي احلكام.

377

ورسوله ..الدرع واهلل درعك يا أمري املؤمني ،سقطت منك وأنت منطلق إىل صفي ،قال :أما إذ
أسلمت فهي لك.
كان خصم حممد املهدي يتنصت علينا لريى موقف حممد املهدي من حكم القايض ..فلام
سمع ما سمع سقطت دموع حارة من عينيه ،ثم جثا عىل ركبتيه بي يدي حممد املهدي ،وقال:
هذا ما أردت منك ..هذا ما أردت منك..
أنا نرصاين ..لعيل من أحفاد ذلك الرجل الذي خاصم عليا ..وقد قرأت هذه احلادثة،
وأثرت يف تأثريا عظيام ..ولكنها ملا كانت مرد أوراق حفظها التاريخ ل حتيي يف نفيس ما ينبغي أن
حتييه ،فلام رأيتها اليوم ماثلة أمامي أحيت ما كان ميتا ..وأنا اليوم أشهدك ،وأشهد اجلمع بأن احلق
لك ..وأين ل أقم بام قمت به إال اختبارا للعدالة التي جاء هبا حممد ..وأنا اليوم أقول ما قال ذلك
النرصاين لعيل( :أشهد أن هذه أحكام األنبياء ،أمري املؤمني يدينني إىل قاضيه فيقتيض فيقيض
عليه ،أشهد أن ال إله إال اهلل وأن حممد ًا عبده ورسوله)

األمن
يف اليوم الرابع ،طلب مني حممد املهدي أن أسري معه للثكنة التي يدرب فيها اجلند املكلف
بحامية أمن املدينة ،فقلت :أهلذه املدينة املمتلئة سالما ثكنة وجيش!؟
قال :لوال أن هلا ثكنة وجيشا لطمع فيها أعداؤها ..لقد قال اهلل تعاىل يأمر بإعداد العدة
الكافية التي تردع نوازع الرش يف املجرمي ﴿:وأ ِعدُّ وا هلم ما استطع ُتم ِمن ُقو ٍة و ِمن ِرب ِ
اط ْ
اخل ْي ِل
ْ
ُْ ْ ْ ْ ْ ه
ِ ِ
هلل وعدُ هوكُ ْم وآخ ِرين ِم ْن ُد ِ ِ
يش ٍء ِيف
وهن ْم ال ت ْعل ُموهنُ ُم ا هُ
ُت ْر ِه ُبون ِب ِه عدُ هو ا هِ
هلل ي ْعل ُم ُه ْم وما ُتنْف ُقوا م ْن ْ
س ِب ِ
ف ِإل ْيكُ ْم وأ ْن ُت ْم ال ُت ْظل ُمون﴾ (ألنفال)60:
هلل ُيو ه
يل ا هِ
قلت :إن هذه اآلية تأمر باإلرهاب(!)1؟

( )1حتدثنا بتفصيل عن املعاين السامية التي حتملها هذه اآلية ومثيالهتا يف رسالة (النبي املعصوم) من هذه السلسة.
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قال :أجل ..ولكنه إرهاب النفوس األمارة ،وما حتمله من نوازع رشيرة ،ال إرهاب
النفوس املطمئنة وما حتمله من سالم..
القوة:
كان أول حمل دخلنا إليه يف الثكنة مركز للتدريب ..وقد الحظت شدة التدريبات ودقتها..
ولكني مع ذلك ل أحلظ عىل اجلند أي ضجر أو قلق ،بل رأيتهم يقبلون عىل التدريبات بحيوية
ونشاط ،واالبتسامة متأل وجوههم ،اقرتبت من أحدهم ،وقلت :أراك متارس تداريب شاقة..
فلم ال ترحم نفسك ..فليس هناك أي عدو يرتبص بكم؟
قال :أنا أطبق أمر اهلل لنا باإلعداد ،وال ُّيمني إن كان هناك عدو يرتبص بنا أو ليس هناك..
لقد قال  يفضل املؤمن القوي عىل املؤمن الضعيف( :املؤمن القوي خري وأحب إىل اهلل من
املؤمن الضعيف ويف كل خري ..احرص عىل ما ينفعك واستعن باهلل وال تعجز وإن أصابك يشء
فال تقل لو أين فعلت كذا لكان كذا وكذا ،ولكن قل قدر اهلل وما شاء فعل ،فإن لو تفتح عمل
الشيطان)()1

باإلضافة إىل هذا ،فقد أمرنا اهلل تعاىل باحلذر وبأخذ السالح حتى ال نرتك ألعدائنا أي
ِ
الصالة ف ْلت ُق ْم ط ِائف ٌة ِمن ُْه ْم معك
فرصة ..لقد قال اهلل تعاىل ﴿:و ِإذا كُ نْت ف ِيه ْم فأق ْمت هلُ ُم ه
و ْلي ْأ ُخ ُذوا أس ِلحتهم ف ِإذا سجدُ وا ف ْليكُ و ُنوا ِمن ور ِائكُ م و ْلت ْأ ِ
ت ط ِائف ٌة ُأ ْخرى لْ ُيص ُّلوا ف ْل ُيص ُّلوا
ْ
ْ
ُ ْ
ْ
معك و ْلي ْأ ُخ ُذوا ِح ْذر ُه ْم وأ ْس ِلحت ُه ْم و هد ا هل ِذين كف ُروا ل ْو ت ْغ ُف ُلون ع ْن أ ْس ِلح ِتكُ ْم وأ ْم ِتع ِتكُ ْم
ِ
ِ
ذى ِم ْن مط ٍر أ ْو كُ ْن ُت ْم م ْرىض أ ْن تض ُعوا
فيمي ُلون عل ْيكُ ْم م ْيل ًة واحد ًة وال ُجناح عل ْيكُ ْم ِإ ْن كان ِبكُ ْم أ ً
هلل أعده لِ ْلك ِاف ِرين عذاب ًا ُم ِهين ًا﴾ (النساء)102:
أ ْس ِلحتكُ ْم و ُخ ُذوا ِح ْذركُ ْم ِإ هن ا ه

انظر كيف تلح هذه اآلية الكريمة يف رضورة أخذ السالح ورضورة أخذ احلذر.
قلت :ذلك يف احلرب.
( )1رواه مسلم.
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قال :ونحن نتعلم يف السلم كيف نأخذ السالح ..فالسالح ال يقاتل إال باليد التي حتمله.
قلت :عىل أي سالح تتدربون؟ ..هل باألسلحة التي سنها لكم نبيكم ،أم باألسلحة التي
استنبطها أهل العرص احلديث؟
قال :مع أننا نكره ما استنبطه أهل هذا العرص من أنواع األسلحة املدمرة إال أننا مضطرون
لتعلمها واستعامهلا ..ألنه ال يردع األعداء إال ذلك.
قلت :وختالفون دينكم بذلك؟
قال :ال ..لقد أمرنا اهلل بإعداد القوة مطلقا ..ول حيدد لنا وسائلها ،وال أساليبها ..ومع
ذلك ،فقد ورد يف سنة النبي  ما يدل عىل رضورة تتبع التطور يف هذا املجال مراعاة إلعداد
القوة ،فقد كان  حريص ًا عىل تزويد جيش اإلسالم باألسلحة املعارصة ،والتي ل يألفها العرب
من قبل ،وعىل تدريب املسلمي عليها ،ثم استخدامها يف القتال ،فقد أرسل  بعثة يف اثني من
املسلمي مها :عروة ابن مسعود وغيالن بن سلمة إىل (جرش) ليتعلام صنعة العرادات واملنجنيق
والدبابات ،وكلها من أسلحة القتال التي ل يألفها املسلمون من قبل(.)1
وقد استخدم الرسول  ـ كذلك ـ املنجنيق والدبابات يف حصار الطائف ،كام روي أنه
نصب املنجنيق يف حصار (خيرب) للتهديد ،ولكنه ل يرم به فعالً.
ومن حرص رسول اهلل  عىل التقدم يف هذا املجال اعترب صانع السالح يف سبيل اهلل
ومن جهز به غازي ًا مثل الرامي به ،فقال( :إن اهلل يدخل بالسهم الواحد ثالثة نفر اجلنة ،صانعه
حيتسب يف صنعته اخلري ،والرامي به ،واملمد به)()2

قلت :ولكني سمعت بأن نبيكم سن لكم الرمي.
قال :أجل ..لقد حث رسول اهلل  عىل الرمي واهتم به ..واهتم به ورثته من بعده ..لقد
( )1انظر( :السرية النبوية) ،ألِّب احلسن عيل احلسني الندوي.
( )2رواه الرتمذي وغريه.
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حدث عقبة بن عامر قال :سمعت رسول اهلل  يقول وهو عىل املنرب ﴿:وأ ِعدُّ وا هلُ ْم ما ْاستط ْع ُت ْم
ِم ْن ُق هو ٍة﴾ (ألنفال )60 :أال وإن القوة الرمي)( ..)1ويف احلديث اآلخر ،قال ( :ارموا واركبوا
وأن ترموا أحب إيل من أن تركبوا ،ومن تعلم الرمي ثم نسيه فليس منا)( ..)2ويف حديث آخر،
قال ( :كل يشء يلهو به ابن آدم فهو باطل ،إال ثالثة :رميه عن قوسه ،وتأديبه فرسه ،ومالعبته
أهله .فإهنن من احلق)()3

وقد أشاد الرسول  بمن جييد الرمي ،ففي أحد كان رسول اهلل  يقول ألصحابه:
(نبلوا سهيالً) ،يقصد سهيل بن األحنف أي اعطوه نبلكم ،وذلك لدقته ومهارته يف الرمي.
وقد أمر  جند املسلمي باالستمرار يف التدريب عليه ،وحذر من االنقطاع فقال( :من
ترك الرمي بعد ما علمه فإنام هي نعمة جحدها)( ،)4وقال( :من علم الرمي ثم تركه فليس منا)()5

قلت :ولكن الرمي ليس سوى وسيلة واحدة من وسائل اجلندي ..واملعركة ال يمكن أن
تتم بالرمي وحده؟
قال :الرمي هو أهم أدوات اجلندي يف املعركة..
قلت :ذلك يف القديم.
قال :ليس يف هذا قديم وال جديد ..أال ترى تلك القنابل التي تنزل مطرا صاعقا عىل
الصبيان والنساء والشيوخ ..وعىل الزرع والُضع..؟
قلت :أراها ..ما هبا؟
قال :إن النبي  عندما أمرنا بالرمي يشري إىل هذا ..هو يقول لنا :تعلموا الرمي والتسديد
( )1رواه مسلم وغريه.
( )2رواه مسلم.
( )3رواه البخاري ومسلم.
( )4رواه أبو داود وغريه.
( )5رواه أمحد ومسلم.
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حتى ال تصيبوا بأسلحتكم إال من واجهكم وأراد قتالكم..
بينام نحن كذلك ،إذا باملدرب يستدعي جنوده ،فذهب ذلك اجلندي الذي حدثني،
وذهبت معه ..بعد أن اجتمعنا عند املدرب قال :لقد مجعتكم ألذكركم بحديث رسول اهلل :
(اليرش أحدكم إىل أخيه بالسالح فإنه اليدري لعل الشيطان ينزع يف يده .فيقع يف حفرة من
النار)( ..)1ويف حديث آخر قال ( :من أشار إىل أخيه بحديدة ،فإن املالئكة تلعنه حتى يدعه،
وإن كان أخاه ألبيه وأمه)( ..)2ويف حديث آخر قال ( :من مر يف يشء من مساجدنا أو أسواقنا
ومعه نبل فليمسك ،أو ليقبض عىل نصاهلا بكفه ،أن يصيب  -أي حتى اليصيب  -أحد ًا من
املسلمي منها بيشء)()3

وعن جابر

ال)()4
قال( :هنى النبي أن يتعاطى السيف مسلو ً

روى هذه األحاديث ،ثم قال :إن النبي  يف هذه األحاديث حيث عىل ناحية مهمة هلا
ارتباط بام نحن فيه ..إن النبي  حيثنا عىل مراعاة احتياطات األمن يف التدريب ..فالتزموا سنة
نبيكم  يف هذا ..فال أفلح من ضيع سنة نبيه.
األخالق:
بعد أن امتألت إعجابا بالتداريب التي كانت متارس يف مركز التدريب رست حيث كان
جيلس حممد املهدي ..فوجدت رجال يرتدي بذلة الضباط خياطب جنده قائال( :)5أُّيا اجلنود
البواسل ..يا من نذرتم أنفسكم حلامية أمن هذه املدينة ..اسمعوين أقول لكم كلامت هي أهم لكم

( )1رواه البخاري ومسلم.
( )2رواه مسلم.
( )3رواه البخاري ومسلم.
( )4رواه أبو داود والرتمذي.
( )5بعض النص املذكور هنا منقول من مقال بعنوان (من وحي القوة يف اإلسالم) ،لفضيلة الشيخ أمحد عبد الرحيم
السايح ،بترصف.
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من كل التدرايب التي متارسوهنا..
إن اإلسالم دين أحيا اهلل به قلوبا أماتتها الشهوات ،وأنقذ به عقوال سممتها الشكوك
والشبهات ،وأحل به من األغالل أفكارا قيدهتا اخلرافات وسجنتها التخرصات ،وجدع به أنوفا
شمخت هبا اجلاهلية اجلهالء ..وهو دين ينشط اإلنسان للعمل ،وحيث عىل طلب العلم ،ويدعو
الحرتامه واستثامره ..وهو دين العقيدة الرائقة ،التي تطهر النفس ،وتزكي القلب ،وترِّب اخللق
وتغذي العقل ،وتوقف الغريزة عند حدها ،وتعطي مطمح من مطامح اإلنسان معناه الذاِت
وسريه الطبيعي ..وهو عقيدة استعالء ..تبعث يف روح املؤمن اإلحساس بالعزة من غري كرب،
وروح الثقة من غري اغرتار.
واإلسالم بجانب هذا ..دين املساملة مع املساملي ،والردع للمعادين ..هو نور ُّيدي
املساملي ،وهو نار حترق الطغاة اآلثمي ..نعم هو يدعو باحلكمة واملوعظة احلسنة ،لكنه إذا جد
اجلد كان الصخرة التي يتحطم عليها كل جبار عنيد.
وهلذا ،فإنه يطلب من املسلمي أن يكونوا عىل حذر يف وقت السلم ،حتى ال يؤاخذوا عىل
غرة ..ويدعو املسلمي إىل االستشهاد من أجل عزة اإلسالم ،وال يعدل اجلهاد يف سبيل اهلل مال،
وال ولد ،وال والد وال عشرية ،وال أهل.
لقد تعلمنا من املعارك التي خاضها املسلمون ،وانترصت فيها اجليوش اإلسالمية ..سواء
يف غزوة بدر أو أحد ،أو اخلندق  ..أن الوسائل املادية ليست وحدها هي التي تفصل يف املعارك،
وال يوجد ما يصون االستعداد العسكري إال العقيدة؛ ألهنا هي التي تربط القلوب باهلل ،وتصل
قوة املجاهدين بالقوة الكربى التي ال تغلب..
ولو انتظر املسلمون يف غزوة بدر الكربى ،حتى تتكافأ قوهتم ،وقوة خصومهم ،ما قامت
للمسلمي قائمة ..إنام القلة املؤمنة بعقيدهتا ..استعدت بقدر ما استطاعت ،ثم خاضت املعركة
فكان فيها الفرقان..
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لقد خطب عبد اهلل بن رواحة يف جنده يشجعهم عىل لقاء العدو ،حينام فزعوا من كثرة
عدده ،وعُ دده يف غزوة مؤتة فقال( :يا قوم إن التي تكرهوهنا هلي الشهادة التي خرجتم تطلبوهنا،
واهلل ما كنا نقاتل الناس بكثرة عدد ،وال بكثرة سالح ،وال بكثرة خيول ،ما نقاتلهم إال هبذا الدين
الذي أكرمنا اهلل به ..انطلقوا ،فواهلل لقد رأيتنا يوم بدر ما معنا إال فرسان ،ويوم أحد ما معنا إال
فرس واحد ..انطلقوا ،فإنام هي إحدى احلسنيي ،إما ظهور عليهم فذلك ماوعدنا اهلل ورسوله،
وليس لوعده خلف..وإما الشهادة فنلحق باإلخوان ،نرافقهم يف اجلنان)
فمن أراد منكم أن يكون وارث اجلندية من رسول اهلل  فعليه أن يتحىل باملبادئ العظيمة
التي كان رسول اهلل  يأمر هبا جنده.
قال جندي من اجلنود :كلنا حيب أن يكون ذلك الوارث ..فام هي أخالق جنود رسول
اهلل؟
قال القائد :أوهلا اإلخالص ..فال يكون للجندي غرض إال طاعة اهلل وخدمة احلق
والعدل والسالم ..إياكم أن تكونوا أدوات يف يد أي ظال أو مستبد أو طاغية ..فإن من أعان ظاملا
حرش معه..
لقد قال  حيث عىل األخالص يف اجلندية ـ وقد سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ،ويقاتل
محية ،ويقاتل رياء أي ذلك يف سبيل اهلل؟ ـ( :من قاتل لتكون كلمة اهلل تعاىل هي العليا ،فهو يف
سبيل اهلل)()1

ويف حديث آخر أن رجال قال :يا رسول اهلل رجل يريد اجلهاد يف سبيل اهلل تعاىل ،وهو
يبتغي عرضا من عرض الدنيا فقال رسول اهلل ( :ال أجر له) ،فأعظم ذلك الناس ،وقالوا
للرجل :عد لرسول اهلل  ،فلعلك ل تفهمه فقال :يا رسول اهلل ،رجل يريد اجلهاد يف سبيل اهلل
وهو يبتغي عرضا من عرض الدنيا قال( :ال أجر له) ،فقال للرجل :عد لرسول اهلل  فقال :له
( )1رواه البخاري ومسلم.
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الثالثة فقال له( :ال أجر له)()1

وجاء رجل إىل رسول اهلل  فقال :أرأيت رجال غزا يلتمس األجر والذكر ماله؟ فقال
رسول اهلل ( :ال شئ له) ،فأعادها ثالث مرات ،يقول له رسول اهلل ( :ال شئ له) ،ثم قال:
(إن اهلل ال يقبل من العمل إال ما كان خالصا ،وابتغي به وجهه)()2

قال آخر :فقهنا هذا ..فام الثاين؟
قال :التقوى ..فمن ل يتق اهلل يف قتاله ل يزده قتاله عن اهلل بعدا.
قال آخر :فكيف نتقي اهلل يف قتالنا؟
قال :لقد كان رسول اهلل  إذا أمر األمري عىل جيش أو رسية أوصاه يف خاصته بتقوى
اهلل تعاىل ومن معه من املسلمي خري ًا ،ثم قال( :اغزوا باسم اهلل ،يف سبيل اهلل .قاتلوا من كفر باهلل.
اغزوا وال تغلوا وال تغدروا وال متثلوا وال تقتلوا وليد ًا)()3

وروي أن امرأة مقتولة وجدت يف بعض مغازي رسول اهلل  فنهى رسول اهلل  عن
قتل النساء والصبيان(.)4
وعن رجل من جهينة ،أن رسول اهلل  قال( :لعلكم تقاتلون قوم ًا فتظهرون عليهم
فيتقونكم بأمواهلم دون أنفسهم وذرارُّيم ،فيصاحلونكم عىل صلح ،فال تصيبوا منهم فوق ذلك،
فإنه ال يصلح لكم)()5

وحدث بعضهم قال :نزلنا مع رسول اهلل قلعة خيرب ،ومعه من معه من املسلمي ،وكان
صاحب خيرب رج ً
ال مارد ًا متكرب ًا ،فأقبل إىل النبي  فقال :يا حممد! لكم أن تذبحوا محرنا،
( )1رواه أبو داود.
( )2رواه النسائي.
( )3رواه مسلم وأبو داود والرتمذي.
( )4رواه البخاري ومسلم.
( )5رواه أبو داود.
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وتأكلوا ثمرنا ،وتُضبوا نساءنا؟ فغضب رسول اهلل  وقال( :يا ابن عوف اركب فرسك ،ثم
ناد :إن اجلنة ال حتل إال ملؤمن وأن اجتمعوا للصالة) ،فاجتمعوا .ثم صىل هبم ،ثم قام فقال:
(أحيسب أحدكم متكئ ًا عىل أريكته قد يظن أن اهلل تعاىل ل حيرم شيئ ًا إال ما يف القرآن! أال وإين قد
وعظت وأمرت وهنيت عن أشياء ،إهنا ملثل القرآن أو أكثر .وإن اهلل ل حيل لكم أن تدخلوا بيوت
أهل الكتاب إال بإذن ،وال رضب نسائهم ،وال أكل ثامرهم ،إذا أعطوا الذي عليهم)()1

قال آخر :ولكن اهلل تعاىل أخرب عن ورثة رسول اهلل  أهنم أشداء عىل الكفار ،فقال﴿:
ُحم همدٌ ر ُس ُ
هلل وا هل ِذين مع ُه أ ِشده ا ُء عىل ا ْلكُ هف ِار ُرمحا ُء ب ْين ُه ْم ﴾ (الفتح)29 :
ول ا هِ
قال :الشدة ال تعني الوحشية مع األطفال والنساء والشيوخ والعجزة ..والشدة ال تعني
التمثيل باجلثث واألشالء ..الشدة ال تعني إال مقاومة املحاربي والُضب عىل أيدُّيم ..فمن فعل
ذلك ،فقد استن بسنة رسول اهلل  ..ومن تعداهم إىل غريهم ،فقد استن بسنن الظلمة
واملتجربين الذين ال يرعون حرمة ،وال حيفظون حقا.
التخطيط:
أخذ حممد املهدي بيدي ،وقال :هيا بنا نسري إىل قاعة خاصة ..لوال علمي باهلدف النبيل
الذي حتمله ما سمحت لك بالدخول إليها.
قلت :ما هي هذه القاعة؟
قال :هي القاعة التي يضع فيها قاعدتنا خططهم العسكرية..
قلت :هل تريد أن تطلعني عىل أرسار األمن القومي هلذه املدينة؟
قال :أريد أن أعرفك فقط بأسوتنا يف ذلك ..أما ما يرتبط بتفاصيل األمن املرتبطة هبذه
املدينة ..فهي من أرسار اخلاصة من الذين وكلوا أنفسهم هلذا اجلانب ..وأنا نفيس ال أطلع

( )1رواه أبو داود.

386

عليها(.)1
دخلنا القاعة ،فرأيت طاولة كبرية جلس فيها مموعة رجال بزي مدين ..قال أحدهم(:)2
لقد قمت بام كلفتموين به ..وقد أتيت لكم اليوم بتصوري عن املراحل التي مرت هبا سياسة
رسول اهلل  العسكرية ..وهي مراحل استنتجتها من خالل االستقراء التام للغزوات والرسايا
التي خاضها رسو اهلل ..
لقد وجدت أن السياسة العسكرية للرسول  تضمنت ثالث مراحل ،هي عىل
الرتتيب :مرحلة االستمكان ،ومرحلة التعرض واهلجوم داخل شبه اجلزيرة العربية أو (إنذار أم
القرى) ،ومرحلة التعرض واهلجوم خارج شبه اجلزيرة العربية أو (إنذار من هم حول أم القرى)
ِ
اب أنْز ْلنا ُه ُمبار ٌك ُمصدِّ ُق ا هل ِذي ب ْي
لقد استلهمت هذه املراحل من قوله تعاىل ﴿:وهذا كت ٌ
يد ْي ِه ولِ ُتن ِْذر ُأ هم ا ْل ُقرى وم ْن ح ْوهلا وا هل ِذين ُيؤْ ِم ُنون ِب ْاآل ِخر ِة ُيؤْ ِم ُنون ِب ِه و ُه ْم عىل ص ِ ِ
الهت ْم
ُحي ِاف ُظون﴾ (األنعام)92:
قال رجل منهم :فام تقصد بمرحلة االستمكان؟
قال :أشري هبا إىل املرحلة الدفاعية التي دافع خالهلا اجليش املسلم بقيادة رسول اهلل 
عن املجتمع اإلسالمي الوليد ،وقد استمرت هذه املرحلة ثالث سنوات من رمضان يف العام
الثاين إىل ذي العقدة من العام اهلجري اخلامس ،وقد شملت هذه املرحلة معركة بدر ،التي وقعت
يف رمضان من العام اهلجري الثاين وهي املعركة األوىل التي خاضها اجليش املسلم دفاع ًا عن
املجتمع اإلسالمي الوليد.
وشملت معركة أحد التي وقعت يف شهر شوال من العام الثالث اهلجري ،وهي من

( )1أشري إىل رضورة استقالل الناحية العسكرية يف الدولة عن الناحية السياسية ،وهو ما تدل عليه األدلة الكثرية.
( )2انظر :خمطط السياسة العسكرية ،العميد :مصطفى أمحد كامل ،وهو عميد أركان حرب بالقوات املرصية.
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املعارك التي اخترب اهلل فيها املؤمني ليعدهم للمراحل التالية(..)1
وشملت معركة اخلندق التي وقعت يف شهر ذي القعدة من العام اخلامس اهلجري ،وهي
آخر معارك الدفاع ومرحلة االستمكان.
قال آخر :فام تقصد بمرحلة التعرض واهلجوم داخل شبه اجلزيرة العربية أو (إنذار أم
القرى)؟
قال :يف هذه املرحلة بدأ اجليش املسلم يف التحول من األعامل الدفاعية الثابتة إىل األعامل
اهلجومية ،وقد استمرت هذه املرحلة من رمضان يف العام اهلجري الثامن إىل شوال من نفس
العام.
ومن املعارك التي شملتها هذه املرحلة معركة فتح مكة ..فهذه املعركة تعترب درة يف جبي
التاريخ العسكري اإلسالمي ،حتى يمكننا القول أهنا كانت بيان ًا عملي ًا عن أسلوب مهامجة املدن
واالستيالء عليها بأقىص رسعة وبدون خسائر؛ حيث كان نرص اهلل املبي مصداق ًا لقوله تعاىل﴿:
هلل ِبام
ف أ ْي ِد ُُّي ْم عنْكُ ْم وأ ْي ِديكُ ْم عن ُْه ْم ِبب ْط ِن مكهة ِم ْن ب ْع ِد أ ْن أ ْظفركُ ْم عل ْي ِه ْم وكان ا هُ
و ُهو ا هل ِذي ك ه
ت ْعم ُلون ب ِصري ًا﴾ (الفتح)24:
ومنها معركة وادي حني ،وقد متت بعد فتح مكة بأيام قليلة بعد أن جتمع املنافقون
والكافرون يف وادي حني ،وتعترب هذه املعركة هي املعركة الوحيدة يف تاريخ السياسة العسكرية
التي وضعها الرسول  التي كان اجليش املسلم يتمتع فيها بالتفوق يف القوات والعتاد ،ومن
عجب أيض ًا أن اجليش املسلم تعرض للفشل يف بداية املعركة ،وحيث كان الدور العظيم الذي
قام به القائد أثر إعادة ل شمل اجليش واستكامل املعركة ،ويف ذلك يقول اهلل تعاىل ﴿:لقدْ نرصكُ ُم
هلل ِيف مو ِ
اطن ك ِثري ٍة وي ْوم ُحن ْ ٍ
ي ِإ ْذ أعْجبتْكُ ْم ك ْثر ُتكُ ْم فل ْم ُتغ ِْن عنْكُ ْم ش ْيئًا وضاق ْت عل ْيكُ ُم ْاأل ْر ُض
ا هُ

ِِ
ِِ
ِبام رحب ْت ُثم و هلي ُتم مدْ ِب ِرين (ُ )25ثم أنْزل ا هُ ِ
ُ
ه
ه ْ ْ ُ
هلل سكينت ُه عىل ر ُسوله وعىل ا ُْملؤْ مني وأنْزل ُج ُنو ًدا لْ
( )1أرشنا إىل ما حتمله غزوة أحد من معاين النرص يف رسالة (النبي املعصوم) من هذه السلسلة.
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تر ْوها وع هذب ا هل ِذين كف ُروا وذلِك جزا ُء ا ْلك ِاف ِرين ((﴾)26التوبة)
قال آخر :فام تقصد بمرحلة التعرض واهلجوم خارج شبه اجلزيرة العربية؟
قال :لقد الحظت أن رسول اهلل  قد أعد جيشه ودربه استعداد ًا لتنفيذ هذه املرحلة،
وقد تويف رسول اهلل  قبل بدايتها.
قال آخر :هل تقصد بالتعرض واهلجوم االستعامر والتوسع؟
قال :أنا أحتدث عن رسول اهلل  ولست أحتدث عن نابليون أو نريون أو هتلر.
قال الرجل :أعلم ذلك ..وذلك الذي حريين.
قال :أقصد احلرب التحريرية ..فمن مقاصد اجلهاد يف اإلسالم حترير املستضعفي من نري
املستكربين ..لقد قال اهلل تعاىل يذكر ذلك ﴿:وما لكُ ْم ال ُتق ِات ُلون ِيف س ِب ِ
هلل وا ُْمل ْست ْضع ِفي ِمن
يل ا هِ
ال والنِّس ِاء وا ْل ِو ْلد ِ
الرج ِ
ان ا هل ِذين ي ُقو ُلون ر هبنا أ ْخ ِر ْجنا ِم ْن ه ِذ ِه ا ْلق ْري ِة ال هظ ِ ِ
اجع ْل لنا ِم ْن
ال أ ْه ُلها و ْ
ِّ
ِ
اجع ْل لنا ِم ْن لدُ نْك ن ِصري ًا﴾ (النساء)75:
لدُ نْك ول ّي ًا و ْ
إن هذا بالضبط هو اهلدف الذي قصده رسول اهلل .. 
قال آخر :نعلم ذلك ..وهو من البدُّييات ..لقد ذكرت أن الرسول  درب جنده للقيام
باملرحلة الثالثة ..متى تم ذلك ،وكيف؟
قال :لقد خطط الرسول  أن يتم التحول من مرحلة إىل أخرى يف إطار موضوعي
وواقعي ،وحيث تم إعداد اجليش املسلم وتدريبه عىل األعامل اهلجومية بعد انتهاء مرحلة
االستمكان واستعداد ًا للمرحلة التالية من خالل معركة مؤتة ،ونفس الشئ تم عند إعداد اجليش
املسلم وتدريبه لالنتقال للمرحلة الثالثة بعد انتهاء املرحلة الثانية من خالل معركة تبوك.
ففي معركة مؤتة تم تدريب وإعداد اجليش للتحول من مرحلة الدفاع إىل مرحلة
التعرض ..وتم من خالهلا اكتساب اجليش املسلم مهارات التحرك ملسافات طويلة وأسلوب
السيطرة عىل هذا التحرك ،وتوفري اإلعاشة للقوات ..كام اكتسب اجليش املسلم خربة عظيمة يف
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القتال حتت ضغط العدو.
وهذا ما نالحظه كذلك يف معركة تبوك ..فبناء عىل أن اجليش املسلم سوف ينطلق يف
املرحلة الثالثة إىل من هم حول أم القرى ،وسوف يواجه اجليش املسلم دائام تفوق الطرف اآلخر،
لذلك ركز الرسول  قبل انتقاله للرفيق األعىل عىل موضوع استنفار القوات ،وأنتم تعرفون
بالطبع قصة الثالثة الذين ختلفوا عن املعركة ،وقام املجتمع املسلم بمقاطعتهم.
***
مكثت يف تلك البلدة التي آثرت أن حتكمها قواني العدالة التي جاء هبا النبي  ثالث
سنوات رأيت فيها من عجائب العدالة والرمحة ما ل أره يف أي متمع من املجتمعات.
قلنا :فكيف ظهر لك أن تغادر هذه املدينة الفاضلة؟
قال :تلك قصة طويلة قد ال يفي هذا املجلس بذكرها.
قلت :فحدثنا عن خالصتها.
قال :لقد سخر شياطي اإلنس واجلن بعض من مأل حب الدنيا قلوهبم ،فراحوا يغريون
عىل ذلك احلكم الراشد ليحولوا منه كرسوية وقيرصية ،ويعيدوا لالستبداد مده الذي قىض عليه
حممد  ..وقىض عليه بعده وارثه حممد املهدي.
قلت :أل حيسب حممد املهدي حسابه هلذا؟
قال :بىل ..حسب حسابه هلذا ..ولذلك ل يستطع أعداؤه أن يظفروا به ..ولعلكم
ستسمعون عن قريب باسمه يعود من جديد ليحطم كريس قيرص وكرسى ،وحيل حمله ذلك
احلصري البسيط الذي كان جيلس عليه حممد  وهو يعلم األجيال قواني العدالة.
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ثامنا ـ الطبيب
بعد أن خرجت من تلك املدينة العجيبة قصدت بالد الشام ،ونزلت بلدة هبا تسمى
(حلب) ،الشك أنكم تعرفوهنا.
لقد شد انتباهي يف تلك املدينة ما رأيت أهلها ينعمون به من صحة أجسام ،وعافية أبدان،
وصفاء نفوس ..لقد كانت دماء احلياة ترسي يف وجوههم طاهرة نقية ل خيالطها أي دنس.
وكان جوها كأهلها نقيا صافيا ل يتدنس بأي تلوث..
وكانت مياهها مثل ذلك مجيعا عذبة صافية حية متأل مجيع ما حييط هبا حياة.
لقد عجبت يف البداية ملا رأيت ،بل ذهب ومهي إىل أن رس ذلك قد يعود إىل متدن هذه
املدينة وأخذها بأسباب احلضارة احلديثة ..لكني بعد ذلك علمت أن رس ذلك يعود لوارث من
ورثة النبوة امتأل هبذا اجلانب من الوراثة ،فراح ينرشه عىل املدينة عافية وصحة وسالما.
لن أطيل عليكم ..بل سأكتفي بأن أحدثكم باختصار( )1عن بعض ما تعلمت يف هذه
املدينة مما مألين بالقناعة بأن حممدا  ل يكتف بأن يكون طبيبا لألرواح ،بل ضم إىل ذلك طب
األجسام ..فاألجسام واألرواح كلها يف ظل هديه ممتلئة عفوا وعافية وسالما.

( )1ننبه إىل أننا يف هذا الفصل نحاول أن نذكر باختصار بعض ما نبه عليه  من قواني الصحة ..أما التفاصيل
الكثرية املرتبطة هبذا ،فقد خصصنا هلا رسالة خاصة هي (ابتسامة األني)
باإلضافة إىل هذا ،فقد ذكرنا يف رسالة (معجزات علمية) بعض ما يرتبط هبذا اجلانب العظيم من جوانب النبوة.
وننبه ـ هنا ـ إىل أننا ال نوافق عىل املوقف السلبي لبعض علامء املسلمي من هذه الناحية ،وهو موقف ناتج عن استعمل
خاطئ لسد الذرائع..
وننبه ـ كذلك ـ إىل أننا ال نوافق عىل االستغالل السيئ ملا يرتبط هبذه الناحية من اهلدي النبوي.
ولذلك ال نقبل ما يقال فيها إال من العلامء املختصي الذين مجعوا بي العلمي ..ولذلك فالوارث الذي اخرتناه هلذا
الفصل وارث مجع بي العلمي ،وحتقق بكال اهلديي :هدي النبي  ،وهدي ما دله عليه العلم.

391

الوقاية
شعرت بأل يف رضيس ،فسألت بعض املارة عن عيادة أسنان ،فابتسم ،وقال :ال أسمع أن
هناك عيادة هبذا االسم.
قلت :أال تسمع بعيادة األسنان!؟ تلك العيادة التي ختتص بقلع األرضاس املسوسة أو
تصليحها.
نظر إيل دهشا ،وقال :ما معنى التسوس؟ ..ال أعرف شيئا هبذا االسم يرتبط باإلنسان..
التسوس يا هذا يصيب البقول ،وال يصيب البرش.
قال ذلك ،ثم ابتسم عن أسنان مثل الآللئ ،وسار ..تبعته ببرصي ،فإذا به خيرج سواكا
كان يضعه يف جيبه ،ليضعه يف فمه ،وكأنه سيجارة يتسىل هبا ..أحسست نحوه بنوع من
االنجذاب ،كاالنجذاب الذي تعودت أن جيذبني للورثة ..فأرسعت أحث خطاي إليه ..شعر
بذلك ،فتوقف ،وعاد يصافحني من جديد ،وقال :تريد أن تسألني عن هذا الذي أمحله.
الفم:
قلت :ل تعدو ما يف خاطري.
قال :ال شك أنك غريب عن هذه البلدة ..إن أهل كل هذه البلدة حيملون مثل هذه
العيدان ..إهنا سنة ورثوها عن نبيهم  ،وهم حيافظون عليها ..ويويص بعضهم بعضا هبا..
لقد قال  وهو يوصينا بالسواك( :تسوكوا ،فإن السواك مطهرة للفم ،مرضاة للرب ،ما
جاءين جربيل إال أو صاين بالسواك حتى لقد خشيت أن يفرض عيل وعىل أمتي ،ولوال أن أخاف
أن أشق عىل أمتي لفرضته عليهم ،فإين ألستاك حتى خشيت أن أحفي مقادم فمي)()1

أرأيت مدى االهتامم الذي أبداه هذا احلديث للسواك..

( )1رواه ابن ماجه.
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ليس ذلك فقط ..بل إن يف النصوص املقدسة ما يشري إىل وجوب استعامل السواك ،ففي
احلديث قال ( :لوال أن أشق عىل أمتي ألمرهتم بالسواك مع كل صالة)( ،)1ويف رواية( :عند
كل وضوء)
قلت :إن حممدا يف هذا احلديث ل يوجب السواك ..فكيف تزعم وجوبه؟
قال :هو ل يوجبه يف وقت حمدد ..ولكنه واجب يف سائر األوقات ..وإن شئت قلت :هو
مطلق الوجوب غري حمدد الوقت.
هذا ما تدل عليه النصوص الكثرية ..لقد كان ( ال يرقد من ليل وال هنار فيستيقظ إال
تسوك قبل أن يتوضأ)( ،)2وكان ( إذا دخل بيته بدأ بالسواك)( ،)3و(كان إذا قام من الليل
يشوص فمه بالسواك)()4

قلت :ولكن الزمن تطور اآلن ..ونحن يف عرصنا هذا ..ويف ظل هذه املدنية الراقية صنعنا
فرشاة غاية يف الرقة ..ومعجونا غاية يف الطيبة.
قال :وماذا تصنعون به؟
قلت :ننظف به أسناننا صباح مساء..
قال :أرينيه.
ابتسمت ،وقلت :هو ال حيمل ..بل يبقى يف البيت.
قال :فإن أعجبك طعام يف الطريق وأكلته ..هل تذهب إىل البيت لتنظف فمك؟
قلت :ال ..بل أنتظر املساء..
قال :ويظل فمك مملوءا بآثار الطعام؟
( ) )1رواه البخاري ومسلم.
( ) )2رواه أبو داود.
( ) )3رواه مسلم.
( ) )4رواه البخاري ومسلم.
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قلت :أمضمض فمي.
قال :ال يكفي ذلك ..لقد ورد يف احلديث أن الطعام الباقي بي األسنان يؤذي املالئكة..
لقد قال ( :حبذا املتخللون بالوضوء ،واملتخللون من الطعام ،أما ختليل الوضوء :فاملضمضة
واالستنشاق وبي األصابع ،وأما ختليل الطعان فمن الطعام فإنه ليس يشء أشد عىل امللكي من
أن يريا بي أسنان صاحبهام طعاما وهوقائم يصيل)()1

ويف حديث آخر قال ( :ختللوا فإنه نظافة ،والنظافة تدعو إىل اإليامن مع صاحبه يف
اجلنة) ()2

قلت :ولكن املعجون الذي نضعه يف الفرشاة به مواد غاية يف القوة ..وهي تردي كل ما
يسبب التسوس قتال.
قال :وهذا األراك الذي أمحله ..لقد وضع فيه رِّب من املواد املطهرة ما ال يبقى معه أي
أذى..
لقد حدثنا وارث طب النبي  عن األرسار التي حتملها هذه العيدان ،فذكر ـ انطالقا من
املكونات الكيميائية للسواك ـ أن له تأثريا عىل وقف نمو البكرتيا بالفم ،وذكر أن سبب ذلك قد
يعود إىل وجود مادة حتتوي عىل الكربيت.
وذكر لنا أن به مادة الرتيمثيل امي ،وهي ختفض من األس االيدروجيني للفم ،وهو أحد
العوامل اهلامة لنمو اجلراثيم ،وبالتايل فإن فرصة نمو هذه اجلراثيم تكون قليلة.
وذكر لنا أنه حيتوي عىل فيتامي ج ومادة السيتوستريول ،واملادتان من األمهية بمكان كبري
يف تقوية الشعريات الدموية املغذية للثة ،وبذلك يتوفر وصول الدم إليها بالكمية الكافية ،عالوة
عىل أمهية فيتامي ج يف محاية اللثة من االلتهابات.
( ) )1رواه الطرباين يف الكبري عن أِّب أيوب.
( ) )2رواه الطرباين يف األوسط عن ابن مسعود.
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وذكر لنا أنه حيتوي عىل مادة راتنجية تزيد من قوة اللثة.
وذكر لنا أنه حيتوي عىل مادة الكلوريد والسيليكات ،وهي مواد معروفة بأهنا تزيد من
بياض األسنان.
قلت :ولكن مع ذلك ،فإن الصناعة أضافت للمعاجي تلك األذواق اجلميلة؟
قال :أما إن قلت ذلك ..فقد حدثنا وارث الطب النبوي أن مموعة خرباء قاموا بدراسة
مقارنة بي السواك ،وبعض املستحُضات املوجودة يف األسواق ..وقد أجروا البحث عىل عدد
كبري من األشخاص ،فوجدوا أن استعامل السواك يساهم يف إزالة اللوحية اجلرثومية ،وهي بكر
قبل نضوجها وازدياد عتوها عىل األنسجة الرخوة والصلبة..
قاطعته قائال :أراك ترجع كل حي إىل وارث الطب النبوي ..فمن هو؟
قال :هو طبيب هذه البلدة الوحيد( ..)1وهو رجل من املوصل ..كان قد سكن بغداد..
ثم فتح عيادة مباركة عندنا هنا يف حلب منذ زمن طويل ..وقد أغلق بسبب عيادته اململوءة بالربكة
كل األطباء عياداهتم ..بل إن األطباء يزورونه من كل البالد ليستفيدوا من طبه.
قلت :ما اسمه؟
قال :هو موفق الدين أبو حممد عبد اللطيف(..)2
قلت :دلني عليه.
( )1ال نقصد هبذا إلغاء سائر ما هدى اهلل إليه البرش من أنواع االستشفاء ،ولكنا نقصد أن االلتزام باهلدي النبوي قد
يغني عن الكثري من األطباء ،وقد حاولنا بيان مدى تكامل النظرية الطبية النبوية يف سلسلة (ابتسامة األني).
( )2أشري به إىل اإلمام العالمة الفقيه النحوي اللغوي الطبيب موفق الدين أبو حممد عبد اللطيف املوصيل ثم البغدادي
(628-557هـ) ،نزيل حلب ،ويعرف قديام بابن اللباد فضالن ..وهو أحد العلامء املوسوعييُ .ولد ببغداد وتويف هبا ،درس
األدب والكيمياء وتابع أبحاثه يف النباتات والطب.
وسبب اختيارنا له يف هذا الفصل هو كونه من أشهر من اهتم بالطب النبوي ،ومن وصاياه قوله( :ينبغي أن تكون
سريتك سرية الصدر األول فاقرأ السرية النبوية وتتبع أفعاله واقتف آثاره وتشبه به ما أمكنك) ..وانطالقا من قوله هذا اعتربناه
الوارث يف هذا الفصل.
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قال :هو غائب اآلن.
قلت :أين؟
قال :هو جيري بعض االختبارات يف بعض البالد عىل ما وصفه  من أدوية لبعض
األمراض املستعصية ..لقد تعود أن يغيب مثل هذا الغياب ..انتظره فقط ..فلن يطول غيابه.
قال ذلك ،ثم أرسع يف سريه ،وهو يقول :لن يضيع وقتك يف هذه البلدة ..فكلهم
تالميذه ..كلم أي رجل أو طفل ،فسيخربك من علومه ما تشاء.
قلت :وأنت!؟
قال :اعذرين ..فإن يل موعدا مع بعض الناس ..وقد حان وقته.
قلت ـ خمتربا ـ :ال حرج عليك أن تتأخر عليه بعض الوقت ..لقد تعود الناس مثل هذا.
أربع من كن فيه
قال :أتريد مني أن أحتىل بصفات املنافقي ..لقد قال  حمذرا من ذلكٌ ( :
ٌ
ٌ
خصلة من النفاق حتى يدعها :إذا اؤمتن
خصلة منهن كانت فيه
كان منافق ًا خالص ًا ،ومن كانت فيه
خان ،وإذا حدث كذب ،وإذا عاهد غدر ،وإذا خاصم فجر)()1

ودعني ،وسار ،فاقرتب مني طفل صغري ،وكأنه كان يتنصت علينا ،وقال :لقد ذكر لك
هذا الرجل سنة واحدة من سنن احلرص عىل طهارة الفم ..ونيس أن يذكر لك الثانية ..لعله نيس
مراجعتها.
قلت :أهناك سنة أخرى ترتبط بالفم؟
قال :أجل ..لقد علمنا وارث النبي  أن للفم سنتي :سنة السواك ..وسنة املضمضة.
لقد قال  يف هذه السنة الثانية( :إذا توضأت فمضمض)( ،)2وقال( :مضمضوا من

( )1رواه البخاري ومسلم.
( ) )2أبو داود.
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اللبن ،فإن له دس ًام)()1

قلت :عرفت رس السواك ،فام رس املضمضة؟
قال :لقد أخربنا الوارث أن املضمضة حتفظ الفم والبلعوم من االلتهابات ومن تقيح اللثة،
وتقى األسنان من النخر بإزالة الفضالت الطعامية التي قد تبقى فيها.
وأخربنا أنه قد ثبت علميا أن تسعي يف املئة من الذين يفقدون أسناهنم لواهتموا بنظافة
الفم ملا فقدوا أسناهنم قبل األوان ،وأن املادة الصديدية والعفونة مع اللعاب والطعام متتصها املعدة
وترسى إىل الدم ..ومنه إىل مجيع األعضاء وتسبب أمراضا كثرية ،وأن املضمضة تنمى بعض
العضالت يف الوجه وجتعله مستديرا ..وهذا التمرين ل يذكره من أساتذة الرياضة إال القليل
النرصافهم إىل العضالت الكبرية يف اجلسم.
قلت متعجبا :ما رس حرص نبيكم عىل نظافة الفم وطهارته.
قال :لقد سألنا الوارث هذا السؤال ،فأخربنا أن الفم هو املدخل الرئييس ألعضاء اجلسم
الداخلية ،ويمكن إدراك املخاطر التي يمكن أن تصيب هذه األجهزة ،سواء اجلهاز التنفيس
العلوي أو الرئتان أو اجلهاز اهلضمي إذا ما أصيب الفم.
بل إن اجلهاز العصبي املتصل باألسنان وبمنطقة الوجه يمثل خطورة كبرية عىل اإلنسان
إذا هو أقرب املناطق إىل اجلهاز العصبي املركزي الرئييس (املخ) لذا كانت آالمه ال حتتمل.
فتحت فمي متثائبا ،فأرسع إىل يدي يأمرين بأن أضعها عىل فمي ،فقلت :ما الذي تريد؟
قال :أرسع ..ضع يدك عىل فمك.
قلت :ل؟
قال :لقد أخرب  أن التثاؤب من الشيطان ،فقال ..( :وأما التثاؤب فإنام هو من الشيطان،

( ) )1أبو داود وابن ماجة.
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فإذا تثاءب أحدكم فلريده ما استطاع ،فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان)( ،)1وقال:
(العطاس من اهلل ،والتثاؤب من الشيطان ،فإذا تثاءب أحدكم فليضع يده عىل فيه ،وإذا قال :آه
آه ،فإن الشيطان يضحك من جوفه ،وإن اهلل عز وجل حيب العطاس ويكره التثاؤب)()2

قلت :ما رس كراهية التثاؤب؟
قال :ما التثاؤب؟
قلت :أال تعرفه؟ ..قد كنت اآلن تذكره..
قال :فام هو؟
قلت :إنه شهيق عميق جيري عن طريق الفم ،فيدخل اهلواء إىل الرئتي.
قال :لقد أجبت نفسك.
قلت :أجبت نفيس؟! ماذا قلت؟
قال :األصل يف اهلواء أن يدخل إىل الرئتي عن طريق األنف ،ليتعرض للتصفية ،فإذا
دخل من غري ذلك الطريق كان فيه أذى ،وكان يف نفس الوقت دليال عىل حاجة الدماغ إىل
األوكسجي والغذاء ،وعىل تقصري اجلهاز التنفيس يف تقديم ذلك إىل الدماغ خاصة وإىل اجلسم
عامة ،وهذا ما حيدث عند النعاس وعند اإلغامء.
زيادة عىل ذلك ،فإن التثاؤب قد يُض بالبدن ،ألن اهلواء غري املصفى قد حيمل معه إىل
البدن اجلراثيم واهلوام ،لذا أمر  برد التثاؤب قدر املستطاع ،أو سد الفم براحة اليد اليمنى ،أو
بظهر اليد اليرسى هو التدبري الصحي األمثل(.)3
قلت :أليس يف ارتباط التثاؤب بالكسل علة أخرى للكراهية؟

( ) )1رواه البخاري.
( ) )2رواه الرتمذي وقال :حسن صحيح.
( ) )3د .عبد الرزاق الكيالين( :احلقائق الطبية يف اإلسالم)
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قال :هذا صحيح ،حتى أن التثاؤب عند أهل اللغة من تثاءب وتثأب ،أي أصابه كسل
وفرتة كفرتة النعاس ...وهلذا يفرس علامء النفس التثاؤب عىل أنه دليل عىل الرصاع بي النفس
وفعالياهتا من جهة ،وبي اجلسد وحاجته إىل النوم من جهة أخرى ..وهو من الناحية الطبية فعل
منعكس من أفعال التنفس ،وهو دليل عىل الكسل واخلمول(.)1
قلت :وزيادة عىل ما ذكرت ،فإن مظهر املتثائب ،وهو يكشف عن فمه مفتوحا مما يثري
االشمئزاز يف نفس الناظر.
قال :صدقت ،وهلذا كان يف هذا اهلدي النبوي صحة جسدية ،ومناعة نفسية ،ومصلحة
اجتامعية ..وكذلك احلال يف كل هدي نبوي.
األنف:
رست إىل حديقة قريبة ،وقد شد انتباهي أزهار متفتحة مجيلة تفوح بألوان عذبة من
العطور ،فاقرتبت منها ألشمها ،فوجدت بجانبها شيخا ،خياطبها ،أو خياطب نفسه ،ويقول :تنعم
يا أنفي بام كان حيبه رسول اهلل  ..لقد كان  حيب الطيب ،وحيب الروائح الطيبة..
ثم يتوجه إىل األزهار اجلاثية أمامه ،ويقول :طوبى لك أيتها األزهار الطيبة ،فأنت من
أحباب احلبيب.
جلست أمامه ،فوضع يده عىل كتفي ،وقال :يا بني ..هل طهرت أنفك ليصبح صاحلا
لشم هذه األزهار التي هي حبيبة رسول اهلل؟
قلت :أنا لست من هذه البالد ..فهل هناك عيدان خاصة بتنظيف األنف؟
ابتسم ،وقال :ال ..العيدان خاصة بالفم ..أما األنف ،فقد وصف لنا رسول اهلل  طريقة
خاصة بتطهريه.
قلت :ما هي؟
( ) )1د .غياث األمحد ،الطب النبوي يف ضوء العلم احلديث.
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قال :هي االستنشاق واالستنثار ..فباالستنشاق نجذب املاء إىل األنف ،وباالستنثار
نطرحه ،ومعه ما يلصق به من أوساخ ..لقد ورد احلديث بذلك ،قال ( :إذا توضأ أحدكم
فليستنشق بمنخريه من املاء ثم لينتثر)( ،)1وقال( :إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فلينتثر
ثالث مرات ،فإن الشيطان يبيت عىل خياشيمه)()2

قلت :أال ترى أن إدخال املاء إىل األنف يؤذيه؟
قال :ال ..ما كان حممد  ليأمرنا بام يؤذينا ..لقد أخربنا الوارث أن العلم احلديث أثبت
بأجهزته املتطورة ما نص عليه  يف هذه األحاديث( ،)3فبعد الفحص امليكروسكوِّب للمزرعة
امليكروبية التي عملت للمنتظمي يف الوضوء ،ولغري املنتظمي ،ظهر بأن الذين يتوضئون
باستمرار غالبية أنوفهم نظيفة طاهرة خالية من امليكروبات ،ولذلك جاءت املزارع امليكروبية التي
أجريت هلم خالية متاما من أي نوع من امليكروبات ،يف حي أعطت أنوف من ال يتوضئون مزارع
ميكروبية ذات أنواع متعددة وبكميات كبرية من امليكروبات الكروية العنقودية شديدة العدوى..
والكروية السبحية الرسيعة االنتشار ..وامليكروبات العضوية التي تسبب العديد من األمراض.
وقد ثبت أن التسمم الذاِت حيدث من جراء نمو امليكروبات الضارة يف جتويفى األنف،
ومنهام إىل داخل املعدة واألمعاء وإلحداث االلتهابات واألمراض املتعددة ،وال سيام عندما
تدخل الدورة الدموية ..لذلك رشع االستنشاق بصورة متكررة ثالث مرات يف كل وضوء.
ما استتم قوله هذا حتى سمعنا رجال قريبا منا يعطس ،فرتكني الشيخ ،وانرصف إليه يقوله
له :قل :احلمد هلل.
قال الرجل :احلمد هلل ..ولكن ل؟
( ) )1رواه مسلم.
( ) )2رواه مسلم.
()3
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قال الشيخ :هذا هدي من هدي النبي  ،لقد قال  يف ذلك( :إذا عطس أحدكم
هلل فليقلُّ :يديكم
فليقل :احلمد هلل ،وليقل له أخوه أو صاحبه :يرمحك اهلله؛ فإذا قال له يرمحك ا ه
هلل ويصلح بالكم)()1
ا ه

هلل فال
هلل فشمتوه ،فإن ل حيمد ا ه
بل اشتد يف ذلك ،فقال( :إذا عطس أحدكم فحمد ا ه
تشمتوه)()2

وقد روي أن رجلي عطسا عند النبي  فشمت أحدمها ،ول يشمت اآلخر ،فقال الذي
ل يشمته :عطس فالن فشمته وعطست فلم تشمتني؟ فقال( :هذا محد اهلله ،وإنك ل حتمد اهلله)()3

قال الرجل :بورك فيك ..فهل تكمل مجيلك بأن تذكر يل ما ذكر الوارث من أرسار ذلك.
قال الشيخ :بكل رسور ..لقد قال الوارث :احلمد ال يكون إال عىل نعمة ،والعطاس نعمة
من نعم اهلل ،فهو( )4وسيلة دفاعية دماغية هامة لتخليص املسالك التنفسية من الشوائب ،ومن أي
جسم غريب يدخل إليها عن طريق األنف ،فهو بذلك احلارس األمي الذي يمنع ذلك اجلسم
الغريب من االستمرار يف الولوج داخل القصبة اهلوائية.
قال الرجل :كيف ذلك؟
قال الشيخ :إن مرد مالمسة اجلسم الغريب لبطانة األنف ،سواء كان حرشة ضارة أو
ذات مهيجة وغريها ،فإن بطانة األنف تتنبه برسعة عجيبة آمرة احلجاب احلاجز بصنع شهيق
عميق ال إرادي يتبعه زفري عنيف ..والذي هو العطاس ..عن طريق األنف لطرد الداخل اخلطري
ومنعه من متابعة سريه عرب املسالك التنفسية إىل الرئتي.
( ) )1رواه البخاري.
( ) )2رواه مسلم.
( ) )3رواه البخاري ومسلم.
( ) )4د .إبراهيم الراوي :مقالته (أثر العطاس عىل الدماغ) ملة حضارة اإلسالم املجلد  20العدد  6/5لعام ،1979
وانظر :اهلدي النبوي يف العطاس والتثاؤب ،بقلم الدكتور حممد نزار الدقر.
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قال الرجل :أرأيت لو دخل ذلك عن طريق الفم؟
قال الشيخ :إذا دخل اجلسم الغريب عن طريق الفم ،ووصل إىل القصبة اهلوئية ،فإن ذلك
ينبه اجلهاز التنفيس حمدث ًا السعال لصد اخلطر وطرد اجلسم الغريب الداخل إىل املجرى التنفيس،
وال حيدث العطاس إال حي دخول املواد املؤذية عن طريق األنف.
قال الرجل :ولكن ملاذا ل ل يرشع احلمد عند السعال ،ورشع فقط عند العطاس؟
قال الشيخ :هناك فرق كبري بينهام ،فالسعال ال يؤثر عىل الدماغ ،وال حيدث العطاس..
وال يزال العلامء حتى اليوم يقفون حائرين أمام هذا الرس املبهم ،وال يزالون عاجزين عن إجياد أي
تعليل علمي عن آلية توليد العطاس لذلك الشعور باالرتياح يف الدماغ وخفة الرأس وانرشاح
النفس.
قال الرجل :فلم أمرنا بتشميت العاطس؟ ول خص ذلك بطلب الرمحة له؟
قال الشيخ :هذا يذكرنا بأمهية العطاس للبدن ،فأمره  بتشميت العاطس يوحي بأن
هناك خطر ًا متوقع ًا ،فجاء العطاس ،فطرد العدو املهاجم وانترص عليه وأبقى صاحبه معاىف.
قال الرجل :ولكن العاطس قد ينقل العدوى لغريه بعطاسه ،فكيف يكون رمحة؟
قال الشيخ :لقد نبهت السنة املطهرة إىل اآلداب التي حتفظ هذه الناحية ،فقد كان رسول
اهلل  إذا عطس وضع يده أو ثوبه عىل فمه ،وخفض ،أو غض من صوته.
قال الرجل :من السنة ـ إذن ـ أن يضع العاطس يده عىل فمه؟
قال الشيخ :نعم ،وذلك ليمنع من وصول الرذاذ إىل غريه ،وهو من اآلداب الرفيعة التي
تتفق مع مبادئ الصحة ،ذلك أنه يندفع رذاذ العطاس إىل مسافة بعيدة يمكن أن يصل معها إىل
اجلالسي مع العاطس ،أو أن يصل إىل طعام أو إىل رشاب قريب منه ،وهذا يمكن أن ينقل
العدوى بمرض ما ،كالزكام ،إن كان العاطس مصاب ًا به ،وليس من خلق املسلم أن يتسبب بيشء
من ذلك ،لذا علمنا رسول اهلل  األدب يف أن نضع يدنا أو مندي ً
ال عىل فمنا عند العطاس ملنع
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وصول رذاذه إىل الغري ،ويف ذلك غاية األدب ومنتهى احلكمة.
الوجه:
رأيت صبيا صغريا يغسل وجهه ،ويتقن غسله فاقرتبت منه ،وقلت ـ من غري أن أشعر ـ:
أراك تغسل وجهك؟
قال :وما يل ال أغسله ..وقد أمرنا اهلل تعاىل بغسل وجوهنا ..وكان  يغسل وجهه،
ويتعهده ،ويأمر بذلك.
بل كان  يغسل كل ما ارتبط بالوجه ،فقد ورد ـ فيام خيص األذني ـ أن النبي ( مسح
أذنيه ،داخلهام بالسبابتي ،وخالف إهباميه إىل ظاهر أذنيه فمسح ظاهرمها وباطنهام)()1
ومما ورد يف نظافة العيني أن النبي ( كان يمسح املأقي)()2
ومما ورد يف نظافة الشعر ،قوله ( :من كان له شعر فليكرمه)()3

قلت :فهل حدثكم الوارث عن أرسار ذلك؟
قال :أجل ..لقد ذكر لنا أن من الفوائد الطبية هلذا إزالة الغبار وما حيتوى عليه من
اجلراثيم ..وتنظيف البرشة من املواد الدهنية التي تفرزها الغدد اجللدية ..وإزالة العرق.
وقد ثبت علميا أن امليكروبات ال هتاجم جلد اإلنسان إال إذا أمهل نظافته ..فإن اإلنسان
إذا مكث فرتة طويلة بدون غسل ألعضائه فإن إفرازات اجللد املختلفة من دهون وعرق ترتاكم
عىل سطح اجللد حمدثه حكة شديدة وهذه احلكة باألظافر ..التي غالبا ما تكون غري نظيفة تدخل
امليكروبات إىل اجللد.
كذلك فإن اإلفرازات املرتاكمة هي دعوة للبكرتيا كي تتكاثر وتنمو ،هلذا فإن الوضوء

( ) )1رواه ابن ماجة.
( ) )2رواه ابن ماجة.
( ) )3رواه أبو داود.
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بأركانه قد سبق علم البكرتيولوجيا احلديثة والعلامء الذين استعانوا باملجهر عىل اكتشاف البكرتيا
والفطريات التي هتاجم اجللد الذي ال يعتني صاحبه بنظافته التي تتمثل يف الوضوء والغسل.
اليدان:
جلست يف بعض الكرايس التي كانت متأل احلديقة ،فشد انتباهي حديث اثني:
قال األول :أرأيت ..كم نصحتها بالتزام سنة املصطفى ،ولكنها أبت إال أن تتبع سنة
الفرنجة ..فانظر عاقبة ما حصل هلا ..لقد كررت عىل مسامعها كثريا أمره  بقص األظافر(..)1
ولكنها أبت إال ختالفه.
قال الثاين :لقد فاتني أن أسمع الوارث ،وهو يتحدث عن أرسار أمره  بقص األظافر،
فأخربين عام قال يف ذلك.
قال األول :لقد سأله بعضهم عن رس حرص الرشيعة عىل هذه السنة ،فقال( :)2األصل
يف األظافر أهنا حتمي هنايات األصابع وتزيد صالبتها وكفاءهتا وحسن أدائها عند االحتكاك أو
املالمسة ،هذا إذا كان طوهلا طبيعيا ..أما إذا زادت ،فإن اجلزء الزائد من الظفر واخلارج عن طرف
األنملة ال قيمة له ،ووجوده ضار من نواح عدة:
منها تكون اجليوب الظفرية بي تلك الزوائد وهناية األنامل ،والتي تتجمع فيها األوساخ
واجلراثيم وغريها من مسببات العدوى كبيوض الطفيليات ،وخاصة من فضالت الرباز والتي
يصعب تنظيفها ،فتتعفن وتصدر روائح كرُّية ،ويمكن أن تكون مصدر ًا للعدوى لألمراض التي
تنتقل عن طريق الفم كالديدان املعدية والزحار والتهاب األمعاء ،خاصة وأن النساء هن اللواِت
حيُضن الطعام ،ويمكن أن يلوثنه بام حيملن من عوامل ممرضة حتت خمالبهن الظفرية.

( )1من األحاديث الواردة يف ذلك قوله ( :الفطرة َخس :اخلتان واالستحداد وقص الشارب وتقليم األظفار ونتف اآلباط)
رواه البخاري ومسلم.
( ) )2د .حييى اخلواجي ود .أمحد عبد األخر :املؤمتر العاملي الرابع للطب اإلسالمي ،الكويت ،نوفمرب .1986
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قال الثاين :بورك فيك يا أخي ..وبورك يف الوارث ،فقد علمنا من سنن احلبيب ما مأل
حياتنا بالربكات..
قال األول :لقد أفدتك فأفدين ..أما الدعاء ،فسأدعو لك بمثل ما دعوت يل أو أزيد.
قال الثاين :وعم تريد أن أحدثك.
قال األول :األظافر بنات اليدين ..فحدثني عن اليدين ..فيستحيل أن يأمر  بتنظيف
الفرع ،وال يأمر بتنظيف األصل.
قال الثاين :إن قولك صحيح ..لقد ورد األمر بتنظيف اليدين يف القرآن الكريم ،فقد قال
الة ف ِ
تعاىل ﴿:يا أُّيا ا هل ِذين آم ُنوا ِإذا ُقم ُتم ِإىل الص ِ
اغْس ُلوا ُو ُجوهكُ ْم وأ ْي ِديكُ ْم ِإىل ا ْملر ِاف ِق ﴾ (املائدة:
ه
ْ ْ
ُّ
)6
هذا يف العبادة ..أما يف احلالة العادية ،فقد أمر  بتنظيف اليدين عند مالمسة كل يشء
قذر أو ملوث ،أو قبل الطعام ،فقد كان رسول اهلل ( إذا أراد أن يأكل غسل يديه)()1

وكان  يأمر بغسل اليدين عند مآكل تؤثر يف نظافة اليدين ،بل حذر من عدم تنظيف
اليدين عقب ذلك ،فقال( :من بات ويف يده ريح غمر فأصابه يشء فال يلومن إال نفسه)( ،)2وقد
ورد يف احلديث أنه ( أكل كتف ٍ
شاة فمضمض وغسل يديه)()3
وقد ورد األمر بإتقان غسل اليدين يف الوضوء ،فقد قال ( :إذا توضأت ،فخلل بي
أصابع يديك ورجليك)()4

وورد األمر بعدم غمس اليدين يف اإلناء قبل غسلهام ،قال ( :إذا قام أحدكم من الليل

( ) )1رواه النسائي.
( ) )2رواه الرتمذي.
( ) )3رواه ابن ماجة.
( ) )4رواه الرتمذي.
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فال يغمس يده يف اإلناء حتى يغسلها ثالث مرات ،فإنه ال يدري أين باتت يده)()1

قال األول :ما رس كل هذه األوامر؟
قال الثاين :لقد أخربنا الوارث أن البحوث العلمية أثبتت أن جلد اليدين حيمل العديد من
امليكروبات التي قد تنتقل إىل الفم أو األنف عند عدم غسلهام ..ولذلك جيب غسل اليدين جيدا
عند البدء يف الوضوء..
الرجالن:
انرصف الرجالن ،فجلس بدهلام رجالن آخران:
قال األول :لكم نبهته إىل خماطر التفريط يف نظافة رجليه ..لقد ذكرت له كل النصوص
التي تدل عىل وجوب ذلك  ..وذكرت له ـ مع ذلك ـ أمره  باالنتعال ،واإلكثار من ذلك،
للحفاظ عىل صحة الرجلي ،فعن جابر قال سمعت رسول اهلل  يقول يف غزوة غزوناها:
(استكثروا من النعال فإن الرجل ما يزال راكبا ما انتعل)()2

قال الثاين :لعلك ل تذكر له ما ذكر الوارث من أرسار ذلك.
قال األول :أل يكفه ما قال رسول اهلل حتى ينتظر ما يقول الوارث؟
قال الثاين :إن الوارث حيبب لنا ما قال رسول اهلل ويقربه لنا ..فلذلك كان من متام نصحك
له أن تذكر له ما قال الوارث من ذلك.
قال األول :ل أترشف بسامع حديث الوارث يف هذا ،فحدثني عنه.
قال الثاين :لقد ذكر أن من الفوائد الصحية لاللتزام بالتنعل الوقاية من الكثري من الديدان
كاألنكلستوما والسرتنقولويديز ونحوها ،والتي تصيب اإلنسان عن طريق اخرتاق جلد القدم،
وحيصل ذلك عادة إذا ما سار اإلنسان حافيا خصوصا يف الطرقات العامة وأماكن الظل ومصادر
( ) )1رواه مسلم.
( ) )2رواه مسلم.
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املياه كالعيون ونحوها ،فالتبول والتربز يف هذه املناطق وسري اإلنسان حافيا فيها يعطي هذه
الديدان فرصة أكرب الخرتاق أَخص القدم وحصول املرض.
الغذاء:
أحسست باجلوع ،فالح يل من بعيد مطعم نظيف ،فأرسعت أحث خطاي إليه..
قبل أن أدخله سمعت أصواتا قريبة من أصوات املتخاصمي ،فاستفزين الفضول
لسامعها ،فاقرتبت منها ،فرأيت رجال جالسا عىل املائدة ،وهو يرفع صوته بقوة عىل النادل..
والنادل جييبه هبدوء ..وهذا بعض ما دار ما بينهام من حديث.
قال الرجل :ال حيق لك أن تتدخل فيام أشتهي من مطاعم ..لقد ذكرت لك أين أحب حلم
اخلنزير ،وقد غذيت من حلمه صغريا ..وربيت عىل حبه كبريا ..فكيف تعيبه يل؟
قال النادل :إن هذا املطعم ـ يا سيدي ـ مطعم ورثة ..وهو ال ُّيتم بالربح بقدر اهتاممه
بالنصح ..ألنا بجني املال نربح الدنيا ،وببذل النصح نربح اآلخرة ..ول أفعل سوى أن ذكرتك
ِ
األ ِّم هي ا هل ِذي ِ
الر ُسول الن ِهب هي ْ ُ
جيدُ ون ُه مكْ ُتوب ًا ِعنْد ُه ْم ِيف الت ْهور ِاة
بقوله تعاىل ﴿:ا هلذين يت ِهب ُعون ه
حي ُّل هلم ال هطيب ِ
ِ
ِ
وِْ
األن ِ
ْج ِ
ات و ُحي ِّر ُم عل ْي ِه ُم ْ
اخلب ِائث ويض ُع
يل ي ْأ ُم ُر ُه ْم ِبا ْمل ْع ُروف وي ْنه ُاه ْم ع ِن ا ُْملنْك ِر و ُ ُ ُ ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
رصو ُه واتهب ُعوا النُّور ا هل ِذي
عن ُْه ْم إ ْرص ُه ْم و ْاألغْ الل ا هلتي كان ْت عل ْي ِه ْم فا هلذين آم ُنوا ِبه وعزه ُرو ُه ون ُ
ُأن ِْزل مع ُه أو ل ِئك ُه ُم ا ُْمل ْف ِل ُحون((ألعراف)157:
فمن وظائف النبي  التي كلفه اهلل هبا ..والتي هي من صميم رسالته إباحة الطيبات،
وحتريم اخلبائث ،ومن أمهات اخلبائث حلم اخلنزير ..أتراين بعد هذا أجترأ ،وأقدمه لك طعاما؟
قال الرجل :لقد ذكرت يل بأن نبيكم هو الذي حرم عليكم هذا النوع من األكل ..وأنا ال
شأن يل بنبيكم ..وال عالقة تربط بيني وبينه.
ثم انفجر ضاحكا ،وقال :من العجب أن ينزل نبي من درجات النبوة الرفيعة ليصف
للناس ما يأكلون وما يدعون.
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قال النادل هبدوء :يمكنك أن تقول هذا ألن التصورات التي حتملها عن النبوة ،أو الصورة
التي عرضت لك عن النبوة ذكرت لك هذا ..أما تصوراتنا نحن فتختلف متاما ..فالنبي عندنا
وسيط هداية بي اهلل وعباده ..وما كان اهلل الرمحن الرحيم ليدع عباده ملا يؤذُّيم.
قال الرجل :اهلل يدل عباده عىل الطيبات من األعامل ،ال الطيببات من املآكل!؟
قال النادل :أليس األكل عمال؟
قال الرجل :هو عمل املعدة ال عمل العقل ..واإلنسان مكلف بعمل العقل ،ال بعمل
املعدة.
قال النادل :أرأيت إن أخذ سام ،وأكله ..أحيل له ذلك؟
قال الرجل :ال ..ألنه سينتحر بذلك ..واالنتحار مذموم عقال.
قال النادل :أرأيت إن جترع سام ال يقتله يف تلك اللحظة ..ولكنه يقتله بعد حي ..هل
يصح ـ عقال ـ هذا الفعل؟
قال الرجل :ال ..فاالنتحار مذموم تقدم أو تأخر ..بل إنه يف تأخره قد يكون أشد ذما،
ألنه جيرع صاحبه الويالت قبل أن يقيض عليه.
قال النادل :فلذلك كان من رمحة اهلل أن أعلمهم باألطعمة التي قد تسبب هلم هذا االنتحار
البطيئ ..إن اخلنزير ل حيرم لكونه حلام ،وإنام حرم لكونه حيوي سموما تُض بالصحة ..واهلل
الرمحن الرحيم ال يريض لنا أن نُض هذه الصحة التي نعبده بواسطتها.
قال الرجل :ومن قال لك بأن حلم اخلنزير مُض؟
قال النادل :أحسبك غريبا عن هذه البلدة ..وال تعرف الوارث.
قال الرجل :ال أعرف الوارث وال املورث.
قال النادل :إن الوارث هو املستشار الصحي هلذا املطعم ..كام أنه املستشار الصحي هلذه
البلدة ..وهو ينطلق يف كل علومه من توجيهات النبي  وسنته ..لقد ذكر لنا أن من التزمها
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لزمته الصحة ،ومن حرص عليها حرصت عليه.
قال الرجل :فامذا قال لكم عن اخلنزير؟
قال النادل:لقد ذكر لنا( )1أن حلم اخلنزير حيتوي عىل كمية كبرية من الدهون ،ويمتاز
باندحال الدهن ضمن اخلاليا العضلية للحمه عالوة عىل تواجدها خارج اخلاليا يف األنسجة
الضامة بكثافة عالية ،يف حي أن حلوم األنعام تكون الدهون فيها مفصولة عن النسيج العضيل،
وال تتوضع خالياه ،وإنام تتوضع خارج اخلاليا ويف األنسجة الضامة...
بعد أن أهنى النادل حديثه عن األرضار املرتبطة بأكل حلم اخلنزير ،قال الرجل :أكل هذه
العلل سببها اخلنزير؟
قال النادل :أجل ..ولوال ذلك ما حرمه اهلل علينا ..فاهلل الرمحن الرحيم ال حيرم عىل عباده
الطيبات.
قال الرجل :لقد رأيت قرآنكم جيمع بي اخلنزير وامليتة والدم ..أهي حمرمة ملثل هذه
األسباب التي ذكرت؟
قال النادل :أجل ..ولوال ذلك ما حرمها اهلل.
قال الرجل :فام الذي قال مستشاركم الصحي يف امليتة؟
قال النادل :لقد ذكر لنا الوارث أن امليتة مهام كان نوعها منخنقة كانت أو موقوذة أو مرتدية
أو نطيحة ،أو ما أكل السبع ،حمرمة ،قال تعاىل :حرم ْت عليكُ م ا ْمليت ُة والده م وحلم ْ ِ
اخلن ِْز ِير وما ُأ ِه هل
ْ ُ ْ
ُ ُْ
ُ ِّ
ِ
ِ
لِغ ِري ا هِ ِ
الس ُب ُع ِإ هال ما ذكه ْي ُت ْم وما ُذ ِبح عىل
هلل ِبه وا ُْملنْخنق ُة وا ْمل ْو ُقوذ ُة وا ُْملرت ِّدي ُة والنهطيح ُة وما أكل ه
ْ
الن ُُّص ِ
ب (املائدة)3 :
قال الرجل :أنا ال أسألك عن حكم القرآن ..بل أسألك عن حكم الطب؟
قال النادل :يستحيل عىل الطب أن خيالف القرآن ..إن اهلل هو الطبيب األول ،وهو الشايف،
( ) )1انظر :روائع الطب اإلسالمي د .حممد نزار الدقر ،وقد اقترصنا هنا عىل بعض نواحي اخلطر من باب االختصار.
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ويستحيل أن يتعارض كالمه مع خلقه.
قال الرجل :فام الذي قال صاحبكم الوارث عن امليتة؟
قال النادل :لقد ذكر لنا أن األبحاث دلت عىل مدى اخلبث الذي حتمله امليتة ..فاجلراثيم
تنفذ إىل امليتة من األمعاء واجللد والفتحات الطبيعية ،لكن األمعاء هي املنفذ األكثر نفوذا ،فهي
مفعمة باجلراثيم ،لكنها أثناء احلياة تكون عرضة للبلعمة ولفعل اخلامئر التي حتلها ..أما بعد موت
احليوان فإهنا تنمو وحتل َخائرها األنسجة وتدخل جدر املعي ومنها تنفذ إىل األوعية الدموية
واللمفاوية.
بعد أن أهنى النادل حديثه عن األرضار املرتبطة بأكل امليتة ،قال الرجل :وما الذي ذكر
لكم عن الدم ..أليس من املحرمات التي ذكرهتا؟
قال النادل :أجل ..ولوال خبثه ما حرمه اهلل ..وقد ذكر لنا الوارث بعض أرسار ذلك،
فذكر لنا أن إحدى وظائف الدم اهلامة هي نقل نواتج استقالب الغذاء يف اخلاليا من فضالت
وسموم ليصار إىل اخلارج طرح ًا ،وأهم هذه املواد هي البولة ومحض البول والكرياتني وغاز
الفحم ،كام حيمل الدم بعض السموم التي ينقلها من األمعاء إىل الكبد ليصار إىل تعديلها.
بعد أن أهنى النادل حديثه عن األرضار املرتبطة بالدم ،قال الرجل :أهذا ما حرمه عليكم
نبيكم؟
قال النادل :لقد أخربنا الوارث أن رسول اهلل  حرم (كل ذي خملب من الطري ،وكل
ذي ناب من السباع)()1

قال الرجل :فام الذي قال الوارث يف هذا؟
قال النادل :لقد أخربنا أن علم التغذية احلديثة أثبت أن الشعوب تكتسب بعض صفات
احليوانات التي تأكلها الحتواء حلومها عىل سميات ومفرزات داخلية ترسي يف الدماء ،وتنتقل
( ) )1احلديث رواه أبو داود.
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إىل معدة البرش ،فتؤثر يف أخالقهم..
فقد تبي أن احليوان املفرتس عندما ُّيم باقتناص فريسته تفرز يف جسمه هرمونات ومواد
تساعده عىل القتال واقتناص الفريسة..
وذكر لنا أن هذه اإلفرازات خترج يف جسم احليوان حتى وهو حبيس يف القفص عندما
تقدم له قطعة حلم لكي يأكلها.
وذكر لنا أنه لوحظ عىل الشعوب آكالت حلوم اجلوارح أو غريها من اللحوم التي حرم
اإلسالم أكلها أهنا تصاب بنوع من الرشاسة وامليل إىل العنف ،ولو بدون سبب إال الرغبة يف
سفك الدماء..
بعد أن أهنى النادل حديثه عن األرضار املرتبطة باجلوارح قال الرجل :أهذه هي املحرمات
من املطاعم يف دينكم؟
قال النادل :ال  ..هذه بعضها فقط ..وهناك غريها مما يدخل يف اخلبائث ..فإن شئت أن
تعلم علمها فاذهب إىل فقهاء هذه املدينة ..أما أنا فيكفيني أن أدلك عىل ضابطها.
قال الرجل :وما ضابطها؟
قال النادل :ضابطها اثنان:
أن يكون املكسب الذي تنال به حالال ..وأن ال يكون فيها أي مُضة.
لقد مجع  بي األمرين ،فقال( :ال رضر وال رضار) ..فالُضار يعني أن ال يكون تنعمنا
بمُضة غرينا ..والُضر أن ال نأكل ما يُضنا.
قال الرجل :فكيف متيزون بي ما يُضكم وما ال يُضكم؟
قال النادل :ذلك علم عميق ..وقد استفدنا بحمد اهلل أصوله من نبينا ،وفروعه مما أثبته
العلم احلديث ..فالعلم احلديث خادم للعلم القديم ،وفرع عنه.
نظر إليه الرجل بإعجاب ،وقال :أرى أن معارفك ال تتناسب مع وظيفتك ..فأنت تصلح
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ألن تكون عال غذاء ،ال نادال يف مطعم.
قال النادل :إن عميل يف مطعم ال حيول بيني وبي ذلك ..باإلضافة إىل أنه ال يمكنني أن
أتوىل هذه الوظيفة ،وأنا أجهل ما يرتبط هبا ..لقد هنانا ديننا أن نخوض يف أمر من غري أن تكون
لدينا املعارف املرتبطة به ..وهلذا فإن كل العامل يف هذا املطبخ يكونون فيام يرتبط بوظيفتهم من
علوم قبل أن يتولوها.
قال الرجل :إن قومي يامرسون ذلك ..ولكنهم يدربونه عىل طبخ أصناف املآكل ال عىل
علومها.
قال النادل :ذلك أهنم الحظوا الربح ،ول يالحظوا النصح ..ولو الحظومها مجيعا جلمعوا
بينهام مجيعا.
قال الرجل :واآلن ..ماذا ستحُض لنا لنأكله ..أو بدل ذلك ..دعنا من األكل ..واسقني
بعض اخلمر ..فإين أحس ببعض الكآبة ،ولن يعالج كآبتي إال اخلمر العتيقة.
قال النادل :أراك تفر من اخلبائث إىل أمها.
قال الرجل :وهل للخبائث أم؟
قال النادل :أجل ..أمها اخلمر ..لقد قال اهلل تعاىل فيها ﴿:يا أ ُُّّيا ا هل ِذين آم ُنوا ِإنهام ْ
اخل ْم ُر
وا ْملي ِرس و ْاألنْصاب و ْاألزْ الم ِرجس ِمن عم ِل ه ِ
اجتنِ ُبو ُه لع هلكُ ْم ُت ْف ِل ُحون(املائدة،)90:
الش ْيطان ف ْ
ُ ْ ٌ ْ
ُ
ْ ُ
ان أ ْن ي ِ
اخل ْم ِر وا ْمل ْي ِ ِ
وقع ب ْينكُ ُم ا ْلعداوة وا ْلبغْضاء ِيف ْ
وبي آثارها اخلطرية ،فقالِ ﴿:إنهام ُي ِريدُ ه
رس
الش ْيط ُ ُ

هلل وع ِن الص ِ
وي ُصده كُ ْم ع ْن ِذ ِ
الة فه ْل أ ْن ُت ْم ُمنْت ُهون(املائدة)91:
كْر ا هِ
ه
قال الرجل :فام الذي ذكر لكم الوارث من أرسار ذلك؟

قال النادل :لقد قال لنا :إن شارب اخلمر ال حيتيس َخرا ،وإنام حيتيس سام..
وذكر لنا أن الدكتور أو بري لويس قال( :إن الكحول هو السم الوحيد املرخص بتداوله
عىل نطاق واسع يف العال كله ،وجيده حتت يده كل من يريد أن ُّيرب من مشاكله ..وهلذا يتناوله
412

بكثرة كل مضطرِّب الشخصية ،ويؤدي هو إىل اضطراب الشخصية ومرضها ،إن جرعة واحدة
من الكحول قد تسبب التسمم وتؤدي إما إىل اهليجان أو اخلمود ،وقد تؤدي إىل الغيبوبة ..أما
شاربو اخلمر املزمنون ،فيتعرضون للتحلل األخالقي الكامل مع اجلنون)()1

قال الرجل :حسبك ..فإن ما ذكرته كاف ألعرف خبثها.
قال النادل :اعذرين ..لقد جئت إىل املطعم لتأكل طعاما ال كالما ..فاطلب ما تريد..
واعفني من اخلبائث ..وشأنك بام تشاء من الطيبات.
قال الرجل :ل أستفد يف حياِت من مطعم كام استفدت من هذا املطعم ..فبورك فيك..
وأحُض يل ـ عىل ذوقك ـ ما تشاء.
أرسع النادل ،وأحُض له بعض الطعام ،فرأيته الرجل يلتهمه بشهية عجيبة.
انتبه النادل يل ،فحُض ،وحياين بأدب معتذرا عن تأخره ،فقلت :ال بأس عليك ..لقد
استفدت كثريا مما كنت تقوله ..فبورك فيك ..واطمئن ..فلن أطلب منك إال الطيبات ..فأنا
شديد الشهية هلا ..وال أحسب أن ما قدمته لذلك الرجل يكفيني.
قال النادل :إن ما قدمته له حمسوب بدقة ..وال أرى إال أنه يكفيك ..لقد هنانا اهلل تعاىل عن
اإلرساف ،وأمرنا باالقتصاد ،فقال ﴿:وكُ ُلوا و ْارش ُبوا وال ُت ْ ِ
رس ُفوا ﴾ (ألعراف)31 :
وأخرب تعاىل أن الوقوف عند التلذذ بالطعام والرشاب والتمتع هبام إنام هو من صفات
الكافرين اجلاحدين ،فقال ﴿:وا هل ِذين كف ُروا يتم هت ُعون وي ْأكُ ُلون كام ت ْأكُ ُل ْاألنْع ُام والن ُهار م ْث ًوى ههلُ ْم﴾
(األحقاف)20:
وهلذا اعترب  السمنة انحرافا ،فقال( :إن خريكم قرين ،ثم الذين يلوهنم ثم الذين
يلوهنم ،ثم يكون من بعدهم قوم يشهدون وال يستشهدون وخيونون وال يؤمتنون وينذرون وال
( ) )1رئيس قسم األمراض النفسية يف جامعة لندن يف أكرب وأشهر مرجع طبي بريطاين (مرجع برايس الطبي -الطبعة
العارشة.
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يوفون ويظهر فيهم السمن)
واعترب  من اإلرساف أن يأكل اإلنسان كلام اشتهى ،فقال( :إن من اإلرساف أن تأكل
كل ما اشتهيت)()1

وجتشأ بعضهم عند رسول اهلل  فقال له( :أقرص عنا من جشائك ،إن أطول الناس
جوع ًا يوم القيامة أكثرهم شبع ًا يف الدنيا)()2

قلت :أال ترى أنك تُض صاحب املطعم بترصفك ..إن صاحب املطعم حيب أن جينبي
أرباحا ..وأنت تقف يف طريقه.
قال :هو حيب أن جيني حالال ال حراما ..إنه يوصينا دائام بذلك ،وحيذرنا من أن نغش
الزبائن ،فيحيق بنا ذلك العقاب الشديد الذي أخرب عنه  بقوله( :من غشنا فليس منا)(..)3
وهو ال يرس بيشء كام يرس بنصيحتنا للزبائن.
قلت :فصاحبك أفلس ،أو يوشك أن يفلس لو استمر عىل هذا املنوال؟
قال :ال ..لقد بارك اهلل يف رزقه ..فال تزيده األيام إال غنى ..إن هذا املطعم الذي تراه واحد
من املطاعم الكثرية التي يملكها صاحب هذا املطعم ..فال أحد يمر عىل هذا املطعم أو غريه من
مطاعمه إال ألفه ،وأحبه ،بل ونصب نفسه مشهرا مانيا له..
إن اهلل تعاىل يعوض الناصح من فضله ما ال يدركه الغاش ..هكذا علمنا نبينا.
قلت :فام حدثكم الوارث عن أرسار اإلرساف؟
قال :لقد حُضت درسا من دروسه ذكر فيه قوله ( :ما مأل ابن آدم وعاء رش ًا من بطنه،
بحسب ابن آدم لقيامت يقمن صلبه ،فإن كان البد فاعالً :فثلث لطعامه ،وثلث لرشابه ،وثلث

( ) )1ابن ماجة.
( ) )2الرتمذي ،واحلاكم.
( )3رواه مسلم.
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لنفسه)( )1وكان ما قاله مما ال أزال أذكره( :يشكل اجلزء العلوي من املعدة جيبا ممتلئا باهلواء يقع
حتت احلجاب احلاجز ،وكلام كان ممتلئ ًا باهلواء كانت حركة احلجاب احلاجز فوقه سهلة ،وكان
التنفس ميسور ًا ،فإذا امتأل هذا اجليب بالطعام والرشاب تعرقلت حركة احلجاب احلاجز ،وكان
التنفس صعب ًا كام أن الصلب ال يستقيم متام ًا إال إذا كانت حركة املعدة مسرتحية ،وال يتم ذلك إذا
اختمت بالطعام)
قلت :بورك فيك ..فام الذي تريد أن حتُضه لنا من طعام؟
قال :ذلك من شأنك ال من شأين ..فقد خلق اهلل لكل شخص تذوقه اخلاص به.
قلت :أل يسن لكم نبيكم ذوقا خاصا؟
قال :نبينا بي لنا ما يُضنا وما ينفعنا ..ثم ترك بعد ذلك كل شخص وما يشتهي ،فالترشيع
ال يدخل هذا الباب.
قلت :فام كان يشتهي نبيكم؟
قال :ل يكن نبيكم  ير ُّد موجود ًا ..ول يكن يتكلف مفقود ًا ..وما ُق ِّرب إليه يش ٌء من
نفسه ،فيرتكه من غري حتريم ،وما عاب طعام ًا ُّ
قط ،إن اشتهاه أكله،
الطيبات إال أكله ،إال أن تعافه ُ
ب هملا لْ ي ْعتدْ ُه ول حيرمه عىل األمة ،بل ُأ ِكل عىل مائدته وهوينظر(.)2
وإال تركه ،كام ترك أكل ه
الض ِّ
قلت :فهل ترك نبيكم شيئا من الطيبات تشتهيه النفوس من باب الزهد الذي ادعاه أقوام
منكم.
قال :ال ..فقد أكل احللوى والعسل ،وكان ُحيبهام ،وأكل حلم اجلزور ،والضأن ،والدجاج،
ِ
الرطب
حلبارى ،وحلم محار الوحش ،واألرنب ،وطعام البحر ،وأكل الشواء ،وأكل ُّ
وحلم ا ُ
والتمر ،ورشب اللبن خالص ًا ومشوب ًا ،والسويق ،والعسل باملاء ،ورشب نقيع التمر ،وأكل
( ) )1أمحد والرتمذي وابن ماجة واحلاكم عن املقدام بن معد يكرب.
( )2زاد املعاد.
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ِ
بالرط ِ
ب ،وأكل األ ِقط ،وأكل التمر باخلبز ،وأكل اخلبز باخلل ،وأكل
اخل ِزيرة( ،)1وأكل الق هثاء ُّ
باإلهالة ،وهوالشحم املذاب ،وأكل من الك ِب ِد امل ِ
الثريد ،وهواخلبز باللحم ،وأكل اخلبز ِ
شو هي ِة،
ِ
بالس ْمن ،وأكل
وأكل القديد ،وأكل الدُّ هباء املطبوخة ،وكان ُحي ُّبها ،وأكل املس ُلوقة ،وأكل الثريد ه
بالرط ِ
ب ،وأكل التمر ِبالزُّ ْب ِد ،وكان ُحيبه ،ول يكن ير ُّد
جلبن ،وأكل اخلبز بالزيت ،وأكل البطيخ ُّ
ا ُ
ط ِّيب ًا ،وال يتكلفه(.)2
قلت :أليس من السنة أن تأكلوا كام أكل نبيكم؟
قال :من السنة أن نصيل كام صىل ،وأن نحج كام حج ،وأن نذكر كام ذكر ،وأن متتلئ قلوبنا
بالرمحة التي امتأل هبا ..أما األكل ..فليس إال للحفاظ عىل طينية طيننا من أن خترب ..ويف ذلك
ختتلف احلاجات ..وختتلف األقاليم ..وما كان اهلل ليضيق عىل عباده يف ذلك.
قلت :بورك فيك ،ويف تعظيمك لنبيك ،وفهمك عنه ..فأحُض يل من الطعام ما أسد به
جوعي ..وليكن أحب الطعام إىل نبيكم.
سار قليال ،ثم رجع ،وقال :اسمح يل أن أطلب منك طلبا..
قلت :اطلب ما تشاء.
قال :أرين يديك.
أريته إيامها ،وأنا متعجب من هذا الطلب العجيب ..قطع عجبي بقوله :أرجو أن
تصحبني إىل امليضأة..
قاطعته بقويل :أنا جئت للمطعم آلكل ال ألغتسل.
قال :لقد حذرنا صاحب املطعم من أن نطعم أحدا قبل أن ننظر يف نظافة يديه.
قلت :ل؟
( ) )1وهي حساء يتخذ من اللبن والدقيق.
( )2زاد املعاد.
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قال :أوال ..هذا سنة نبينا ..فقد ورد يف احلديث قوله ( :بركة الطعام الوضوء قبله
والوضوء بعده)( ،)1وقد فرس العلامء وضوء الطعام بغسل اليدين.
ويف حديث آخر قال ( :من أحب أن يكثر اهلل خري بيته ،فليتوضأ إذا حُض غذاؤه وإذا
رفع)()2

يلومن إال
ويف حديث آخر قال ( :من نام ويف يده غمر ،ول يغسله ،فأصابه يشء فال
ه
نفسه)( ،)3والغمر:ريح اللحم وزهومته.
حلاس فاحذروه عىل أنفسكم من بات
ويف حديث آخر قال ( :إن الشيطان حساس ّ
يلومن إال نفسه)()4
ويف يده غمر فأصابه يشء فال
ه

قلت :فهل حدثك الوارث عن أرسار هذه األحاديث؟
قال :أجل ..لقد ذكر لنا( )5أن يف حياة اإلنسان اليومية كثري ًا ما يصافح شخص ًا مريض ًا ،أو
حام ً
ال جلراثيم ممرضة ،أو يلمس أشياء ملوثة بجراثيم خطرية ،فهو جيلس لطعامه غري عال أن بي
أنامله خطر ًا كامن ًا ينتظر ذلك الطعام ،فيلوث لقمة يبتلعها ليصاب بذلك املرض.
وذكر لنا أن أكثر األمراض انتشار ًا عن ذلك الطريق هي الكولريا والتيفوئيد والزحار..
وذكر لنا أن رس ذلك كله يعود إىل أن اجللد حيتوي عىل سطحه عىل أثالم وأخاديد ،وما
يفرزه من دهن وعرق يساعد عىل التصاق تلك اجلراثيم وبيوض الطفيليات باجللد وحفظها بي
ثناياه.
قلت :عرفت رس غسل اليدين قبل الطعام ،فام رس غسلها بعده؟
( )1رواه أبو داود والرتمذي.
( )2رواه ابن ماجة والبيهقي.
حسن،وصححه ابن حبان.
( )3رواه أبو داود والرتمذي وقال :حديث
ه
وحسنه.
( )4رواه الرتمذي واحلاكم وقال :صحيح اإلسناد،ورواه البغوي بسند آخر
ه
( )5انظر :روائع الطب اإلسالمي.
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قال :لقد ذكر لنا الوارث أن بقايا الطعام التي تلوث األنامل يمكنها إذا بقيت أن تتفسخ،
وأن تشكل ضمن حرارة اجلسم وسط ًا مالئ ًام لتكاثر اجلراثيم واستحالتها إىل خطر داهم ،وهذا
اخلطر هو الذي حذر منه النبي  يف أحاديثه التي ذكرهتا لك.
استجبت لطلبه ،ورست معه إىل ميضأة نظيفة ،فغسلت يدي ،ثم عدت إىل مليس ،حيث
وجدت صحن ثريد يف انتظاري ،فبدأت آكل بنهم ،فجاءين رجل آخر ،يبدو أنه من عامل املطعم،
وقال :رويدك ـ يا أخي ـ فال ينبغي أن تأكل برشه ..فقد هنينا عن ذلك.
قلت :أنا جائع ..واجلائع ال يأكل إال برشاهة.
قال :إن أبيت إال ذلك ..فامضغ اللقمة جيدا ..حتى يذهب الطعام سائغا إىل املعدة.
قلت :من أنت؟ ..أمن عامل هذا املطعم أم تراك رجال فضوليا؟
قال :بل أنا من عامل هذا املطعم ،وقد كلفني صاحبه بوظيفة واحدة ال أعدوها ،وهي أن
أراقب اآلكلي..
قلت :خياف صاحبك أن ال يدفعوا ثمن أكلهم.
قال :هو ال ُّيمه ذلك ..بل إن كل حمتاج يأكل عنده مانا..
قلت :فام ُّيمه إذن من مراقبة الناس؟
قال :هو خيشى أن خيالفوا السنة ،فيتأذوا يف أجسادهم ،فيكون مطعمة سببا يف ذلك ..هو
خياف من قوله ( :من غشنا ،فليس منا) خوفا شديدا.
قلت :فام الُضر يف أال أمضغ اللقمة جيدا ..أليست هناك معدة تطحن كل ما يقدم هلا.
قال :بىل ..ولكنك إن كلفتها ما ال تطيق ل تستمر معك طويال ..لقد حدثنا الوارث عن
األمراض الناجتة عن الرشه( ،)1فذكر منها :هجمة خناق الصدر ،وخاصة إذا كانت الوجبة
دسمة ،وهي حالة من األل الشديد خلف القص يمتد للكتف والذراع األيرس والفك السفيل
( ) )1انظر :مع الطب يف القرآن الكريم ،للدكتور عبد احلميد دياب والدكتور امحد قرقوز.
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بسبب نقص الرتوية القلبية ،وتظهر هذه احلالة عاد ًة عند املصابي بأمراض األوعية القلبية إثر
اجلهد ،فالوجبة الغذائية الكبرية تشكل عىل القلب عبئا يامثل العبء الناتج عن اجلهد العنيف.
ً
عرضة للتمزق إذا تعرضت لرض خارجي
زيادة عىل هذا ،فإن املعدة املمتلئة بالطعام أكثر
من املعدة الفارغة ،وقد يتعرض املرء للموت بالنهي القلبي إذا تعرض لُضب عىل الرشسوف
(فوق املعدة)
قلت :بورك يف نصيحتك ..فهل تريد أن تنصحني نصيحة أخرى؟
قال :لقد رأيتك أثناء رشبك تنفخ يف الرشاب..
قلت :وما يف ذلك؟
قال :لقد هنى نبينا  عن النفخ يف الطعام والرشاب ..وقد أخربنا الوارث أن سبب ذلك
يعود إىل أن نفخ الرذاذ وزفره يؤدي إىل انتقال كثري من األمراض املعدية كاالنفلونزا والقوباء
وشلل األطفال والنكاف واحلصبة األملانية والرشاح والتهابات احللق والعنجز والسل وغريها
من األمراض ،وخاصة الفريوسية ولذلك فإنه ينصح بعدم النفخ والتنفس يف آنية األكل
والرشب.
قلت :أيمكن أن حتدث كل هذه العلل بسبب هذا الترصف البسيط؟
قال :ليس هناك ترصف بسيط وترصف عميق ..وقد يؤتى اإلنسان من باب الذي
حيتقره..
انرصفت إىل أكيل متأدبا باآلداب التي علموين إياها..
بعد انتهائي من األكل رأيت رجال مع ابنه عىل مائدة واحدة ،وهو يلقنه آداب الطعام..
ويقول له :يف يوم من األيام قعد طفل صغري عىل حجر رسول اهلل  ،وكانت يده تطيش يف
الصفحة ،فقال له رسول اهلل ( :يا غالم سم اهلل ،وكل بيمينك ،وكل مما يليك)()1

( ) )1البخاري ومسلم.
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قال الولد ألبيه :هل سمعت الوارث حيدثك عن رس ختصيص اليمي باألكل؟
قال األب :ل أسمعه ..ولكني أحسب أن اهلل قد هداين إىل رس ذلك.
قال الولد :وما رسه؟
قال :لقد رأيت حرص الرشيعة عىل الطهارة عموما ،وطهارة الطعام خصوصا ،وكان
ذلك يستدعي متييز دور كل يد ،بحيث ال ختتلط الوظائف ..وقد رأى النبي  من احلكمة
املراعية للفطرة ختصيص يد للتنظيف ،ويد للطعام حفاظا عىل الطعام من خماطر التلوث ،وهلذا
قالت عائشة( :كانت يد رسول اهلل  اليمنى لطهوره وطعامه ،واليرسى خلالئه وما كان من
أذى)()1

قال الولد :صىل اهلل عليك يا رسول اهلل وعىل آلك الطاهرين ..ما أعظم حرصك علينا..
وما أعظم منن اهلل بك علينا.
شعرت بتأثر عظيم هلذا املشهد ،ابتدرت له عيوين بدموعها ..فخرجت بعد أن دفعت ثمن
ما أكلته ..وكان مبلغا زهيدا ،مقارنة بام أكلته وما تعلمته..
النوم:
بعد أن خرجت من املطعم ،رحت أبحث عن فندق ألقيم فيه يف انتظار قدوم الوارث..
ما رست قليال حتى رأيت فندقا يرتبع عىل ساحة خُضاء مزينة بأنواع النباتات والزهور..
فذهبت إليه ..وقد شد انتباهي الصمت املطبق الذي كان يشمل الفندق مع أننا كنا يف الظهرية.
يف املدخل أوقفني البواب ..وقال يل بصوت قريب إىل اهلمس :تعال يا أخي ،وال ترفع
صوتك ،وال تُضب برجليك عىل األرض ..فأهل الفندق اآلن يف قيلولة.
قلت :وما (قيلولة)؟
قال :سنة من سنن نبينا ..ونحن هنتم هبا ونحرص عليها ،ألنا نعلم أن رسول اهلل  ل
( ) )1أبو داود.
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يأمرنا هبا إال ملا يعلمه من اخلري املرتبط هبا.
قلت :وكيف عرفت أهنا سنة؟
قال :لقد حدثنا الوارث أن رسول اهلل  قال( :قيلوا ،فإن الشياطي ال تقيل)()1

قلت :أال تعترب هذا حظا عىل الكسل؟
قال :الكسل هو ما خدر األعضاء ال ما أصلحها.
قلت :واإلنتاج؟
قال :ال خري يف إنتاج يكون عىل حساب الصحة والعافية.
قلت :وما عالقة القيلولة بالصحة والعافية؟
قال :لقد حدثنا الوارث أن العلم احلديث أكد دور القيلولة يف زيادة إنتاج الفرد ،وحتسي
قدرته عىل متابعة نشاطه اليومي ،فقد ذكر الباحثون يف دراسة نرشت يف ملة (العلوم النفسية) عام
 2002أن القيلولة ملدة  40 – 10دقيقة (وليس أكثر) تكسب اجلسم راحة كافية ،وختفف من
مستوى هرمونات التوتر املرتفعة يف الدم نتيجة النشاط البدين والذهني الذي بذله اإلنسان يف
بداية اليوم.
وذكر لنا أن العلامء يرون أن النوم لفرتة قصرية يف النهار يريح ذهن اإلنسان وعضالته،
ويعيد شحن قدراته عىل التفكري والرتكيز ،ويزيد إنتاجيته ومحاسه للعمل(.)2
قلت :لقد رغبتني يف القيلولة ،وأحسب أن جسمي يطلبها ،فهال سلمت يل الغرفة التي
أنام فيها.
قال :بكل رسور..

( ) )1الطرباين يف األوسط وأبو نعيم يف الطب عن أنس.
( ) )2من املحارضة العلمية (صورة من إعجاز الطب والوقائي) التي ألقاها الدكتور حسان شميس باشا يف املؤمتر
العاملية لإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة الذي عقد يف دِّب عال 2004م.
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سار معي إىل غرفة من غرف الفندق ،وقد كانت يف منتهى البساطة والطهارة واجلامل،
وقبل أن ينرصف ،قال يل :ال شك أنك تعرف آداب النوم.
قلت :أعرف أذكار النوم ..ولكني ال أعرف ما عدا ذلك من آداب.
قال :لقد علمنا الوارث أن من السنة أن ننام عىل الشق األيمن.
قلت :ل الشق األيمن خصوصا؟
قال( :)1لقد ذكر لنا الوارث أن االضطجاع عىل الفراش يمكن أن يكون عىل البطن ،أو
عىل الظهر ،أو عىل أحد الشقي األيمن أو األيرس ،ولكن النبي  أمرنا بالنوم عىل الشق األيمن،
وذلك ألن اإلنسان حي ينام عىل بطنه يشعر بعد مدة بضيق يف التنفس ،ألن ثقل كتلة الظهر
العظمية متنع الصدر من التمدد والتقلص عند الشهيق والزفري ،كام أن هذه الوضعية تؤدي إىل
انثناء اضطراري يف الفقرات الرقبية ،واىل احتكاك األعضاء التناسلية بالفراش مما يدفع إىل
االنحرافات املرتبطة هبا.
وهلذا فإن رسول اهلل  رأى رجال مضطجعا عىل بطنه فقال( :إن هذه ضجعة يبغضها
اهلل ورسوله)()2

وقد مر النبي  عىل رجل نائم يف املسجد منبطح عىل وجهه ،فنهره ،وقال( :قم واقعد،
فإهنا نومة جهنمية)()3

قلت :والنوم عىل الظهر؟
قال :لقد ذكر لنا الوارث أنه يسبب التنفس الفموي ،ألن الفم ينفتح عند االستلقاء عىل
( ) )1انظر :د.ظافر العطار( :اضطجع عىل شقك األيمن) ملة طبيبك كانون .1968-1واملجلة الطبية العربية:
(أوضاع النوم اخلاطئة) ع ،1993-196:د.إبراهيم الراوي( :النوم عىل اجلهة اليمنى) ملة حضارة اإلسالم املجلد؛،16العدد
.1975-10/9
( ) )2الرتمذي بسند حسن.
( ) )3ابن ماجه.
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الظهر السرتخاء الفك السفيل ..وهذا خمالف للصحة ،فاألنف هو املهيأ للتنفس ملا فيه من أشعار
وخماط لتنقية اهلواء الداخل ،ولغزارة أوعيته الدموية اهليأة لتسخي اهلواء.
أما التنفس من الفم ،فإنه يعرض صاحبه لكثرة اإلصابة بنزالت الربد والزكام يف
الشتاء،كام يسبب جفاف اللثة ،ومن ثم إىل التهاهبا اجلفايف،كام أنه يثري حاالت كامنة من فرط
التصنع أو الضخامة اللثوية.
قلت :فام خماطر النوم عىل الشق األيرس؟
قال :لقد ذكر لنا الوارث أن النوم عىل الشق األيرس غري مقبول أيضا من الوجهة الصحية،
ألن القلب حينئذ يقع حتت ضغط الرئة اليمنى ،والتي هي أكرب من اليرسى مما يؤثر يف وظيفته،
ويقلل نشاطه وخاصة عند املسني ،كام تضغط املعدة املمتلئة عليه فتزيد الضغط عىل القلب
والكبد ـ الذي هو أثقل األحشاء ـ ال يكون ثابتا بل معلقا بأربطة ،وهو موجود عىل القلب ،وعىل
املعدة مما يؤخر إفراغها.
قلت :فلامذا كان النوم عىل الشق األيمن هو الوضع الصحيح؟
قال :لقد ذكر لنا الوارث أن الرئة اليرسى أصغر من اليمنى ،فيكون القلب أخف محال،
وتكون الكبد مستقرة ال معلقة ،واملعدة جاثمة فوقها بكل راحتها ،وهذا أسهل إلفراغ ما بداخلها
من طعام بعد هضمه…
كام يعترب النوم عىل اجلانب األيمن من أروع اإلجراءات الطبية التي تسهل وظيفة
القصبات الرئوية اليرسى يف رسعة طرحها إلفرازهتا املخاطية.
قلت :ولكن ..ال أتصور أن أحدا من الناس يمكنه أن يبقى ملتزما بالنوم عىل الشق
األيمن؟
قال :صدقت ..ولذلك ورد يف النصوص الرتغيب يف النوم عىل الشق األيمن ،وورد
النهي عن النوم عىل البطن ،وسكتت النصوص عن النهي عن النوم عىل الشق األيرس وعىل الظهر
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حتى تكون لنا فسحة يف التقلب يف النوم دون حرج أو مشقة.
بل إن اهلل تعاىل ظهر تقليبه ألهل الكهف ،فقال ﴿:و ُنق ِّل ُب ُه ْم ذات ا ْلي ِم ِ
ي وذات ِّ
الشام ِل ﴾
(الكهف)18 :
قلت :فلامذا رخص فيهام ،ول يرخص يف النوم عىل البطن.
قال :ألهنام أقل خطرا من النوم عىل البطن.
قلت :أال ترى أن يف حديث نبيكم عن النوم خروجا عن الوظيفة التي كلف هبا؟
تغري وجهه تغريا شديد ،لكنه متالك نفسه ،وقال :كيف تقول هذا يا رجل ..أل تر يف
حياتك أبدا الشمس التي تزين كبد السامء؟
قلت :وكيف ال أراها؟
قال :أال ترى أهنا تؤدي وظائف كثرية يف نفس الوقت ..فهي متأل الدنيا علينا باأللوان
اجلميلة ..وهي متأل أعضاءنا بالدفء احلنون ..وهي متأل بعد ذلك كله كل ما حييط بنا من حياة..
وهي مع ذلك كله يف سامئها العالية ال نظفر منها إال بآثارها ،أو ببعض آثارها.
قلت :ما تقول عن شمس السامء صحيح ..وكل يوم يربز من علومها ما كنا نجهل.
قال :جل ربك أن خيلق ألرض الطي شمسا ..ثم ال خيلق لسامء الروح شمسا.
قال ذلك ،ثم انرصف ،وهو يقول :لن جتد الكامل إال عنده ..ولن جتد اإلنسان الذي
تبحث عنه إال فيه.
بقيت يف ذلك الفندق أياما ،وقد شد انتباهي مسارعة أهله للنوم مبارشة بعد صالة
العشاء ..فال تكاد تسمع بينهم يف ذلك الوقت حسا ..ويستيقضون مع أذان الفجر ..حيث
ُّيرعون إىل الصالة ..ثم يبدأ نشاطهم من ذلك الوقت املبكر..
سألت بعضهم عن رس هذا التنظيم ،فقال :ليس هذا تنظيمنا ..هذا تنظيم رسول اهلل ..
لقد كان من سنة النبي  أن ينام بعد صالة العشاء ،وكان يكره النوم قبلها ،ويكره احلديث
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بعدها(.)1
بل كان يشتد يف ذلك ،فقد قال ( :ال سمر إال ملصل أو مسافر)( ،)2ويقول( :إياك
والسمر بعد هدأة الرجل ،فإنكم ما تدرون ما يأِت اهلل يف خلقه)()3

ول يرخص يف السهر إال لُضورة.
قلت :أل خيربكم الوارث عن أرسار ذلك؟
قال :بىل ..وما كان ليكون وارثا لو ل يبحث يف أرسار ذلك ..لقد ذكر أن تلك الساعة التي
اختارها رسول اهلل  لنومه ونوم أمته هي الساعة التي يدق فيها جرس اجلسم والكون يطلبون
النوم ،فمن نام يف تلك الساعة استفاد ما ل يستفد يف غريها.
قلت :كيف هذا؟
قال :لقد ذكر لنا أن الساعة البيولوجية التي خلقها اهلل فينا جتعلنا ننام يف تلك الساعة ليقوم
اجلسم بوظائف أخرى ال يكمل أداؤها ونحن مستيقظون.
وذكر لنا أن األطباء يؤكدون أن أهنأ نوم هو ما كان يف أو ائل الليل ،وأن ساعة نوم قبل
منتصف الليل تعدل ساعات من النوم املتأخر.
وذكر لنا أن الربوفسور أو زولد قال( :إذا كنت تريد أن تنام برسعة حي ختلد إىل النوم
فاهنض باكرا يف الصباح ،وافعل ذلك بانتظام ،فبذلك حتصل عىل أفضل أنواع النوم ،وتكون أكثر
سعادة وأعظم نشاطا طوال النهار)()4

قلت :ولكن متى يتفرغ الناس للتفرج عىل األفالم واملسلسالت واملباريات واألحاديث
واملأكوالت..
( ) )1رواه الطرباين يف الكبري عن ابن عباس.
( ) )2رواه أمحد عن ابن مسعود.
( ) )3رواه احلاكم عن جابر.
( ) )4انظر :من أرسار عال النوم ،الدكتور حسان شميس باشا ،من موقعه عىل اإلنرتنت.
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قال :لقد ذكرت لك سنة نبينا ..ولكل قوم سنتهم ..إن مواقيت النوم التي اختارها من
ذكرت ترتتب عليها الكثري من املضار الصحية والنفسية والعصبية واالقتصادية وغريها.
قلت :أكل هذ بسبب تأخري النوم؟
يعرض فطرة النوم للخلل يتسبب حت ًام بتعريض غريها للخلل ،ومن
قال :أجل ..فالذي ّ
غري أن يشعر ابتداء ،ولكنه سيكتشف ذلك انتهاء ،وبعد فوات األوان ،ألن هذه العادة تصبح
نوع ًا من أنواع اإلدمان الذي يصعب اإلقالع عنه.
وهلذا فإن كثري ًا من هؤالء قد يلجؤون يف النهاية إىل استعامل العقاقري املنومة واملهدئة بعد
أن تكون األعصاب قد أصبحت يف حالة شديدة من التوتر بسبب االفتقار إىل النوم الفطري
املريح.
ومما ال شك فيه أن التوتر العصبي أو التشنج ينعكس سلب ًا عىل عمل القلب واجلهاز
اهلضمي والتنفس ،ويسبب أمراض ًا خطرية ..ففي الواليات املتحدة يعاين نصف األمريكيي من
األرق واضطرابات النوم ،وقد ازدادت هذه النسبة عام كانت عليه.
وقد ذكر الدكتور آلن باك املدير الطبي للمؤسسة الوطنية ألمراض النوم ـ الذي أرشف
عىل استطالع خلص إىل النتيجة املذكورة ـ سبب هذا األمراض قائ ً
ال( :إن طبيعة احلياة املعقدة يف
املجتمع احلديث قد أفقدت الكثريين قدرهتم عىل التمتع بالنوم ..بسبب زمحة العمل وتوتر
األعصاب)()1

قلت :عرفت فوائد تعجيل النوم ..فام فوائد تعجيل االستيقاظ؟
قال :أول فائدة هي أننا نطبق سنة رسول اهلل  ..فقد حث كثريا عىل التبكري ،ففي
احلديث قال ( :اللهم بارك ألمتي يف بكررها)( ،)2وكان رسول اهلل  إذا بعث رسية بعثها أو
( ) )1الرشق األوسط :العدد ـ .6247
( ) )2رواه أمحد.
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ل النهار.
قلت :التبكري يشء اعتباري ،فمنا من يستيقظ وقت الضحى ،ثم يزعم أنه بكر.
قال :ذلك تبكري املفاليس ،أما تبكري املؤمني ،فيبدأ من الفجر ،لقد ورد يف احلديث قوله
صىل الليل كله)( ،)1وقوله ( :من ّ
صىل الصبح يف مجاعة فكأنام ّ
( :من ّ
صىل الفجر فهو يف
ذمة اهلل فال يطلبنكم اهلل بيشء من ذمته) ،ومعنى يف ذمة اهلل :أي يف حفظه وكالءته سبحانه وتعاىل.
قلت :فهل ذكر لكم الوارث أرسار هذا؟
قال :أجل ..لقد ذكرت أن الوارث خيتلف عن سائر الناس يف إدراكه ألرسار ما يرثه من
علم وعمل وحال ..لقد ذكر لنا( )2أن العلم احلديث أثبت الفوائد الصحية التي جينيها اإلنسان
بيقظة الفجر ،وهي كثرية منها :أن أعىل نسبة لغاز األوزون ( )O3تكون يف اجلو عند الفجر،
وتقل تدرجيي ًا حتى تضمحل عند طلوع الشمس ،وهلذا الغاز تأثري مفيد للجهاز العصبي ،ومنشط
للعمل الفكري والعضيل ،بحيث جيعل ذروة نشاط اإلنسان الفكرية والعضلية تكون يف الصباح
الباكر ،ويستشعر اإلنسان عندما يستنشق نسيم الفجر اجلميل لذة ونشوة ال شبيه هلا يف أي ساعة
من ساعات النهار أو الليل.
وذكر لنا أن االستيقاظ الباكر يقطع النوم الطويل ،وقد تبي أن اإلنسان الذي ينام ساعات
طويلة وعىل وترية واحدة يتعرض لإلصابة بأمراض القلب وخاصة مرض العصيدة
الرشياين الذي يؤهب هلجامت خناق الصدر ،ألن النوم ما هو إال سكون مطلق ،فإذا دام طوي ً
ال
أدى ذلك لرتسب املواد الدهنية عىل جدران األوعية الرشيانية اإلكليلية القلبية.
وذكر لنا أن أعىل نسبة للكورتزون يف الدم هي وقت الصباح حيث تبلغ ( 7ـ )22
مكروغرام  100 /مل بالسام ،ومن املعروف أن الكورتزون هو املادة السحرية التي تزيد
( ) )1مسلم.
( ) )2انظر :أبحاث الدكتور إبراهيم الراوي يف ملة احلضارة العددان  6ـ10
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فعاليات اجلسم بالطاقة الالزمة له.
وباإلضافة إىل هذا كله ،فقد ذكر لنا اآلثار االجتامعية النامجة عن هذا السلوك ،ومنها أن
املؤمن يستقبل يومه اجلديد بجد ونشاط ،ويبارش أعامله اليومية يف الساعات األوىل من النهار،
حيث تكون إمكاناته الذهنية والنفسية والعضلية عىل أعىل مستوى ،مما يؤدي ملضاعفة اإلنتاج،
كل ذلك يف عال ملؤه الصفاء والرسور واالنرشاح.
الرياضة:
كان بجانب الفندق ساحة متارس فيها أنواع كثرية من الرياضة ،وكنت أقصدها ـ طيلة
مكوثي فيه ـ كل مساء ..وقد تعجبت من حرص أهل املدينة عىل ممارسة الرياضات املختلفة.
تقدمت ـ مرة ـ من بعضهم ،وقد كان شيخا كبريا ،ولكنه كان يعدو كعدو الشباب..
انتظرت حتى توقف ،ثم رست إليه ،وقلت :كيف جتري وأنت يف هذا السن؟
قال :أنا أطبق سنة من سنن النبي  ..وأنا أستحيي من اهلل أن ألقاه ،وقد ضيعت سنة
من سنن نبيه.
قلت :فهل كان حممد يامرس هذا النوع من الرياضة؟
قال :أجل ..فقد كان  يشجع أصحابه عىل مثل هذه املسابقات ،فعندما قفل وأصحابه
من غزوة تبوك قالت االنصار :السباق ،فقال النبي ( :إن شئتم)()1

قال ذلك ..ثم استأذنني ،وانرصف يعدو كشاب ل تغر عليه السنون بجحافلها.
رأيت مموعة صبيان يتسابقون ،فرحت أتفرج عليهم ،وقد انبهرت بالنظام الذي كانوا
عليه مع أنه ل يكن هناك شخص كبري ينظمهم.
قلت ألحدهم :أين مدربكم الذي نظم لكم هذا السباق؟
قال :هو يف قلوبنا وعقولنا وأرواحنا ..وكل جوارحنا مؤمترة بأمره ،خاضعة هلديه.
( )1ابن اِّب شيبة ،ابن ماجة.
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قلت :ال أراه بينكم.
قال :هو فينا ..ويكفي أن جيعله ذلك بيننا.
قلت :من تقصد؟
قال :وهل هناك شخص يف الدنيا يصح أن نحله تلك املحال الرشيفة غري رسول اهلل ..إن
من يرىض للطائفه ساكنا غري رسول اهلل امرؤ قارص اهلمة؟
قلت :فأنتم متارسون سنة من سننه إذن؟
قال :أجل ..لقد كان  ينظم مثل هذه املسابقات بي األطفال ..لقد حدثنا الوارث
يصف عبداهلل وعبيداهلل وكثريا من بني
ُ
بسنده عن عبداهلل بن احلارث قال :كان رسول اهلل 
إيل فله كذا وكذا ،قال( :فيتسابقون إليه فيقعون عىل ظهره وصدره
ثم يقول :من سبق ّ
العباس ،ه
فيقبلهم ويلزم ُهم) ()1

ُ

قال ذلك ..ثم انرصف يلهو مع أصحابه ويلعب.
اقرتبت من اهلدف الذي كان يسعون إليه ،فرأيت صورة شمس متأل األكوان بأشعتها،
وقد كتب يف وسطها اسم حممد ،فسألت أحد األطفال عن هذا اهلدف العجيب ،فقال :لقد جعلنا
هذا اهلدف ليكون أعظم حمفز لنا ..ألست ترى العال كله ال يتحرك إال باملحفزات ..فمحفز كل
واحد منا الوحيد هو أن يكون أقرب أصحابه إىل النبي ..
سكت قليال ،ثم قال :ال حتسب بأننا قد ابتدعنا هذا ابتداعا ..لقد كان لنا سلف يف ذلك..
لقد قال  يوما لنسائه( :أرسعكن حلوق ًا ِّب أطولكن يد ًا) ،فكان نساء النبي  يتذارعن بينهن
ليعرف أُّين أطول يدا حتى عرفن بعد ذلك أن مراد النبي  هو طول اليد بالنفقة(..)2

( )1رواه أمحد.
( )2رواه مسلم.
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العالج
بقيت عرشة أيام يف حلب ،ويف ذلك الفندق ،أنتظر ميئ الطبيب الوارث ..وقد كانت
تلك األيام من أعظم األيام بركة عىل صحتي..
لقد حاولت أن أطبق ذلك النظام احلازم الذي تعيشه املدينة يف غذائها ونومها ومجيع
حركاهتا ..وقد رأيت يف ذلك النظام من املنافع الصحية ما ال أحتاج معه إىل أي دراسة أو دليل أو
خبري..
يف اليوم العارش كنت يف حديقة الفندق ،وإذا ِّب أسمع جلبة ،هنضت ،فرأيت الكل يرسع
نحو هدف معي بلهفة وشوق ..سألت أحدهم :ما رس هذه اجللبة؟
فقال :أل تسمع؟..
قلت :لو سمعت ما سألتك.
قال :لقد جاء اليوم إمامنا وطبيبنا الوارث النبوي ..إن الكل مشتاق لرؤيته ولألحاديث
اجلميلة املفيدة التي حيدثنا هبا ..إنه بلسم جراحنا ،وشفاء أدوائنا.
قلت :لقد أثر فيكم هذا الطبيب كثريا ..أرى أنه لو دخل السياسة حلصد أكثر األصوات.
ابتسم ،وقال :دعنا من هذا اللغو ..واهلل لو دخل السياسة ما أخذ من هذه املدينة صوتا
واحدا.
تعجبت ،وقلت :كيف ذلك ..أتربأون به عن السياسة ،أم تربأون بالسياسة عنه؟
قال :لقد قال رسول اهلل ( :أنزلوا الناس منازهلم)( ..)1ونحن ننزل منزلته ال نعدوها..
قلت :والسياسة ..من ينزهلا؟
قال :نحن أزهد الناس فيها ..لقد شغلنا برش بسياسة أجسادنا ..وشغلنا الصادق بسياسة

( )1رواه مسلم وأبو داود.
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أرسارنا ..وشغلنا أويس بسياسة نفوسنا ..وشغلنا بديع الزمان بأمة نبينا ..وشغلنا املهدي بتنظم
مدنيتنا ..لقد شغلنا هؤالء وغريهم عن جدل الساسة والسياسيي ..فرتكنا هلم لعبهم يتلهون هبا،
وانشغلنا بنبينا وورثته.
قلت :بورك لكم هذا االنشغال ..دعني أسري معك ..فام أشوقني للقيا هذا الوارث.
رست معه إىل مدخل املدينة ،حيث اجتمع مجع كبري يف انتظار قدومه..
لقد ذكرين هذا اجلمع بام روي يف السرية من اجتامع أهل املدينة املنورة انتظارا لقدوم
رسول اهلل ..
لقد أعاد هذا املشهد ذلك املشهد ،وأحياه يف خميلتي ،بل جعلني أعيشه بكل جوارحي
ولطائفي مع أين إىل ذلك املحل ل أسلم بعد..
ل يطل االنتظار ..فام هي إال دقائق معدودة حتى قدم البغدادي يف موكب حافل..
نزل من السيارة ،وحيا اجلمع ،ثم ارتقى منصة أعدت له ،وقال ـ بعد أن محد اهلل ،وسلم
عىل نبيه  ـ :لقد اشتقت كثريا لرؤياكم ،واحلديث إليكم ،وكام تعودنا ..فلن أبدأ احلديث حتى
تبدؤوين بالسؤال ،فليس هناك ما حيرك العال إىل البحث مثل السؤال ..فمن لديه سؤال منكم أو
مشكلة ترتبط بتخصيص ،فأنا سعيد لالستامع له.
قام رجل من اجلمع ،ممتلئ خجال وحياء ،وقال :اعذرين ـ يا من ترشف باإلرث النبوي ـ
أن أطرح عليك إشكاال أراد بعضهم أن يمأل به جوانح صدري ..وقد خشيت أن يطرحه عىل
غريي ،فيتأثر به.
قال البغدادي :أي هذا الرجل الذي طرح اإلشكال ،أهو بيننا أم من غري أهل هذه املدينة؟
قال الرجل :بل هو رجل بيننا ومنا ..لكنه نبت يف غري هذه املدينة ،وتأثر ببيئات أخرى
أوحت له ما أوحت من وساوس و..
قاطعه البغدادي ،وقال :ال حيق لك أن تتحدث عنه هكذا ..فال ينبغي ملؤمن أن يتهم أحدا
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من الناس.
قال الرجل :ولكنه يقول عن نبينا كالما خطريا..
قال البغدادي :فليقل ما يشاء ..دورنا أن نستمع له ،ثم نوضح له ما أشكل عليه ،وقد
نرجع ملا قاله إن كان ما قاله صوابا.
قال الرجل :هل تأذن له أن يتحدث لك بإشكاله واعرتاضه؟
قال البغدادي :بل أرجوه أن يتقدم ،فيقول ما يشاء..
تقدم رجل من اجلمع كان يلبس لباسا عرصيا مبالغا فيه ،وقال :أنا ذلك الرجل ..وقد
تعلمت من العلوم ما هداين إىل أن أزيح تلك الغشاوة التي وضعتها عىل عيون هؤالء الناس،
فجعلوا منك قديسا ،مع أنك ال تعدو أن تكون دجاال.
هم بعض القوم به ..فنهاهم البغدادي ،وقال :مهال يا مجاعة ..دعونا نسمع له ..فعساه
يكون صادقا فيام يقوله.
ثم توجه للرجل بأدب ،وقال :تعال ..ارتق معي هذه املنصة ،فنحن اآلن يف حكم
اخلصمي ،وال بد أن يكون حمل اخلصمي أمام القضاء متساويا.
ارتقى الرجل املنصة ..فقال البغدادي :اطرح ما لديك من احلقائق ،ألصحح ما لدي
منها.
قال الرجل :أنت تزعم أن حممدا  كان طبيبا..
قال البغدادي :إن ما ذكرته هو بعض احلقيقة ال كل احلقيقة ..أنا ذكرت أن حممدا  قد
أعطاه اهلل من العلوم واهلدي ما خيدم اإلنسان بجميع أركانه ولطائفه فردا ومجاعة وأمة ..وذكرت
أن كونه رسوال هلل يقتيض أن يكون ناصحا ..ولذلك فإن من وظائف رسول اهلل  داللة أمته
إىل ما يفيد حفظ صحتهم ..وقد أدى رسول اهلل  هذه الوظيفة خري أداء ..وهي يف عرف الناس
ال ختتلف مع وظيفة الطبيب ..فالطبيب ليس إال ناصحا ُّيديك لطرق الصحة وحفظها وإصالح
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ما فسد منها.
قال الرجل :إن هذا الزعم الذي تذكره خطريه جدا ..فمحمد  ل يكن يعدو الوظيفة
التي كلفه اهلل هبا( ..)1أما هذه الوظيفة اخلطرية ـ التي هي شأن املختصي ـ فقد حتدث عنها رسول
اهلل  بقوله( :إذا كان شئ من أمر دنياكم فأنتم أعلم به ،وإذا كان شئ من أمر دينكم فايل)()2
ويف حديث آخر( :ما تقولون إن كان أمر دنياكم فشأنكم ،وإن كان أمر دينكم فايل)()3

ويف حديث آخر( :إنام أنا برش مثلكم وإن الظن خيطئ ويصيب ،ولكن ما قلت لكم :قال
اهلل ،فلن أكذب عىل اهلل) ()4
ويف حديث آخر( :إين فيام ل يوح إيل كأحدكم)()5
ويف حديث آخر ( :أنتم أعلم بأمر دنياكم)()6

فهذه األحاديث ،يؤصل فيها النبي  أصال عظيام يف الرشيعة ،ويبينه لنا ،ويشعرنا بأن
بعض أفراد األمة قد يكونون أحيانا أعلم منه  بام يتقنونه من أمور الدنيا ،واملقصود أهل اخلربة
يف كل فن وصناعة ،وأنه ال داعي رشعا اللتفاهتم إىل ما يصدر عنه  من ذلك إال كام يلتفتون
إىل قول غريه من الناس(..)7
رأيت البغدادي تغري تغريا شديدا لكنه حاول أن حيبس نفسه بقوة ..صاح بعض احلضور
( )1حاولنا يف هذا املبحث أن نجيب عىل الشبهة املرتبطة بنفي ما يسمى بالطب النبوي (بمعناه الصحيح املتكامل
الذي ارشنا إليه يف (ابتسامة األني) ،وقد رجعنا يف نقل الشبهات إىل بعض من ذكر تلك الشبهات مثل( :د .حممد سليامن
األشقر ،أحاديث الطب النبوي هل ُحيتج هبا؟ ،نرش يف إسالم أون الين ،بتاريخ.)2004/08/12 :
( )2رواه مسلم.
( )3رواه أمحد.
( )4رواه أمحد.
( )5رواه الطرباين يف الكبري وابن شاهي يف السنة.
( )6رواه مسلم.
( )7لألسف فإن هذا الكالم قاله بحروفه من يتجرأون عىل مقام النبوة بحجة العلمية واملوضوعية.
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غاضبا :انزل يا زنديق ..كيف تتجرأ عىل مقام النبوة بمثل هذا؟
تدخل البغدادي بأدب ،وقال :دعه ـ يا أخي ـ يكمل ما لديه ..هو ل يقصد ما فهمته ..إن
التعبري فقط هو الذي خانه..
قال الرجل بصالفة :كيف خيونني التعبري ..أنا أديب أدباء ،وعال ابن علامء ..فكيف
خيونني التعبري؟
قال البغدادي :اعذرين ..واصل ما تريد قوله ..فأنا ال أستطيع أن أجيبك إال بعد أن تكمل
كل ما عندك من حجج.
قال الرجل ـ وهو يتوجه للجامعة بحامسة وشدة ـ :أين ذهبت عقولكم ..أل تقرأوا قوله
ِ
رش ِم ْث ُلكُ ْم ﴾ (الكهف ،)110 :وقد تكرر التأكيد عىل برشية الرسول 
تعاىلُ ﴿:ق ْل إنهام أنا ب ٌ
بخالف أمور الرشيعة ،فإن كالمه فيها ال يستقر فيه خطأ ،كام هو ثابت يف علم أصول الفقه.
فاألصل استمرار حاله يف أمور الدنيا كام كان قبل النبوة ،ملا ل يدل عىل انتقاله عن ذلك دليل.
ومما يؤكد هذا أن احلباب بن املنذر ،قال يف سياق غزوة بدر :يا رسول اهلل :أرأيت هذا
املنزل ،أمنزل أنزلكه اهلل ،ليس لنا أن نتقدمه ،وال نتأخر عنه ،أم هو الرأي واحلرب واملكيدة؟ قال:
بل هو الرأي واحلرب واملكيدة .فقال :يا رسول اهلل ،فإن هذا ليس بمنزل ،فاهنض حتى تأِت أدنى
ماء من القوم ،فننزله ،ثم نغور ما وراءه من القلب ،ثم نبني عليه حوض ًا فنملؤه ماء ،ثم نقاتل
القوم فنرشب وال يرشبون .فقال رسول اهلل  :لقد أرشت بالرأي.
ومما يزيد يف تأكيده قول عائشة( :كان رسول اهلل  يسقم عند آخر عمره ،أو يف آخر
عمره ،فكانت تقدم عليه وفود العرب من كل وجه ،فينعتون له األنعات ،وكنت أعاجلها له)
وفوق هذا ،فهذا هو مذهب العلامء الفحول العدول من هذه األمة..
لقد قال ابن خلدون( :الطب املنقول يف الرشعيات ليس من الوحي يف يشء ..وإنام هو
أمر كان عاديا للعرب ..فإنام ُبعث ليعلمنا الرشائع ،ول يبعث لتعريف الطب وال غريه)
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وهلذا ..فإن منصب النبوة ُمنصب عىل العلم باألمور الدينية ،من االعتقاد يف اهلل ومالئكته
وكتبه ورسله واليوم اآلخر ،ومن األمور الرشعية ..أما إن اعتقد النبي  أن فالنا مظلوم فإذا
هو ظال ،أو أن دواء معينا يشفي من مرض معي ،فإذا هو ال يشفي منه ،أو أن تدبريا زراعيا أو
جتاريا أو صناعيا يؤدي إىل هدف معي ،فإذا هو ال يؤدي إليه ،أو يؤدي إىل عكسه ،أو أن تدبريا
عسكريا أو إداريا سينتج مصلحة معينة ،أو يدفع رضرا معينا ،فإذا هو ال يفعل ،فإن ذلك االعتقاد
ال دخل له بالنبوة ،بل هو يعتقده من حيث هو إنسان ،له جتاربه الشخصية ،وتأثراته بام سبق من
احلوادث ،وما سمع أو رأى من غريه؛ مما أدى إىل نتائج معينة .فكل ذلك يؤدي إىل أن يعتقد كام
يعتقد غريه من البرش ،ثم قد ينكشف الغطاء فإذا األمر عىل خالف ما ظن أو اعتقد.
سكت الرجل ،فالتفت البغدادي إليه بأدب ،وقال :هل انتهيت؟
قال الرجل :أل يكفكم ما ذكرت من أدلة؟
قال البغدادي :فهل تأذن لنا يف اإلجابة عنها؟
قال الرجل :هي أوضح من أن حتتاج إىل إجابة ..إال إذا أردت أن تفر إىل التأويل..
قال البغدادي :إذن ..دعنا نسألك ،ونستفيد منك.
قال الرجل :سل ما بدا لك ..فلن جتدين إال عليام ..لقد ورثنا العلم كابرا عن كابر ..أنا
أحفظ الكتب العرشة ..بل لدي أسانيدها ..لكن هؤالء ال يفقهون ،وال يقدرون.
قال البغدادي :هل قرأت األحاديث التي وردت يف احلجامة()1؟
قال الرجل :وكيف ال أقرؤها ..بل لدي أسانيدها.
قال البغدادي :فارسدها عيل..
قال الرجل :هي كثرية ..منها قوله ( :إن يف احلجم شفاء)( ،)2وقوله  ( :إن جربيل
( )1ذكرنا احلجامة باعتبارها من املسائل التي توجه هلا هؤالء املنكرون بالنقد مع صحة األحاديث الواردة فيها..
( ) )2رواه مسلم.
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أخربين أن احلجامة أنفع ما تداوى به الناس)( ،)1وقوله ( :إن كان يف يشء مما تداوون به خري
فاحلجامة)( ،)2وقوله ( :ما مررت ليلة أرسي ِّب عىل مأل من املالئكة إال كلهم يقول يل :عليك
يا حممد باحلجامة)()3

قال البغدادي :أهذا ما ورد فقط يف احلجامة؟
قال الرجل :هناك غريها كثري ..ففي احلديث( :إن خري ما تداويتم به اللدود( )4والسعوط
واحلجامة وامليش ،وخري ما اكتحلتم به اإلثمد فإنه جيلو البرص وينبت الشعر)( ،)5ويقول( :خري
الدواء احلجامة والفصاد)( ،)6ويقول( :إن أفضل ما تداويتم به احلجامة والقسط البحري( ،)7فال
تعذبوا صبيانكم بالغمز( ،)9())8وقال( :نعم العبد احلجام يذهب بالدم وخيف الصلب وجتلو عن
البرص)()10

قال البغدادي :فهل اكتفى رسول اهلل  باألقوال أم تعداها لألفعال؟
قال الرجل :لقد ورد يف النصوص أن النبي  احتجم عىل هامته وبي كتفيه ،وقال( :من
أهراق من هذه الدماء فال يُضه أن ال يتداوى بيشء ليشء)()11

قال البغدادي :فام تقول يف هذه األحاديث؟
( ) )1رواه اخلطيب.
( ) )2رواه أبو داود وابن ماجة واحلاكم.
( ) )3رواه الرتمذي ،وقال حسن غريب ،وابن ماجة.
( ) )4اللدود :هو بالفتح من األدوية :ما يسقاه املريض يف أحد شقي الفم ،النهاية .245/4
( ) )5رواه الرتمذي وقال حسن غريب ،واحلاكم.
( ) )6رواه أبو نعيم يف الطب.
( ) )7القسط :عقار معروف يف األدوية طيب الريح ،تبخر به النفساء واألطفال .النهاية .60/4
( ) )8الغمز :العرص والكبس باليد ،النهاية .385/3
( ) )9مسلم.
( ) )10الرتمذي وابن ماجة واحلاكم عن ابن عباس.
( ) )11أبو داود وابن ماجة.
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قال الرجل :من حيث الثبوت أم من حيث الداللة؟
قال البغدادي :من حيث الثبوت؟
قال الرجل :هي صحيحة من حيث الثبوت ..بل هي يف مموعها تكاد تبلغ مبلغ التواتر،
فقد رويت بطرق كثرية متتلئ هبا كتب احلديث.
قال البغدادي :فام تقول فيها من حيث الداللة؟
قال الرجل :لقد سبق يل أن ذكرت لك وجهة النظر الصحيحة حوهلا ..وهي ليست
وجهة نظري وحدي ،بل هي وجهة نظر كل العلامء الفحول العدول الذين سبقوين كابن
خلدون.
قال البغدادي :دعنا من هذا ،وأجبني عن مسألة فقهية ..أم أنك ل تقرأ الفقه؟
قال الرجل :أنت هتينني بقولك هذا ..كيف ل أقرأ الفقه ،وقد ذكرت لك أين من عائلة
كلهم أهل علم ..لقد حفظت املتون ..وسمعت الرشوح واحلوايش والتقارير..
قال البغدادي :فأجبني إذن عن رجل وصف للناس وصفات طبية خطرية ،ثم ظهر
للناس بعد أن استعملوها خطرها وعدم جدواها.
قال الرجل :لقد نص الفقهاء عىل أن مثل هذا متعد وظال ،وأنه جيب عليه الضامن..
قال البغدادي :أهذا رأيك أم رأي الفقهاء؟
قال الرجل :وأنا من الفقهاء ..وهو رأُّيم مجيعا بال خالف ..لقد قال اخلطاِّب يذكر
املريض كان ضامن ًا ،واملتعاطى
اإلمجاع يف املسألة( :ال أعلم خالف ًا ىف أن املعالِج إذا تعده ى ،فت ِلف ُ
عل ًام أو عم ً
ال ال يعرفه متعد ،فإذا تو هلد من فعله التلف ضمن الدية ،وسقط عنه القو ُد ،ألنه ال
وجناية ا ُملتطبب ىف قول عامة الفقهاء عىل ِ
ِ
ُ
عاقل ِته)
يستبدُّ بذلك بدون إذن املريض
إجياب الضامن عىل الطبيب اجلاهل ،فإذا تعاطى
وقال ابن القيم( :لقد نص الفقهاء عىل
ُ
ِ
بالتهور
إتالف األنفس ،وأ ْقدم
ِعلم ال ِّطب وعمله ،ول يتقدم له به معرفة ،فقد هجم بجهله عىل
ُّ
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الضامن لذلك ،وهذا إمجاع من أهل العلم)()1
ُ
عىل ما ل يعلمه ،فيكون قد غرر بالعليل ،فيلزمه

ه

قال البغدادي :أهذا الذي أمجع عليه الفقهاء اجتهاد اجتهدوه ..أم ورد النص به؟
قال الرجل :بل ورد النص به ..لقد أشار رسول اهلل  إىل هذه املسؤولية ،فقال( :م ْن
ِ
ِ
ن)()2
ب ق ْبل ذلك ،فهو ضام ٌ
تط هبب ،ول ُي ْعلم م ْن ُه ال ِّط ُّ
قال البغدادي :فإن اعتذر هذا الطبيب بأنه ملهم أو مكاشف ..وأنه ل ينقل إال ما أداه إليه
كشفه أو إهلامه؟
قال الرجل :هذا أعظم يف عقوبته ..فكم جلب لنا مثل هذا من أوهام وضالل؟
قال البغدادي :فإن اعتذر هذا الطبيب بأنه يوحى إليه؟
قال الرجل :هذا يقام عليه حدة الردة ..فقد ختمت النبوة بمحمد  ..ومن ادعى أنه
نبي بعده ،فقد كذب بام ورد من ذلك ..وهو كافر ..وجزاؤه القتل.
قال البغدادي :فإن كان هذا الطبيب هو حممد  نفسه؟
انتفض الرجل ،وقال :كيف تقول هذا؟ ..حممد  أعظم من أن يقع يف هذا.
قال البغدادي :لقد كنت تقوله ..أم أنك تراجعت عن قولك؟
قال الرجل :أنا ل أتراجع عن أي قول من أقوايل.
قال البغدادي :فأقوالك تضعك بي أمرين:
إما أن تسلم لرسول اهلل  كل ما قاله ..وحتاول أن ترتقي ألن تفهمه ،وتستفيد منه.
وإما أن تطبق ما ذكرت من أحكام فقهية عىل رسول اهلل  ..فتعتربه متعديا بحديثه يف
تلك املسائل الطبية مع أنه ال يعرفها.
قال الرجل :فأنت تريدين إذن أن انضم إىل زمرتك ..وإال اعتربت رسول اهلل  متعديا.
( )1للمسألة تفاصيل فقهية كثرية ذكرناها يف (ابتسامة األني)
والنسائى ،وابن ماجه.
( )2رواه أبو داود،
ُّ
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قال البغدادي :هي ليست زمرِت ..فأنا لست سوى عبد من عباد اهلل القارصين ..ولكني
ال أرى إال أنك حماط ضمن هذين االحتاملي.
سكت الرجل قليال ،ثم قال :فام تقول فيام أوردت من نصوص برشية رسول اهلل ؟
ِ
رش ِم ْث ُلكُ ْم ﴾ (الكهف،)110 :
قال البغدادي :أما ما قرأته من قوله تعاىلُ ﴿:ق ْل إنهام أنا ب ٌ
ِ
رش ِم ْث ُلكُ ْم ُيوحى إيل﴾ (الكهف)110 :
فالصحيح يف قراءهتاُ ﴿:ق ْل إنهام أنا ب ٌ
والصحيح يف فهمها هو ما عرب عنه قوله تعاىل ﴿:وما ي ْن ِط ُق ع ِن ْاهلوى (ِ )3إ ْن ُهو ِإ هال و ْح ٌي
ُيوحى (( ﴾)4النجم)
وأما األحاديث التي رويتها فاألصح يف فهمها هو ما ارتبط بالظن املحض ،ويف هذا يذكر
النبي  عادة ما يدل عليه..
قال الرجل :أال يمكن أن تكون األحاديث األخرى التي وردت يف النواحي الطبية
مشاهبة هلذا؟
قال البغدادي :يستحيل ذلك.
قال الرجل :وكيف عرفت االستحالة؟
قال البغدادي :نصوص األحاديث تنبئ عن االستحالة ..ففرق كبري بي قوله ( :ما
أظن ذلك يغني شيئا) ..وبي قوله بصيغة اجلزم والتأكيد( :إن يف احلجم شفاء)()1

وفرق كبري بي أن خياطب بعض الفالحي يف حقل من احلقول ..وبي أن خياطب األمة
مجيعا يف أمر يرتبط بصحتها وعافيتها بمثل ذلك اجلزم والتأكيد.
ثم فوق ذلك ..فإن النبي  ربط األمر بالوحي..فقال ( :إن جربيل أخربين أن احلجامة
أنفع ما تداوى به الناس)( ،)2وقال( :ما مررت ليلة أرسي ِّب عىل مأل من املالئكة إال كلهم يقول
( ) )1رواه مسلم.
( ) )2رواه اخلطيب.
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يل :عليك يا حممد باحلجامة)()1

سكت الرجل قليال ،فقال البغدادي :أنت بي أمرين ..إما أن تكذب حممدا  فيام أخرب
به ..أو ختطئه وختطئ معه جربيال واملالئكة ـ عليهم السالم ـ وتعتربهم غاشي ال ناصحي.
وإما أن تسلم لنبيك ..ثم حتاول أن تفهمه ،وترتقي لألبعاد التي حتدث عنها.
قال الرجل :قد أسلم لك يف احلجامة.
قال البغدادي :إذا سلمت يل يف احلجامة سلمت يل يف غريها؟
قال الرجل :أنت تلزمني بام ال يلزم.
قال البغدادي :بل ألزمك بام يلزم ..ألنك إذا ذكرت بأن النبي  رشع لنا العالج
باحلجامة ،أو وصفها لنا كعالج اهنارت مجيع املبادئ التي ذكرهتا ..فاعتربت النبي  حينها طبيبا
يمكن أن يصف عالجا.
قال الرجل :الطبيب ال يمكن أن يعرف بدواء واحد.
قال البغدادي :لقد ذكر النبي  منظومة كاملة من العالج ومنظومة كاملة من الوقاية..
ولكن سوء الفهم هو الذي حال بي الناس وبي االستفادة منها ..وهم يف ذلك يظلمون أنفسهم
وحيتقرون نبيهم.
قال الرجل :كيف ذلك؟
قال البغدادي :أما ظلمهم ألنفسهم ،فهو يشبه ما ذكرت عن نفسك ..فأنت ـ بحمد اهلل ـ
فقيه حمدث ..ولكن قومك مقرصون يف االستفادة منك ،وهم يظلمون أنفسهم بذلك.
وأما االحتقار ..فإن هؤالء يكادون يقولون لنبيهم من غري أن يشعروا( :أنت لست أهال
ألن تتحدث يف مثل هذه األمور)
ارمتى الرجل يبكي بي يدي البغدادي ،وهو يقول :جزاك اهلل خريا ..جزاك اهلل خريا..
( ) )1رواه الرتمذي ،وقال حسن غريب ،وابن ماجة.
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لقد أنقذتني ..لقد كانت حقيقتي تقول ما تذكره ..وإن كان لساين ل جيرؤ عىل النطق هبا.
أخذ البغدادي بيده ،وأقامه ،وقال :قم يا أخي ..وهيا نتعاون مجيعا ..لنبي للعال املتلهف
أرسار اهلدي الذي جاءنا به نبينا  ..فهو هدي يشمل كل يشء..
صاحت اجلامعة مكربة ،فقال البغدادي :إن كان لديكم أسئلة أخرى ..فيرسين أن أجيبكم
عنها ،وأن جييبكم عنها ـ معي ـ هذا العال الفحل الذي قدر اهلل أن نكتشفه اليوم.
قال رجل من اجلامعة :لقد أطلت هذه املرة يف غيابك ..فبم جئتنا من جديد؟
قال البغدادي :قبل أن أذكر لكم اجلديد الذي جئت به أود أن أسأل أخي هذا عام هو يف
صلب اختصاصه..
التفت إىل الرجل ،وقال :اذكر يل احلديث الذي ورد يف الكمأة.
املن ،وماؤها شفاء من
قال الرجل :لقد ورد يف حديث صحيح قوله ( :الكمأة من ّ
للعي)()1

قال البغدادي :أهو حديث صحيح؟
قال الرجل :أجل ..لقد رواه الثقاة عن الثقاة.
قال البغدادي :فهل كان العلم هبذا من العلم املتوارث يف اجلاهلية؟
قال الرجل :مورد احلديث يدل عىل غري ذلك ..فالنبي  قال ذلك بعد أن سمع بعضهم
يقول( :الكمأة جدري األرض) فصحح ذلك ،وقال ما قال.
قال البغدادي :لقد رحلت أمحل احلديث إىل بعض بالد اإلسالم بعد أن استدعاين أهلها
لعالج الرمد الذي انترش بي أطفاهلا..
وقد سألت اهلل يف تلك الليلة أن ُّيديني لعالجه بام ورد يف اهلدي النبوي ..بت تلك الليلة
أقلب أوراق احلديث إىل أن ظفرت هبذا احلديث..
( ) )1رواه البخاري.
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قالوا :فامذا فعلت؟
قال :لقد رست يف الرباري أبحث عن الكمأة ..وأميز أنواعها النافعة والضارة ..ثم قمت
باستخالص العصارة املائية منها يف خمترب ( ،)1()....ثم جففت السائل حتى أمتكن من االحتفاظ
به لفرتة طويلة ،وعند االستعامل تم حل املسحوق يف ماء مقطر ليصل إىل نفس تركيز ماء الكمأة
الطبيعي ،وهو ماء بني اللون له رائحة نفاذة.
وقد عاجلت به حاالت متقدمة من الرمد الربيعي فكانت النتائج إجيابية حيث تم
تشخيصه عند  86طفالً ،ثم تقسيهم إىل مموعتي عوجلت باألدوية املعتادة ،ومموعة أضيف
ماء الكمأة إىل تلك املعاجلات ،حيث تم تقطري ماء الكمأة يف العي املصابة  3مرات يومي ًا وملدة
شهر كامل.
وكان الفرق واضح ًا جد ًا بي املجموعتي ،فاحلاالت التي عوجلت باألدوية املعتادة ظهر
فيها تليف يف ملتحمة اجلفون ،أما التي عوجلت بامء الكمأة املقطر عادت امللتحمة إىل وضعها
السوي دون تليف امللتحمة(.)2
تعجب الرجل ،وقال :أشفوا حقيقة؟
ابتسم البغدادي ،وقال :لقد كنت متأكدا من أهنم سيشفوا ..ألن النبي  ال ينطق عن
اهلوى ..فكل ما يذكره وحي يوحي له من اهلل ..واهلل هو الطبيب ..ومن رمحته بعباده أن دهلم عىل
ما ينفعهم.
قال الرجل :إن لك إيامنا عظيام.
قال البغدادي :يف البدء كنت ممتلئا شكوكا ..ولكني ل أكن أعالج شكوكي باالعرتاض،

( )1املخترب األصيل الذي أجري فيه االختبار هو (فيالنوف) بأوديسا.
( )2انظر :املعتز باهلل املرزوقي :يف حمارضة له بعنوان (الكمأة وماؤها شفاء للعي) من مواد املؤمتر العاملي األول عن
الطب االسالمي الكويت .1980
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وإنام أعاجلها بالبحث ..لقد بحثت عن كل ما ورد يف األحاديث مما يرتبط بالنواحي الطبية..
ورحت أجرب وأحلل وأبحث حتى صار يل قناعة تامة بأن كل ما ذكره  هو يف منتهى الدقة
العلمية ،ومنتهى النصح الطبي ..سواء وصلنا إىل ذلك أم ل نصل.
قال الرجل :وال زلت تبحث؟
قال البغدادي :أجل ..فالبحث ال ينتهي ..وحممد  كبحر حميط ..ونحن لسنا إال بسطاء
حيملون دالء حقرية يمألون هبا قرهبم من ذلك البحر املحيط.
***
بقي البغدادي مع اجلامهري امللتفة حوله يسألونه وجييبهم ..وقد مألين ذلك عجبا ..فكل
ما يسألونه عنه يذكر هلم دليله من قول النبي  وما تؤيده األبحاث احلديثة.
يف ذلك املساء زرته يف بيته ،فاستقبلني خري استقبال ..فبقيت يف صحبته مدة ،وقد عرفت
فيها ما ال يمكن يل أن أذكره لكم مجيعا ..إال أين أكتفي بأن أذكر لكم بأين وصلت إىل قناعة كربى،
وهي أن الطب الذي جاء به النبي  هو الطب األكمل بي سائر أنواع الطب ..وأنه لو قيم مجيع
أطباء العال بحسب ما اكتشفوه من أدوية ،وما بثوه من وعي صحي لكان عىل رأسهم حممد ..
فهو الطبيب األكرب الذي هنض به الطب وتطور ..وال زال الطب إىل العرص احلديث ..وإىل
العصور التالية ..يتعلم من ذلك املسشفى اجلامعي الكبري الذي أسسه حممد .
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تاسعا ـ البرش
خرجت من حلب قاصدا عاصمة الشام دمشق ..تلك املدينة التي ضمت احلضارة
اإلسالمية قرونا طويلة..
ِ
رش
يف تلك املدينة التقيت الوارث الذي تعلمت عىل يده معنى قوله تعاىلُ ﴿:ق ْل إنهام أنا ب ٌ
ِم ْث ُلكُ ْم ُيوحى ِإ هيل ﴾ (الكهف ..)110 :وأيقنت أن معناها ليس حمصورا فيام نفهمه من برشية
قريبة من البهيمية ..وإنام هي برشية سامية ال يكتمل كامل اإلنسان إال بتوفرها وكامهلا(.)1
سأقص عليكم القصة من البداية..
دخلت دمشق ،وبالضبط إىل حي من أحيائها يسمى (الصاحلية) ..وقد كنت حي دخلتها
ممتلئا باملعاين السامية التي استفدهتا خالل رحالِت السابقة ،ولذلك ابتدرت نفيس إىل انتقاد ما
رأيته يف دمشق من اهتامم كبري باحلياة الدنيا.
لقد كنت أرى أصناف املآكل التي توارثها أهل دمشق أبا عن جد ..وبجانبها أصناف
األلبسة ..والرياحي ..واملراكب ..حتى املسابح التي أعدت لذكر اهلل كنت أراهم يتفنون يف
حجارهتا وألواهنا وزخارفها.
وقلت لنفيس ،وأنا أجتول يف تلك الشوارع( :أين أنت يا أويس القرين ..ويا برش احلايف..
ويا بديع الزمان النوريس ..لرتوا ما عليه هذه البلدة من خلود إىل األرض ،وسكون إىل الدنيا)
ما استتم هذا اخلاطر عىل خاطري حتى أمسكت يد بكتفي ،التفت إىل صاحبها ،فإذا به
رجل يف منتهى اجلامل والوقار والرقة ..وكأن اجلامل قد صب يف قالبه ..وكأن الوقار ل يتمثل إال

( )1حاولنا أن نذكر يف هذا الفصل ما يرتبط بسنن رسول اهلل  املرتبطة ببرشيته ،ول نرتبه بالرتتيب املعهود إىل
مباحث ومطالب حتتها من باب التيسري واالختصار ،ولذلك أدرجنا يف كل مطلب كل ما يرتبط به من عنارص ..وننبه إىل أنا
ذكرنا يف بعض املحال الروايات املختلفة يف كل مسألة إما من باب التوثيق ،أو من باب ذكر اخلالف بدليله إن كان هناك خالف.
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يف شخصه ..وقد كان يرتدي ثيابا ال يرتدي مثلها إال األثرياء.
هلل ا هل ِتي
ملا نظرت إليه ألسأله عن حاجته ،بادرين بقراءة قوله تعاىلُ ﴿:ق ْل م ْن ح هرم ِزينة ا هِ
ِ ِ
ِِ ِِ
الرزْ ِق ُق ْل ِهي لِ هل ِذين آم ُنوا ِيف ْ
احلي ِاة الدُّ نْيا خالِص ًة ي ْوم ا ْل ِقيام ِة كذلِك
أ ْخرج لعباده وال هط ِّيبات من ِّ
ُنفص ُل ْاآل ِ
يات لِق ْو ٍم ي ْعل ُمون﴾ (ألعراف)32:
ِّ
بعد أن انتهى من قراءته ،قلت :هل تريد أن تبعث يل رسالة من خالل هذه اآلية؟
قال :أجل ..إن ما تراه من زينة رآه قبلك برش احلايف ..وأويس القرين ..وسعيد النوريس..
ول ينكروه.
تعجبت من قدرته عىل قراءة خاطري ،فقلت :أأنت كاهن أم منجم؟
قال :أنا متوسم ..أل تسمع قوله تعاىلِ ﴿:إ هن ِيف ذلِك آل ٍ
يات لِ ْل ُمتو ِّس ِمي﴾ (احلجر)75:؟
قلت :بىل..
قال :فأنا ـ بفضل اهلل ـ واحد منهم ..قد آتاين اهلل فراسة صادقة ..أنا من الذين قال رسول
اهلل  فيهم( :إن هلل عبا ًدا يعرفون الناس بالتوسم)()1

قلت :كيف ذلك ..ولست أراك تلبس ثيابا بالية ..وال حتمل ما حيمل الزهاد من مظاهر
الذلة واالنكسار؟
قال :لقد أنعم اهلل عيل بامل ..فأحببت أن يرى أثر نعمته عيل ..وأحببت أن يرى عباده ذلك
أيضا.
قلت :ال أرى إال أنك من الذين لبس عليهم األمر ..فصاروا حيتالون عىل النصوص
املقدسة ،ليختاروا منها ما يناسب أهواءهم.
قال :ال تقل ذلك ..لقد جربت مرة أن ألبس مالبس أويس ،وأنتعل حذاء برش ..لكني ل
أجد يدا متتد إيل بالسؤال ،بل وجدت األيدي ـ عىل عكس ذلك ـ متتد إيل بالعطاء ..فرحت ألبس
( )1رواه الطربي والقضاعي يف مسند الشهاب والطرباين يف املعجم األوسط.
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ما تراه ليقصدين السائلون ،ويطرق باِّب املحتاجون.
قلت :نعمت النية نيتك ..ولكن هل ترى ذلك كافيا ليجعلك من املرتفعي عن طينهم؟
قال :لقد خلق اهلل لنا طينا ..وطلب منا أن ال نحرمه مما حيتاجه من ماء وهواء وكساء
ومأوى ..إن طيننا أمانة عندنا ..ومن التقصري العظيم أن نضيع األمانة التي أمرنا بحفظها.
قلت :اإلنسان روح ال طي.
قال :بل هو روح وطي ..وال ينبغي للطي أن تبخس حق الروح ،وال للروح أن تبخس
حق الطي..
لقد خلق اهلل املوازين ،والكامل هو الذي راعى تلك املوازين ،فلم يضيع ول يطفف.
قلت :إن ما نطقت به حكمة ال حيق يل أن أجادلك فيها ..ولكني أسألك :كيف ظهر لك
أن ختاطبني بمثل هذا؟
قال :ألست تبحث عن اإلنسان الكامل؟
قلت :بىل ..وأحسبني وجدته.
قال :لن تعرفه حتى تعرف أنه برش ..هو برش كالبرش ..ولكنه يوحى إليه.
قلت :هل من الُضوري أن يكون برشا؟
قال :نعم ..لو ل يكن برشا ما كان إنسانا ..ولقال آخر الناس( :إن هذا من عال آخر ،فال
حيق له أن يكون الكامل من بيننا)
قلت :وما تعني البرشية؟
قال :تعني حفظ حقوق الطي ..فالطي الذي خلقه اهلل ل خيلقه عبثا ،بل هو طي حمرتم،
وال يصري اإلنسان كامال حتى حيرتمه.
قلت :إنه خيوض بذلك يف الدنيا خوضا.
قال :ال ..إن روحانية العارف والعابد والورع والزاهد تلطف من طينية الطي ،فتحوهلا
446

أنوارا خالصة.
قلت :لكأين بك صحبتني يف رحلتي إىل حممد ..فمن أنت؟
قال :أنا رجل من أحباب حممد ..ومن ورثة حممد ..مأل اهلل من حب حممد قلبي ،فرحت
أبحث يف دفاتر الوراقي عن كل صغرية وكبرية ترتبط به ألعيشها.
قلت :سواء كانت من الدين أو من الدنيا!؟
قال :سواء كانت من الدين أو من الدنيا ..لقد قلت يف نفيس( :لن يكمل يف الدين إال من
كمل يف الدنيا) ..فلذلك رست خلفه ،وأنا أعلم أنه لن ُّيديني إال إىل خري.
قلت :ولكني أراك تلبس لباسا عرصيا ..وحممد  كان يلبس قميصا ،وأرى رأسك
عارية ،وحممد  كان يعتم بعاممة ..وأرى يف يدك ساعة ..وحممد  ل تكن يف يده ..وأرى
حليتك خفيفة ال تكاد تظهر ،وحممد  كان صاحب حلية كثيفة.
قال :دعك من هذا ..فأصحاب حممد  املنتجبي كان كل منهم يلبس لباسا خمتلفا عن
أخيه ..وله من املظاهر ما يتميز به عن غريه ،ول ينكر  ذلك عىل أحد منهم ..ول يعترب أن ذلك
قصور منهم يف حمبته.
قلت :ولكنك تزعم أنك اختذت حممدا النموذج األكمل يف حياتك..
قال :أجل ..ولن أستطيع أن أقنعك بذلك اآلن ..ولذلك تعال معي ،فأنا الوارث التاسع
الذي كتب اهلل أن يعلمك معنى برشية حممد.
قلت :من أنت؟
قال :أنا الصاحلي..
قلت :أعلم ذلك ..فكل من سكن هذه الصاحلية يسمى صاحليا..
قال :أنا حممد بن يوسف بن عيل بن يوسف الدمشقي.
قلت :أأنت صاحب السرية الشامية؟ ..أأنت صاحب (سبل اهلدى والرشاد ،يف سرية
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خري العباد ،وذكر فضائله وأعالم نبوته وأفعاله وأحواله يف املبدأ واملعاد)()1

ابتسم ،وقال :ذلك جدي ..وقد سميت باسمه كام سمي آبائي بأسامء آبائه ..ولكنك مع
ذلك تستطيع أن تعتربين صاحبها ،فأنا أحفظها عن ظهر قلب ،وأعيشها بكل مشاعري وكياين.
مشيه:
قلت :أين بيتك؟ ..برشفني أن أزور رجال من أحفاد الصاحلي.
قال :هو قريب من هنا ..هيا بنا.
قال ذلك ،ثم أخذ يميش برسعة ،فقلت :رويدك يا صاحلي ..لكأين بفعلك خيالف
قولك ..فأنت دعوتني بلسانك ،وفررت مني برجلك.
ابتسم ،وقال :ال ..فعيل يواقف قويل ..ولكني بإرساعي أطبق سنة رسول اهلل  يف
مشيه ..فقد تواترت الروايات بأن مشية رسول اهلل  كانت أميل إىل الرسعة منها إىل البطء:
لقد حدث بعض أصحابه قال :ما رأيت أحدا أرسع مشية من رسول اهلل  فكأنام
األرض تطوى له :كنا إذا مشينا معه نجهد أنفسنا وأنه لغري مكرتث)()2

ووصف آخر مشيته ،فقال :كان رسول اهلل  إذا مشى ميش السوقي ،ليس بالعاجز وال
الكسالن)()3

ووصفها آخر ،فقال :كان رسول اهلل  إذا مشى أرسع حتى ُّيرول الرجل فال

( )1هذا اسم (السرية الشامية) للصاحلي ،وهي من أهم مصادر السرية النبوية الرشيفة ،وقد اعتمدنا يف هذه السلسلة
كثريا عىل ما ورد فيها من روايات ..وهي مرجعنا يف أكثر األحيان يف ختريج األحاديث املرتبطة بالسرية والشامئل ،وهو بحمد
اهلل حمل إجالل واحرتام من األمة مجيعا ،وله يف أهل البيت خصوصا الكثري من البحوث الطيبة ،ومنها جزء عنوانه (مزيل اللبس
عن حديث ر ّد الشمس) ،وغريه.
( )2رواه أمحد والرتمذي.
( )3رواه ابن سعد وأبو احلسن بن الضحاك.

448

يدركه(.)1
ووصفها آخر ،فقال :كان رسول اهلل  إذا مشى كأنام ينحدر من صبب وإذا مشى كأنام
يتقلع( )2من صخرة(. )3
وعنه قال :كان رسول اهلل  إذا مشى تكفأ تكفؤا ( )4كأنام ينحط من صبب()6()5

قلت :أال ترى أن هذا النوع من امليش ينايف الوقار؟
قال :وهل ترى الوقار ينايف النشاط؟
قلت :ال ..للوقار حمله ،وللنشاط حمله.
قال :فهذا من النشاط ..ولذلك كان له حمله اخلاص الذي ال يتناىف مع الوقار.
قلت :أال تراه يتناىف مع مشية الصاحلي ..فالصاحلون يف عرف الناس قوم مطأطئي
الرؤوس ،يمشون خاشعي..؟
قاطعني ،وقال :وكيف رأيت اخلشوع يف امليش ..اخلشوع ال يمكن رؤيته؟
قلت :هذا ما تعارف عليه الناس.
قال :وهذا خالف ما ربانا عليه نبينا  ..لقد قال بعضهم يصف أصحاب رسول اهلل
( :ل يكن أصحاب رسول اهلل  منحرفي وال متاموتي ،وكانوا يتناشدون الشعر يف مالسهم
ويذكرون أمر جاهليتهم ،فإذا أريد أحد منهم عىل يشء من أمر دينه دارت محاليق عينيه كأنه
( )1رواه ابن سعد.
( )2التقلع :االنحدار من الصبب ،والتقلع من األرض قريب بعضه من بعض ،أراد أنه كان يستعمل التثبت وال يبي
منه يف هذه احلالة استعجال ،ومبادرة شديدة ،وأراد به قوة امليش ،وأنه كان يرفع رجليه من األرض رفعا قويا ،ال كمن يميش
اختياال ،ويقارب خطوه.
( )3رواه ابن سعد.
( )4التكفؤ :متايل املايش إىل قدام كالغصن إذا ذهبت به الريح.
( )5الصبب :املوضع املنحدر من األرض ،وذلك دليل عىل رسعة مشيه ،ألن املنحدر ال يكاد يثبت يف مشيه.
( )6رواه ابن سعد.

449

منون)
قلت :كيف جتمع بي ما ذكرته من رسعة حممد ،وشفقته عىل الضعيف وذا احلاجة؟
قال :ذلك أحوج إىل الرسعة ..فال يمكن أن يعي الضعيف كسالن ..ومع ذلك ،فقد كان
رسول اهلل  يتخلف يف السري إن رأى يف ذلك مصلحة ،ففي احلديث :كان رسول اهلل 
يتخلف يف السري فريجئ الضيف ،ويردفه ويدعو هلم(.)1
بينام كنا نسري يف ذلك الشارع من شوارع الصاحلية ناداه رجل ،فرأيت الصاحلي يلتف
مجيعا بكل جسمه إىل من ينادي عليه ،وال يكتفي باسرتاق النظر كام نفعل يف العادة ،وقد دعاين
ذلك إىل سؤاله مازحا :أهذا أيضا من سنة حممد؟
قال :ما تقصد؟
قلت :رأيتك التفت مجيعا ،ول تكتف بتحويل برصك ،كام نفعل يف العادة.
قال :أجل ..هو من سنة النبي  ،لقد ورد يف ذلك أحاديث:
فعن جابر قال :كان رسول اهلل  ال يلتفت إذا مشى ،وكان ربام تعلق رداؤه بالشجرة أو
بالشئ فال يلفت ،وكانوا يضحكون ،وكانوا قد أمنوا التفاته(.)2
وعن عيل

قال( :كان رسول اهلل  إذا التفت التفت مجيعا)()3

وعنه قال( :كان رسول اهلل  يقبل مجيعا ،ويدبر مجيعا)()4

قلت :ما احلكمة التي تراها يف ذلك؟
قال :كل أفعال نبينا  يف منتهى احلكمة ..وقد يمن اهلل علينا ،فندرك بعضها ،وقد نقرص،
فال نعرف من ذلك قليال وال كثريا ..فنكتفي بالتسليم لنبينا.
( )1رواه أبو داود.
( )2رواه ابن سعد.
( )3رواه البخاري يف األدب ،وابن سعد.
( )4رواه ابن سعد.
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قلت :وهل فتح لك يف هذا يشء؟
قال :مما فتح يل فيه أن يف هذا الترصف احرتاما للملتف إليه ،فاهلل تعاىل هنى عن تصعري
اخلد ،وااللتفات بمسارقة النظر نوع من التصعري..
وصل الرجل الذي نادى عىل الصاحلي ،فسلم عليه ،ثم قال :ما السنة يف التنعل؟
قال :ما تقصد؟
قال الرجل :هل السنة أن ننتعل أحذية ..أم أن نميش حفاة؟
قال :لقد ورد احلديث بكليهام ،ففي احلديث :كان رسول اهلل  يميش حافيا وناعال(.)1
قال الرجل :فأُّيام أفضل؟
قال :لقد كان  يميش حافيا ومنتعال ،أما مشيه منتعال فهو أكثر مشيه ،وأما حافيا فيدل
عليه ما ورد يف حديث عيادته  لسعد بن عبادة ،ففيه :فقام رسول اهلل  وقمنا معه ونحن
بضعة عرش ما علينا نعال وال خفاف وال قالنس وال قمص نميش يف السباخ ،وكان ياميش
أصحابه فرادى ومجاعة ،يمشون بي يديه ،وهو خلفهم ويقول( :دعوا ظهري للمالئكة)()2

قال الرجل :إىل اآلن ل أخرج بيشء.
قال :السنة يف كليهام برشط أن تضعها يف موضعها.
قال الرجل :كيف ذلك؟
قال :أنت أدرى بذلك..
قال الرجل :فإين أرى قوما يسريون ،يضع بعضهم يده يف يد بعض..
قال الصاحلي :لقد كان رسول اهلل  يفعل ذلك ،يتألف قلوب أصحابه ..فقد حدث
بعض أصحابه قال :خرجت ذات يوم يف حاجة ،وإذا أنا بالنبي  يميش بي يدي ،فأخذ بيدي،
( )1رواه البزار برجال ثقات.
( )2رواه مسلم.
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فانطلقا نميش مجيعا ..فذكر احلديث(.)1
تطيبه:
انرصف الرجل ،ول نرس إال قليال حتى وصلنا إىل بيته ..وقد كان حتفة من حتف اجلامل..
وقد وضع يف بوابته بيتا من الشعر يقول:
يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب املنزل
ابتسمت ،وقلت :أراك ـ هبذا البيت من الشعر ـ ترسل دعوة عامة لكل غاد ورائح.
قال :ال يمتلئ قلبي رسورا إال بمن يدخل بيتي ،ويأكل طعامي ،ويتمتع بام أنالني اهلل من
فضله ..فال خري فيمن يأكل وحده ..لقد كان ذلك سنة رسول اهلل  ،فقد قال أنس( :كان
رسول اهلل  ال يأكل وحده)()2

وقد فرس رسول اهلل  قوله تعاىلِ ﴿:إ هن ْ ِ
األنْسان لِر ِّب ِه لك ُنو ٌد﴾ (العاديات )6:بقوله:
(الكنود :الذي يأكل وحده ويُضب عبده ويمنع رفده)()3

دخلنا البيت ،فوجدته باطنه كظاهره حتفة من حتف اجلامل ،وقد زين بحديقة مألها بأنواع
الورود ..وقد كانت تفوح بأمجل أريج عطر شممته يف حياِت ،فقلت :أراك حتب العطور؟
قال :وما يل ال أحبها ،وقد كان رسول اهلل  حيبها( ..)4وكان  كام وصفه الواصفون
يكثر التطيب ،وتشتد عليه الرائحة الكرُّية ،وتشق عليه(.)5
وقد أخرب  أن حب الطيب والتطيب من سنن األنبياء ،فقال( :أربع من سنن األنيباء:

( )1رواه أمحد برجال ثقات.
( )2رواه اخلرائطي يف مكارم األخالق بسند ضعيف.
( )3رواه ابن أِّب حاتم بسند ضعيف عن أِّب أمامة ،ورواه الطرباين يف الكبري.
( )4رواه النسائي.
( )5رواه ابن عدي.
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اخلتان والسواك والتعطر والنكاح)( .. )1وكان  ال يرد الطيب ،ويأمره بعدم رده (..)2
سار قليال ،ثم أتاين بمسك وعنرب ،وقال :خذ ..شم هذه الروائح ..متع أنفك بام متتع به
أنف النبي .)3( 
صورته:
بعد أن حدثني بأحاديث تطيبه  ..وهو حينها يمأل أنفي بكل ما يستلذه من ألوان
العطور ،جلس عىل كريس مقابل يل ،وقال :يف رحلتك إىل حممد ..ويف األحاديث التي بثت لك
عنه ..أل خيطر ببالك أن متتع برصك برؤيته؟
قلت :بىل ..لقد حصل ذلك كثريا ..ولكن أنى ذلك ،ول يكن يف عهد حممد ما يف عهدنا
من آالت التصوير.
قال :بىل ..لقد كان يف عهد حممد آالت تصوير دقيقة.
قلت :ما بك يا رجل ..لقد كنت قبل حي من أعقل الناس ..فأين ذهب عقلك؟
قال :لقد كان من شدة حمبة املحيطي بالنبي  أهنم ل يرتكوا صغرية وال كبرية ترتبط
بصورته  إال صوروها بألسنتهم البليغة ..ولذلك ال يصعب عىل خيالك أن يقرب لك صورة
رسول اهلل .
قلت :وما جيدي ذلك؟
قال :كل يشء يرتبط برسول اهلل جيدي ..لقد رأيت قوما من الذين نذروا حياهتم لسب
الشمس وتشويه مجاهلا يرسمون صورة لشياطي نفوسهم ،ثم ينسبوها إىل حممد  ..ويقولون
للناس :هذه هي صورة حممد..

( )1رواه أبو احلسن بن الضحاك عن أِّب أيوب األنصاري.
( )2رواه البخاري والنسائي.
( )3رواه النسائي ،وابن سعد.
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ترى لو ل يرو أولئك املحبون تلك األحاديث التي رسمت صورته  ..هل يف إمكان
أحد يف الدنيا أن يرد عىل أولئك احلاقدين؟
قلت :قد يرد عليهم بأهنم ل يروه ،فال حيق هلم أن يصوروه.
قال :حينذاك يكون الرد قارصا..
قلت :كيف يكون قارصا؟
قال :سيقول أولئك احلاقدون :إن ما نذكره احتامل من االحتامالت ،وال حيق لكم أن
تفندوه ،أو أن تنكروه إنكارا كليا ..بل ربام يستندون إىل النصوص التي تدل عىل أن اهلل ال ينظر
إىل أجسام العباد ،بل ينظر إىل قلوهبم وأعامهلم ،فيستدلوا هبا عىل أن حممدا  كان معقدا من
صورته ،فلذلك ذكر ما ذكر من شأن الصور ..أال تراهم يستخدمون هذا املنهج يف تقرير ما
يريدونه من حقائق؟
قلت :صدقت ..ربام يقال ذلك.
قال :فلذلك ل يدع اهلل الفرصة هلؤالء ..لقد وعد اهلل نبيه بأن يعصمه من الناس ،وهذا من
العصمة من الناس.
قلت :لقد مألتني شوقا للتعرف عىل صورة حممد ..فحدثني أحاديث ذلك.
قال :لقد اتفق كل من وصف رسول اهلل  عىل أنه يف غاية اجلامل..
لقد قال عبد اهلل بن رواحة يف وصفه:
لو ل تكن فيه آيات مبينة لكان منظره ينبيك باخلرب
وقال بعض أصحابه يصفه :ل أر شيئا أحسن من رسول اهلل .)1( 
وقال آخر :كل شئ حسن قد رأيت ،فام رأيت شيئا قط أحسن من رسول اهلل .)2( 
( )1رواه البخاري ومسلم.
( )2رواه ابن عساكر.
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وقال آخر :كان رسول اهلل  أمجل الناس وأهباه من بعيد ،وأحاله وأحسنه من قريب(.)1
وقال آخر :كان رسول اهلل  وسيام قسيام(.)2
وقال آخر :رأيت رسول اهلل  يف ليلة إضحيان( )3وعليه حلة محراء ،فجعلت أنظر إليه
والقمر فلهو أحسن يف عيني من القمر(.)4
وقال آخر :كان رسول اهلل  أحسن الناس صفة وأمجلها(.)5
وقال آخر :ما رأيت شيئا قط أحسن من رسول اهلل  كأن الشمس خترج من وجهه(.)6
وقال آخر :ل يقم رسول اهلل  مع شمس قط إال غلب ضوؤه ضوء الشمس ،ول يقم
مع رساج قط ،إال غلب ضوؤه ضوء الرساج(.)7
روى الصاحلي هذه األحاديث ،ثم نادى ابنا له ،فجاء ،وهو ال يقل عن أبيه هيبة ومجاال،
فسلم عيل ،وحياين وكأنه يعرفني من قديم ،قال يل الصاحلي :إن ابني هذا شاعر ..وقد آثر أن ال
يمدح بشعره أحدا غري رسول اهلل  ..وأن ال يروي شعرا إال يف رسول اهلل
قال ذلك ،ثم التفت إىل ابنه ،وقال :أنشدنا بعض ما قيل يف مدح رسول اهلل  ..فقد كنا
نتحدث عن صورته ..
استغرق االبن خاشعا ،وكأنه يريد أن يرى الصورة التي يريد أن يعرب عنها ،ثم قال يرتنم
بخشوع:

( )1رواه البيهقي.
( )2رواه احلارث بن أِّب أسامة.
( )3أي مقمرة مضيئة من أوهلا إىل آخرها.
( )4رواه الرتمذي والنسائي..
( )5رواه أبو احلسن بن الضحاك..
( )6رواه أمحد والرتمذي وابن حبان وبقي بن خملد.
( )7رواه ابن اجلوزي.
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ل ال يضئ بك الوجود وليله

فيه صباح من مجالك مسفر

فبشمس حسنك كل يوم مرشق وببدر وجهك كل ليل مقمر
طربت إلنشاده ،فقال :سأنشدك بعض ما قال البوصريي يف مجاله  ..فقد كان
للبوصريي من احلس والذوق ما استطاع أن يعرب به عام قرص غريه يف التعبري عنه ،لقد قال:
ف ْهو الذي ت هم معنا ُه وصور ُت ُه ثم اصطفا ُه حبيب ًا ِ
باري ُء النهسم
ِ ِِ
ٍ
حل ِ
غري منق ِس ِم
ُمنزه ٌه عن رشيك يف حماسنه فجوهر ا ُ
سن فيه ُ
أشار الصاحلي إىل ابنه بالسكوت ،فسكت بأدب جم ،فتوجه الصاحلي إىل ،وقال :الشك
أنك ككل الناس حتب التفاصيل ..فال يكفي أن نقول عن يشء :إنه مجيل ..فقد يكون مجيال يف
عيون ،دميام يف غريها..
ولذلك سأذكر لك ..وأذكر ألولئك احلاقدين الصورة احلقيقية جلسم رسول اهلل ..
والتي أرادوا تشوُّيها بام أوحته هلم به الشياطي ..فسلني ما بدا ألرسم خليالك ما يريد أن يعرفه
عن صورة رسول اهلل  ..ولن أذكر لك ذلك إال مدعام بالشهود الكثريين الذين عاشوا مع
رسول اهلل  أو رأوه عن قرب(.)1
بادرت قائال :أخربين عن لونه ..فاللون هو أول ما يشد انتباه الناظر.
قال :لقد وصفه بعض الصحابة ،فقال( :كان رسول اهلل  أزهر اللون( ،)2ليس باآلدم

( )1أفرد احلافظ أبو اخلطاب ابن دحية كتابا سامه( :اآليات البينات فيام يف أعضاء رسول اهلل  من املعجزات)
وصف فيه منظره الرشيف  .. وقد خلص هذا الكتاب الصاحلي يف موسوعته (سبل اهلدى) ..وسنلخص بدورنا مع بعض
الترصف ما ذكره الصاحلي.
( )2األزهر :األبيض املستنري املرشق وهو أحسن األلوان أي ليس بالشديد البياض.
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وال باألبيض األمهق( .. )2()1وقال آخر ( :كان رسول اهلل  أبيض مرشبا( )3بحمرة)(.. )4
وقال آخر  :ان رسول اهلل  أزهر اللون ،ليس باألبيض األمهق(.)5
التفت إيل ،وقال :فهذه األحاديث وغريها تدل عىل أن رسول اهلل  كان أبيض اللون،
وكان بياضه مرشبا بحمرة.
قلت :عرفت لونه ..فحدثني عن شعره.
قال :لقد وصفه عيل وهند بن أِّب هالة فقاال( :كان رسول اهلل  عظيم اهلامة( ،)6رجل
الشعر( ،)7إن افرتقت عقيقته( )8فرق ،وإال فال جياوز شعره شحمة أذنه إذا هو وفره) ()9

نظر إيل ،وقال :فهذه األحاديث وغريها تدل عىل أن شعره  كان أسود اللون ،وكان
فوق اجلمة()10ودون الوفرة( ،)11وكانت مجته تُضب شحمة أذنيه.
وقد روي أنه  كان جيعلها إذا طال شعره ضفائر أربعا ،قالت أم هانئ( :قدم علينا

( )1األمهق :الشديد البياض الذي ال خيالطه شئ من احلمرة وليس بنري كلون اجلص أو نحوه.
( )2رواه البخاري ومسلم.
( )3اإلرشاب :خلط لون بلون كأن أحد اللوني سقى اآلخر لونه.
( )4رواه أمحد والرتمذي والبيهقي من طرق.
( )5رواه ابن عساكر من طرق.
( )6اهلامة :الرأس.
( )7ال شديد اجلعودة وال شديد السبوطة بل بينها.
( )8العقيقة :بقافي عىل املشهور :شعر الرأس ،سمي عقيقة تشبيها بشعر املولود قبل أن حيلق فإذا حلق ونبت ثانيا فقد
زال عنه اسم العقيقة ،وربام سمي الشعر عقيقة بعد احللق عىل االستعارة ،واملراد إن انفرقت عقيقته من ذات نفسها وإال تركها
معقوصة..
( )9رواه الرتمذي عن هند بن أِّب هالة والبيهقي عن عيل.
( )10اجلمة  -بضم اجليم وتشديد امليم  :-هي متمع شعر الرأس وهي أكثر من الوفرة ما نزل عن ذلك إىل املنكبي.
( )11الوفرة :ما بلغ شحمة األذن.
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رسول اهلل  مكة قدمة ،وله أربع غدائر()2())1

قلت :فقد كان حممد ُّيتم بشعره إذن؟
نظر إيل ،واالبتسامة املرشقة تعلو حمياه ،وقال :أجل ..وذلك من دالئل كامله ..أليس
الشعر أمانة من اهلل ائتمننا عليها؟
قلت :يمكنك أن تقول ذلك.
قال :بل هو كذلك ..فكل ما لنا من اهلل ..هو أمانة وهو نعمة ..واألمانة ال يصح تضييعها،
والنعمة ال يصح العبث هبا.
قلت :صدقت يف هذا.
قال :وهلذا كان ُّ يتم بشعره ..وقد ذكر ابن عباس ذلك ،فقال :كان رسول اهلل 
حيب موافقة أهل الكتاب فيام ل يؤمر فيه لشئ ،وكان أهل الكتاب يسدلون شعورهم ،وكان
املرشكون يفرقون رؤسهم ،فسدل رسول اهلل  ثم فرق بعده(.)3
قلت :أال يمكن أن نعترب طريقة مشط حممد لشعره سنة من السنن؟
قال :ال ..ذلك خاضع ألعراف الناس وأذواقهم ..وال يمكن أن نعترب هذا سنة.
ثم التفت إىل شعره ،وقال :أنت ال ترى يف شعائري الضفائر األربع ..ولو كانت الضفائر
سنة لفعلتها.
قلت :وما دليلك عىل عدم سنيتها ..أعدم فعلك هلا تعتربه دليال؟
قال :ال ..أنت ترى يف األحاديث التي سقتها لك أن حممدا  كان يغري مشطة بحسب
( )1الغدائر :الضفائر ،وقد وصف ابن أِّب خيثمة يف تارخيه نواحي اجلامل املرتبطة هبذا ،فقال :إنام جعل شعر رسول اهلل
 ورأسه غدا ئر أربعا ليخرج األذن اليمنى من بي غديرتي يكتنفاهنا ،وخيرج األذن اليرسى من بي غديرتي يكتنفاهنا،
وخيرج األذنان بياضهام من بي تلك الغدائر كأهنام توقد الكواكب الدرية بي سواد شعره.
( )2رواه الرتمذي وأبو داود بسند جيد.
( )3رواه الستة.
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األحوال ..فقد وافق يف مشطه لشعره أهل الكتاب ثم خالفهم ..ولو كان يف األمر سنة حلث
عليها ،وطلب منهم التأيس هبا.
قلت :فهل كان حممد حيلق شعره؟
قال :أجل ..بل إن احللق يف اإلسالم من الشعائر املرتبطة بالدين والطهارة ..فال يصح أن
يرتك اإلنسان شعره إىل أن يؤذيه.
وقد ذكر بعضهم أن رسول اهلل  ملا رمى مجرة العقبة نحر نسكه ،ثم ناول احلالق شقه
األيمن ،فحلقه ،فأعطاه أبا طلحة ،ثم ناوله شقه األيرس ،فقال( :اقسمه بي الناس) ،قال الراوي:
(فلقد رأيته واحلالق حيلقه ،فطاف به أصحابه ،فام يريدون أن تقع شعره إال يف يد رجل) ()1

قلت :فحدثني عن جبينه.
قال :لقد وصفه بعضهم بقوله( :كان رسول اهلل  واسع اجلبي( ،)2أزج احلواجب()3
سوابغ()4بينهام عرق يدره( )5الغضب)()6

التفت الصاحلي البنه ،وقال :أنشدنا يا بني ما قال الشاعر يف هذا:
أخذ االبن يرتنم بصوت شذي:
متى يبد يف الليل البهيم جبينه يلح مثل مصباح الدجى املتوقد
فمن كان أو من قد يكون كأمحد

نظاما حلق أو نكاال مللحد

( )1رواه البخاري ومسلم.
( )2اجلبي :ما فوق الصدغ ،والصدغ ما بي العي إىل األذن ،ولكل إنسان جبينان يكتنفان اجلبهة.
( )3الزجج :تقوس يف احلاجب مع طول يف طرفه وامتداد ..وقيل :الزجج دقة احلاجبي وسبوغهام إىل حماذاة آخر
العي مع تقوس.
( )4سوابغ :مجع سابغ ،وهو التام الطويل ،أي أهنا دقت يف حال سبوغها ،وقد وضع احلواجب موضع احلاجبي ألن
التثنية مجع.
( )5يدره :أي حيركه ويظهره ،كان  إذا غضب امتأل ذلك العرق دما كام يمتلئ الُضع لبنا إذا درفيظهر ويرتفع.
( )6رواه الرتمذي.
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قلت :فحدثني عن عينيه.
قال :لقد وصفهام عيل

بقوله( :كان رسول اهلل  أدعج( )1العيني)()2

وقال( :كان رسول اهلل  عظيم العيني أهدب( )3األشفار()5( )4

التفت الصاحلي إيل ،وقال :أال ترى اجليوش املعارصة تزود جنودها بام حيتاجونه لتيسري
الرؤية يف الظالم ،ورؤية القريب بعيدا؟
قلت :بىل ..فام عالقة ذلك بعيني حممد ؟
قال :لقد انتدب حممد  ألعظم وظيفة يف الوجود ..وهو لذلك زود بالوسائل الكثرية
التي تعينه عىل ذلك ..هو برش نعم ..ولكن له من الطاقات ما هو أعظم من سائر البرش ليستطيع
أداء الوظيفة املوكلة إليه.
قلت :فهل كان حممد  يرى البعيد قريبا ،ويرى يف ظالم الليل احلالك؟
قال :أجل ..لقد وردت بذلك الروايات الكثرية ،فعن ابن عباس قال( :كان رسول اهلل
 يرى بالليل يف الظلمة ،كام يرى بالنهار يف الضوء)()6

وقد أخرب رسول اهلل  عن ذلك ،فقال( :هل ترون قبلتي ها هنا ،فواهلل ال خيفى عيل
ركوعكم وال سجودكم ،إين ألراكم من وراء ظهري)()7

( )1الدعج :شدة سواد العي يف شدة بياضها.
( )2رواه أمحد ومسلم.
( )3األهدب :الطويل األشفار.
( )4األشفار :مجع شفر وزن قفل وهو حرف اجلفن الذي ينبت عليه اهلدب ..قال ابن قتيبة :والعامة جتعل أشفار
العي :الشعر وهو غلط ،وإنام األشفار حروف العي التي ينبت عليها الشعر.
( )5رواه أمحد ومسلم.
( )6رواه ابن عدي والبيهقي وابن عساكر عن عائشة ،والبيهقي وابن عساكر عن ابن عباس.
( )7رواه البخاري ومسلم.
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وقال( :إين ألنظر إىل ما وراء ظهري كام أنظر إىل أمامي)()1

وقال( :أُّيا الناس إين إمامكم فال تسبقوين بالركوع وال بالسجود فإين أراكم من أمامي
ومن خلفي)()2

فهذه النصوص تفيد أن رسول اهلل  كان له هذه الطاقة( ..)3كام كان له غريها من
الطاقات التي استدعتها الوظيفة اخلطرية التي أنيطت به.
قلت :حدثتني عن برصه ،فحدثني عن سمعه.
قال :لقد ورد يف النصوص املقدسة أنه  كان له القدرة عىل سامع ما ال يسمعه
احلارضون مع سالمة حواسهم.
لقد روي أن رسول اهلل  قال( :تسمعون ما أسمع؟) قالوا :ما نسمع من شئ قال( :إين
ألرى ماال ترون ،وأسمع ماال تسمعون ،إين أسمع أطيط السامء( )4وما تالم أن تئط وما فيها
موضع شرب إال وعليه ملك ساجد أو قائم)()5

وحدث بعضهم قال :بينا النبي  عىل بغلة له إذ حادت( )6به ،فكادت تلقيه وإذا أقرب
ستة أو َخسة أو أربعة ،فقال ( :من يعرف أصحاب هذه األقرب؟) فقال رجل :أنا ،فقال :متى
مات هؤالء؟ قال :ماتوا يف اإلرشاك ،فأعجبه ذلك فقال( :إن هذه األمة تبتىل يف قبورها ،فلوال
أن ال تدافنوا لدعوت اهلل عزوجل أن يسمعكم من عذاب القرب الذي أسمع)()7
( )1رواه عبد الرزاق يف اجلامع وأبو زرعة الرازي يف دالئله.
( )2رواه مسلم.
( )3حاول بعضهم تكلف رس ذلك ،وهو من التكلف املمقوت ،فزعم أن أنه  كان له بي كتفيه عينان كسم اخلياط
يبرص هبام ال حتجبهام الثياب.وقال آخر :بل كانت صورهم تنطبع يف حائط قبلته كام تنطبع يف املرآة أمثلتهم فيها فيشاهد أفعاهلم.
( )4األطيط :صوت األقتاب وأطيط اإلبل أصواهتا وحنينها ،أي أن كثرة ما يف السامء من املالئكة قد أثقلها حتى أطت.
( )5رواه الرتمذي وابن ماجة عن أِّب ذر ،وأبو نعيم عن حكيم بن حزام.
( )6حادت :مالت عند نفارها عن سنن طريقها.
( )7رواه مسلم.
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زيادة عىل هذا ،فمن املعلوم بالُضورة أن الوحي كان يأِت رسول اهلل  أحيانا يف مثل
صلصلة اجلرس ويسمعه ويعيه وال يسمعه أحد من الصحابة.
قلت :فحدثني عن أنفه.
قال :لقد وصفه عيل فقال( :كان رسول اهلل  أقنى( )1العرني(.)3()2
قلت :فحدثني عن خده.
قال :لقد وصفه هند بن أِّب هالة

فقال( :كان رسول اهلل  سهل اخلدين()5()4

قلت :فحدثني عن فمه.
قال :لقد وصفه هند بن أِّب هالة فقال :كان رسول اهلل  ضليع الفم( ،)6أشنب(،)7
مفلج األسنان( ،)8يفرت( )9عن مثل حب الغامم()11()10

ووصف عيل

ثناياه ،فقال( :كان رسول اهلل  براق الثنايا)()12

( )1القنى :طوله ودقة أرنبته مع ارتفاع يف وسطه.
( )2العرني :األنف.
( )3رواه الرتمذي وابن عساكر.
( )4السهل اخلدين :أي ليس يف خديه نتوء وارتفاع ،وقيل :أراد أن خديه  أسيالن قليال اللحم رقيقا اجللد ،كام يف
حديث أِّب هريرة.
( )5رواه الرتمذي.
( )6الضليع :عظيم الفم وقيل واسعه ،والعرب متدح عظم الفم وتذم صغره ،قال اإلمام النووي :وهذا قول األكثر
وهو األظهر.
وقيل :الضليع :املهزول الذابل ،وهو يف صفته  ذبول شفتيه ورقتهام وحسنهام.
( )7الشنب :البياض والربيق والتحديد يف األسنان ،وقيل :هو بردها وعذوبتها.
( )8الفلج :تباعد ما بي الثنايا والرباعيات.
( )9يفرت :أي يظهر أسنانه.
( )10حب الغامم :الربد ،شبه به ثغره يف بياضه وصفائه وبرده.
( )11رواه الرتمذي وأبو الشيخ.
( )12رواه ابن عساكر.
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وقال( :كان رسول اهلل  مفلج الثنايا)()1

ووصفه ابن عباس فقال( :كان رسول اهلل  أفلج الثنيتي ،إذا تكلم رئي كالنور خيرج
من بي ثناياه)()2

وقال أبو قرصافة :بايعنا رسول اهلل  أنا وأمي وخالتي ،فلام رجعنا ،قالت أمي وخالتي:
يا بني ما رأينا مثل هذا الرجل ،ال أحسن وجها ،وال أنقى ثوبا ،وال ألي كالما ،ورأينا كالنور
خيرج من فيه(.)3
وقد اتفقت الروايات عىل طيب رائحة فمه :
قال أنس( :شممت العطر كله فلم أشم نكهة أطيب من رسول اهلل )4()
وقال( :بزق رسول اهلل  يف بئر بدارنا ،فلم يكن باملدينة بئر أعذب منها)()5

وقال وائل بن حجر( :أتى رسول اهلل  بدلو من ماء فرشب من الدلو ،ثم صب يف البئر
ـ أوقال :ثم مج يف البئر ـ ففاح منها مثل رائحة املسك)()6

وقالت عمرية بنت مسعود األنصارية( :دخلت عىل رسول اهلل  أنا وأخواِت ،وهن
َخس ،فوجدناه يأكل قديدا ،فمضغ هلن قديدة ،ثم ناولني القديدة فقسمتها بينهن ،فمضغت كل
واحدة قطعة فلقي اهلل وما وجد ألفواههن خلوف()8())7

( )1رواه ابن سعد وأبو الشيخ.
( )2رواه أبو زرعة الرازي يف دالئله والدارمي والرتمذي وأبو احلسن بن الضحاك وسنده جيد.
( )3رواه البيهقي.
( )4رواه ابن سعد وأبو الشيخ.
( )5رواه أبو نعيم.
( )6رواه أمحد وابن ماجة ،ورواه أبو احلسن بن الضحاك بلفظ :أِت بدلو فتوضأ منه فتمضمض ومج مسكا أو أطيب
من املسك وانترش خارجا منه.
( )7اخللوف :تغري رائحة الفم.
( )8رواه الطرباين.
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وقال أبو أمامة( :جاءت امرأة بذيئة اللسان إىل النبي  وهو يأكل قديدا ،فقالت :أال
تطعمني؟ فناوهلا مما بي يديه ،فقالت :ال إال الذي يف فيك ،فأخرجه  فأعطاها فألقته يف فمها،
فأكلته فلم يعلم منها بعد ذلك األمر الذي كانت عليه من البذاء والذرابة ()2())1

وقالت أم عاصم ـ امرأة عتبة بن فرقد ـ :كنا نتطيب ونجهد لعتبة بن فرقد أن نبلغه ،فام
نبلغه ،وربام ل يمس عتبة طيبا ،فقلنا له فقال( :أخذين البثر عىل عهد رسول اهلل  ،فأتيته ،فتفل
يف كفه ،ثم مسح جلدي ،فكنت من أطيب الناس رحيا)()3

التفت الصاحلي إىل ابنه ،وقال :أنشدنا ما قالت الشعراء يف هذا.
قال :لقد قال بعضهم يمدح  هبذا:
بحر من الشهد يف فيه مراشفه ياقوت من صدف فيه جواهره
قلت :فحدثني عن حليته.
قال :لقد وصفها عيل

فقال( :كان رسول اهلل  عظيم اللحية)()4

ووصفها سعد فقال( :كان رسول اهلل  شديد سواد الرأس اللحية)()5

قلت :لعل الذين وصفوا سواد شعره ل يدركوه ،وقد بلغ الستي ،تلك السن التي يشتعل
فيها الرأس شيبا..
ابتسم ،وقال :بل إن الشيب يبدأ دون ذلك بكثري ..ولكن النبي  ل حيصل له من الشيب
إال القليل ،بل إن الروايات تكاد حتيص عدد ما شاب من شعره .
فعن أنس قال( :ما كان يف رأس رسول اهلل  وال حليته إال سبع عرشة أو ثامين عرشة
( )1الذرابة :الفحش ،والبذاء يف املنطق :السفه والفحش.
( )2رواه الطرباين.
( )3رواه البخاري يف التاريخ والطرباين وأبو احلسن بن الضحاك.
( )4رواه البيهقي وابن عساكر وابن اجلوزي.
( )5رواه ابن عساكر.
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شعرة بيضاء)()1
وعنه قال( :ليس يف شعر رسول اهلل  وحليته عرشون شعرة بيضاء)()2

قلت :فحدثني عن وجهه.
قال :لقد وصفه عيل ،فقال( :ل يكن رسول اهلل  باملطهم( )3وال املكلثم( ،)4وكان يف
وجه تدوير)()5
وقال هند بن أِّب هالة( :كان رسول اهلل  فخام( )6مفخام()7

يتألأل وجهه تأللؤ القمر

ليلة البدر)()8

قال الصاحلي ذلك ،ثم التفت إىل ابنه ،وقال له :أنشدنا بعض ما قيل يف هذا ،فأخذ ابنه
يرتنم بصوت شذي:
كالبدر والكاف إن أنصفت زائدة فال تظننها كافا لتشبيه
قلت :فحدثني عن صفة عنقه.
قال :لقد وصفه عيل ،فقال( :كأن عنق رسول اهلل  إبريق فضة)( ، )9وقال( :كان رسول

( )1رواه ابن سعد بسند صحيح ،ورواه أبو احلسن بن الضحاك بلفظ أربع عرشة بيضاء.
( )2رواه البخاري ومسلم.
( )3املطهم :وهو املنتفخ الوجه.
( )4املكلثم :وهي من الوجه القصري احلنك الداين اجلبهة املستدير مع خفة اللحم.
( )5رواه البيهقي وابن عساكر من طرق.
( )6فخام :أي عظيام.
( )7مفخام :أي معظام يف الصدور والعيون.
( )8رواه الرتمذي وغريه.
( )9رواه ابن عساكر ،وابن سعد وأبو نعيم والبيهقي.

465

)

اهلل  جليل املشاش( )1والكتد()3( )2

قلت :فحدثني عن صفة ظهره.
قال :لقد وصفه حمرش بن عبد اهلل الكعبي فقال( :اعتمر رسول اهلل  من اجلعرانة ليال،
فنظرت إىل ظهره كأنه سبيكة فضة)()4

قلت :لقد سمعت بأن يف ظهره ما يسمى بخاتم النبوة.
قال :أجل ..لقد تواترت بذلك الروايات(.)5
قلت :فحدثني عن صفة صدره وبطنه.
قال :لقد وصفه هند بن أِّب هالة فقال( :كان رسول اهلل  عريض الصدر ،سواء البطن
والصدر( ،)6مشيح الصدر()8())7

وقال( :كان رسول اهلل  أنور املتجرد ( )9دقيق املرسبة موصول ما بي اللبة والرسة بشعر
جيري كاخلط عاري الثديي( )10والبطن مما سوى ذلك أشعر()11الذراعي واملنكبي وأعايل
الصدر)()12

( )1املشاش :رؤوس العظام :كاملرفقي والكعبي والركبتي وقال اجلوهري :رؤوس العظام اللينة التي يمكن مضغها.
( )2الكتد :متمع الكتفي.
( )3رواه الرتمذي.
( )4رواه أمحد ويعقوب بن سفيان.
( )5حتدثنا عن هذا اخلاتم وداللته عىل النبوة يف رسالة (أنبياء يبرشون بمحمد) ورسالة (معجزات حسية)
( )6أي مستوى البطن والصدر ،أي أن بطنه غري خارج فهو مساو لصدره ،وصدره عريض فهو مساو لبطنه.
( )7مشيح :أي بادي الصدر غري قعس ،ويروى :فسيح الصدر أي واسع الصدر.
( )8رواه الرتمذي.
( )9أنور :من النور تريد شدة بياضة وحسنه ،واملتجرد :ما جرد عنه الثوب من بدنه وهو املجدد أيضا.
( )10عاري الثديي :أي أن ثدييه وبطنه ليس عليهام شعر سوى املرسبة كام سيأِت.
( )11األشعر :الذي عليه الشعر من البدن.
( )12رواه الرتمذي.
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وقال عيل( :كان رسول اهلل  طويل املرسبة)()1

وقال( :كان لرسول اهلل  شعر جيري من لبته إىل رسته كالقضيب ليس يف صدره وال
بطنه شعر غريه)()2

قلت :فحدثني عن صفة يديه.
قال :لقد وصفه عيل ،فقال( :كان رسول اهلل  شثن الكفي( )3سائل

األطراف()4

سبط( )5القصب()7())6

وقال سعد( :اشتكيت بمكة فدخل عيل رسول اهلل  يعودين فوضع يده عىل جبهتي
فمسح وجهي وصدري وبطني فام زلت خييل إيل أين أجد برد يده عىل كبدي حتى الساعة) ()8

قلت :فحدثني عن صفة رجليه.
قال :لقد وصفهام هند بن أِّب هالة( :كان رسول اهلل  شثن الكفي والقدمي سائل

( )1رواه الرتمذي وصححه.
( )2رواه ابن سعد وابن عساكر.
( )3شثن الكفي :هو الذي يف أنامله غلظ بال قرص ،وحيمد ذلك يف الرجال ألنه أشد لقبضتهم ويذم يف النساء.
( )4سائل األطراف :من السيالن أي ممتدها ،يعني أهنا طوال ليست بمتعقدة وال منقبضة ،ورواه بعضهم بالنون بدل
الالم فقال :سائن ،قال ابن األنباري :ومها بمعنى تبدل الالم من النون ،أي طويل األصابع.
( )5سبط :املمتد الذي ليس فيه تعقد وال نتوء.
( )6القصب :مجع قصبة ،وهي كل عظم أجوف فيه مخ وأما العريض فيسمى لوحا ،يريد هبام ساعديه وساقيه ،ويف
لفظ :العصب.
( )7رواه الرتمذي.
( )8رواه أمحد.
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األطراف سبط القصب َخصان اإلَخصي()1مسيح القدمي()2ينبو عنهام املاء)()3

التفت الصاحلي إىل ابنه ،وقال :أنشدنا بعض ما قيل يف قدمه .
أخذ ابنه يرتنم بصوت عذب بقول الشاعر:
يا رب بالقدم التي أوطأهتا من قاب قوسي املحل األعظام
وبحرمة القدم التي جعلت هلا كتف الربية يف الرسالة سلام
ثبت عىل متن الرصاط تكرما قدمي وكن يل منقذا ومسلام
واجعلهام ذخري ومن كانا له أمن العذاب وال خياف جهنام
قلت :فحدثني عن طوله.
قال :لقد وصفه عيل ،فقال( :كان رسول اهلل  ليس بالذاهب طوال وفوق الربعة إذا
جامع القوم غمرهم)( .. )4وقال( :ل يكن رسول اهلل  بالطويل املمغط()5وال بالقصري املرتدد
كان ربعة من القوم)()6

قلت :فحدثني عن عرقه.
قال :لقد وصفه عيل فقال( :كأن عرق رسول اهلل  يف وجهه اللؤلؤ ،ولريح عرق
(َ )1خصان :اإلَخص من القدم املوضع الذي ال يلصق باألرض منها عند الوطء واخلمصان املبالغ فيه ،أي ذلك
املوضع من أسفل قدميه كان شديد التجايف عن األرض جدا.
وسئل ابن األعراِّب عنه فقال :إذا كان َخص اإلَخص بقدر ل يرتفع عن األرض جدا ول يستو أسفل القدم جدا ،فهو
أحسن اخلمص بخالف األول.
( )2مسيح القدمي :أي ملساوان لينتان ليس فيهام تكرس وال شقاق فإذا أصاهبام املاء نبا عنهام رسيعا ملالستهام فينبو
عنهام وال يقف.
( )3رواه الرتمذي.
( )4رواه عبد اهلل بن أمحد يف زوائد املسند والبيهقي.
( )5املمغط :املتناهي يف الطول ،وامتغط النهار امتد ومغطت احلبل إذا مددته وأصله منمغط والنون للمطاوعة فقلبت
ميام وأدغمت يف امليم ويقال بالعي املهملة بمعناه.
( )6رواه ابن عساكر.
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رسول اهلل  أطيب من ريح املسك األذفر)()1

وقال أنس( :ما شممت رحيا قط أو عرقا قط أطيب من ريح أو عرق رسول اهلل  ،وال
شممت مسكا وال عطرا أطيب من ريح رسول اهلل )2()
وقال( :كان رسول اهلل  أزهر اللون كأن عرقه اللؤلؤ)()3

وقال( :كل ريح طيب قد شممت ،فام شممت قط أطيب من ريح رسول اهلل  وكل
شئ لي قد مسست فام مسست شيئا قط ألي من كف رسول اهلل )4()
وقال( :كنا نعرف رسول اهلل  إذا أقبل بطيب رحيه)()5

وقال( :كان رسول اهلل  إذا مر يف طريق من طرق املدينة وجدوا منه رائحة الطيب فيقال
مر رسول اهلل  يف هذا الطريق)()6

وقال جابر بن عبد اهلل( :كان يف رسول اهلل  خصال :ل يكن يمر يف طريق فيتبعه أحد
إال عرف أنه قد سلكه من طيب عرقه أو عرفه)()7

التفت الصاحلي إىل ابنه ،وقال :أنشدنا فيام قيل يف هذا؟
أخذ ابنه يرتنم بصوت عذب بقول الشاعر:
ولو أن ركبا يمموك لقادهم نسيمك حتى يستدل به الركب
أكله:

( )1رواه ابن سعد وابن عساكر.
( )2رواه أمحد والبخاري ومسلم والرتمذي.
( )3رواه أبو بكر بن أِّب خيثمة.
( )4رواه ابن عساكر.
( )5رواه ابن سعد وأبو نعيم.
( )6رواه أبو يعىل والبزار.
( )7رواه البخاري يف تارخيه والدارمي.
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بعد أن مأل برصي بام وصف يل من صورة رسول اهلل  أمر ابنه بأن يقدم لنا الطعام،
فأرسع ابنه ..وما لبث إال قليال ،حتى جاءنا بطعام تفوح من روائحه الطيبة ،فقلت :لكأين بك
علمت ما جيول يف عقل بطني كام علمت ما جيول يف عقل خاطري ..إن هذا الطعام الذي تقدمه
أشهى طعام أحببته يف حياِت.
رأيته فرح فرحا شديدا حتى كاد يستفزه طربا ،وقال :برشك اهلل بخري ..برشك اهلل بخري.
تعجبت من موقفه هذا ،فقال :ال تتعجب ..لقد قال ( :من وافق من أخيه شهوة غفر
له)()1

قلت :عهدي بالصاحلي ال يتحدثون عن مثل هذا ..فالطعام الشهي عندهم هو الطعام
احلالل ،وهم ال يبالون بعد ذلك ألذ مذاقه أم خبث؟
قال :أل خيلق اهلل لنا ألسنة متيز بي املطعومات ..فتستلذ طعم بعضها ،وتنكر غريه؟
قلت :ذلك صحيح ..ويف ذلك بالء عظيم..
قال :وما وجه البالء فيه؟
قلت :هناك من يعبد ذوقه من دون اهلل ..فيصري تابعا لشهواته.
قال :وهناك ما يثبت أمام شهواته ،فال تغره ،وال تستعبده..
قلت :ذلك هو من يزهد فيها.
قال :وذلك هو من يتناوهلا بقدر ،وهو يعلم حق اهلل فيها ،ونعمة اهلل عليه هبا.
قلت :كيف ترى البالء نعمة؟
قال :ليس لنا من ربك إال النعم ..ولكنا نحن الذين نحول النعم نقام ،والعافية بالء.
قلت :باملناسبة ..حدثني عن الطعام الذي كان يشتهيه حممد؟
قال :لقد ورد يف ذلك أحاديث عن مجع من الصحابة كل وصف ما عرف أو ما شاهد:
( )1رواه الطرباين عن أِّب الدرداء.
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فمنهم من ذكر الثريد( ..)1فعن ابن عباس :قال( :كان أحب الطعام إىل رسول اهلل 
الثريد من اخلبز والثريد من احليس)()2

وعن أنس

قال( :كان رسول اهلل  يعجبه الثفل()4()3

وعنه قال :دخلت عىل رسول اهلل  ،وغالم له خياط ،فقدم إليه قصعة فيها ثريد ،فجعل
رسول اهلل  يتبع الدباء ..احلديث(.)5
وعن جابر قال :أتى رسول اهلل  بقصعة من ثريد فقال( :كلوا من جوانبها ،وال تأكلوا
من وسطها فإن الربكة تنزل يف وسطها)()6
ومنهم من ذكر القرع ..فعن أنس قال( :كان القرع يعجب رسول اهلل )7()

ومنهم من ذكر احللوى والعسل ..فعن جابر قال :أهدي لرسول اهلل  عسل ،فقسم
بيننا لعقة لعقة فأخذت لعقي ،ثم قلت :يارسول اهلل أزداد أخرى ،قال( :أخرى؟) قلت :نعم(.)8
ومنهم من ذكر اللبن بالتمر ..فعن بعض الصحابة قال :كان رسول اهلل  يتمجع اللبن
بالتمر ويسميها األطيبي(.)9
ومنهم من ذكر القثاء( ..)10فعن جابر قال :خرجنا مع رسول اهلل  يف غزوة بني أنامر،
( )1الثريد :أن يثرد اخلبز بمرق اللحم ،وقد ال يكون معه اللحم.
( )2رواه أبو داود.
( )3قيل :هو الدقيق وما ال يرشب.
( )4رواه أمحد واحلاكم والبيهقي.
( )5رواه البخاري.
( )6رواه ابن عدي ،ورواه أبو القاسم البغوي عن ابن عباس.
( )7رواه احلارث بن أِّب أسامة.
( )8رواه ابن ماجه.
( )9رواه أمحد وأبو نعيم بسند حسن.
( )10القثاء :هو اسم جنس للخيار ،وبعضهم يطلق القثاء عىل نوع يشبه اخليار ،وهو مطابق لقول الفقهاء( :لو حلف
ال يأكل الفاكهة حنث بالقثاء واخليار) ،وهو يقتيض أن يكون نوعا غريه ،فتفسري القثاء باخليار تسامح.
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فبينا أنا نازل حتت شجرة إذا رسول اهلل  فقلت :يا رسول اهلل هلم إىل الظل ،قال :فنزل رسول
اهلل  فقمت إىل غرارة لنا ،فالتمست فيها شيئا فوجدت جرو قثاء( )1فكرسته ،ثم قربته إىل
رسول اهلل  فقال( :من أين لكم هذا؟) فقلت :خرجنا به يا رسول اهلل من املدينة(.)2
ومنهم من ذكر الرطب والبطيخ ..فعن أنس قال :رأيت رسول اهلل  جيمع بي الرطب
واخلربز()4()3

ومنهم من ذكر الفلفل والزيت ..فعن عبد اهلل بن عيل أن جدته سلمى أخربته قالت:
دخل عيل احلسن بن عيل ،وعبد اهلل بن عباس ،وعبد اهلل بن جعفر ،فقالوا :اصنعي لنا طعاما مما
كان يعجب رسول اهلل  ،وحيسن أكله فقالت للحسن :يا بني ال تشتهيه اليوم ،فأخذت شعريا
ونسفته ،وجعلت منه خبزة ،ثم جعلته يف تور ،وجعلت أدمه الزيت ،ونثرت عليه فلفال ،وقربته
إليهم ،وقالت :كان رسول اهلل  حيب هذه ،وحيسن أكلها(.)5
ومنهم من ذكر اخلل ..فعن جابر أن رسول اهلل  مر به قال :فأشار إىل ،فقمت إليه،
فأخذ بيدي ،فانطلقا حتى دخل بعض حجر نسائه ،فدخل ،ثم أذن يل فدخلت وعليها احلجاب،
فقال(( :ألهله هل من غداء؟) قالوا :نعم ،فأتى بثالثة أقراص ،فوضعن عىل شئ فأخذ رسول
اهلل  قرصا فوضعه بي يديه ،وأخذ قرصا فوضعه بي يدى ثم أخذ الثالث فكرسه بالثنتي،
فجعل بعضة بي يديه ،وبعضه بي يدي ،ثم قال( :هل من أدم؟) فقالوا :ما عندنا إال اخلل ،فدعا
به ،فجعل يأكل ،ويقول( :نعم األدم اخلل ،نعم األدم اخلل) ،قال جابر :فام زلت أحب اخلل منذ

( )1جرو القثاء :صغار القثاء.
( )2رواه مالك.
( )3اخلربز :نوع من البطيخ األصفر.
( )4رواه أمحد وأبو داود والطياليس ،زاد الطياليس :ويقول :مها األطيبان.
( )5رواه أبو يعىل ،والطرباين بإسناد جيد ،والرتمذي.
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سمعتها من رسول اهلل .)1( 
ومنهم من ذكر اللحم ..فعن جابر قال :كان رسول اهلل  إذا اشرتى حلام قال ألهله:
(أكثروا املرق)()2

وعن أِّب ذر أن رسول اهلل  قال( :إذا عملت مرقة فأكثر ماءها واغرف جلريانك
منها)()3

ويف هذا ..منهم من ذكر حلم الذراع ..فعن ابن مسعود قال( :كان أحب ال ُعراق( )4إىل
رسول اهلل  الذراع ذراع الشاة ،وكان يعجبه الذراع)()5

ومنهم من ذكر حلم الظهر ..فعن عبد اهلل بن جعفر قال :سمعت رسول اهلل  يقول:
(خري ـ أو أطيب ـ اللحم حلم الظهر)()6

ومنهم من ذكر حلم الكتف ..فعن ابن عباس قال( :كان أحب اللحم إىل رسول اهلل 
الكتف)()7

ومنهم من ذكر غري ذلك ..فعن عبد اهلل بن حممد قال( :كان أحب الشاة إىل رسول اهلل
 مقدمها)()8

وعن عبد اهلل بن مسعود قال( :كان أحب العراق( )9إىل رسول اهلل  عراق الشاة
( )1رواه ابن أِّب شيبة ،ومسلم.
( )2رواه أبو بكر بن أِّب شيبة وأمحد والبزار ،زاد أمحد والبزار (وتعاهد جريانك)
( )3رواه الرتمذي وابن ماجه.
( )4العراق :هو العظم إذا خىل عنه معظم اللحم.
( )5رواه أمحد وأبو داود والرتمذي يف الشامئل.
( )6رواه احلميدي والطرباين.
( )7رواه أبو نعيم.
( )8رواه ابن السني وأبو نعيم يف الطب ،والبيهقي عن ماهد مرسال ،والطرباين.
( )9العراق :مجع عرق ،وهو العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم ،وهو مجع نادر.
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واجلنب)()1

وبعد هذا كله ،وقبله ..فقد روي أن أحب الطعام إليه ما كثرت عليه األيدي كائنا كا كان،
فعن جابر

قال( :قال رسول اهلل ( :إن أحب الطعام إىل ما كثرت عليه األيدي)()2

قلت :هذا ما كان يشتهيه ،فام هي األطعمة التي كان يعاف أكلها؟
قال :لقد كان رسول اهلل  حيب الرائحة الطيبة ،فلذلك كان يعاف الطعام ذا الرائحة
الكرُّية ..ومما يروى يف ذلك أن رسول اهلل  كان ال يأكل الثوم ،وال الكراث ،وال البصل ،من
أجل أن املالئكة عليهم السالم تأتيه ،ومن أجل أنه يكلم جربيل )3()

وعن أِّب أيوب أن رسول اهلل  أرسل إليه بطعام يعني حُضه ،وفيه بصل وكراث ول
ير فيها أثر رسول اهلل  فأبى أن يأكله ،فقال له رسول اهلل ( :أستحي من املالئكة وليس
بمحرم)()4

وعنه أنه قال( :كان رسول اهلل  إذا أتى بطعام أصاب منه ،ثم بعث به إلينا ،فبعث إلينا
بطعام ل يصب منه فقلت :إن هلذا الطعام لشأنا ،فلقيت رسول اهلل  فقلت له :إنه ل يكن يأتينا
من قبلك شئ إال وقد أصبت منه ما شاء اهلل ،فقال(( :إن هذه بقلة أكرهها ،ولكن كلوها) ،قال:
(إين أكره ما كرهت يعني الثوم)()5

وعن سويد قال :أتى رسول اهلل  بقصعة فيها ثوم ،فوجد ريح الثوم ،فكف يده ،وكف
معاذ يده ،فكف القوم أيدُّيم ،فقال هلم( :ما لكم؟) فقالوا :كففت يدك ،فكففنا أيدينا ،فقال

( )1رواه النسائي.
( )2رواه أبو يعىل والطرباين وأبو الشيخ.
( )3رواه الدارقطني يف (غرائب ملك) وابن عدي.
( )4رواه ابن سعد.
( )5رواه ابن سعد.
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رسول اهلل ( :كلوا باسم اهلل ،فإين أناجي ما ال تناجون)()1

هذا يف اخلُض ..أما اللحوم ،فقد حدث عبد اهلل بن عباس قال :كان رسول اهلل  يكره
من الشاة سبعا :املرارة واملثانة واحلياء والذكر واألنثيي والغدة والدم(.)2
وعن ابن عباس قال:ان رسول اهلل  يكره الكليتي ملكاهنام من البول(.)3
وعن ابن عباس قال :أهدي لرسول اهلل  سمن وأقط وضب فأكل من السمن
واألقط ،قال( :الضب ،هذا شئ ما أكلته قط ،فمن أراد أن يأكله فليأكله) ،قال( :فأكل عىل
خوانه)()4

قلت :حدثتني عن الطعام الذي اشتهاه ،وعن الطعام الذي عافه ،فحدثني عن الطعام
الذي أكله.
قال :ذلك كثري..
قلت :فحدثني ..فال حيلو احلديث عن الطعام إال بحُضة الطعام.
قال :من ذلك طعام يسمى الدشيشة( ..)5فعن جابر قال( :صنعنا لرسول اهلل  فخارة
فيها دشيشة)()6

ومنها احلريرة( )7والعصيدة ( ..)8فعن سلمي ـ موالة رسول اهلل  أهنا صنعت لرسول
اهلل  حريرة وقربتها إليه فأكل ،ومعه ناس من أصحابه ،فبقى منها قليل ،فمر بالنبي  أعراِّب،
( )1رواه ابن سعد.
( )2رواه الطرباين وابن عدي.
( )3رواه ابن السني.
( )4رواه ابن سعد.
( )5الد شيشة :هي أن تطحن احلنطة طحنا جليال ،ثم جتعل يف القدور ،ويلقى عليها حلم أو متر ويطبخ.
( )6رواه أبو نعيم.
( )7احلريرة :شئ يصنع من اللبن.
( )8العصيدة :شئ يعمل من الدقيق معروف.
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فدعاه رسول اهلل  فأخذها األعراِّب كلها بيده فقال له رسول اهلل ( :ضعها) ،ثم قال( :باسم
اهلل ،وكل من أدناها فشبع منها ،وفضل منها فضلة)()1

ومنها خبز الشعري مع اإلهالة السنخة ..فعن أنس قال( :دعا رسول اهلل  إىل خبز
الشعري وإىل إهالة سنخة)()2

ومنها املن ..فعن أنس أن أكيدر دومة أهدى إىل رسول اهلل  جرة من من ،فأعطى
أصحابه قطعة قطعة ،ثم رجع إىل جابر فأعطاه قطعة أخرى ،فقال( :يا رسول اهلل قد أعطيتني
فقال(( :هذه لبنات عبد اهلل)()3

ومنها السويق ..فعن سويد بن النعامن األنصاري قال :خرجنا مع رسول اهلل  إىل خيرب
حتى إذا كنا بالصهباء أو بيننا وبينها روحة دعا رسول اهلل  بالزاد ،فلم يؤت إال بسويق فالكه
 ولكناه معه ،ثم مضمض رسول اهلل  ،ومضمضنا معه ،ثم صىل املغرب ،وصلينا معه ،ول
نتوضأ(.)4
ومنها التمر باخلبز ..فعن عبد اهلل بن سالم قال :رأيت رسول اهلل  أخذ كرسة من خبز
شعري ،ثم أتى بتمرة فوضعها عليها ،ثم قال( :هذه إدام هذه)()5

ومنها السمسم ..فعن أنس قال :عاد رسول اهلل  سعد بن معاذ عىل أتان ،فأنزله وقرب
إليه شيئا من سمسم ،وشيئا من متر ،حتى إذا أكل رسول اهلل  وأراد أن يقوم دعا له (.)6

( )1رواه الطرباين برجال ثقات.
( )2رواه البخاري.
( )3رواه ابن عدي.
( )4رواه احلميدي والبخاري والنسائي.
( )5رواه أبو يعىل وأمحد.
( )6رواه أبو نعيم يف الطب.
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ومنها السمن واألقط( ..)1فعن ابن عباس قال :أهدي لرسول اهلل  سمن وأقط
وأضب ،فأكل من السمن واألقط ،ول يأكل من األضب تقذرا ،ثم قال( :إن هذا الشئ ما أكلته
قط ،فمن شاء أن يأكله فليأكله) ،قال( :وأكل عىل خوانه)()2

قلت :فحدثني عن الفواكه التي أكلها.
قال :منها العنب ،وكان حيبه ..فعن ابن عباس قال :رأيت رسول اهلل  يأكل العنب
خرطا()4())3

ومنها التي ..فعن أِّب ذر قال :أهدي لرسول اهلل  طبق من تي ،فقال ألصحابه( :كلوا
فلو قلت :إن فاكهة نزلت من اجلنة بال عجم لقلت هي التي ،وإنه يذهب بالبواسري ينفع من
النفرس)()5

ومنها الزبيب ..فقد روي أن رسول اهلل  دخل بيت سعد بن عبادة فقرب إليه زبيبا،
فأكل رسول اهلل  فلام فرغ قال( :أكل طعامكم األبرار ،وصلت عليكم املالئكة ،وأفطر عندكم
الصائمون)()6

ومنها السفرجل ..فعن ابن عباس قال :جاء جابر بن عبد اهلل إىل رسول اهلل  بسفرجلة
قدم هبا من الطائف فناوله إياها ،فقال رسول اهلل ( :إنه ليذهب بطخاءة الصدر()7وجيلو

( )1األقط :هو شئ يتخذ من خميض اللبن الغنمي ،واملراد هنا بالثور القطعة منه.
( )2رواه البخاري ومسلم والربقاين وابن سعد.
( )3أو خرصا ،ومعنامها واحد ،وهو أن يأخذ العنقود ويضعه يف فيه وخيرطه من حبه فيأكل احلب ،وخيرج العرجون
عاريا.
( )4رواه الطرباين وابن عدي وأبو بكر الشافعي بسند واه جدا ،وأبو الشيخ والبيهقي ،وقال :إسناده قوي.
( )5رواه ابن السني وأبو نعيم كالمها يف الطب.
( )6رواه أمحد.
( )7طخاءة الصدر :ثقل وغشاء ،وأصله الظلمة والغنم.
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الفؤاد()2()1

ومنها الرمان ..فعن ابن عباس أن النبي  أتى برمان يوم عرفة فأكل(.)3
ومنها الكباث( ..)4فعن جابر قال :لقد رأيتنا مع رسول اهلل  بمر الظهران نجني
الكباث ،وهو ثمر األراك ،وهو يقول( :عليكم باألسود منه ،فإنه أطيب)()5

ومنها الزنجبيل ..فعن أِّب سعيد اخلدري قال :أهدى ملك اهلند إىل رسول اهلل  هدايا،
فكان فيام أهدي له جرة فيها زنجبيل ،فأطعم كل إنسان قطعة قطعة ،وأطعمني قطعة(.)6
ومنها الفستق واللوز ..فعن دحية قال :قدمت من الشام وأهديت إىل النبي  فاكهة
يابسة من فستق ولوز وكعك فقال( :اللهم ائتني بأحب أهيل يأكل معي) ،فطلع العباس فقال:
((ادن يا عم) فجلس فأكل(.)7
ومنها اجلامر ..فعن ابن عباس قال :دخلت عىل رسول اهلل  فرأيته يأكل مجار ،فقال:
(إين ألعرف شجرة تؤِت أكلها كل حي مثل املؤمن) ..احلديث(.)8
ومنها ،وعىل رأسها التمر ،فقد كان رسول اهلل  حيبه ،ويأمر به ،ويقول( :بيت ال متر فيه
جياع أهله ،وبيت ال خل فيه قفار( )9أهله ،وبيت ال صغار فيه ال بركة فيه ،وخريكم خريكم

( )1جتم الفؤاد :صالحه ،ونشاطه :أي ترحيه ،وقيل جتمعه وتكمله.
( )2رواه الطرباين برجال ثقات خال عىل القريش الراوي عن عمر بن دينار بنحو رجاله.
( )3رواه ابن حبان.
( )4الكباث :النضيج من ثمر األراك.
( )5رواه أمحد والبخاري ومسلم والنسائي ،زاد ابن حبان( :وإين كنت آكله ،زمن كنت أرعى) ،فقلت :أكنت ترعى
الغنم؟ قال( :وهل من نبي إال رعاها)
( )6رواه الرتمذي ،وابن السني وأبو نعيم ،وأبو سعيد بن األعراِّب واحلاكم وصححه وابن عدي.
( )7رواه ابن عساكر من طريق السبكي وسنده واه.
( )8رواه الربقاين وأبو القاسم البغوي.
( )9قفار :أي غري مأدوم.
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ألهله ،وأنا خريكم ألهيل)()1

وعن عيل قال( :كان رسول اهلل  يأكل مترا ،فإذا مر بحشفة أمسكها بيده ،فقال له قائل:
أعطني هذه التي بقيت ،فقال( :إين لست أرىض لكم ما أسخطه لنفيس) ()2

وعن جابر أن رسول اهلل  أكل عندهم رطبا ورشب ماء وقال( :هذا من النعيم الذي
تسألون عنه)()3

قلت :أرى أن حممدا حيب الفاكهة؟
قال :أجل ..لقد حدث ابن عباس قال :كان رسول اهلل  إذا أتى بالباكورة من الثامر
قبلها ،ووضعها عىل عينيه ،ثم قال( :اللهم كام أطعمنا أوله فأطعمنا آخره) ،ثم يأمر به للمولود
من أهله ـ ويف لفظ :أصغر من حيُضه من الولدان (.)4
قلت :فام كان موقفه من اخلُضاوات وما يلتحق هبا؟
قال :لقد ورد يف النصوص أكله  هلا ..فعن أنس قال :كان أحب الطعام إىل رسول اهلل
 البقل(.)5
ومن اخلُض التي ورد يف النصوص أن النبي  أكلها القلقاس ..فقد روي أن أهل أيلة
أهدوا إىل النبي  القلقاس فأكله وأعجبه ،وقال(( :ما هذا؟) فقالوا شحمة األرض ،فقال :
(إن شحمة األرض لطيبة)()6

ومنها القرع ..فعن أنس أن خياطا دعا رسول اهلل  لطعام صنعه ،قال أنس :فذهبت

( )1رواه أبو احلسن بن الضحاك.
( )2رواه ابن سعد.
( )3رواه أبو داود الطياليس وأمحد.
( )4رواه الطرباين يف الكبري والصغري من طرق ،رجال طريقي منها رجال الصحيح.
( )5رواه أبو الشيخ.
( )6رواه الدوالِّب.
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مع رسول اهلل  إىل ذلك الطعام ،فقرب إىل رسول اهلل  خبزا من شعري ،ومرقا فيه دباء
وقديد ،قال أنس :فرأيت رسول اهلل  يتتبع الدباء من حول الصحفة ،فجعلت أتتبعه ،وأضعه

)

بي يديه وال أطعمه ،فلم أزل أحب الدباء من يومئذ()2( )1

ومنها السلق مطبوخا مع الزيت ،والفلفل ،والتوابل ،ودقيق الشعري ..فعن سهل بن سعد
الساعدي قال :كنا نفرح بيوم اجلمعة ،قلنا :ل؟ قال :كانت لنا عجوز ترسل إىل بضاعة فتأخذ من
أصول السلق فتطرحه يف القدر وتكركر عليه حبات من شعري ،واهلل ما فيه حلم وال ودك فإذا
صلينا اجلمعة انرصفنا(.)3
وعن أم املنذر قالت :دخل عيل رسول اهلل  ومعه عيل ولنا دوال معلقة فجعل رسول
اهلل  يأكل وعيل يأكل معه ،فقال رسول اهلل  لعيل( :مه يا عيل ،فإنك ناقه) فجلس عيل والنبي
 يأكل ،فجعلت هلم سلقا وشعريا ،فقال النبي ( :يا عيل من هذا ،فأصب ،فإنه أوفق لك)()4

قلت :فام اللحوم التي أكلها؟
قال :من اللحوم التي ورد أكله هلا  حلم اجلزور ..فعن جابر قال :كان عيل قدم هبدي
لرسول اهلل  فكان اهلدي الذي قدم به  ،وعيل من اليمن مائة بدنة ،فنحر رسول اهلل 
منها ثالثا وستي ،ونحر عيل سبعا وثالثي ،وأرشك عليا يف بدنة ،ثم أخذ من كل بدنة بضعة
فجعلت يف در فطبخت ،فأكل رسول اهلل  ،وعيل من حلمها ورشبا من مرقها(.)5
قلت :هذه احليوانات التي أكلها ..فام الصفة التي أكلها عليها؟
( )1قال احلافظ أبو عمرو :من طريق اإليامن حب ما كان رسول اهلل  حيبه ،واتباع ما كان يفعله ،أال ترى أن قول
أنس فلم أزل أحب الدباء بعد ذلك اليوم.
( )2رواه مالك وأمحد والبخاري ومسلم وأبو داود والرتمذي وابن ماجه.
( )3رواه الديلمي.
( )4رواه الرتمذي.
( )5رواه النسائي.
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قال :أكلها مطبوخة ومشوية وقديدا ..وقد حدثتك عن أكله  هلا مطبوخة ..أما ما ورد
من أكلها هلا قديدا( ..)1فعن أنس بن مالك أن خياطا دعا رسول اهلل  لطعام صنعه ،فذهبت
مع رسول اهلل  ،فقرب إليه خبزا من شعري ،ومرقا فيه دباء وقديد(.)2
وعن عبد الرمحن بن عابس عن أبيه قال :سألت عائشة عن حلوم األضاحي ،قالت :كنا
نخبئ الكراع لرسول اهلل  شهرا ثم يأكله(.)3
وعن جابر قال :أكلنا القديد مع رسول اهلل .)4( 
ومنها أكله هلا مشوية ..فعن أم سلمة أهنا قربت لرسول اهلل  جنبا( )5مشويا فأكل منه،
ثم قام إىل الصالة وما توضأ(.)6
قلت :حدثتني عن الطعام الذي أكله ..فحدثني عن أصناف الرشاب التي رشهبا.
قال :أول ذلك املاء العذب ،فقد كان  حيبه ..فعن جعفر بن حممد قال :كان رسول اهلل
 يستعذب له من بئر عرس ،ومنها غسل(.)7
ومن ذلك اللبن اخلالص ،وكان  حيب رشبه ..فعن ابن عباس قال :كان أحب
الرشاب إىل رسول اهلل  اللبن(.)8
ومن ذلك رشبه العسل ..فعن أنس قال :سقيت رسول اهلل  يف هذه القدح الرشاب

( )1القديد :اللحم اململوح املجفف يف الشمس فعيل بمعنى مفعول.
( )2رواه البخاري.
( )3رواه النسائي.
( )4رواه أبو الشيخ.
( )5اجلنب :شق األسنان.
( )6رواه الرتمذي وحسنه.
( )7رواه أمحد.
( )8رواه أبو الشيخ وأبو نعيم.
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كله :العسل واللبن واملاء املخلوط بالعسل(.)1
وعن عائشة قالت :أتى رسول اهلل  بقدح فيه لبن وعسل فقال( :رشبتي يف رشبة ،يف
قدح ،ال حاجة يل به ،أما أين ال أزعم أنه حرام ،أكره أن يسألني رِّب عن فضول الدنيا ،أتواضع هلل
فمن تواضع هلل رفعه اهلل ،ومن تكرب وضعه اهلل ،ومن اقتصد أغناه اهلل ،ومن ذكر املوت أحبه
اهلل)()2

وعنها قالت :كان أحب الرشاب إىل رسول اهلل  احللو البارد(.)3
قلت :حدثتني عن رشابه ..فحدثني كيف كان يرشب؟
قال :رشب رسول اهلل  قاعدا وقائام ..فعن ميرسة قال :رأيت عليا يرشب قائام ،فقلت
له :ترشب قائام؟ قال :إن أرشب قائام فقد رأيت رسول اهلل  يرشب قائام ،وإن أرشب قاعدا
فقد رأيت رسول اهلل  يرشب قاعدا(.)4
قلت :فام تقول يف النصوص التي ورد النهي فيها عن الرشب قائام؟
قال :األصل يف رشبه  هو رشبه قاعدا ..وهو ما دل عليه احلديث القويل..
قلت :فعالم حتمل األحاديث التي وصفت فعله؟
قال :حيتمل ذلك وجوها :منها أنه رشب قائام للُضورة ..ومنها أنه رشب قائام للرتخيص
يف ذلك ،ورفع احلرج عىل من فعله.
قلت :حدثتني عن هيئة رشبه ،فحدثني عن هيئة أكله.
قال :كان رسول اهلل  من أعظم الناس تواضعا ..فعن عبد اهلل بن برس أنه أهدى
لرسول اهلل  شاة ،والطعام يومئذ قليل ،فقال ألهله( :اطبخوا هذه الشاة ،وانظروا إىل هذا
( )1رواه مسلم والربقاين.
( )2رواه الربقاين برجال ثقات غري نعيم بن مورع وثقه ابن حبان ،وضعفه غريه.
( )3رواه أمحد والرتمذي واحلاكم ،زاد ابن السني وأبو نعيم يف الطب :بالعسل وقال( :إنه يربد فؤادي وجيلو برصي)
( )4رواه حممد بن عمر وابن أِّب شيبة.
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الدقيق فاخبزوه ،واطبخوا وأثردوا عليه) ،قال :وكانت للنبي  قصعة يقال هلا الغراء ،حيملها
أربعة رجال ،فلام أصبح أِت بتلك القصعة ،والتقوا عليها فإذا أكثر الناس حتى رسول اهلل ،
فقال أعراِّب ما هذه اجللسة؟ فقال رسول اهلل ( :إن اهلل تعاىل جعلني عبدا كريام ،ول جيعلني
جبارا عنيدا) ،ثم قال رسول اهلل ( :كلوا من جوانبها ،ودعوا ذروهتا يبارك لكم فيها) ،ثم قال:
(خذوا فكلوا فوالذي نفيس بيده لتفتحن عليكم أرض فارس والروم حتى يكثر الطعام فال يذكر
عليه اسم اهلل تعاىل)()1

وكان من تواضعه  أنه ل يكن يأكل متكئا ..فعن أِّب جحيفة أن رسول اهلل  قال
لرجل عنده( :ال آكل متكئا) ()2

قلت :لقد سمعت بأنه أكل متكئا يف بعض املواقف.
قال :ذلك مثله رشبه قائام ..فهو للُضورة ،أو لرفع احلرج ..ومما روي يف أكله متكئا ما
حدث به خباب قال( :رأيت رسول اهلل  يأكل قديدا يف طبق متكئا ،ثم قام إىل فخارة فيها ماء
فرشب)()3

ومثل ذلك ما روي من أكله ماشيا ..فعن ابن عباس أن رسول اهلل  دخل حائطا لبعض
األنصار ،فجعل يأكل الرطب فيأكل وهو يميش وأنا معه(.)4
قلت :فام كانت آدابه يف األكل غري ما ذكرت؟
قال :كان  يبدأ بغسل يديه وفمه قبل األكل ،ويفعل ذلك بعد انتهائه منه ،ويأمر به..
فعن سلامن قال( :قرأت يف التوراة أن بركة الطعام الوضوء قبله ،فذكرت ذلك للنبي  فقال:

( )1رواه أبو داود وأبو بكر الشافعي.
( )2رواه البخاري وأمحد وأبو داود والرتمذي وابن ماجه وابن سعد.
( )3رواه أبو احلسن بن الضحاك.
( )4رواه الطرباين برجال الصحيح خال ابن هليعة وسنده حسن.
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(بركة الطعام بالوضوء قبله والوضوء بعده)()1

وكان  يسمي اهلل عند إرادته األكل ،وكان يتشدد يف ذلك ،بل كان يقبض يد من ل يسم
عند األكل ..فعن رجل خدم رسول اهلل  قال( :كان رسول اهلل  إذا قرب إليه طعامه قال:
(باسم اهلل)()2

وعن حذيفة قال :كنا إذا حُضنا مع رسول اهلل  طعاما ل يضع أحد منا يده حتى يبدأ
رسول اهلل  فيضع يده ،ولقد حُضنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأهنا تدفع فذهبت لتضع
يدها يف الطعام ،فأخد رسول اهلل  يدها ثم جاء أعراِّب كأنام يدفع فذهب ليضع يده يف الطعام
فأخذ بيده ،فقال رسول اهلل ( :إن الشيطان يستحل الطعام الذي ال يذكر اسم اهلل عليه ،وإنه
جاء هبذه يستحل هبا ،فأخذت بيدها ،فجاء هذا األعراِّب يستحل بفأخذت بيده ،والذي نفيس
بيده إن يده يف يدي مع أيدُّيام)()3

وكان يأكل بيمينه ،ويتشدد يف ذلك ،فعن جابر أن رسول اهلل  هنى أن يأكل الرجل
بشامله ،أو يميش يف نعل واحدة ،أو يشتمل بالعاممة أو حيتبي يف ثوب واحد كاشفا عن فرجه(.)4
وكان  يقترص يف أكثر األحوال عىل األكل بثالث أصابع ،وكان يلعقهن إذا فرغ ،ويأمر
بلعق الصفحة ..فعن عامر بن ربيعة أن رسول اهلل  كان يأكل بثالث أصابع ،ويلعقهن إذا
فرغ(.)5
وكان  يأكل مما يليه إذا كان جنسا واحدا ،وينهى عن األكل من وسط القصعة ..فعن
عمرو بن أِّب سلمة قال( :كنت غالما يف حجر رسول اهلل  ،وكانت يدي تطيش يف الصحفة
( )1رواه أمحد وأبو داود والرتمذي.
( )2رواه أمحد.
( )3رواه أمحد ومسلم وأبو داود.
( )4رواه مالك ومسلم واللفظ له.
( )5رواه البزار.
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فقال يل رسول اهلل ( :يا غالم سم اسم اهلل تعاىل ،وكل بيمينك ،وكل مما يليك) ،فام زالت تلك
طعمتي(.)1
وكان  يمسح يديه باحلصباء بعد فراغه من الطعام ..فعن جابر أنه سئل عن الوضوء
مما مست النار قال( :كنا يف زمن النبي  وقليال ما نجد الطعام ،فإذا وجدناه ل يكن لنا مناديل
إال أكفنا وسواعدنا وأقدامنا ،ثم نصيل وال نتوضأ)()2

وكان  حيمد اهلل بعد انتهائه من طعامه ..فعن أِّب سعيد اخلدري أن رسول اهلل  كان
إذا فرغ من طعامه ـ ويف لفظ :إذا أكل أو رشب ـ قال( :احلمد هلل الذي أطعمنا وأسقانا ،وجعلنا
مسلمي)(.)3
وعن أِّب أيوب أن رسول اهلل  كان إذا أكل أو رشب قال( :احلمد هلل الذي أطعم،
وسقى وسوغه وجعل له خمرجا)()4

وعن أِّب أمامة أن رسول اهلل  كان إذا رفع مائدته قال( :احلمد هلل محدا كثريا طيبا مباركا
فيه) ،ويف رواية( :احلمد هلل الذي كفانا وآوانا غري مكفي ،وال مودع ،وال مستغنى عنه ربنا)()5

وعن رجل خدم رسول اهلل  أن رسول اهلل  كان إذا فرغ من طعامه قال(( :اللهم
أطعمت وأسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت وأحييت ،فلك احلمد عىل ما أعطيت)(.)6
وكان  إذا أكل عند أحد من الناس دعا له ..فعن أنس أن رسول اهلل  جاء إىل سعد
بن عبادة فجاء بخبز وزيت فأكل رسول اهلل  ،ثم قال( :أفطر عندكم الصائمون ،وأكل

( )1رواه الستة.
( )2رواه البخاري ومسلم وابن ماجه.
( )3رواه أمحد وأبو داود والرتمذي يف الشامئل وابن ماجه والنسائي يف عمل اليوم والليلة.
( )4رواه أبو داود والنسائي.
( )5رواه أمحد والبخاري ومسلم واألربعة.
( )6رواه أمحد.
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طعامكم األبرار ،وصلت عليكم املالئكة)()1

وعن عبد اهلل بن برس قال( :نزل علينا رسول اهلل  ..فذكر احلديث ،وفيه فقال أِّب :ادع
لنا ،فقال( :اللهم بارك هلم فيام رزقهم ،واغفر هلم وارمحهم)()2

قلت :هذا ما كان يفعله ،فام الذي كان يكرهه ،أو ينكره؟
قال :ل يكن  يبالغ يف الطعام مدحا أو ذما ..بل كان يأكل ما أعجبه ،ويرتك ما عداه من
غري أن يذمه ..فعن هند بن أِّب هالة

قال( :كان رسول اهلل  ال يذم ذواقا وال يمدحه()4())3

وكان  مع ذلك يأمر بإكرام الطعام ،فعن عائشة قالت :دخل عيل رسول اهلل  البيت
فرأى كرسة ملقاة فأخذها فمسحها ثم أكلها ،وقال( :يا عائشة أحسني جوار نعم اهلل ،فإهنا قل ما
نفرت عن أهل بيت فكادت ترجع إليهم)()5

وروي أن رسول اهلل  قال(( :أكرموا اخلبز ،فإن اهلل تعاىل أكرمه ،فمن أكرم اخلبز أكرمه
اهلل تعاىل ،ـ ويف رواية :فإن اهلل تعاىل أنزله من بركات السامء وسخر له بركات األرض ـ ومن يتبع
ما يسقط من السفرة غفر له)()6

وعن أِّب الدرداء

عن رسول اهلل  قال(( :قوتوا طعامكم يبارك لكم فيه)()7

وكان  يكره أن يشم الطعام ..فعن جابر أن النبي  كره شم الطعام وقال( :إنام يشم

( )1رواه أبو داود.
( )2رواه أمحد ومسلم وأبو داود والرتمذي.
( )3أي كان ال يصف الطعام بطيب أو فساد ،إن كان فيه.
( )4رواه الرتمذي يف الشامئل.
( )5رواه ابن ماجه واحلكيم الرتمذي ،ويف روية( :عن قوم فعادت إليهم)
( )6رواه الطرباين عن أِّب سكينة والبزار والطرباين عن عبد اهلل بن أم حرام.
( )7رواه البزار بسند ضعيف والطرباين ،قال إبراهيم بن عبد اهلل بن اجلنيد أحد رواته :سمعت بعض أهل العلم
يفرسها ،قال( :هنا تصغري األرغفة) ،وقال يف النهاية( :وحكي عن األوزاعي أنه تصغري األرغفة)
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السباع)()1

وكان  يكره النفخ يف الطعام والرشاب ،وينهى عنه ..فعن ابن عباس قال( :ل يكن
رسول اهلل  ينفخ يف طعام وال رشاب وال يتنفس يف اإلناء(.)2
وكان يكره أن يأكل الطعام احلار ..فعن مجع من الصحابة أن رسول اهلل  قال( :أبردوا
بالطعام احلار ،فإن الطعام احلار ال بركة فيه)()3

وعن ابن عباس أن رسول اهلل  كان ال ينفخ يف الطعام وال يف الرشب(.)4
وكان يكره القران يف التمر ،وينهى عنه ..ففي احلديث( :هنى رسول اهلل  أن يقرن
الرجل بي مترتي)()5

وكان يكره أن يقام عن الطعام حتى يرفع ..ففي احلديث( :هنى رسول اهلل  أن يقام عن
الطعام حتى يرفع)()6

وقال رسول اهلل ( :إذا وضعت املائدة فليأكل الرجل مما يليه ،وال يأكل مما بي يدي
جليسه وال من ذروة القصعة ،فإنام تأتيه الربكة من أعالها ،وال يقوم رجل حتى ترفع املائدة ،وال
يرفع يده وإن شبع حتى يفرغ القوم وليعذر ،فإن ذلك خيجل جليسه ،فيقبض يده ،وعسى أن
تكون له يف الطعام حاجة)()7

وكان يكره التجشأ ،وينهى عنه ..ففي احلديث( :جتشأ رجل عند رسول اهلل  فقال له:

( )1رواه ابن عدي بسند ضعيف.
( )2رواه الطرباين وابن ماجه.
( )3رواه الطرباين يف األوسط والديلمي يف مسند الفردوس.
( )4رواه الطرباين.
( )5رواه أمحد والبخاري ومسلم.
( )6رواه ابن ماجه والبيهقي يف الشعب.
( )7رواه ابن ماجه والبيهقي يف الشعب.
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(كف عنا جشاءك ،فإن أكثرهم شبعا يف الدنيا أطوهلم جوعا يوم القيامة)()1

وكان  ـ لزهده ـ يكره اجلمع بي أدمي من غري أن حيرمه ..ففي احلديث( :أتى رسول
اهلل  بإناء أو قعب فيه لبن وعسل فقال( :أدمان يف إناء ال آكله وال أحرمه)()2

وكان مع ذلك يأمر باالئتدام ..ففي احلديث أن رسول اهلل  قال(( :ائتدموا ،ولو
باملاء)()3

قلت :فمع من يأكل؟
قال :مع الكل ..ل يكن  يتكرب عن األكل مع أحد من الناس..
لقد أكل  مع املجذوم الذي يعافه الناس ،وخيافون منه ..فعن جابر أن رسول اهلل 
أخذ بيد مذوم فوضعها معه يف القصعة وقال(( :كل ثقة باهلل تعاىل ،وتوكال عليه()5()4

وأكل  مع امرأة من غري زوجاته يف إناء واحد عىل عكس املتشددين املتنطعي ..فعن
أم صبية خولة بنت قيس قالت :اختلفت يدي ويد رسول اهلل  يف إناء واحد (.)6
وكان  يعرض الطعام عىل النسوة ،فعن أسامء بنت يزيد بن السكن قالت :أتى رسول
اهلل  بطعام فقلنا ال نشتهيه ،فقال( :ال جتمعن كذبا وجوعا)()7

قلت :فحدثني عن األواين التي استعملها ،فإين أرى قوما ـ باسم السنة ـ يكرهون األكل
( )1رواه الرتمذي وابن ماجه.
( )2رواه الطرباين برجال ثقات غري حممد بن عبد الكبري بن شعيب.
( )3رواه الطرباين برجال ثقات غري عزيز بن سفيان.
( )4وهذا ال خيالف ما ورد يف احلديث عن الرشيد بن سويد قال ( :كان يف وفد ثقيف رجل مذوم فأرسل إليه رسول
اهلل ( :إنا قد بايعناك) (رواه أمحد ومسلم والبيهقي) ..فهذا مبني عىل الترشيع ومراعاة األسباب ،ويف الطعام مبني عىل
مراعاة التوحيد ،والتوكل عىل اهلل.
( )5رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه.
( )6رواه البخاري يف األدب.
( )7رواه ابن ماجه.
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عىل املوائد.
قال :أخطأ من تكلف ذلك ..السنة ليست يف األكل عىل املائدة ،وال يف األكل عىل غريها..
السنة أن تأكل احلالل ،وتتأدب بي يدي اهلل وأنت تأكل رزقه.
أما األكل عىل املائدة ،فقد ورد يف احلديث عن فرقد قال( :رأيت رسول اهلل  وأكلت
عىل مائدته)()1

أما األكل عىل غريها ،فقد ورد يف احلديث عن أنس قال( :ما أكل رسول اهلل  عىل
خوان وال يف سكرجه ،وال خبز له مرقق) ،قال يونس فقلت لقتادة :فعالم كانوا يأكلون؟ قال:
(عىل هذه السفرة)()2

قلت :فاذكر يل غريها من األواين.
قال :حدث عبد اهلل بن برس

قال( :كان لرسول اهلل  جفنة( )3هلا أربع حلق)()4

وعن جابر قال( :أخذ رسول اهلل  بيدي إىل منزله ،فلام انتهينا أخرجوا لنا طبقا عليه
فلق من خبز ،قال(( :ما من أدم؟) قالوا :ال شئ غري خل ،قال(( :نعم األدم اخلل) ،قال جابر :فام
زلت أحبه منذ سمعته من رسول اهلل .)5( 
وعنه قال :أقبل رسول اهلل  من شعب يف اجلبل وقد قىض حاجته وبي أيدينا متر عىل
ترس أو حجفة ،فدعوناه فأكل معنا ول يمس ماء(.)6

( )1رواه البخاري يف تارخيه وأبو الشيخ.
( )2رواه البخاري.
( )3اجلفنة :كالقصعة ،واجلمع جفان بالكرس وجفنات بالتحريك.
( )4رواه أبو الشيخ.
( )5رواه النسائي.
( )6رواه أبو داود.
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قلت :هذه أواين األكل ..فام أواين الرشب التي استعملها()1؟
قال :لقد رشب رسول اهلل  يف القوارير ..فعن ابن عباس قال :أهدى املقوقس إىل
رسول اهلل  قدح قوارير ،فكان يرشب منه(.)2
ورشب يف إناء الفخار ..فعن خباب قال :رأيت رسول اهلل  يأكل قديدا ثم يرشب من
فخارة(.)3
ورشب من القربة ..فعن كبشة ـ امرأة كان يف بيتها قربة معلقة ـ قالت :فرشب من القربة
قائام ،فعمدت إىل فم القربة فقطعتها ،تتبعا ملوضع بركة رسول اهلل .)4
ورشب من الدلو ..فعن ابن عباس قال :جاءنا رسول اهلل  إىل منزلنا ،فناولته دلوا
فرشب ،ثم مج يف الدلو(.)5
ما انتهى الصاحلي من رواية األحاديث املرتبطة بأكله  ..واآلداب املرتبطة به ،حتى
سمعنا دقا عىل الباب ..فأرسع ولده إىل الباب يفتحه ،وإذا بمجموعة من أصدقاء الصاحلي كلهم
يف مثل سمته ووقاره ،وكأهنم عجنوا من طينة واحدة.
قام الصاحلي إليهم بوجه بشوش حيييهم ،ثم يعرفهم عيل ،وقد كان هلم من خفة الظل ما
مألين بالراحة والسعادة.
بعد أن ارتاحت هبم مالسهم قام أحدهم ،وقال :لقد اختلفت مع أصحاِّب يف هيئة
االستئذان ..فلجأنا إليك ملا نعلم من علمك بسنة رسول اهلل .
( )1باإلضافة إىل ما سنذكره هنا روي يف حديث ضعيف أنه رشب يف قدح من نحاس ،قعن أِّب أمامة قال :كان ملعاذ
بن جبل قدح من صفر نحاس ،فيه يسقي النبي  إذا رشب وفيه يوضئه إذا توضأ (رواه الطرباين بسند ضعيف)
( )2رواه البزار وابن ماجه.
( )3رواه ابن مندة.
( )4رواه أمحد برجال الصحيح ورواه الرتمذي ،وقال :حسن صحيح ،وابن ماجه.
( )5رواه البزار برجال ثقات.
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استئذانه:
ابتسم الصاحلي ،وقال :كيف ختتلفون يف االستئذان ..وقد ورد يف القرآن الكريم ذكر
كيفيته واآلداب املرتبطة به؟
قال الرجل :نحن ل نختلف يف ذلك ..ولكنا اختلفنا يف املحل الذي نجلس فيه عند
االستئذان.
قال الصاحلي :فام رأيت أنت؟
قال الرجل :رأيت أنه من السنة أال نستقبل الباب بوجوهنا ،فعسانا نرى ما يف الداخل بعد
فتحه ،وقبل أن يؤذن لنا.
قال الصاحلي :فام قال أصحابك؟
قال الرجل :لقد ذكروا أن هذا اجتهاد ..وال يصح االجتهاد يف إثبات السنة.
قال الصاحلي :صدقت ..واحلق معك يف هذا حتى لو كان اجتهادا ..فآداب االستئذان
التي وردت يف النصوص معقولة املعنى ..وهي لذلك يصح االجتهاد فيها ،واالحتياط ملراعاهتا.
ومع ذلك ..فقد وردت الروايات خترب بأن ذلك هو سنة رسول اهلل  ،فلم يكن 
يستقبل الباب بوجهه ..فعن عبد اهلل بن برس املازين قال :كان رسول اهلل  إذا أِت باب قوم
يميش مع اجلدار ،ول يستقبل الباب من تلقاء وجهه ،ولكن من ركنه األيمن أو األيرس ،ويقول:
(السالم عليكم) ،فإن أذن له وإال انرصف ،وذلك أن الدور ل يكن عليها يومئذ ستور(.)1
قالت اجلامعة :بورك فيك ..فقد علمتنا ما كنا نجهله من سنة رسول اهلل .
قال الرجل :بورك فيك ..فقد بنيت املسألة عىل مراعاة املصالح مع أن النص رصيح فيها
وصحيح..
قال رجل من اجلامعة :أرى أننا مجيعا حمتاجون إىل التعرف عىل سنن رسول اهلل  املرتبطة
( )1رواه أمحد وأبو داود والبخاري يف األدب.
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باالستئذان ..فهو من املسائل التي تعم هبا البلوى ..واخلطر يف التقصري فيها عظيم.
قال الصاحلي :صدقت ..فقد كان من سنة رسول اهلل  تعليم االستئذان من ال حيسنه..
ومما ورد يف ذلك ما حدث به زيد بن حراش قال :جاء رجل من بني عامر فاستأذن عىل رسول
اهلل  وهو يف البيت فقال( :أألج؟) فقال رسول اهلل  خلادمه( :اخرج إىل هذا ،فعلمه
االستئذان ،فقل له( :قل السالم عليكم أأدخل؟) فسمع الرجل ذلك من رسول اهلل  فقال:
(السالم عليكم أأدخل؟ فأذن له رسول اهلل  فدخل(.)1
قال الرجل :فام أول أدب من آداب االستئذان املأثورة عن النبي ؟
قال الصاحلي :أن يعرف املستأذن بنفسه بام يمكن أن يعرف به ..فال يصح أن يقول (أنا)،
ألن (أنا) تصدق عىل كل فرد ..ففي احلديث عن جابر قال :أتيت رسول اهلل  يف أمر دين كان
عىل أِّب ،فدفعت الباب فقال(( :من ذا؟) فقلت :أنا ،فخرج وهو يقول( :أنا أنا) كأنه يكرهه(.)2
قال الرجل :عرفنا هذا ..فبورك فيك ..فحدثنا عن الثاين.
قال الصاحلي :أن ال يطلع من أي منفذ عىل ما يف داخل البيت ..فإنام رشع االستئذان من
أجل حفظ احلرمات ..ومما ورد من التشديد يف ذلك ما حدث به سهل بن سعد أن رجال اطلع
من جحر يف باب النبي  ،ومع النبي  مدرى حيك به رأسه فلام رآه النبي  قال( :لو أعلم
أنك تنظر لطعنت به يف عينك) ،وقال النبي ( :إنام جعل االستئذان من أهل البرص)()3

قال آخر :بورك فيك ..فحدثنا عن الثالث.
قال الصاحلي :أن يبدأ بالسالم ..فالسالم هو رسول املستأذن إىل املستأذن عليه ..لقد
حدث قيس بن سعد بن عبادة قال :زارنا رسول اهلل  يف منزلنا فقال( :السالم عليكم ورمحة

( )1رواه أمحد وأبو داود.
( )2رواه أمحد والبخاري ومسلم وأبو داود والرتمذي وابن ماجه.
( )3رواه البخاري يف األدب.
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اهلل وبركاته) ،فرد سعد ردا خفيا ،قال :فقلت :أال تأذن لرسول اهلل  فقال( :ذره يكثر علينا من
السالم) ،ثم قال رسول اهلل ( :قضينا ما علينا)()1

قال آخر :لقد اجتهدت يف اهلاتف اجتهادا لست أدري مدى صحته.
قال الصاحلي :وما هو؟
قال الرجل :لقد استبدلت كلمة (ألو) التي ال أعرف هلا أي معنى بجملة (السالم عليكم
ورمحة اهلل وبركاته) ،ليكون أول ما يسمعه مني حمدثي هو السالم.
قال الصاحلي :بورك فيك ويف اجتهادك ..وقد وافقت السنة يف هذا االجتهاد ..فال فرق
بي اللقاء املبارش والتحدث يف اهلاتف ،أو التحدث يف غريه ..بل إن املؤمن يبدأ رسالته بالسالم..
بل يرسل السالم ملن ل يلقه ول يتحدث معه..
قال آخر :فحدثنا عن أدب آخر من آداب االستئذان.
قال الصاحلي :كان  يكتفي باالستئذان ثالثا ..فإن أذن له دخل ،وإن ل يؤذن له رجع..
فقد قال رسول اهلل ( :االستئذان ثالث ،فإن أذن لك وإال فارجع)()2

قال آخر :بورك فيك ..فحدثنا عن أدب آخر.
قال الصاحلي :كان  يرد ردا مجيال عىل من استأذن عليه ..فعن عيل قال( :استأذن عامر
عىل النبي  فعرف صوته ،فقال( :مرحبا()3بالطيب املطيب)()4

حتيته:
قال آخر :حدثتنا عن االستئذان ..فحدثنا عن التحية.
قال الصاحلي :أال يكفيكم ما ورد يف القرآن الكريم يف شأهتا ..لقد ذكرها اهلل فقال ﴿:و ِإذا
( )1رواه البخاري يف األدب.
( )2رواه البخاري ومسلم.
( )3مرحبا :لقيت سعة.
( )4رواه البخاري يف األدب.
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يش ٍء ح ِسيب ًا﴾ (النساء ،)86:وقال
ُح ِّيي ُت ْم ِبت ِح هي ٍة فح ُّيوا ِبأ ْحسن ِمنْها أ ْو ُر ُّدوها ِإ هن ا ه
هلل كان عىل كُ ِّل ْ
تعاىل ﴿:ف ِإذا دخ ْل ُتم بيوت ًا فس ِّلموا عىل أ ْن ُف ِسكُ م ِ
هلل لكُ ُم
ي ا هُ
حت هي ًة ِم ْن ِعن ِْد ا هِ
هلل ُمبارك ًة ط ِّيب ًة كذلِك ُيب ِّ ُ
ْ ُُ
ْ
ُ
ْاآل ِ
يات لع هلكُ ْم ت ْع ِق ُلون﴾ (النور ،)61 :وقوله تعاىل يف شأن إبراهيم  ﴿:ه ْل أتاك ح ِد ُ
يث
ضي ِ
ف ِإ ْبر ِاهيم ا ُْملكْر ِمي (ِ )24إ ْذ دخ ُلوا عل ْي ِه فقا ُلوا سال ًما قال سال ٌم ق ْو ٌم ُمنْك ُرون (﴾)25
ْ
(الذاريات)؟
قال الرجل :نعرف هذا ..ونعرف أن النبي  كان يرغب يف السالم ويشدد فيه.
قال آخر :وقد حثنا هذا عىل البحث عن اآلداب املرتبطة به ..فنحن نعرف أن الدين مبني
عىل األدب ..فال دين ملن ال أدب له.
قال الصاحلي :أول األدب هو التعرف عىل الصيغة الرشعية للسالم ..فهذه الصيغة
مرياث من مرياث آدم ..
قالت اجلامعة بدهشة :من مرياث آدم  ..كنا نحسبها من مرياث حممد .
قال الصاحلي :لقد روي عن النبي  أنه قال( :ملا خلق اهلل آدم  قال :اذهب فسلم عىل
أولئك ـ نفر من املالئكة جلوس ـ فاستمع ما حييونك ؛ فإهنا حتيتك وحتية ذريتك .فقال :السالم
عليكم ،فقالوا :السالم عليك ورمحة اهلل ،فزادوه :ورمحة اهلل)()1

قالوا :فام الرس يف كوهنا من مرياث آدم ؟
قال الصاحلي :لقد أخرب اهلل عن خشية املالئكة من وقوع الرصاع يف األرض ،فلذلك
رشع آلدم  السالم بتلك الكيفية ليكون السالم هو مبدأ اإلنسان ال الرصاع.
قالوا :لقد زدت يف ترغيبنا فيه ..فحدثنا عن آدابه.
قال الصاحلي :أول أدب من آدب السالم التي كان رسول اهلل  وورثته حيرصون عليها
هي إشاعة السالم وإفشاؤه ..ففي احلديث ،قال رسول اهلل ( : يا أُّيا الناس ،أفشوا السالم،
( )1رواه البخاري ومسلم.
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وأطعموا الطعام ،وصلوا األرحام ،وصلوا والناس نيام ،تدخلوا اجلنة بسالم)()1

قال رجل منهم :عرفنا هذا ..فحدثنا عن آدب آخر.
قال الصاحلي :يستحب للمبتدئ بالسالم أن يقول( :السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته)،
فيأت بضمري اجلمع ،وإن كان املسلم عليه واحدا ،ويقول املجيب( :وعليكم السالم ورمحة اهلل
وبركاته) ،فيأِت بواو العطف يف قوله :وعليكم ..فبهذا وردت اآلثار عن النبي  ..ففي
احلديث :جاء رجل إىل النبي  فقال :السالم عليكم ،فرد عليه ثم جلس ،فقال النبي :
(عرش) ثم جاء آخر ،فقال :السالم عليكم ورمحة اهلل ،فرد عليه فجلس ،فقال( :عرشون) ،ثم
جاء آخر ،فقال :السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،فرد عليه فجلس ،فقال( :ثالثون)()2

قال آخر :بورك فيك ..فحدثنا عن أدب آخر.
قال الصاحلي :كان النبي  يكرر السالم حتى يسمع منه ..فعن أنس أن رسول اهلل 
كان إذا سلم سلم ثالثا حتى يفهم عنه(.)3
قال آخر :بورك فيك ..فحدثنا عن أدب آخر.
قال الصاحلي :كان  إذا سلم عىل املستيقظ بحُضة النائم ل يرفع صوته حتى ال يوقظه،
فعن املقداد بن األسود قال( :كان رسول اهلل  جيئ من من الليل ،فيسلم تسليام ال يوقظ نائام،
ويسمع اليقظان)()4

قال آخر :بورك فيك ..فحدثنا عن أدب آخر.
قال الصاحلي :من السنة أن حيافظ عىل صيغة السالم وأن ال يتالعب هبا ..فعن أِّب جري
اهلجيمي قال :أتيت رسول اهلل  ،فقلت :عليك السالم يا رسول اهلل ،قال( :ال تقل عليك
( )1رواه الرتمذي ،وقال :حديث حسن صحيح.
( )2رواه أبو داود والرتمذي ،وقال :حديث حسن.
( )3رواه البخاري والرتمذي.
( )4رواه البخاري يف األدب.
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السالم ؛ فإن عليك السالم حتية املوتى)()1

قال آخر :بورك فيك ..فحدثنا عن أدب آخر.
قال الصاحلي :من السنة أن يبلغ السالم للغائب حفاظا عىل املودة وإرساء هلا ..ففي
احلديث :جاء جربيل إىل رسول اهلل  فقال( :إن اهلل تعاىل يقرأ عىل خدجية السالم ،فقالت :إن
اهلل عز وجل هو السالم وعىل جربيل السالم ورمحة اهلل وبركاته)()2

قال آخر :بورك فيك ..فحدثنا عن أدب آخر.
قال الصاحلي :أن حيرص عىل البدء بالسالم ..فقد قال رسول اهلل ( :إن أوىل الناس
باهلل من بدأهم بالسالم)()3

ويف حديث آخر :قيل :يا رسول اهلل ،الرجالن يلتقيان أُّيام يبدأ بالسالم؟ قال( :أوالمها
باهلل تعاىل)()4

قال الرجل :ولكنا سمعنا بأن من السنة أن يسلم الراكب عىل املايش ،واملايش عىل القاعد،
والقليل عىل الكثري ،والصغري عىل الكبري.
قال الصاحلي :صدقت ..وذلك هو األصل ..فقد قال رسول اهلل  قال( :يسلم الراكب
عىل املايش ،واملايش عىل القاعد ،والقليل عىل الكثري ،والصغري عىل الكبري)()5

قال الرجل :أرأيت إن كان اجللوس نساء ..هل يسلم عليهن؟
قال الصاحلي :ذلك هو السنة ما ل خيش الفتنة عليهن أو عىل نفسه ..فعن سهل بن سعد
قال :كانت فينا امرأة ـ ويف رواية :كانت لنا عجوز ـ تأخذ من أصول السلق فتطرحه يف القدر،
( )1رواه أبو داود والرتمذي ،وقال :حديث حسن صحيح.
( )2رواه النسائي واحلاكم.
( )3رواه أبو داود بإسناد جيد ،ورواه الرتمذي بنحوه وقال :حديث حسن.
( )4رواه الرتمذي وقال :حديث حسن.
( )5رواه البخاري ومسلم.
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وتكركر( )1حبات من شعري ،فإذا صلينا اجلمعة ،وانرصفنا ،نسلم عليها ،فتقدمه إلينا(.)2
قال الرجل :فإن كانوا صبيانا؟
قال الصاحلي :لقد أمر النبي  بإفشاء السالم مطلقا ..وخري من استفاد من السالم
ومدرسة السالم الصبيان ..وقد كان ذلك من سنة رسول اهلل  ..فعن أنس :أنه مر عىل صبيان،
فسلم عليهم ،وقال :كان رسول اهلل  يفعله(.)3
قال الرجل :فهل يسلم عىل أهل بيته؟
قال الصاحلي :هم أوىل الناس بالسالم ..وقد كان رسول اهلل  يفعله ،وحيث عليه ،فعن
أنس قال :قال يل رسول اهلل ( :يا بني ،إذا دخلت عىل أهلك ،فسلم ،يكن بركة عليك ،وعىل
أهل بيتك)( ..)4بل إن اهلل تعاىل ذكره ،وأمر به ،فقال تعاىل ﴿:ف ِإذا دخ ْل ُت ْم ُب ُيوت ًا فس ِّل ُموا عىل
أ ْن ُف ِسكُ م ِ
هلل ُمبارك ًة ط ِّيب ًة ﴾ (النور)61 :
حت هي ًة ِم ْن ِعن ِْد ا هِ
ْ
قال آخر :بورك فيك ..فحدثنا عن أدب آخر.
قال الصاحلي :كان من سنتة  املرتبطة بإفشاء السالم إعادة السالم عىل من تكرر لقاؤه
عىل قرب بأن دخل ثم خرج ثم دخل يف احلال ،أو حال بينهام شجرة ونحومها ..فقد قال رسول
اهلل  قال( :إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه ،فإن حالت بينهام شجرة ،أو جدار ،أو حجر ،ثم
لقيه ،فليسلم عليه)()5

قال آخر :بورك فيك ..فحدثنا عن أدب آخر.
قال الصاحلي :كان من سنة رسول اهلل  السالم إذا قام من املجلس وفارق جلساءه..
( )1تكركر :تطحن.
( )2رواه البخاري.
( )3رواه البخاري ومسلم.
( )4رواه الرتمذي ،وقال :حديث حسن صحيح.
( )5رواه أبو داود.
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فقد قال رسول اهلل ( :إذا انتهى أحدكم إىل املجلس فليسلم ،فإذا أراد أن يقوم فليسلم ،فليست
األوىل بأحق من اآلخرة)()1

قال آخر :بورك فيك ..فحدثنا عن املصافحة ..وهل ورد فيها يشء؟
قال الصاحلي :أجل ..املصافحة من سنة النبي  ..فقد قال رسول اهلل ( :ما من
مسلمي يلتقيان فسلم أحدمها عىل صاحبه ويأخذ بيده ال يأخذ بيده إال اهلل ،فال يفرتقان حتى
يغفر هلام)()2

وعن حذيفة قال :كان رسول اهلل  إذا لقي الرجل من أصحابه مسحه ودعا له(.)3
وعن رجل من عنزة أنه قال ألِّب ذر حي سري من الشام :إين أريد أن أسألك عن حديث
من حديث رسول اهلل قال أبو ذر :إذن أخربك إال أن يكون رسا ،قلت :إنه ليس برس ،هل كان
رسول اهلل  يصافحكم إذا لقيتموه؟ قال( :ما لقيته قط إال صافحني ،وبعث إىل يوما ول أكن
يف البيت فلام جئت أخربت برسول اهلل  ،فأتيته وهو عىل رسير ،فالتزمني فكأنه تلك أجوب
أجود)()4

قال الرجل :والتقبيل ..فإنا نرى البعض يزعم أنه بدعة ،وينهى عنه.
قال الصاحلي :أخطأ من قال ذلك ..لقد وردت النصوص بجواز التقبيل ،بل واستحبابه
يف مواضعه ..فقد روي أن قوما من اليهود قبلوا يد النبي  ورجليه(.)5
وعن عائشة قالت :ما رأيت أحدا كان أشبه حديثا برسول اهلل  من فاطمة كانت إذا
دخلت عليه قام إليها ورحب هبا وقبلها ،وأجلسها يف ملسه ،وكان إذا دخل عليها قامت إليه
( )1رواه أبو داود والرتمذي ،وقال :حديث حسن.
( )2رواه أمحد.
( )3رواه النسائي.
( )4رواه أمحد.
( )5رواه ابن ماجه.
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فأخذت بيده ،ورحبت به ،وقبلته وأجلسته يف ملسها ،فدخلت عليه يف مرضه الذي تويف فيه
فرحب هبا وقبلها(.)1
سريته مع املرىض:
قال رجل من اجلمع :حدثنا عن السنة يف عيادته  للمرىض ..فنحن نعلم أن عيادة
املريض سنة ،ولكنا ال نعرف آداب ذلك.
قال الصاحلي :بوركت يف ذكرك هلذه السنة العظيمة ..فقد كان رسول اهلل  يكثر من
احلث عليها ..وكان يامرسها يف حياته ..وقد وردت األحاديث الكثرية بذلك ..وسأكتفي بذكرها
لكم ،فهي خري معرب عن سنة رسول اهلل  يف ذلك.
منها ما حدث به جابر قال :دخل رسول اهلل  عىل أم السائب وهي ترفرف ،فقال :ما
لك؟ فقالت :احلمى ـ أخزاها اهلل تعاىل ـ فقال رسول اهلل ( :ال تسبيها فإهنا تذهب خطايا بني
آدم كام يذهب الكري خبث احلديد)()2

وعن فاطمة اخلزاعية قالت :عاد رسول اهلل  امرأة من األنصار وهي وجعة ،فقال هلا:
(كيف جتدينك؟) قالت :بخري إال أن أم ملدم قد برحت ِّب ،فقال رسول اهلل ( :اصربي فإهنا
تذهب خبث ابن آدم ،كام يذهب الكري خبث احلديد)()3

وعن جابر قال :جاءين رسول اهلل  يعودين ليس براكب بغل وال برذون(.)4
وعن أِّب أمامة بن سهل بن حنيف أن مسكينة مرضت فأخرب رسول اهلل  بمرضها،
قال وكان رسول اهلل  يعود املساكي ،ويسأل عنهم ..احلديث(.)5
( )1رواه البخاري ومسلم.
( )2رواه البخاري يف األدب.
( )3رواه الطرباين برجال الصحيح.
( )4رواه البخاري ،وأبو داود ،ورواه ابن ماجه ،ولفظه (عادين رسول اهلل  ماشيا وأبو بكر ،وأنا يف بني سلمة)
( )5رواه مالك.
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وعن ابن عباس ـ ـ قال :كان رسول اهلل  إذا عاد مريضا جلس عند رأسه ثم قال سبع
مرات( :أسأل اهلل العظيم ،رب العرش العظيم ،أن يشفيك) ،فإن كان يف أجله تأخري عويف من
وجعه(.)1
وعن ابن عباس أن رسول اهلل  عاد رجال فقال( :ما تشتهي؟) قال :أشتهي خبز بر،
قال النبي ( :من كان عنده خبز بر فليبعث إىل أخيه) ،ثم قال رسول اهلل ( :إذا اشتهى مريض
أحدكم شيئا فليطعمه)()2

وعن سلامن قال :دخل عيل رسول اهلل  يعودين فلام أراد أن خيرج قال( :يا سلامن كشف
اهلل رضك ،وغفر ذنبك ،وعافاك يف دينك وأجلك يف أجلك)()3

سريته مع املوتى:
قال رجل من اجلمع :حدثتنا عن سريته  مع املرىض ،فحدثنا عن سريته مع املوتى
واملحتُضين.
قال الصاحلي :لقد كان رسول اهلل  أعظم الناس رمحة ..فلذلك كان يصيبه من احلزن
عىل املوتى ما يصيب البرش منه ..ولكنه حزن واثق باهلل مرتبط به ،ال حزن جازع يائس..
ففي احلديث :ملا جاء للنبي  قتل زيد بن حارثة ،وجعفر بن أِّب طالب ،وابن رواحة
جلس رسول اهلل  يعرف يف وجهه احلزن وأنا أنظر من صائر الباب يعني شق الباب(.)4
ول يكن رسول اهلل  يكتفي بالبكاء ..بل كان يضم إليه الدعاء للميت ،وتسلية أهل
املتوىف والتخفيف عليهم بذلك ..فعن أِّب النُض قال :دخل رسول اهلل  عىل عثامن بن مظعون،
وهو يموت ،فأمر رسول اهلل  بثوب فسجي عليه ،وكان عثامن نازال عىل امرأة من األنصار،
( )1رواه البخاري يف األدب ،وابن حبان وأبو يعىل ،برجال الصحيح.
( )2رواه ابن ماجه.
( )3رواه الطرباين.
( )4رواه أمحد ،والبخاري ومسلم ،وأبو داود ،والنسائي.
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ويقال هلا :أم معاذ قالت :فمكث رسول اهلل  مكبا عليه طويال ،وأصحابه معه ثم تنحى رسول
اهلل  فبكى ،فلام بكى بكى أهل البيت ،فقال رسول اهلل ( رمحك اهلل أبا السائب)()1

وعن أم سلمة أن رسول اهلل  دخل عىل أِّب سلمة يعوده فوافق دخوله عليه ،وخروج
نفسه فتكلم أهله عند ذلك بنحو ما يتكلم أهل امليت عنده ،فقال رسول اهلل ( :ال تدعوا عىل
أنفسكم إال بخري فإن املالئكة حتُض امليت فيؤمنون عىل دعاء أهله) فأغمضه ،وقد شق برصة،
وقال( :إن الروح إذا قبض تبعه البرص) ،ثم قال( :اللهم اغفر ألِّب سلمة ،وارفع درجته يف
املهديي ،وأعظم نوره ،واخلفه يف عقبه)( ،)2ويف لفظ (واخلفه يف تركته يف الغابرين ،واغفر لنا
وله يا رب العاملي ،وافسح له يف قربه ،ونور له فيه) ،ويف لفظ( :أوسع له يف قربه)
قال الرجل :فحدثنا عن القيام للجنازة ..فقد رأينا بعضهم يذكر أن القيام هلا بدعة.
قال الصاحلي :بئس من قال ذلك ..كيف تكون بدعة وقد فعلها رسول اهلل  ..فعن
جابر قال :مرت جنازة فقام هلا رسول اهلل  وقمنا معه فقلنا :يا رسول اهلل :إهنا ُّيودية ،فقال:
(إن للموت فزعا ،فإذا رأيتم اجلنازة فقوموا)()3

وعن سهل بن حنيف ،وقيس بن سعد ـ ما ـ أن رسول اهلل  مرت به جنازة فقام ،فقيل
يا رسول اهلل :إهنا جنازة ُّيودية ،فقال( :أليس نفسا؟)()4

وعن عيل قال :رأيت رسول اهلل  قام فقمنا ،وقعد فقعدنا ،يعني يف اجلنازة(.)5
ملسه:

( )1رواه الطرباين مرسال برجال ثقات.
( )2رواه أمحد ،ومسلم واألربعة ،عن أم سلمة والبزار والطرباين ،عن أِّب بكرة ومسدد عن أِّب قالبة مرسال برجال
ثقات.
( )3رواه البخاري ومسلم.
( )4رواه أمحد ،والبخاري ومسلم ،والنسائي.
( )5رواه أمحد ،ومسلم.
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قال رجل من اجلمع :ذكرين حديثك عن القيام باجللوس ..حدثنا عن كيفية جلوسه 
وسنته يف ذلك.
قال الصاحلي :لقد كانت أعظم سنة يف جلوسه  هي جلوسه حيث انتهى به املجلس..
وذلك من تواضعه  ..فلم يكن خيص بمجلس خاص ..فقد ورد يف احلديث( :كان رسول
اهلل  إذا انتهى به املجلس جلس حيث انتهى به املجلس ،ويأمر بذلك النبي )1()

قال الرجل :فام كان  يفعل إن قام من ملسه؟
قال الصاحلي :كان رسول اهلل  خيتم جلسته مع أصحابه بالدعاء ..ففي احلديث :ما
كان رسول اهلل  يقوم من ملسه حتى يدعو هبؤالء الدعوات ألصحابه( :اللهم اقسم لنا من
خشيتك ما حيول بيننا وبي معاصيك ،ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ،ومن اليقي ما ُّيون علينا
مصيبات الدنيا ،ومتعنا بأسامعنا وبأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا ،واجعله الوارث منا ،واجعل ثأرنا
عىل من ظلمنا ،وانرصنا عىل من عادانا ،وال جتعل مصيبتنا يف ديننا ،وال جتعل الدنيا أكرب مهنا ،وال
مبلغ علمنا ،وال تسلط علينا من ال يرمحنا)()2

وروي أن جربيل  علم النبي  إذا قام من ملسه أن يقول( :سبحانك اللهم
وبحمدك أشهد أال إله إال أنت ،أستغفرك ،وأتوب إليك) ،فقال رجل :يا رسول اهلل إنك تقول
قوال ما كنت تقوله فيام مىض؟ أكفارة ملا يكون يف املجلس؟ فقال ( :كلامت علمنيهن جربيل
كفارات خلطايا املجلس)()3

حديثه:
قال رجل من اجلمع :حدثتنا عن مالسه ..فحدثنا عن حديثه ،فال حتلو املجالس إال

( )1رواه أبو نعيم.
( )2رواه الرتمذي وحسنه وابن السني واحلاكم.
( )3رواه ابن أِّب شيبة وأبو داود ،والنسائي واحلاكم ،وابن مردويه والطرباين برجال ثقات.
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باألحاديث.
قال الصاحلي :لقد كان رسول اهلل  أفصح خلق اهلل وأعذهبم كالما وأرسعهم أداء،
وأحالهم منطقا ،حتى كان كالمه يأخذ بالقلوب ،وينعش األرواح.
قال الرجل :لقد رغبتنا فيه ..فحدثنا باألحاديث التي وردت يف صفته.
قال الصاحلي :لقد اتفقت مجيع األحاديث عىل هذا ..فعن عيل قال :ما بعث اهلل تعاىل نبيا
قط إال بعثه صبيح الوجه كريم احلسن حسن الصوت ،إن نبيكم كان صبيح الوجه كريم احلسب
حسن الصوت(.)1
وكان من سنته  يف الكالم أن يرسله واضحا مفصال ،ال حيتاج املستمع إىل عناء يف
سامعه أو فهمه وفعن جابر

قال( :كان كالم رسول اهلل  ترتيال()2ـ أو ترسيال( )3ـ)()4

وكان من سنته  أن يكرر الكالم ـ إذا اقتىض املقام ذلك ـ حتى يعقل عنه ..فعن ابن
عباس

قال( :كان رسول اهلل  إذا حتدث باحلديث ،أو سئل عنه كرره ثالثا ليفهم عنه)()5

وكان  تأليفا لقلوب مستمعيه جيمع بي حديثه وابتسامته ..فعن أِّب الدرداء قال( :ما
رأيت رسول اهلل  يتحدث حديثا إال وهو يتبسم يف حديثه)()6

وعن ابن عباس

قال( :كان رسول اهلل  إذا تكلم يرى كالنور من بي ثناياه)()7

وكان  ال يتكلم إال عند احلاجة ..فعن هند بن أِّب هالة قال( :كان رسول اهلل  ال

( )1رواه ابن عساكر.
( )2الرتتيل :التأين.
( )3الرتسيل :اهلنة والرفق والتأين.
( )4رواه أبو داود ،وابن سعد.
( )5رواه أبو سعد النيسابوري يف رشف النبي .
( )6رواه أبو بكر بن أِّب خيثمة.
( )7رواه البخاري.
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يتكلم يف غري حاجة ،طويل السكت( ،)1يفتتح الكالم ،وخيتتمه بأشداقه( ،)2ويتكلم بجوامع
الكلم( ،)3فصال ال فضول فيه ،وال تقصري)()4

وعن أم معبد قالت( :كان رسول اهلل  إذا صمت فعليه الوقار ،وإذا تكلم سامه وعاله
البهاء ،كان حسن املنطق)()5

قال الرجل :فهل تكلم رسول اهلل  بغري العربية؟
قال الصاحلي :ل يكن قوم رسول اهلل  يتكلمون إال بالعربية ..فلذلك كان  يتحدث
ول ِإ هال ِب ِلس ِ
إليهم بلساهنم ،كام قال تعاىل ﴿:وما أرس ْلنا ِم ْن رس ٍ
هلل م ْن
ان ق ْو ِم ِه لِ ُيب ِّي هلُ ْم ف ُي ِض ُّل ا هُ
ُ
ْ
يشاء وُّي ِدي من يشاء و ُهو ا ْلع ِزيزُ ْ ِ
يم﴾ (ابراهيم)4:
احلك ُ
ْ ُ
ُ ْ
إشاراته:
قال رجل آخر :لقد رأينا رسول اهلل  يف بعض أحاديثه يستعمل اإلشارة ..فحدثنا بام
ورد يف ذلك ..وما رسه؟
قال الصاحلي :لقد عرفنا أن من سنة رسول اهلل  إلقاء الكالم واضحا مفهوما حتى
يستفيد السامع منه فائدة تامة..
قال الرجل :ذلك صحيح ..فال دور للكالم إال هذا ..وال خري يف كالم يساء فهمه ..وال
خري يف كالم يصعب فهمه.

( )1السكت :السكون.
( )2أراد هند هبذا أنه  كان رحب الشدقي ،أما ما جاء عنه  يف املتشدقي ،فإنه أراد به الذين يتشدقون إذا
تكلموا ،فيميلون أشداقهم يمينا وشامال ،ويتنطعون يف القول..
( )3جوامع الكلم :القليلة األلفاظ ،الكثرية املعاين ،مجع جامعة :وهي اللفظة اجلامعة للمعاين ،ال فضول فيه ،والفضول
من الكالم ما زاد عىل احلاجة وفضل ،ولذلك عطف وال تقصري.
( )4رواه الرتمذي وأبو الشيخ والبيهقي.
( )5رواه احلارث بن أِّب أسامة والبيهقي.
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قال الصاحلي :ولذلك كان  ـ أحيانا ،وألجل توضيح املراد من الكالم ،أو ألجل تبيي
قيمته وخطره ـ يستعمل اإلشارة.
ومما ورد يف ذلك حتريكه يده حي يتكلم أو يتعجب ..فعن هند بن أِّب هالة قال( :كان
رسول اهلل  إذا أشار أشار بكفه كلها ،وإذا تعجب قلبها ،وإذا حتدث اتصل هبا ،ورضب براحته
اليمنى بطن إهبامه اليرسى)()1

وكان ربام سبح عند التعجب ..فعن أم سلمة قالت :استيقظ رسول اهلل  فقال:
((سبحان اهلل ماذا أنزل من اخلزائن؟ وماذا أنزل من الفتن؟ من يوقظ صواحب احلجر ـ يريد به
أزواجه ـ

حتى يصلي؟ رب كاسية يف الدنيا عارية يف اآلخرة)()2

وكان ـ أحيانا ـ ينكش األرض بعود ..فعن عيل قال :كنا مع رسول اهلل  يف جنازة فجعل
ينكش األرض بعود ،فقال( :ليس منكم من أحد إال وقد فرغ من مقره يف اجلنة أو النار) ،فقالوا:
ن أعْ طى واتهقى﴾ (الليل)3()5:
أفال نتكل؟ قال( :اعملوا فكل ميرس ملا خلق له ﴿:فأما م ْ

ه

وكان ربام مسح األرض بيده ..فعن أِّب قتادة قال :سمعت رسول اهلل  يقول( :من
كذب عيل فليشهد بجنبيه مضجعا من النار) وجعل رسول اهلل  يقول ذلك ،ويمسح األرض
بيده(.)4
وكان ربام أشار بأصبعيه السبابة والوسطى ..فعن مجع من الصحابة أن رسول اهلل 
قال(( :بعثت أنا والساعة مجيعا كهاتي ويف لفظ كهذه من هذه) ،ومجع بي السبابة والوسطى،
وأشار هبام( ،وإن كادت تسبقني)()5

( )1رواه الرتمذي يف الشامئل وابن سعد ،والبيهقي ،ويف رواية :يُضب بإهبامه اليمنى باطن راحته اليرسى.
( )2رواه البخاري.
( )3رواه البخاري ،ويف لفظ :بي املاء والطي.
( )4رواه البخاري.
( )5رواه الطرباين وأمحد.
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وكان ربام شبك أصابعه ..فعن سهل بن سعد الساعدي قال :خرج علينا رسول اهلل 
يوما فقال( :كيف ترون إذا أخرجتم يف زمان حثالة من الناس قد مرجت عهودهم ونذورهم
فاشتبكوا فكانوا هكذا؟) وشبك بي أصابعه ،قالوا :اهلل ورسوله أعلم ،قال(( :تأخذون ما
تعرفون ،وتدعون ما تنكرون ،ويقبل أحدكم عىل خاصة نفسه ،ويذر أمر العامة؟)()1

وعن ابن مسعود قال :قال رسول اهلل ( :أي املؤمني أحلم؟) قلت :اهلل ورسوله أعلم،
قال( :إذا اختلفوا ـ وشبك بي أصابعه ـ وأبرهم أبرصهم باحلق ،وإن كان يف عمله تقصري ،وإن
كان يزحف زحفا)()2

تبسمه ومزاحه:
قال رجل من اجلمع ،وقد كان أظرفهم وألينهم ،ول تكن االبتسامة تغادر فمه :يا
صاحبنا ..يا من رشفه اهلل بحفظ سنة رسول اهلل  ..أنت تعرف طبعي ،وما جبلت عليه من
الفكاهة ..وقد رأيت من الناس من يعاتبني يف ذلك ،وهم يستدلون لذلك بام ورد يف املواعظ من
فضل البكاء..
قال الصاحلي :للبكاء حمله ،وللضحك حمله ..وما خلق اهلل لنا الضحك إال لنضحك..
لقد قال اهلل تعاىل يذكر ذلك ﴿:وأ هن ُه ُهو أ ْضحك وأ ْبكى﴾ (لنجم)43:
قال الرجل :هم ال جيادلونني يف ذلك ..ولكنهم يعتربون حايل حال القارصين ،ال حال
العارفي العابدين الزاهدين الورعي.
قال الصاحلي :لقد كان رسول اهلل  سيد العارفي العابدين الزاهدين الورعي ومع
ذلك كان أكثر الناس تبسام ..لقد حدث احلارث بن جزء قال :ما رأيت أحدا أكثر تبسام من رسول

( )1رواه الطرباين.
( )2رواه ابن عساكر.
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اهلل .)1( 
وعن أم الدرداء قالت :كان أبو الدرداء ال حيدث بحديث إال تبسم فيه ،فقلت :إين أخشى
أن حيمقك الناس ،فقال :كان رسول اهلل  ال حيدث بحديث إال تبسم(.)2
قال رجل من اجلمع :نحن ال ننكر عليه التبسم ..ولكنا ننكر عليه الضحك ..فام كانت
سنة النبي  جتاوز التبسم ،وقد حدث هند بن أِّب هالة قال :كان جل ضحك رسول اهلل 
التبسم ويفرت عن مثل حب الغامم(.)3
قال الصاحلي :لقد وصف ما رآه أو وصف الغالب من أحوال النبي  ..وقد وصف
غريه أن النبي  كان يضحك أحيانا كام نضحك(..)4
ومن ذلك ما حدث به أبو ذر عن رسول اهلل  قال( :إين ألعلم أول رجل يدخل اجلنة،
وآخر رجل خيرج من النار ،يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال :أعرضوا عليه صغار ذنوبه ،وخيبأ عنه
كبارها ،فيقال له :عملت كذا وكذا ،وهو يقر ،ال ينكر ،وهو يشفق من كبارها ،فيقال :أعطوه
مكان كل سيئة عملها حسنة ،قال :فيقول أي رب ،إن يل ذنوبا ما أراها ههنا) ،قال أبو ذر :فلقد

( )1رواه الرتمذي  -وصححه  -وابن سعد ،ويف رواية ما كان ضحك رسول اهلل  إال تبسام.
( )2رواه أمحد.
( )3رواه الرتمذي والبيهقي.
( )4قال أبو احلسن بن الضحاك رمحه اهلل تعاىل :صحت األخبار ،وتظاهرت ،بضحك رسول اهلل  بغري موطن،
حتى تبدو نواجذه ،وثبت عنه  أنه كان ال يضحك إال تبسام ،ويمكن اجلمع بينهام بأن يقال :إن التبسم كان األغلب عليه،
فيمكن أن يكون الناقل عنه أنه كان ال يضحك إال متبسام ل يشاهد من النبي  غري ما أخرب عنه ،ويكون من روى أنه ضحك،
حتى بدت نواجذه قد شاهد ذلك يف وقت ما فنقل ما شاهد ،فال اختالف بينهام ،الختالف املواطن واألوقات ويمكن أن يكون

يف ابتداء أمره كان يضحك حتى تبدو نواجذه يف األوقات النادرة ،وكان آخر أمره ال يضحك إال متبسام ،وقد وردت عنه 
أحاديث تدل عىل ذلك ،ويمكن أن يكون من روى عنه أنه كان ال يضحك إال متبسام شاهد ضحكه ،حتى بدت نواجذه نادرا،
فأخرب عن األكثر ،وغلبته عىل القليل النادر.
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رأيت رسول اهلل  ضحك ،حتى بدت نواجذه)()1

قال الرجل :هذا تبسمه وضحكه ..فحدثنا عن مزاحة وفكاهته.
قال الصاحلي :لقد ذكر رسول اهلل  هذه الصفة فيه ..وأخرب أهنا مقيدة بالصدق ..فقد
كان النبي  يمزح ،وال يقول إال صدقا ،فقد قال رسول اهلل ( :إين ألمزح ،وال أقول إال
حقا)()2

هيبته:
قال رجل من اجلمع :أل يؤثر ذلك يف هيبته  ..فإن عهدنا سقوط الوقار ممن يامزح
الناس ،ويكثر من التبسم هلم؟
قال الصاحلي :كلهم يمكن أن يكون كذلك إال رسول اهلل  ..فوقاره من معرفته بربه
وصلته به ..وهي ال يمكن أن يؤثر فيها يشء.
سكت قليال ،ثم قال :ما دمت قد ذكرت ذلك ،فسأحدثك عن مبلغ اهليبة والوقار
والتعظيم التي كانت لرسول اهلل  من أصحابه وأعدائه عىل حد سواء..
لقد ذكرت أم معبد صفته  ،فقالت( :إن صمت فعليه الوقار ،وإن تكلم سامه وعاله
البهاء ،له رفقاء حيفون به ،إن قال أنصتوا لقوله ،وإن أمر ابتدروا إىل أمره ،حمفود حمشود ال عابس
وال معتد)()3
وعن هند بن أِّب هالة قال( :كان رسول اهلل  فخام مفخام) ()4

وعن عيل قال :من رأى رسول اهلل  بدُّية هابه ،ومن خالطه معرفة أحبه(.)5
( )1رواه أبو بكر بن أِّب شيبة.
( )2رواه الطرباين يف الكبري ،قال الذهبي :إسناده قريب من احلسن ،ورواه اخلطيب عن أنس.
( )3رواه البيهقي.
( )4رواه البيهقي.
( )5رواه الرتمذي يف الشامئل.
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وعنه قال :كان رسول اهلل  ليس بالطويل ،وال بالقصري ،من رآه هابه :أي أكربه
وعظمه(.)1
وعن ابن مسعود أن رسول اهلل  قد ألقيت عليه املهابة(.)2
وعن سلامن أنه كان يف عصابة يذكرون اهلل تعاىل ،فمر هبم رسول اهلل  فقام بعضهم،
فجاء نحوهم قاصدا ،حتى دنا منهم ،فكلفوا عن احلديث إعظاما لرسول اهلل .)3( 
وكان رسول اهلل  يباسط من الحظ منه ذلك ،وخيفف عنه ،فعن قيلة بنت خمرمة قالت:
ملا رأيت رسول اهلل  متخشعا يف اجللسة أرعدت من الفرق ،فقال جليسه :يا رسول اهلل أرعدت
املسكينة ،فقال رسول اهلل  ـ ول ينظر إىل ،وأنا عند ظهره ـ( :يا مسكينة ،عليك بالسكينة) ،فلام
قاهلا رسول اهلل  أذهب اهلل تعاىل ما دخل قلبي من الرعب(.)4
وعن قيس بن أِّب حازم ،أن رجال أتى رسول اهلل  ،فقام بي يديه ،فأخذه من الرعدة
شئ فقال رسول اهلل ( :هون عليك ،فإين لست ملكا ،إنام أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل
القديد)()5

غضبه:
قال رجل من اجلمع :أنت تعلم يا صاحبي ما يف طبعي من احلدة ..وإين أخشى أن أكون
مبتدعا بذلك ..فقد ذكرت أن سنة رسول اهلل  هي االبتسامة واملزاح واملداعبة.
قال الصاحلي :أبرش ..فإنك إذا وضعت حدتك وغضبك يف موضعها الصحيح كنت
مستنا بسنة من سنن رسول اهلل  وهي الغضب للحق..
( )1رواه قاسم بن ثابت.
( )2رواه البخاري ومسلم.
( )3رواه احلاكم ،وصححه الذهبي ،وأقره.
( )4رواه ابن سعد ،وابن جرير.
( )5رواه ابن سعد.
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قال الرجل :كيف تقول ذلك ..وقد حدثتنا عن لطفه  وسامحته ولينه.
ابتسم الصاحلي ،وقال :الكامل من الرجال هو من:
يتلقى الندى بوجه صبيح وصدور القنا بوجه وقاح
فبهذا وذا تتم املعايل

طرق اجلد غري طرق املزاح

لقد كان رسول اهلل هينا لينا ،ولكنه كان حديدا شديدا إذا انتهكت حمارم اهلل (.)1
قال الرجل :فكيف كان يظهر غضبه  ..فإن بعضنا إذا غضب ل تطقه الدنيا ،ول يطقها.
قال الصاحلي :ذلك هو اجلهول ..أما حممد  ..فلم يكن يظهر غضبه إال عىل وجهه..
لقد كان وجهه كاملرآة الصافية التي يبدو عليها رسوره وغضبه ،ورضاه وسخطه..
لقد وصفت أم سلمة غضبه ،فقالت :كان رسول اهلل  إذا غضب امحر وجهه(.)2
ووصفه هند بن أِّب هالة فقال :كان رسول اهلل  واسع اجلبيني ،أزج احلواجب ،يف غري
قرن ،بينهام عرق يدره الغضب ،إذا غضب أعرض وأشاح ،وإذا فرح غض طرفه(.)3
***
ظلت اجلامعة تسأل الصاحلي إىل أن أذن العرص ،حينها ابتدر بعض أفراد اجلامعة مرسعا،
يريد االنرصاف ،فنظر إليهم الصاحلي مبتسام ،وقال :أل تنسوا شيئا؟
أخذوا ينظرون يف أماكنهم ،ثم قالوا :ال ..ل ننس شيئا ..فنحن ل نحُض معنا شيئا حتى
ننساه.
ابتسم ،وقال :ربام ل حتُضوا ..ولكنكم أخذتم ..فال تنسوا ما أخذمتوه.
قالوا :أجل ..لقد أخذنا الكثري ..فبورك فيك..

( )1رواه الرتمذي.
( )2رواه أبو الشيخ.
( )3رواه البيهقي.
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قال :إن رسول اهلل  هو قدوتنا وأسوتنا الذي به نقتدي ،وال خري يف أن نحفظ سنته،
ثم نضيعها.
قالوا :فام الذي نسيناه منها؟
قال :بم كان خيتم رسول اهلل  مالسه؟
قال رجل منهم :بورك فيك ..لقد كدنا نغفل عن تلك السنة العظيمة ..نعم ..لقد حدثتنا
أن رسول اهلل  كان إذا جلس ملسا أو صىل تكلم بكلامت (إن تكلم بخري كان طابعا عليهن
إىل يوم القيامة ،وإن تكلم برش كان كفارة له ،سبحانك اللهم وبحمدك ،ال إله إال أنت ،أستغفرك،
وأتوب إليك)()1

قالت اجلامعة مجيعا بعدها :سبحانك اللهم وبحمدك ،ال إله إال أنت ،أستغفرك ،وأتوب
إليك.
ثم خرجوا إىل املسجد ،وخرجت معهم ..وقد كان هلم من األخالق واألدب ما جعلني
أشعر بأن العالقات التي أسسها حممد  ال يوجد يف الدنيا ما يشبهها أو يقرتب منها ،فهي
عالقات يف اهلل وباهلل ومن اهلل ..وما عقده اهلل ال يمكن أن حيله البرش(.)2
لباسه:
بعد أن خرجنا من املسجد ،قال يل الصاحلي :سأذهب بك إىل سوق من أعرق أسواق
دمشق ،وأكثرها مجاال ،وأوفرها بركات..
قلت :أنت تعرف أين لست سائحا ،وال تاجرا ..فلذلك ال رغبة يل فيام يطلبه السواح ،وال
فيام هتفو إليه عيون التجار ..أنا يل مطلب واحد هو البحث عن اإلنسان الكامل.
قال :واإلنسان الكامل قد جتده يف السوق ..إن ربك أعظم من أن حيرم السوق من عباده
( )1رواه حممد بن حييى بن أِّب عمر برجال ثقات وابن أِّب الدنيا والنسائي.
( )2سنرى التفاصيل الكثرية املرتبطة بالسالم االجتامعي يف اإلسالم يف رسالة (سالم للعاملي) من هذه السلسلة.

511

الكمل..
قلت :صدقت ..لقد التقيت يف يوم من األيام يف سوق من أسواق بغداد وارثا ال تزال
ذكراه عالقة يف ذهني..
قال :ذلك الذي علمك الورع..
قلت :لكأين بك تعرفه.
قال :تقصد برشا ..إن برشا هو وارث من ورثة الورع النبوي.
قلت :اعذرين ..لقد نسيت أنك متوسم..
قال :فلذلك أردت أن أذهب بك إىل هذا السوق ..فاإلنسان الكامل حيتاج إىل لباس
يلبسه ،وآداب يتحىل هبا حي يلبسه.
رست مع الصاحلي إىل ذلك السوق الذي حدثني عنه ..فرأيته سوقا يف منتهى اجلامل
والتناسق ..وقد كانت روائح الورع تفوح منه كام كانت تفوح يف ذلك السوق من أسواق بغداد.
وقد كانت ذلك السوق ـ عىل ما يبدو منه ـ خمتص يف اللباس العرِّب القديم ..فلم أر فيه أي
لباس من األلبسة التي تستعمل هذه األيام.
سألت الصاحلي ،وقلت :أهذا السوق يعادي احلداثة؟
قال :وكيف عرفت ذلك؟
قلت :أرى كل الثياب املعروضة هنا من النوع العتيق الذي نفر منه الكثري من املعارصين..
بل أنت نفسك ال أراك تلبسه.
قال :احلداثة ال ترتبط باللباس ..واحلداثة ال يمكن اعتبارها قيمة حترتم هبا األشياء أو
حتتقر ..فاإلنسان هو اإلنسان قديام أو حديثا ..يف القديم كان األولياء واألشقياء ،ويف احلديث
كذلك ..وال يمكن يف موازين العدل اإلهلية أن يميز الناس عىل أساس أعصارهم.
قلت :أسلم لك هبذا ..ولكن هناك شيئا يف عرصنا يسمى (املوضة) وعىل أساس يرمى
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اجلديد الذي ل يلبس بحجة أن الزمان جتاوزه.
قال :لقد ذكر رسول اهلل  ذلك ،فقال( :تعس عبد الدينار ،وعبد الدرهم ،وعبد
اخلميصة ،إن أعطي ريض ،وإن ل يعط سخط ،تعس وانتكس ،وإذا شيك( ،)1فال انتقش()3()2

إن هذا احلديث الرشيف يدعو اإلنسانية مجيعا ألن تتحرر من ربقة العبودية التي يضعها
فيها جتار األزياء ..أولئك الذين خيرتعون كل يوما لباسا ليستعبدوا البرش من خالله.
قلت :أيصل األمر إىل درجة االستعباد؟
ربت عىل كتفي رجل ،وقال :أجل ..اإلنسان الكامل املحرر هو الذي أعتق من غري اهلل
تعاىل ،فصار حر ًا مطلق ًا ،فإذا تقدمت هذه احلرية صار القلب فارغ ًا ،فحلت فيه العبودية هلل
فتشغله باهلل وبمحبته ،وتقيد باطنه وظاهره بطاعته ،فال يكون له مراد إال اهلل تعاىل ،ثم يتجاوز
هذا إىل مقام أسمى منه يسمى (احلرية) ،وهو أن يعتق أيض ًا عن إرادته هلل من حيث هو ،بل يقنع
بام يريد اهلل له من تقريب أو إبعاد فتفنى إرادته يف إرادة اهلل تعاىل ،وهذا عبد عتق عن غري اهلل فصار
حر ًا ،ثم عاد وعتق عن نفسه فصار حر ًا ،وصار مفقود ًا لنفسه موجود ًا لسيده ومواله ،إن حركه
حترك وإن سكنه سكن ،وإن ابتاله ريض ،ل يبق فيه متسع لطلب والتامس واعرتاض ،بل هو بي
يدي اهلل كامليت بي يدي الغاسل(..)4
قاطعه الصاحلي ،وقال :رويدك يا أخي ..فأنت تتحدث عن مقامات عالية ال طاقة لنا هبا.
قال الرجل :ولن يكمل اإلنسان إال هبا ..ولن يكون وارثا إال بالتحقق هبا.
قلت :من أنت؟ ..لكأين بك أحد الورثة.
قال الرجل :أنا مثلك أجول يف بالد اهلل بحثا عن أهل اهلل من الذين ترشفوا بالسري عىل
( )1أي أصابته شوكة أو بلية عظيمة كناية بالشوكة عنها.
( )2أي فال أزيلت عنه.
( )3رواه البخاري وابن ماجة.
( )4هذا النص منقول بترصف من (اإلحياء)388/4:
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قدم حممد .
قلت :فام الذي جاء بك إىل هذه السوق؟
قال :لقد حدثني عنها بعض الورثة ،فذكر يل حني الورثة إىل التحيل باحللة التي كان عليها
رسول اهلل  ..فلذلك يقصدون هذه السوق املختصة فيها ..فأنا آِت كل حي أللتقي هبم،
وأترشف باالستفادة من أنوارهم ..فهم املرائي التي تعكس أشعة شمس حممد .
قال ذلك ،ثم انرصف مرسعا ،وكأنه يبحث عن يشء خاف أن يضيع منه.
دخلنا إىل حمل من املحال ،كان يعرض أنواعا رائعة من الثياب ..ورأيت صاحبه حيدث
رجال ،ويقول :لقد كان رسول اهلل  حيب القميص..
قال الرجل :أعلم هذا ..وأنا ل آتك ألجل هذا ..وإنام أتيتك لتحدثني األحاديث الواردة
فيه ،فال حيلو يل لبس القميص إال بتذكر ذلك العظيم الذي لبسه.
قال التاجر :لقد حدث ابن عباس أن رسول اهلل  لبس قميصا وكان فوق الكعبي(،)1
وكان كمه إىل األصابع(.)2
وعنه قال :كان رسول اهلل  يلبس قميصا قصري اليدين والطول(.)3
وعنه أن رسول اهلل  لبس قميصا ،وكان كامه مع األصابع(.)4
قال الرجل :سأشرتي هذا القميص ..فهل هناك غريه من األلبسة التي وردت فيها اآلثار
عن النبي ؟
قال التاجر :هناك اجلبة ..لقد وردت النصوص يف احلديث عنها.
قال الرجل :أرنيها.
( )1الكعب :هو العظم اخلارج آخر الساق.
( )2رواه احلاكم وصححه ،ولفظ أِّب الشيخ يلبس قميصا فوق الكعبي ،مستوى الكمي بأطراف األصابع.
( )3رواه ابن ماجه ،وابن سعد ،وابن عساكر.
( )4رواه ابن عدي.
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قال التاجر :هناك نوعان ،وكالمها ورد ذكره يف النصوص.
قال الرجل :أرين األوىل.
أراه التاجر جبة ،وقال :هذه جبة رومية ..لقد ورد ذكرها يف حديث البن عمر قال :رأيت
أبا القاسم  وعليه جبة شامية ضيقة الكمي(.)1
قال الرجل :ضعها يل يف القفة ..أرين اجلبة األخرى.
أخذ التاجر جبة أخرى ،وقال :هذه جبة من النوع الثاين ..هي جبة غري رومية ..لقد ورد
ذكرها يف حديث لسهل بن سعد قال :تويف رسول اهلل  وله جبة صوف يف احلياكة(.)2
وعنه قال :كان لرسول اهلل  جبة صوف أنامر فلبسها ،فام أعجب بثوب ما أعجب به،
فجعل يمسه بيده ويقول( :انظروا ما أحسنه!) ويف القوم أعراِّب فقال( :يا رسول اهلل هبها يل،
فخلعها ،فدفعها يف يده(.)3
وعن جابر :أن راهبا أهدى لرسول اهلل  جبة سندس فلبسها رسول اهلل  ،ثم أتى
البيت فوضعها ،وأحسن بوفد ،فأمر عمر أن يلبسها لقدوم الوفد فقال( :ال يصلح لنا لباسها يف
الدنيا ،وتصلح لنا يف األخرة) ..احلديث(.)4
قال الرجل :ضعها يل يف القفة ..أرين ثوبا آخر من الثياب التي كان يلبسها حبيبي .
جلب التاجر مموعة ثياب ،وقال :هذه احللة( )5مفصلة عىل اهليئة التي فصلت عليها
احللة التي كان يلبسها رسول اهلل .
قال الرجل :فهل وردت اآلثار التي تذكرها؟
( )1رواه ابن سعد.
( )2رواه أبو داود الطياليس.
( )3رواه أبو الشيخ.
( )4رواه أمحد بسند جيد.
( )5احللة :إزار ورداء برد أو غريه ،وال تكون حلة إال من ثوبي ،أو ثوب له بطانة.
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قال التاجر :أجل ..ولوال ذلك ما استطعنا تفصيلها هبذه الكيفية.
قال الرجل :فهلم حدثني هبا ..فام أشوقني لألحاديث املزينة بذكر رسول اهلل .
قال التاجر :لقد حدث ابن عباس قال :لقد رأيت عىل رسول اهلل  أحسن ما يكون من
احللل(.)1
قال الرجل :ضعها يل يف القفة ..أرين ثوبا آخر من الثياب التي كان يلبسها طبيب القلوب
.
أرسع التاجر ،وجلب ثوبا آخر ،وقال :هذه ملحفة ..وقد كان  يلبسها أحيانا.
قال الرجل :فحدثني باألحاديث التي وردت فيها ..فال حتلو األشياء إال بذكره.
قال التاجر :حدث ابن عباس قال :خرج رسول اهلل  وعليه ملحفة متغطيا هبا عىل
منكبيه ،وعليه عاممة دمهاء(.)2
قال الرجل :ضعها يل يف القفة ..وأرين ثوبا آخر من الثياب التي كان يلبسها نور برصي
.
أرسع التاجر ،وجلب ثوبا آخر ،وقال :هذا اإلزار ..وهو مفصل عىل حسب اإلزار الذي
كان يرتديه رسول اهلل .
قال الرجل بلهفة :فحدثني باألحاديث الواردة يف ذلك..
قال التاجر :لقد حدث ابن عباس فذكر أن رسول اهلل  أرخي مقدم إزاره حتى تقع
حاشيتاه ،ويرفع اإلزار مما وراءه(.)3
وعن جابر بن عبد اهلل قال :دخل جرير بن عبد اهلل البجيل عىل رسول اهلل  وعنده

( )1رواه أبو داود ،ورواه بقي بن خملد بلفظ :أحسن ما يكون من اليمنية.
( )2رواه البخاري.
( )3رواه ابن سعد.
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أصحابه ،فظل كل رجل بمجلسه ،فأخذ رسول اهلل  رداءه ،فألقاه إليه ،فتلقاه بنحره ووجهه
فقبله ،ووضعه عىل عينيه ،وقال :أكرمك اهلل يا رسول اهلل(.)1
قال الرجل :ضعه يف القفة ..وأتني بثوب آخر من ثياب حبيبي .
أرسع التاجر ،وأحُض ثوبا آخر ،وقال :هذه بردة مفصلة بحسب الربدة التي كان يلبسها
رسول اهلل .
قال الرجل :فحدثني باألحاديث الواردة يف ذلك..
قال التاجر :لقد حدث سهل بن سعد قال :جاءت امرأة إىل رسول اهلل  بربدة ،قال
سهل :هل تدرون ما الربدة؟ قالوا :نعم ،هي الشملة ،منسوج يف حاشيتها ،قالت :يا رسول اهلل
إين نسجت هذه بيدي أكسوكها ،فأخذها رسول اهلل  حمتاجا إليها ،فخرج إلينا ،وإهنا إلزاره،
فطلبها رجل من القوم فقال( :يا رسول اهلل أكسنيها) ..احلديث(.)2
قال الرجل :ضعها يل يف القفة ..وأرين ثوبا آخر من الثياب التي كان يلبسها سيد األنبياء
.
أرسع التاجر ،وجلب ثوبا آخر ،وقال :هذه شملة( ..)3وهي مفصلة عىل حسب الشملة
التي كان يرتدُّيا رسول اهلل .
قال الرجل بلهفة :فحدثني باألحاديث الواردة يف ذلك..
قال التاجر :لقد حدث جابر قال :رأيت رسول اهلل  وهو حمتب بشملة ،قد رقع هدهبا
عىل قدميه(.)4
قال الرجل :ضعها يل يف القفة ..وأرين ثوبا آخر من الثياب التي كان يلبسها أعرف
( )1رواه احلاكم.
( )2رواه البخاري ،وأبو داود ،والنسائي ،وأبو بكر اإلسامعييل.
( )3الشملة :كساء أصفر من القطيفة يتشح هبا.
( )4رواه أبو داود.
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العارفي باهلل .
أتى الرجل بمجموعة ثياب ،وقال :هذه مموعة ثياب وردت النصوص بذكرها.
قال التاجر :فحدثني باألحاديث الواردة فيها.
قال الرجل :أوهلا هذه النمرة( ..)1وقد حدث حديثها عن سهل بن سعد قال( :حيكت
لرسول اهلل  حلة من أنامر من صوف أسود ،وجعل هلا ذؤابتان من صوف أبيض ،فخرج
رسول اهلل  إىل املجلس وهي عليه ،فُضب عىل فخذه وقال( :أال ترون ما أحسن هذه احللة!)
فقال أعراِّب :يا رسول اهلل ألبسني هذه احللة ،وكان رسول اهلل  إذا سئل شيئا ل يقل لشئ يسأله
ال قال( :نعم) ،فدعا بقطريتي فلبسهام ،وأعطى األعراِّب احللة ،وأمر بمثلها حتاك ،فامت رسول
اهلل  وهي يف احلياكة(.)2
وهذه احلربة ..وقد ورد ذكرها يف احلديث( :كان أحب الثياب إىل رسول اهلل  أن
يلبسها احلربة)()3

قال الرجل :ضعها مجيعا يف القفة ..وبورك فيك ..واطلب ما شئت من مال ،فام أهون
املال أمام مالبس تذكرين باحلبيب.
قال ذلك بشوق عظيم أثر يف تأثريا كبريا ،فسألت الصاحلي عن حكاية هذا الرجل،
فابتسم ،وقال :أل تسمع بقول الشاعر:
أقبل ذا اجلدار وذا اجلدارا

أمر عىل الديار ديار ليىل

وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديارا
قلت :بىل ..وقد سمعت اآلخر يقول:

( )1النمرة :بردة من صوف يلبسها األعراب.
( )2رواه الطرباين برجال ثقات عن زمعة بن صالح ،وأبو نعيم ،وابن عساكر.
( )3رواه مسلم وابن عساكر.
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فيا ساكني أكتاف دجلة كلكم إىل القلب من أجل احلبيب حبيب
قال :فهذا خري معرب عن حال هذا الرجل ..فهو رجل متيم يف حب حبيبه  ،قد أفناه
حبه عن كل يشء ..فهو ال يرى الدنيا إال بمنظار حبيبه.
قلت :إين أرى السعادة تبدو يف عينيه ،ويف مجيع مالحمه.
قال :وحق له أن يسعد ..فمن ظفر بحب كهذا احلب ،فلن ينال إال السعادة يف الدنيا
واآلخرة.
قلت :إن من قومي من يسخر من هذا ومثله ..إهنم يعتربوهنم ـ بسلوكهم هذا ـ رجعيي.
ابتسم ،وقال :ما من إنسان إال وحيب يف فرتة من فرتات حياته أن يكون رجعيا.
قلت :كيف ذلك؟
قال :أليس الشيخ يود أن يرجع إىل زمان شبابه؟
قلت :بىل..
قال :فزمان شباب هؤالء هو زمن النبوة ..وهم يعتربون ابتعادهم عنه هرما وشيخوخة
تنفر نفوسهم منها.
سكت قليال ،ثم قال :هل يسخر قومك من الشباب الذي يقلد املغني واملمثلي
والالعبي؟
قلت :هل ال يفعلون ذلك ..بل إن أمثال أولئك يفعلون العجائب ،ومع ذلك ال
ينتقدوهنم.
قال :فإن عدت إليهم ،فأخربهم بقوله ( :يبرص أحدكم القذاة يف عي أخيه وينسى
اجلذع يف عينه)()1

قلت :لدُّيم مثله عن املسيح ..ولكنهم ال يقرؤون ،وال يسمعون.
( )1رواه ا ْب ُن ِح هبان.
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قال :من ل يتعلم القدرة عىل القراءة ،فليتعلم القدرة عىل السكوت ،فال خري فيمن يتكلم
فيام ال يعلم.
قلت :اسمح يل أن أسألك عن بعض األمور ..ولست أدري هل يصح يل أن أسأهلا يف
هذا السوق أم ال.
قال :سل ما بدا لك.
قلت :لقد روى هذا التاجر يف أحاديثه أن النبي  كان يلبس الثياب القصرية ..وهي قد
ال تتناسب مع بعض البيئات ..وسمعت أنه حذر من الثياب الطويلة ،وهي رضورية يف بيئات
أخرى.
ابتسم ،وقال :وكيف ترى ثياِّب؟
قلت :أراها طويلة ..فهل أنت مقرص يف هذه السنة؟
قال :ليست السنة يف طول الثياب وال يف قرصها ..السنة يف التواضع والرتفع عىل اخليالء
والزهو ..تلك هي السنة ..أما طول الثياب وقرصها ،فلكل أحد ما اختار من الثياب ،والنبي 
أرفع من أن يصف للناس ما يلبسون.
قلت :ولكني أرى األحاديث الصحيحة تصف ذلك ،ففي احلديث الصحيح( :ما أسفل
من الكعبي من اإلزار ففي النار)( ،)1ويف حديث آخر( :إزرة املؤمن إىل عضلة ساقه ثم إىل نصف
ساقه ثم إىل كعبيه وما حتت الكعبي من اإلزار ففي النار)()2

قال :إن هذه األحاديث حتمل عىل أحاديث أخرى تفرسها ،وتبي معناها ،ومن ذلك قوله
( :ال ينظر اهلل يوم القيامة إىل من جر ثوبه خيالء)( ،)3فقد قيد  العقوبة املرتبطة بجر الثوب

( )1رواه البخاري.
( )2رواه مسلم.
( )3رواه البخاري ومسلم.
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بارتباط ذلك باخليالء ..ومثله ما حدث به ابن عمر قال :سمعت رسول اهلل  بأذين هاتي
يقول( :من جر إزاره ال يريد بذلك إال املخيلة فإن اهلل ال ينظر إليه يوم القيامة)()1

ويف حديث آخر عن العالء بن عبد الرمحن ،عن أبيه قال :سألت أبا سعيد عن اإلزار فقال:
عىل اخلبري هبا سقطت ،قال رسول اهلل ( :إزرة املؤمن إىل نصف الساق وال حرج عليه فيام بينه
وبي الكعبي ،ما كان أسفل من ذلك فهو يف النار ،ومن جر إزاره بطرا ل ينظر اهلل إليه يوم
القيامة)()2

ويف حديث آخر( :واإلسبال يف اإلزار والقميص والعاممة من جر شيئا خيالء ل ينظر اهلل
إليه يوم القيامة)( ،)3ويف رواية( :إياك وإسبال اإلزار فإنه من املخيلة وال حيبها اهلل)
ويف حديث آخر( :يا معرش املسلمي اتقوا اهلل وصلوا أرحامكم فإنه ليس من ثواب أرسع
من صلة الرحم ،وإياكم والبغي فإنه ليس من عقوبة أرسع من عقوبة البغي ،وإياكم وعقوق
الوالدين فإن ريح اجلنة يوجد من مسرية ألف عام ،واهلل ال جيدها عاق وال قاطع رحم وال شيخ
زان وال جار إزاره خيالء ،إنام الكربياء هلل رب العاملي } احلديث(.)4
فهذه األحاديث كلها تدل عىل أن املقصود من النهي هو اخليالء ،وليس تطويل الثوب
بحد ذاته.
قلت :ولكن ل تقيد تلك األحاديث التي رويتها باخليالء؟
قال :القاعدة عند العلامء هي محل املطلق عىل املقيد ..وهي قاعدة نستعملها يف حياتنا،
وسأرضب لك مثاال يقرب لك هذا.
أرأيت لو أن شخصا ذهب إىل طبيب ،فنهاه عن طعام من األطعمة بسبب عدم مالءمته
( )1رواه مسلم.
( )2رواه مالك وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان.
( )3رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من رواية من وثقه اجلمهور.
( )4رواه الطرباين يف األوسط.
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ملرضه ،أترى من احلكمة أن يذهب ذلك املريض إىل الناس ،وحيذرهم من ذلك الطعام بحجة
عدم مناسبته للصحة؟
قلت :يصح له أن يفعل ذلك مع من كان هلم نفس مرضه ،أو إن كان ذلك املرض
مسترشيا منترشا.
قال :فهذا ما فعله النبي  ..لقد كان تطويل الثياب خاصا باملتكربين املختالي ..فلذلك
أرسل النبي  هنيه مطلقا تارة باعتباره احلالة العامة ،وقيده تارة أخرى ليحمل املطلق عىل املقيد.
شد انتباهي يف السوق رجلي كانت سيام ورثة النبوة تلوح عليهام ..وكانا يتحدثنان هبدوء
وأدب ،فاقربنا منهام ،وهذا بعض ما سمعته من حوارمها:
قال األول :ال حرج عليك يف أن ختتار أمجل حذاء ..فقد أمرنا اهلل تعاىل بمراعاة الزينة يف
ثيابنا ويف كل شؤوننا ،فقال ﴿:يا بنِي آدم ُخ ُذوا ِزينتكُ ْم ِعنْد كُ ِّل م ْس ِج ٍد وكُ ُلوا و ْارش ُبوا وال ُت ْ ِ
رس ُفوا
ِ
ب ا ُْمل ْ ِ
رس ِفي﴾ (ألعراف ،)31:وقد ورد يف احلديث قوله ( :ال يدخل اجلنّة من كان
ِإ هن ُه ال ُحي ُّ
ذرة من كرب ،فقال رجلّ :
حيب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة ،قال:
الرجل ّ
إن ّ
يف قلبه مثقال ّ
احلق ،وغمط النّاس)()1
ّ
حيب اجلامل ،الكرب بطر ّ
(إن ا ّ
هلل مجيل ّ

قال الثاين :بورك فيك يا أخي ..ولكني أسأل :هل الزينة مرتبطة بذوق الشخص يف نفسه،
أم بذوق املجتمع؟
قال األول :ل تسأل هذا السؤال؟
قال الثاين :إذا كانت الزينة مرتبطة بذوق الشخص يف نفسه ..فإن ذوقي هو ما ورد يف
النصوص من ذوق رسول اهلل  ..لقد فنى ذوقي يف ذوقه..
قال األول :الزينة مرتبطة باألمرين ..فالذوق الفردي ال بد أال خيرق سنن املجتمع ..وهلذا
حرم الرشع لباس الشهرة ..ففي احلديث أن النبي  قال( :من لبس ثوب شهرة ألبسه اهلل تعاىل
( )1رواه مسلم.
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يوم القيامة ثوبا مثله ثم يلهب فيه النار)( ،)1ويف حديث آخر (أن النبي  هنى عن الشهرتي :دقة
الثياب وغلظها ،ولينها وخشونتها ،وطوهلا وقرصها ،ولكن سداد فيام بي ذلك واقتصاد)()2

قال الثاين :وهل ترى يف مراعاة الذوق النبوي خمالفة للذوق االجتامعي؟
قال األول :يف اللباس والتنعل هناك أشياء ترتبط بالذوق ..وهناك أشياء ترتبط
باملصلحة ..فال يصح أن يكلف ساكن املناطق الباردة نفسه عنتا بلبس ما كان يلبسه ..
فالرسول  كان يف منطقة حارة ..واملالبس فيها عادة تكون خفيفة ،ويقصد منها صد الشمس
واحلر ،ال صد الربد.
قال الثاين :بورك فيك ..وقد هداين هذا إىل حيلة قد جتمع بي األمرين مجيعا.
قال األول :ما هي؟
قال الثاين :أن أصمم من املالبس النبوية ما يصلح جلميع املجتمعات ،ويف مجيع املحال.
قال األول :لك ذلك ..برشط أن ال تفرضها عىل الناس باعتبارها سنة ..فالسنة النبوية
هي ما ورد يف النصوص التنصيص عليه.
قال الثاين :أعلم ذلك ..ولكني أرفع به احلرج عن بعض من حيب هذا النوع من اللباس
حبا يف املصطفى .
قال األول :أال أدلك عىل ما هو أفضل من ذلك؟
قال الثاين :وما هو؟
قال األول :أن جتعل من تلك املالبس اخلفيفة التي كان يلبسها رسول اهلل  مالبس
مرتبطة بمحال معينة كالبيت واملسجد ..أو يف أوقات معينة ،كاألعياد ونحوها ،بحيث نجمع بي
املصالح مجيعا.
( )1رواه مسلم.
( )2رواه البيهقي.
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قال الثاين :نعم ما قلت ..وسأبدأ فورا بتنفيذه.
رسنا إىل حمل آخر كان خمتصا ببيع العامئم( ،)1دخلنا إليه ،فاستقبلنا بقوله :لدي هنا مجيع
أنواع العامئم التي لبسها رسول اهلل  ..ولدي بالدكان حمل خاص يعلم كيفية استعامهلا عىل اهليئة
التي استعملها النبي .
قال الصاحلي :لن نشرتي منك شيئا إال بعد أن نتأكد من علمك بام ورد يف كتب احلديث
والفقه عن العامئم.
قال التاجر :سل ما بدا لك ..فلوال علمي بام ورد فيها ،ويف فضلها ما جعلت حميل خمتصا
فيها..
قال الصاحلي :أول سؤال هو :هل ارتدى رسول اهلل  العامئم؟
قال التاجر :ال يشك عاقل يف ذلك.
قال الصاحلي :فام دليلك؟
قال التاجر :النصوص الكثرية الواردة يف ذلك ..فكلها تصفه  بأنه كان يرتدي عاممة..
ومن ذلك ما حدث به بعض أصحاب رسول اهلل  قال :ما خرج إلينا رسول اهلل  يوم مجعة
إال وهو معتم( ،)2وربام خرج يف إزار ورداء ،وإن ل تكن عاممته وصل اخلرقة بعضها عىل بعض،
كور العاممة عىل رأسه.
الرأس تكوير ًا،
( )1العامئم :مجع عاممة ،وهي ال ّلباس ا ّلذي يالث ّ -
الرجلّ :
وتعمم ّ
ّ
يلف  -عىل ّ
( )2ذكر علامء الشامئل أن عاممة النبي  ل تكن بالكبرية ،التي تؤذي صاحبها ،وتضعفه ،وجتعله عرضة لآلفات كام
يشاهد من حال أصحابنا ،وال بالصغرية التي تقرص عن وقاية الرأس من احلر والربد ،بل وسطا بي ذلك.
قال احلافظ يف فتاويه :ال حيُضين يف طول عاممة النبي  قدر حمدود ،وقد سئل عنه احلافظ عبد الغني فلم يذكر شيئا
يف فتاويه.
وقال الشيخ يف ذلك ل يثبت يف مقدار العاممة الرشيفة حديث ،ثم أورد احلديث السالف أول الباب ،ثم قال( :وهذا يدل
عىل أهنا عدة أذرع ،والظاهر أهنا كانت نحو العرشة أو فوقها بيسري.
وقال السخاوي يف فتاويه :رأيت من نسب لعائشة أن عاممة رسول اهلل  يف السفر كانت بيضاء ،ويف احلُض كانت
سوداء ،وكل منها سبعة أذرع ،قال السخاوي :وهذا شئ ما علمناه.
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واعتم هبا(.)1
قال الصاحلي :فام ألوان العامئم التي اعتم هبا ؟
قال التاجر :لقد لبس  العاممة السوداء ،والدسمة( )2واحلرقانية( )3والصفراء ..وغري
ذلك.
قال الصاحلي :ومن أين لك هذا؟
قال التاجر :لقد وردت األسانيد هبذا.
قال الصاحلي :فحدثني بأحاديثها.
قال التاجر :لقد حدث ابن عباس قال :رأيت رسول اهلل  معتام بعاممة سوداء ،قد
أرخى طرفها بي يديه(.)4
وعن جابر بن عبد اهلل أن النبي  دخل يوم فتح مكة وعليه عاممة سوداء(.)5
وعن أنس أنه رأى رسول اهلل  يعتم بعاممة سوداء(.)6
وعن عمرو بن حريث أن النبي  خطب الناس وعليه عاممة سوداء ،قد أرخي طرفها
بي متفيه(.)7
وعن ابن عباس قال :خطب رسول اهلل  الناس وعليه عاممة دسمة(.)8

( )1رواه ابن عساكر.
( )2الدسمة :أي سوداء.
( )3احلرقانية ::سوداء ،قال الزخمرشي :هي التي عىل لون ما أحرقته النار كأهنا منسوبة إىل احلرق.
( )4رواه اخلطاِّب وابن عساكر.
( )5رواه احلارث بن أِّب أسامة ،وأبو القاسم البغوي ،وابن عدي ،زاد يف رواية :بغري إحرام.
( )6رواه ابن عدي.
( )7رواه مسلم واألربعة والرتمذي يف الشامئل.
( )8رواه أمحد والرتمذي.
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وعن جابر بن عبد اهلل أن رسول اهلل  دخل مكة وعليه عاممة سوداء(.)1
وعنه قال :كان لرسول اهلل  عاممة سوداء يلبسها يف العيدين ،ويرخيها خلفه(.)2
وعن أنس قال :رأيت رسول اهلل  يتوضأ وعليه عاممة مطوية ،فأدخل يده من حتت
العاممة فمسح مقدم رأسه ،ول ينقض العاممة(.)3
وعن احلسن قال :كانت عاممة رسول اهلل  سوداء(.)4
وعن ابن عباس قال :دخلت عىل رسول اهلل  وعليه عصابة دسامء(.)5
وعن الفضل بن عباس قال :دخلت عىل رسول اهلل  يف مرضه الذي تويف فيه ،وعىل
رأسه عصابة صفراء فسلمت عليه ،فقال( :يا فضل) ،قلت :لبيك يا رسول اهلل ،قال( :اشدد هبذه
العصابة رأيس) ،ففعلت ،ثم قعد ،فوضع كفه عىل منكبي ،ثم قام ،فدحل املسجد ..احلديث(.)6
وعن عبد اهلل بن جعفر قال :رأيت عىل رسول اهلل  ثوبي مصبوغي بزعفران :رداء
وعاممة(.)7
قال الصاحلي :حسبك ..أخربين عن سريته  يف العذبة(.)8
قال التاجر :لقد حدث جابر قال :دخل رسول اهلل  يوم فتح مكة ،وعليه عاممة سوداء

( )1رواه أمحد والرتمذي.
( )2رواه ابن عدي بسند ضعيف.
( )3رواه أبو داود.
( )4رواه ابن سعد.
( )5رواه البخاري.
( )6رواه البخاري.
( )7رواه احلاكم والطرباين.
يسمى عذب ًة وإن كان خمالف ًا
( )8العذبة :طرف ّ
اليشء كعذبة ّ
الصوت وال ّلسان أي :طرفهام ،وال ّطرف األعىل للعاممة ّ
العريف.
لالصطالح
ّ
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قد أرخى طرف العذبة بي كتفيه(.)1
وعن عمرو بن أمية الضمري قال :كأين أنظر الساعة إىل رسول اهلل  عىل املنرب وعليه
عاممته السوداء ،قد أرخى طرفها بي كتفيه(.)2
وعن ثوبان قال :كان رسول اهلل  إذا اعتم أرخى عاممته بي يديه ومن خلفه(.)3
وعن ابن عمر قال :قال رسول اهلل ( :عليكم بالعامئم فإهنا سيامء املالئكة ،وأرخوها
خلف ظهوركم)()4

وعن أِّب أمامة قال :كان رسول اهلل  ال يويل واليا حتى يعممه ويرخي هلا من اجلانب
األيمن نحو األذن(.)5
قال الصاحلي :يف بعض البالد نرى املشايخ يعممون تالميذهم أو مريدُّيم ..فهل يف ذلك
أثر عن رسول اهلل ؟
قال التاجر :أجل ..وأكثر من يأتيني من هؤالء أكثر اهلل منهم ..وهم عىل قدم رسول اهلل
 يف هذا ،فقد روي عن عن عيل قال( :عممني رسول اهلل  يوم غدير خم بعاممة سدهلا
خلفي(.)6
قال الصاحلي :فام تقول يف التقنع()7؟
قال التاجر :لقد وردت اآلثار بفعل رسول اهلل  له ..ومنها ما روي عن سهل بن سعد
( )1رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه والنسائي.
( )2رواه النسائي.
( )3رواه الطرباين.
( )4رواه الطرباين.
( )5رواه الطرباين بسند ضعيف.
( )6رواه أبو داود الطياليس وابن أِّب شيبة وابن منيع والبيهقي يف الشعب.
الرأس ،ويطلق عىل اخلامر ا ّلذي تغ ّطي
( )7يطلق القناع واملقنّع واملقنّعة عىل نوع من القامش يضعه الرجل واملرأة عىل ّ
الرجل بالتّقنّع فقال :رجل مقنّع إذا كان عليه بيضة ومغفر..
به املرأة وجهها ،ووصف البعض ّ
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قال :كان رسول اهلل  يكثر القناع(.)1
وعن عبد اهلل بن مسعود قال :كان رسول اهلل  إذا نزل عليه الوحي اشتد ذلك عليه،
وعرفنا ذلك منه ،فتنحي منتبذا خلفنا ،وجعل يغطي رأسه بثوبه ،فأتانا ،فأخربنا أنه قد أنزل عليه
حنا لك فتْح ًا م ِبين ًا﴾ (الفتح)2()1:
الوحيِ ﴿:إنها فت ْ

ُ

وعن ابن عباس قال :خرج رسول اهلل  متقنعا بثوبه فقال( :يا أُّيا الناس ،إن الناس
يكثرون ،وإن األنصار يقلون ،فمن ويل منكم أمرا ينفع فيه أحد ،فليقبل من حمسنهم ،ويتجاوز
عن مسيئهم)()3

قال الصاحلي :إن نفرا منا يضعون القالنس( )4حتت العامئم ..فام تقول يف ذلك؟
قال التاجر :نعم ما فعلوا ..فقد وردت اآلثار بذلك ..ومنها ما روي عن ركانة قال :قال
رسول اهلل ( :إن الفرق بيننا وبي املرشكي العامئم عىل القالنس)()5

وعن ابن عباس قال :كان لرسول اهلل  ثالث قالنس ،قلنسوة بيضاء مرصية ،وقلنسوة
برد( )6حربة( ،)7وقلنسوة ذات آذان يلبسها يف السفر ،ربام وضعها بي يديه إذا صىل(.)8
سكت الصاحلي ،ثم قال :أرى أنك أهل لبيع العامئم ..فبعها ..وبعني منها مموعة،
ولتكن بنفس األلوان التي لبسها املصطفى  ..فليس هناك ذوق أرفع من ذوقه.
( )1رواه الرتمذي يف الشامئل ،وابن سعد ،والبيهقي.
( )2رواه ابن أِّب شيبة وأمحد والبخاري يف تارخيه ،وأبو داود والنسائي وابن جرير.
( )3رواه أمحد.
( )4القلنسوة والقلنسية :إذا فتحت ضمت السي ،وإذا ضمت كرست ،غشاء مبطن يسرت به الرأس ،واجلمع قالنس
وقالنيس وقلنس ،وتصغريه قلينسة وقلينيسة وقليسية وقليسية ،وقلنسة وقليسته فتقلنس وتقلسى :ألبسة إياها فلبس.
( )5رواه أبو داود والبزار بسند ضعيف.
( )6برد :ثوب خمطط.
( )7حربة :عصب اليمن ،وقال الداودي :احلربة ثوب أخُض.
( )8رواه أبو الشيخ.
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اشرتى الصاحلي بعض تلك العامئم ،ثم رسنا إىل حمل لبيع اخلواتم ،فقلت :لقد هنى عن
اخلواتم ..فكيف يبيعها هذا الرجل؟
قال :لقد هنى  عن اخلواتم الذهبية ول ينه عن غريها.
اقرتب التاجر مني ،وقال :ولكن الفضة خصوصا ترشفت بتختم رسول اهلل  هبا..
وسالين عام شئتام ،فإين هبا خبري.
قال الصاحلي :متى استعمل رسول اهلل  اخلاتم؟
قال التاجر :لقد حدث أنس أن رسول اهلل  أراد أن يكتب إىل كرسى أو قيرص ،فقيل
له :إهنم ال يقبلون كتابا إال خمتوما ،فاختذ خامتا ..احلديث(.)1
وعنه أن رسول اهلل  أراد أن يكتب إىل األعاجم فقيل له :إهنم ال يقبلون كتابا إال بخاتم،
فاختذ رسول اهلل  خامتا من فضة نقشه( :حممد رسول اهلل) ،كأين أنظر إىل بصيصه(.)2
اشرتى الصاحلي بعض اخلواتم ..ثم سار ِّب إىل معمل صغري للنسيج ،فقلت :ما هذا
املحل؟
قال :يف هذا املحل تنسج الثياب التي رأيناها ،وهنا تصبغ.
قلت :كنت أحسبها مستوردة.
صاح رجل من املعمل قائال :كيف تقول هذا!؟ ..أترىض للثياب التي ترشفت برسول
اهلل  أن تنسج بأيدي غري متوضئة!؟ ..إننا نتطهر طهورنا للصالة ونحن ننسج هذه الثياب
الرشيفة.
رأينا عامال يضع ثيابا يف وعاء كبري حيتوي عىل صبغ أخُض ،اقرتبنا منه ،فقال ـ من غري أن
نسأله ـ :لقد كان رسول اهلل  حيب اللون األخُض.
( )1رواه البخاري وغريه.
( )2رواه أبو مسلم الكجي.
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قال الصاحلي :وكيف عرفت ذلك؟
قال الرجل :لقد حدث أنس قال :كان أحب األلوان إىل رسول اهلل  اخلُضة(.)1
وعنه قال :كان رسول اهلل  يعجبه اخلُضة(.)2
اقرتبنا من رجل آخر كان يضع الثياب يف وعاء كبري به صبغ أبيض ،اقرتبنا منه ،فحدثنا
بقول رسول اهلل ( :عليكم بالثياب البيض ،فألبسوها أحياءكم ،وكفنوا فيها موتاكم)()3

اقرتبنا من رجل آخر كان يضع الثياب يف وعاء كبري به صبغ أسود ،اقرتبنا منه ،فحدثنا بام
روي عن مجع من الصحابة أن رسول اهلل  دخل يوم الفتح مكة ،وعليه عاممة سوداء(.)4
اقرتبنا من رجل آخر كان يضع الثياب يف وعاء كبري به صبغ أصفر ،اقرتبنا منه ،فحدثنا بام
ورد عن عبد اهلل بن جعفر قال :رأيت رسول اهلل  وعليه ثوبان مصبوغان بالزعفران ،رداء
وعاممته(.)5
وعن أم سلمة قالت :ربام صبغ لرسول اهلل  فميصه ورداءه وإزاره بزعفران أو ورس،
ثم خيرج فيها(.)6
بينام نحن كذلك إذ دخل رجل وطلب أن يصبغ ثيابا كان حيملها باللون األمحر ،فأنكر
عليه عامل من العامل ،وقال :أل تسمع ما ورد يف األمحر من النهي؟
قال :ال ..ل أسمع بذلك.
قال العامل :لقد حدث رافع بن خديج قال :إن رسول اهلل  رأى احلمرة قد ظهرت

( )1رواه البزار والطرباين برجال ثقات.
( )2رواه بقي بن خملد.
( )3رواه الطرباين ،والبزار ،برجال ثقات.
( )4رواه أمحد وابن أِّب شيبة ومسلم واألربعة عن جابر ،وابن أِّب شيبة عن ابن عمر وأبو بكر بن أِّب حارث عن أنس.
( )5رواه الطرباين وأبو يعىل.
( )6رواه حممد بن سعد والطرباين وابن حبان يف الثقات.
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فكرهها(.)1
وعنه قال :خرجنا مع رسول اهلل  فرأى عىل رواحلنا وعىل إبلنا أكسية فيها خيوط عهن
محر ،فقال( :إن هذه احلمرة قد علتكم) ،فقمنا رساها لقول رسول اهلل  حتى نفرت إبلنا،
فأخذنا األكسية فنزعناها عنها(.)2
قال الرجل :ولكني ما أتيت هنا إال بعد أن سمعت أن رسول اهلل  ارتدى حلة محراء،
ومعي يف ذلك من النصوص ما حدث به جابر أن رسول اهلل  كان يلبس بردة األمحر يف
العيدين واجلمعة(.)3
وعن عامر بن عمرو قال :رأيت رسول اهلل  بمني خيطب عىل بغلة ،وعليه برد أمحر
وعيل أمامه يعرب عنه ما يقول(.)4
وعن بعض الصحابة أنه رأى رسول اهلل  يف سوق ذي املجاز ،وعليه أمحران(.)5
قال العامل :صدقت يف هذا ..ولكن احلمرة املرادة يف هذه النصوص ليست احلمرة
املحضة التي ال خيالطها غريها ،وإنام احللة احلمراء بردان يامنيان منسوجان بخطوط محر مع
األسود كسائر الربود اليمنية ،وهي معروفة هبذا االسم باعتبار ما فيها من اخلطوط ،إال فاألمحر
البحت هنى عنه  أشد النهي ..وقد ذكرت لك ما ورد فيه من النهي.
***
مكثت يف صحبة هذا الرجل الفاضل مدة من الزمن ،وقد ظهر يل فيها من صالحه وتقواه
وطهارة قلبه ما ال يمكن للساين أن يعرب عنه..
( )1رواه أمحد.
( )2رواه أبو داود.
( )3رواه مسدد واحلاكم ،والبيهقي ،وابن سعد ،وابن عساكر.
( )4رواه مسدد برجال ثقات.
( )5رواه مسدد وأمحد.
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يف أول ليلة بت فيها عنده تكرست تلك األوهام الكثرية التي نرشها ما رأيته منه يف
النهار..
ففي النهار تصورته رجل دنيا ..ال يعرف من نبيه إال صورته وأكله ولباسه ..وكل ما
ارتبط ببرشيته ..لكني يف الليل رأيته بصورة أخرى خمتلفة متاما ..لقد رأيت برشيته مستغرقة يف
أنوار مجيع الورثة الذين ترشفت برأيتهم.
يف تلك الليلة ..تظاهرت بأين نائم ألرقب ماذا يفعل..
رأيته يرفع الغطاء عنه هبدوء ،ثم يقوم ،ويتوضأ ،ويستقبل القبلة بصالة خاشعة طويلة..
ثم يرفع يديه بعدها ،ويستغرق يف مناجاة طويلة..
ثم رأيته يفتح اخلزانة ،ويلبس ثيابا مهنة بسيطة ،فتعجبت من ذلك كثريا..
ثم رأيته خيرج ..تبعته ببرصي ألرى ماذا يفعل يف ذلك الليل املظلم ..فإذا به حيمل قفة،
ثم خيرج هبا ..وال يعود إال بعد فرتة ..ثم يعود ليحمل قفة أخرى ..وهكذا إىل أن عددت سبع
مرات ،وهو يفعل كل ذلك من غري كلل وال ملل..
يف املرة األخرية ،وبعد أن خرج تبعته ألرى ماذا يفعل ،فإذا به يدق عىل بيت من البيوت
الفقرية ،ثم يضع القفة بجانب الباب ،وينرصف(.)1
وقد أثار كل ذلك عجبي ..لكن األعجب من ذلك كله أنه بعد أن انتهى من ذلك مع

( )1اقتبسنا هذا املعنى مما ورد يف سرية عيل بن احلسي زين العابدين فقد روي شيبة بن نعامة قال :كان عيل بن احلسي
يبخل فلام مات وجدوه يقوت مائة أهل بيت باملدينة ..وعن حممد بن إسحاق قال :كان ناس من أهل املدينة يعيشون ال يدرون
من أين كان معاشهم .فلام مات عيل بن احل سي فقدوا ما كانوا يؤتون به بالليل ..وعن أِّب محزة الثاميل قال :كان عيل بن احلسي
حيمل جراب اخلبز عىل ظهره بالليل فيتصدق به ،ويقول :إن صدقة الرس تطفئ غضب الرب عز وجل ..وعن عمرو بن ثابت
قال :ملا مات عيل بن احلسي فغسلوه جعلوا ينظرون إىل آثار سود يف ظهره ،فقالوا :ما هذا؟ فقالوا :كان حيمل جرب الدقيق
ليال عىل ظهره يعطيه فقراء أهل املدينة ..وعن ابن عائشة قال :قال أين :سمعت أهل املدينة يقولون :ما فقدنا صدقة الرس حتى
مات عيل بن احلسي.

532

اقرتاب بزوغ الفجر ،ارمتى يف فراشه ،ول ينم إال قليال ،ثم قام وهو فزع يقول :هل أدركنا الفجر؟
قلت :ل يؤذن املؤذن بعد.
قال :احلمد هلل ..لقد خشيت أن تفوتنا صالة الفجر يف املسجد ..فقد وردت األحاديث
الكثرية يف فضل ذلك.
ثم قال خياطبني :عساك نمت نوما هادئا.
قلت :احلمد هلل ..لقد نمت نوما طيبا.
قال :وأنا مثلك ..نسأل اهلل أن يتم علينا نعمته ،وأن يغفر لنا تقصرينا يف حق الليل ،فقد
قال تعاىل ﴿:و ُهو ا هل ِذي جعل ال هل ْيل والنههار ِخ ْلف ًة ملِ ْن أراد أ ْن ي هذكهر أ ْو أراد ُشكُ ور ًا﴾
(الفرقان ،)62:نسأله ـ تعاىل ـ أن جيعلنا من الذين قال فيهم ﴿:كا ُنوا ق ِلي ً
ال ِمن ال هل ْي ِل ما ُّْيج ُعون﴾
(الذريات)17:
ل أخربه بام رأيت منه خشية أن أحرجه بذلك ..فقد كان حياول سرت أحواله وأعامله،
وحياول أال يظهر إال بمظهر اإلنسان البسيط املقرص.
يف الوقت الذي قررت فيه أن أخرج من دمشق أخربته بذلك ،فقال :أرجو أن ال أكون قد
قرصت يف حقك.
قلت :ال ..فأنت ـ بحمد اهلل ـ أكرمتني غاية الكرم.
أخرج حلة كاملة من تلك احللل التي اشرتاها ،وقال يل :هذه الثياب مفصلة عىل الثياب
التي كان يلبسها رسول اهلل  ..وهي هدية مني لك ..ولكني ال آذن لك يف لبسها إال بعد أن
تقتنع اقتناعا تاما بأن حممدا  هو اإلنسان الكامل ،وهو واسطة اهلداية األكرب بي اهلل وعباده،
وأنه ال يمكن ألحد أن يدخل حُضة اهلل حتى يمر عىل حُضته.
قلنا للوارث :أين هي تلك احللة؟
قال الوارث :هي هذه التي ترونني ألبسها ..إهنا أعظم حلة لبستها يف حياِت.
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قلت :متى لبستها؟
قال :بعد أن اقتنعت اقتناعا تاما بأن حممدا هو رسول اهلل ،وهو واسطة اهلداية األكرب بي
اهلل وعباده ،وأنه لن يدخل حُضة اهلل من ل يمر عىل حُضته.
قلت :متى كان ذلك؟
قال :سأحدثكم بحديث ذلك.

534

عارشا ـ الرسول
تركت دمشق ..ألسري منها إىل بالد اهلند ..وبالضبط إىل بلدة فيها يقال هلا (مدراس) ..ول
يكن يف نيتي حي ذهبت إليها إال السياحة املجردة عن كل غاية ..ولكن فضل اهلل كان يدخر يل
فيها من العلوم ما ال يمكن أن أحصله بأي جهد ،أو أناله بأي فكر.
يف حديقة من حدائقها الغناء ،جلست أستذكر ما مررت به يف رحلتي إىل حممد ..لقد
امتألت به إعجابا من أَخص قدمي إىل مفرق رأيس..
ولكن خاطرا خطر عىل بايل يف ذلك املحل قال يل :أليس من املمكن أن يكون حممد رجال
قد اكتملت له العبقرية ،فلذلك اكتمل له من اإلنسانية ما اكتمل ..وهو بذلك ال يعدو أن يكون
إنسانا عبقريا ..نعم هو أعظم العباقرة عىل اإلطالق ..ولكنه مع ذلك يظل مرد عبقري ال حظ
له مما يدعيه من النبوة.
ول تقف نفيس عند ذلك ..بل زادت ..فراحت تقول يل :إن إنسانا يدعي تلك الدعاوى
العظيمة ،ويبني كل ذلك البناء الضخم عىل مرد دعوى ال يستحق االحرتام ..بل ال يستحق أن
يوضع يف سجالت العباقرة ..إن املكان الوحيد الذي يصلح له هو سجالت املخادعي
واملزورين والكذابي.
ول تقف نفيس عند ذلك ..بل زادت ما ال أستطيع التعبري عنه..
أحلت هذه اخلواطر وأمثاهلا عيل إحلاحا شديدا ل أجد منه فكاكا ..حتى امتألت مجيع
لطائفي بالعذاب ..فهي ل تستطع أن توفق بي العبقرية ،وبي اخلداع والكذب والتزوير.
بينام أنا كذلك يف عذاِّب إذا ِّب أسمع األذان يرتفع من مئذنة من مآذن مدراس العريقة..
وكنت وكأين أسمعه ألول مرة خياطبني أنا ،ويقول يل بلسان فصيح (حممد رسول اهلل)..
لقد نزلت هذه الكلمة عىل قلبي وعقيل وروحي ورسي ..وشعرت عند سامعي هلا بلذة
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ال تدانيها لذة..
لقد صارت العبقرية بكل ما فيها من كامل قزما حقريا أمام كلمة (رسول اهلل)
فكلمة (رسول اهلل) ال يمكن ألي كان أن يعرب عن حقيقة حمتواها ..إهنا أعظم من كل
تعبري ..وأجل من كل تصوير.
إهنا تقول بلسان فصيح :إن ما جاء به حممد ليس نتاج أفكار ذكية ..وال مواجيد سامية..
وال كشوف شفافة ..ولكنه احلقيقة التي عاشها ورآها وسمعها.
إن كلمة (حممد رسول اهلل) تعني أن هناك آخرة حقيقية ..وأن هناك جنة ونارا ..وأن هناك
نعيام وعذابا مقيام.
إهنا تعني أن هناك إهلا هو رمحن رحيم ملك قدوس لطيف ودود..
إهنا تعني أن اهلل الذي خلق الذرة واملجرة ،ودبر العال من العرش إىل الفرش هو الذي
خياطبنا بذلك القرآن العظيم ..وأنه هو الذي يعلمنا عن طريق ذلك اهلدي الرفيع الذي اشتملت
عليه سنة حممد وسريته.
إهنا تعني أن اهلل أمرنا أن نصيل الصبح والظهر والعرص واملغرب والعشاء.
إهنا تعني أن اهلل أمرنا بأن نصوم رمضان ،ونحج البيت ..ونزكي من أموالنا املقادير التي
أمرنا أن نزكيها.
إهنا تعني أن هناك حالال يباح فعله ،وأن هناك حراما حيظر فعله ..سواء تدخلت الرشطة
لتنفيذ ذلك أم ل تتدخل.
إهنا تعني أن حياة اإلنسان ملك هلل ..وأن اهلل الذي خلق اإلنسان هو الوحيد الذي له احلق
يف أمره وهنيه وحتديد نوع احلياة التي ينبغي عليه أن يعيشها.
إهنا تعني اإلسالم مجيعا بجميع حقائقه ومعانيه وسلوكياته.
نعم ..اعتقاد العبقرية يثري اإلعجاب ..ولكنه إعجاب مرد عن أي تأثري..
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أما اعتقاد الرسالة ..فإنه مدرسة كاملة يف العلم واحلقائق والسلوك.
بينام كنت أستشعر تلك املشاعر الرقيقة ..وأنا يف تلك احلديقة الغناء من حدائق مدراس..
إذا ِّب أرى قوما من الناس جيرون برسعة ،فسألت أحدهم عن سبب ذلك ،فقال :إن حمارضة
مهمة ستلقى اآلن ..سيلقيها عال مسلم يعقب هبا عىل حمارضات ألقاها علامء من سائر امللل
والنحل.
قلت :من العال املسلم؟
قال :السيد سليامن الندوي( ..)1أال تعرفه؟ ..ذلك الذي يصيح يف الدنيا مجيعا بملء فيه
( )1أشري به إىل العالمة السيد سليامن الندوي ،وهو من أرسة علمية عريقة ،حسينية النسب ،شهرية بالعلم والتقوى،
ولد بقرية (ديسنة) من والية بيهار باهلند سنة  1302هـ ،املوافق .1884
من أبرز أعامله العلمية وأرفعها إكامله لكتاب (سرية النبي  )الذي كان بدأ بتأليفه أستاذه املحقق العالمة شبيل
النعامين ،وهذا الكتاب هو دائرة معارف يف السرية النبويةُ ،نرشت منه سبعة ملدات ضخمة ،ال يقل أحدها عن سبعامئة صفحة
من القطع الكبري..وكان جد حريص عىل البحث والتنقيب ،والرد عىل مطاعن غري املسلمي ،وله مصنفات علمية أخرى فريدة
من نوعها مما يرتبط بالسرية منها( :حمارضات مدراس) :وهي التي أرشنا إليها يف هذا الفصل.
قال فيه شاعر اإلسالم الدكتور حممد إقبال( :يتبوأ السيد سليامن الندوي اليوم أعىل مدارج حياتنا العلمية ،إنه ليس مرد
بحر للعلوم واملحاسن ،خترج منه
عال ،بل هو أمري للعلامء ،وليس بكاتب فحسب ،بل إنه إمام الكتّاب واملؤلفي إن شخصه ٌ
مئات من األهنار ،وتسقي منه ألوف من املزارع اليابسة)
تكون منه سليامن
وقال فيه الشيخ حممد أنور شاه الكشمريي( :إذا ُمجع علم الغزايل والرازي إىل ورع اجلنيد والشبيل ّ
الندوي)
وقال األستاذ مسعود الندوي (لقد كان رجالً ذا مروءة غريبة ،كري ًام جيري الكرم يف دمه ،ال يغضب وال يسخط  ،يصفح
عن عدوه ،ويدعو ملن يتناوله بالسوء ،أما التالميذ واملخلصون فيشملهم بعطفه األبوي ،ويبسط عىل كل فرد منه ظالل شفقته
وحنانه ،كأنه قد ُمنح يف هذا الشأن ملحة من سرية جده الكريم )
ومن مآثره اجلليلة أنه من الذين وقفوا بشدة يف وجه ما قام به الوهابية من هدم لآلثار يف مكة واملدينة ،وقد كتب مع
مموعة من العلامء رسالة يف ذلك.
بعدما أمىض عمره احلافل بالعمل الدؤوب ،واملآثر اخلالدة ،واخلدمات العلمية والدينية اجلليلة ،وافاه األجل بباكستان
يف غرة ربيع اآلخر عام 1373هـ ..انظر يف ترمجته كتاب األستاذ الدكتور حممد أكرم الندوي( :السيد سليامن الندوي أمري علامء
اهلند يف عرصه وشيخ الندويي)
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(حممد رسول اهلل) ..هذه هي رسالته يف احلياة ..وهذه وظيفته التي نذر حياته هلا.
ل أدر إال وأنا أمسك بيد الرجل ،وأقول له :خذين معك ..ما أشد شوقي للتعرف عىل
حممد رسول اهلل..
دخلت قاعة املحارضات بعد أن سخرت كل ما لدي من قوى ملزامحة اجلموع املكتظة..
والتي كان مظهرها يدل عىل أديان خمتلفة متباينة ..وكأن األديان مجيعا قد اجتمعت لتسمع من
هذا الرجل ما يقوله عن نبيه.
رأيت مدير اجلامعة حيمل مكرب الصوت ،ويقول :بناء عىل مبدأ (حرية التعبري) الذي تبنته
جامعتنا املوقرة ..اسمحوا يل أن أقدم لكم اليوم شخصية مسلمة ،بعد أن قدمت لكم يف األسابيع
املاضية شخصيات من خمتلف األديان(.)1
إن السؤال الذي أردنا من كل حمارض أن جييب عنه هو :من هو اإلنسان الذي يمكن
اعتباره وسيطا بي اخلالق واإلنسان ،بحيث يستطيع الضمري أن يطمئن للسري خلفه ،واالستنان
بسنته؟
لقد أجاب كل حمارض بحسب ما لديه من قناعات..
وبناء عىل هذا ..وبناء عىل احرتامنا للمسلمي باعتبارهم من الطوائف املهمة والعريقة
هبذا البلد ..فإنه يرسنا اليوم أن نستمع إىل السيد سليامن الندوي ..وهو من تعرفونه يف قدراته
العلمية التي عمقتها خربته باحلياة ،وبالواقع اإلنساين.
بعد أن انتهى مدير اجلامعة من تقديمه ،تقدم رجل يظهر عليه من الوقار واهليبة ما جيعلك
تطمئن إليه اطمئنانا كليا ..استلم من مدير اجلامعة مكرب الصوت ..وراح يقول ،وهو واقف من
غري أن جيلس عىل الكريس الذي أعد له :اسمحوا يل أن أخاطبكم ،وأنا واقف ..ألين سأحتدث
( )1كانت جامعة (مدراس) قد أباحت لبعض أحبار املسيحية من األمريكيي وغريهم إلقاء حمارضات يف البحوث
التي وقفوا حياهتم عليها ..وقد سبقت حمارضاهتم حمارضات السيد سليامن الندوي.
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عن رجل ظل طول حياته واقفا ألداء ما كلف به من مهام ..ول يعرف الراحة إال بعد أن قىض اهلل
بأن يصري يف الرفيق األعىل.
إن السؤال الذي طرحه مدير اجلامعة املحرتم سؤال ال غنى لإلنسان العاقل ..بل ال غنى
لإلنسانية مجيعا عن اإلجابة عنه ..إنه ليس ترفا من البحث ..وال فضوال من املعرفة ..إن احلياة ال
يمكن أن تستقيم لإلنسان إال بمعرفة ذلك اإلنسان ..ألن اهلل الذي خلق هذا الكون ،ورتب ما
فيه أحسن ترتيب ،وخلق اإلنسان ،وأعطاه من القوى والطاقات ما أعطاه يستحيل أن يرتكه مهال
من غري أن يبي له حقيقته وحقيقة ما حوله ،ووظيفته وعالقته بام حوله.
انطالقا من هذا ،فإين يف حمارضِت هذه التي رشفتموين هبا لن أميل عليكم أي فكرة ..ولن
أفرض عليكم أي قناعة ..بل سأكتفي بأن أحدثكم عن رحلتي يف البحث عن هذا اإلنسان..
وسأذكر لكم قصتي من أوهلا(..)1
صاح رجل من احلارضين :كيف تقول هذا ..وأنت رجل نبت يف اإلسالم من جذوره
األوىل ..بل إن نسبك يرتفع إىل هذا الذي تريد أن حتدثنا عنه.
التفت إليه بابتسامة ،وقال :كل يشء يمكن أن يورث إال اإليامن ..فهو ال يمكن أن
يورث ..ألنه وليد القناعة العقلية ..والعقل ال يقنعه إال الغذاء الذي جعله اهلل له.
ولذلك فإين ما شببت عن الطوق حتى رفض عقيل كل املسلامت املوروثة ..بل رحت
أحمو كل عقيدة أمليت عيل ،أو تلقيتها تقليدا.
وقد كان أول ما بدأت به ـ بعد أن أيقنت بأدلة كثرية ال حرص هلا ..وليس هذا حمل ذكرها..
بأن اهلل خلق الكون ،ودبره أحسن تدبري ..وأنه خلق اإلنسان ،ودبر له من التدبري ما يمأل حياته
بالسعادة والسكينة والسالم ـ أين وجدت يف اإلنسان جانبي :جانب ال خرية له فيه ..فهو فيه
( )1ما نذكره هنا من الدليل عىل نبوة حممد  هو مرد دليل واحد ..وهو مرتبط هبذا الباب الذي نحن فيه ..أما
األدلة عىل نبوة حممد  فال يمكن حرصها ..وهذه السلسلة ـ بجميع أجزائها ـ مرد حماولة بسيطة جلمع ما أطقنا منها وترتيبه.
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مضطر مكره ال حظ له من احلرية..
وجانب له فيه كل اخلرية ..فهو إن شاء سار ذات اليمي ،وإن شاء سار ذات الشامل ،ال
يقف يف طريقه يشء.
ووجدت أن اإلنسان يف اجلانب الذي أكره فيه يعيش السالم والسكينة يف أروع
مظاهرها ..فقلبه خيفق بانتظام ودقة ليمأل جسده بدماء احلياة ..ورئتاه متدانه بام شاء من هواء..
ومعدته هتضم كل ما يزورها من طعام ..وهكذا كل أجهزته ..ال يعارض بعضها بعضا ،وال
يتدخل بعضها يف ختصصات بعض.
ولكني يف مقابل ذلك وجدت اإلنسان يف جانبه االختياري يعيش فراغا مقيتا ،ورصاعا
حادا ..فقبله يطلب ما خيالف عقله ..ونفسه تصارع روحه ..وكل لطيفة من لطائفه تشتهي أن
تكون الدولة هلا ..واإلنسان حمتار بينها مجيعا ال يدري أي واد يسلك ،وال أي بحر خيوض.
ووجدت البرش خيتلفون يف اختياراهتم ..وينجم عن اختالفهم رصاع حاد بينهم وبي
أنفسهم ،ورصاع حاد بينهم وبي البرشية مجيعا ..بل بينهم وبي الكون نفسه.
وقد قلت لنفيس حي رأيت ذلك :أيمكن أن يكون املدبر البديع الذي دبر كل يشء،
وأتقن تدبريه غاية اإلتقان غفل عن هذه الناحية ..فلم يدبرها ،ول يضع احللول هلا؟
وبعد تأمل طويل ..رأيت أنه من املحال أن حيصل ذلك ..فكل يشء يدل عىل رمحة اهلل
وحكمته ولطفه ومودته ..ويستحيل عىل من هذه صفاته أن يدع عباده مهال من غري أن يبي هلم
السبيل الصحيح الذي خيرجهم به من هاوية الرصاع.
وقد جعلني ذلك أبحث عن السبيل التي يعلم اهلل هبا عباده..
ووجدت بأدلة كثرية أن الوسيلة الوحيدة املمكنة لذلك هي أن خيتار إنسانا منهم ليؤدي
هذه الوظيفة ..فال يمكن أن يكون معلم اإلنسان إال إنسانا.
وقد جعلني ذلك أبحث بكل ما أوتيت من جهد ـ ال أمتطي مطية سوى مطية العقل
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املجرد ـ عن اإلنسان الذي استحق ذلك الرشف الرفيع ..رشف الوساطة بي اهلل وعباده.
لقد قلت لنفيس يف بداية بحثي عن هذا اإلنسان الكامل الذي استحق ذلك الرشف
الرفيع :الشك أن هذا اإلنسان ممتلئ بالعظمة ..وممتلئ بالشهرة ..ألن اهلل احلكيم يستحيل أن
يبعث رجال خامال مغمورا ال يعرفه الناس ..وإال كيف ُّيتدون إليه ،وكيف يتأسون به ..وكيف
يتعلمون علومه(.)1
وقد جرين ذلك إىل وضع سجل ضخم لكل العظامء الذين اشتهر هبم تاريخ اإلنسانية:
وقد وضعت يف ذلك السجل أسامء ملوك جبابرة ،عاشوا يف قصورهم الشاخمة بي
ندمائهم وجلسائهم ،مألوا القلوب مهابة وجاللة..
ووضعت فيه أسامء قادة جيوش :عاشوا بي ضباطهم وجنودهم ُي ْر ِهبون الناس
وخييفوهنم بشدة بأسهم وضخامة أجسامهم ورواء هندامهم.

( )1ننبه إىل أننا يف هذا الفصل استفدنا من كتاب (الرسالة املحمدية) للسيد سليامن الندوي ..وقد اختلط أسلوبنا فيه
بأسلوبه بناء عىل الُضورة الفنية ..ولذلك ل نلجأ للتوثيق كل مرة.
وقد اخرتنا كتابه ذلك باعتباره من أهم ما ألف يف هذا الباب ..والكتاب كام عرفه صاحبه عبارة عن (ثامين خطب يف
ثامين نواح من السرية النبوية ـ عىل صاحبها الصالة والتحية ـ ،ألقيتُها سنة 1344هـ باللغة األردية ـ لغة عامة اهلند ـ عىل مجاعات
من شباب املسلمي وطلبة الكليات يف مدينة مدراس باهلند؛ فاستمع هلا احلارضون بآذان صاغية ،وتلقاها املستمعون بقلوب
خريا)
واعية ،ه
وقرظتها الصحف واملجالت بكلامت مشجعة ،وامتدحها أهل الفضل بالثناء واإلطراء؛ جزاهم اهلل ً
وقد استعرض يف حمارضاته هذه كل ما نرشته أقالم الغرب من السموم لتوجيه الطعن ضد اإلسالم ،والنيل من نبيه
الكريم حممد  ،فجاءت هذه املحارضات لتبي أن سرية النبي الكريم حممد  هي الوحيدة التي ينبغي أن يتخذ منها
الناس أسوة حسنة مباركة ،وهي التي تضمن هلم الفوز يف الدنيا واآلخرة ،وأهنا ال تقترص عىل الكالم ،وإنام تنبني دعائمها عىل
العمل والتطبيق والتنفيذ ،وال توجد هناك أي مقارنة بي سرية النبي  وسري زعامء العال ومؤسيس الديانات واملذاهب
األخرى.
وقد لقيت هذه املحارضات استحسان الكثري من العلامء ،قال األستاذ معي الدين أمحد الندوي( :هذا الكتاب يشتمل
عىل مئة وَخسي صفحة ،ولكنه يفوق املؤلفات الضخمة حول السرية يف وفرة املعلومات وندرة البحوث وشمول النفع وكفاءة
مفخرة للمؤلف)
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ووضعت فيه أسامء مستعمرين دوخوا البالد ،واستولوا عىل املامليك..
ووضعت فيه أسامء حكامء وفالسفة ..ووضعت فيه أسامء شعراء ..ووضعت فيه أسامء
أغنياء..
سكت قليال ،وكأنه يسرتجع ذكريات بعيدة ،ثم قال :لقد وضعت يف ذلك السجل أسامء:
هنيبعل القرطاجني واإلسكندر املقدوين وقيرص الروم ودارا الفاريس ونابليون الفرنيس..
وغريهم ممن كان يمأل عيون بني آدم بعظمته وأحداث حياته وخمتلف أعامله.
ووضعت فيه أسامء سقراط وأفالطون وديوجنس وغريهم من حكامء اليونان وغري
اليونان ـ مثل سبنرس وأرضابه ـ ؛ وكل من جتتذب سريهتم النفوس وتروق القلوب.
وبعد أن انتهيت من إحصاء ما استطعت من أسامء ..رحت أسأل نفيس ..بل أسأل
األسامء التي مألت عيل عقيل ،كام مألت قبل ذلك سجيل أقول هلا:
من منكم لديه الرتياق الذي يضمن به فالح اإلنسانية؟
من منكم لديه الطاقة التي يستطيع هبا أن يضع منهج صالح اإلنسانية وسعادهتا؟
من منكم إذا اهتدى الناس هبديه ينجون من املهالك ،ويسلكون سبيل السعادة واهلناء؟
حريصا عىل عقد أوارص اإلخاء
من منكم وقف حياته عىل حل ُمعضالت البرش ،وكان
ً
بينهم عىل احلق والتوايص يف اخلري؟
لقد قلت هلم :هل يوجد فيكم ما يستعي به بنو اإلنسان عىل ختفيف ما ُيعانونه من
الغمرات يف حياهتم االجتامعية؟ أم يف أخالقكم وأعاملكم ما ييرس لإلنسانية الشفاء من أمراضها
اخللقية وأوصاهبا النفسية؟ أم يف دعوتكم ما جيلو صدأ القلوب ورينها ،أو يرتق فت ًْقا يف احلياة
االجتامعية؟
ل أجد أي إجابة عىل أي سؤال طرحته..
وقد أجابني مجيع الشعراء واألدباء ابتداء ِمن هومريوس ،إىل امرئ القيس ..فمن بعده
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من شعراء األمم :بأنه ل يكن منهم هإال إثارة كامن العواطف ،وتنبيه النائم من األفكار ،أو إحداث
لذة أو أل يف النفوس ..أما حل معضالت احلياة اإلنسانية ،وعويصات مشاكلها؛ فذلك أمر بعيد
املنال ..وسبب ذلك بسيط ..وهو أهنم يف سريهتم وأعامهلم ال ُيقدِّ مون للناس ا ُمل ُثل ا هل ِتي ُحتتذى،
واألسوة ا هل ِتي ُيقتدى هبم فيها.
فرتكتهم ،ورحت إىل الفالسفة واحلكامء الذين هبروا العقول بفلسفتهم ،وحاولوا تغيري
تيار احلياة البرشية؛ فلم أجد عندهم ما يشفي غلييل..
لقد وجدت أرسطو؛ الذي وضع يف فلسفة األخالق قواني أ هسس بنياهنا ،وو هطد أركاهنا،
وال تزال اجلامعات وأساتذهتا عاكفي عىل دراستها؛ وال زال املثنون يثنون عىل ثقوب فكره ،و ُبعد
نظره وحصافة رأيه ورجاحة عقله ،ولكني ـ عندما بحثت عن أثره وتأثريه ـ ل أجد ً
رجال واحدا
اهتدى بدراسة فلسفته ،أو وصل هبا إىل السعادة املنشودة.
وهكذا رأيت يف الكليات املختلفة أفاضل من العلامء وفحول األساتذة واملدرسي ُي ْع ِجب
ُ
وبراعة بياهنم ،وبليغُ ِحوارهم ،وع ْذ ُب حديثهم ،وهم ُيؤ ِّثرون فيهم
فصيح كالمهم،
الطلبة
ُ
بذالقة ألسنتهم ،واتساق أفكارهم ،وترتيب معانيهم .لكنهم؛ ال تعدوا حمارضاهتم جدران
كلياهتم وقاعات حمارضاهتم ،وإذا خرجوا منها أصبحوا كعامة الناس ال يمتازون عليهم بعمل
تتخذه اإلنسانية ً
مثاال ُحيتذى ،وال ُ
بخ ُل ٍق خيتلفون به عن غريهم هدْ ًيا وس ْمتًا.

كثريا من امللوك اجلبابرة ا هل ِذين حكموا العال،
وقد رأيت يف مقابل الفالسفة واحلكامء ً

واستولوا عىل املامليك ،واستعبدوا األمم ،كم من أرض عمروها ،ومدينة دمروها ،وكم وضعوا
شعو ًبا ورفعوا آخرين ،وكم سلبوا ومنحوا ،ورضوا ونفعوا ..لكن سيوفهم ـ التي قدرت عىل كل
ذلك ـ ل تستطع أن تستل الرذائل من قلوب أهلها ،وأن حتسم مادة الرش يف نفوسهم ،وأن تطهر
صدورهم من فساد الرسائر ،ذلك الفساد ا هل ِذي حيمل أهله عىل ارتكاب املعايص واقرتاف
السيئات.
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لقد وجدت أن أقىص ما يرتتب عىل رهبة املجرمي وا ُملرجفي من سيف امللوك ا ُملس هلط
عليهم أن يسود األمن والسالم سبل البالد وأسواق املدن وشوارعها وحاراهتا ،أما إصالح
القلوب وهتذيب النفوس فمام خيرج عن سلطان السيف وتعجز عنه إرادة امللوك.
رش إنام نجم من قصور أكثر امللوك ..ه
بل وجدت فوق ذلك ه
وأن كل فساد
أن رأس كل ّ
نبت نابته يف فناء حصوهنم ،بل يف قصورهم نبعت عيون الفواحش واجلرائم ،ومن حصوهنم
رش ،ومن أخالقهم رست العدوى إىل
انفجرت ينابيع الظلم والعدوان ،وعىل أيدُّيم تفاقم كل ّ
أخالق الناس ،ولِفساد قلوهبم وسوء أعامهلم اتسع الـخ ْرق عىل الراقع حتى أعيا األطباء داء
املجتمع البرشي.
وقد دعاين ذلك إىل تساؤل غريت به منهج بحثي..
لقد قلت لنفيس :إن كل هؤالء الذين مألت هبم سجلك ال عالقة هلم بام تبحث عنه..
أنت كمن يبحث يف قوائم املهندسي عن طبيب ..أو يف قوائم األطباء عن مهندس..
نعم ..إن هؤالء هلم شهرهتم التي مألت اآلفاق ..ولكنهم ل يشتهروا بأهنم وسطاء بي
اهلل وعبادهم ..ول يقل أحد منهم( :إين رسول يوحى إيل) ،ول يزعم أحد منهم أن لديه الرتياق
الذي يعالج به كل ما حتتاجه البرشية من ألوان العالج.
وقد دعاين ذلك إىل البحث عن كل من له عالقة بدين ..أو يزعم لنفسه ،أو يزعم له أتباعه
أن له عالقة باملبدع الذي أبدع كل يشء.
وقد وجدت يف بداية بحثي أن البرشية ل تستنر يف مجيع عهودها إال هبؤالء ..وأنه ال قيمة
تذكر للملوك ،ومن داناهم أو زاد عليهم بجنب هؤالء..
لقد وجدت أن يد األيام عبثت ـ كام يشهد التاريخ ـ بالراجا (أشوكا) ملك (ﭘاتيل ﭘاتر) ،ول
ُت ِبق يد ِ
صخورا منقوشة وحجـارة منحـوتة ..أما (بوذا)؛ فإنه ال يزال
البىل من أوامره وأحكامه هإال
ً
لـح ْرمتها.
الرؤوس ُ
وسننه وقوانينه ال يزال كثري من الناس يدينون هلا و ُيطأطؤون ّ
حيكم القلوبُ ،
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أثرا بعد عي ،بل
ووجدت أن أوامر ملوك (أجي) و(هستاﭘور) يف دهلي وقنوج أ ْمست ً
درست آثارهم وعفت أعالمهم ،وأصبحت ديارهم كأطالل خولة ..أما (دهرم شاسرت) ـ وهو
كتاب العقائد ا هل ِذي جاء به ِ
(منو) ـ فال زال باق ًيا ً
نافذا أمره.
ووجدت أن امللك (محوراِّب) من ملوك بابل كان أول من س ّن القواني ،ولكن أين أوامره
وأحكامه؟! لقد نسجت عليها العنكبوت منذ زمان طويل ،ول تدع يد ِ
البىل من قوانينه وأحكامه
شيئًا ..أما تعاليم نبي اهلل إبراهيم فام ب ِرحت غ هضة ط ِر هية.
ِ
نبـي اهلل موسى؛
ووجدت (ف ْرعون) ودعواه (أنا ربكم األعىل) أصبـحت ُأ ْض ُحوكة ..أمـا ّ
فإنهه يسود نوازع القلوب ،ويملك أهواء النفوس ،ويدين له كثري من الناس ،و ُتس ِّلم آلياته وبيناته
طوائف غري قليلة.
ووجدت قواني (سولون) زال العمل هبا وشيكًا ،بينام التوراة املنزلة من السامء ال تنفك
أحكامها وقوانيها جتد من خيضع هلا ،وبتعبد هبا.
ووجدت (القانون الروماين) ا هل ِذي عده املسيح جان ًيا مر ًما ،واعتربه قد اجرتح السوء وأِت
ً
مضمحال ..أما املسيح؛ فإن تعليمه ال يزال
هشيام
ذن ًبا؛ قد خلت القرون تسفيه برياحها؛ فأصبح ً
وهدً ى ت ْط ُهر به نفوس املذنبي ،و ُتزكهي به أرواح املجرمي.
نورا ُتـج هيل به ظلامت القلوبُ ،
ً
ووجدت (أبا جهل) وكربياءهِ ،
و(ك ْرسى)الفرس ودولته وجربوته ،و(ق ْيرص) الروم
وحكومته وطغيانه ..قد طوى الدهر صحائفهم ،وطمست األقدار ُدوهلم ،وهتدم مدهم،
وذهبوا أدراج الرياح ..أما حممد؛ ه
وسنهته ُمتهبعة
فإن ُحكْمه ما زال باق ًيا عىل الدهر ،وأوامره نافذةُ ،
يف كل زمان ومكان.
لكني بعد أن وصلت إىل هذه القناعة وقفت حائرا يف اإلنسان الذي أتبعه من هؤالء
مجيعا..
لقد خيل يل يف البدء :أنه يمكنني أن أعتربهم مجيعا رسجا أستيضء هبا ،وأسلك سلوكها..
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لكني وجدت التناقض بي أتباعها حادا بحيث ال يستطيع أحد أن ينضم إىل جهة إال إذا ترك ما
عداها.
وقد جعلتني تلك احلرية أبحث عن املنهج الذي أتعرف به عىل األحق منهم مجيعا بأن
يكون اإلنسان الكامل الذي أبحث عنه.
وقد هداين إىل بعض هذا املنهج لقاء يرسه اهلل مع الشاعر طاغور ..ذلك أين كنت أمتطي
الباخرة (كروكوديا) ـ ا هل ِتي ركبناها يف عودتنا من مرص واحلجاز ،يف (شباط  )1924ـ وقد اجتمعنا
عرضا بالدكتور طاغور ـ الشاعر الذائع الصيت ـ وكان ً
قافال من سياحته يف أمريكا؛ فسأله
فيها ً
بعض رفقته :ما بال ِن ْحلة (برمهو سامج) أخفقت يف مساعيها ول تنجح ،مع أهنا أنصفت األديان،
ومجعت احلسنات ،وساملت مجيع املِللِ ،
ومن مبادئها وأصوهلا أن الديانات كلها عىل حق ،وأن
مجيع املصلحي من األنبياء والرسل واهلداة هم خيار الناس وصلحاؤهم ،ثم إهنا ليس فيها ما
ُخيالف العقل ،أو يعارض املدنية احلارضة ،أو يناوئ الفلسفة احلديثة ،وصاحب ِ
هذ ِه الن ِّْحلة قد
راعى فيها الظروف الراهنة والشئون املألوفة اآلن ،ومع ذلك كله ل تنل من الفوز شيئًا ،ول ُيتح
هلا من النجاح قليل وال كثري!؟
فأجاب الشاعر عىل البدُّية( :إن الن ِّْحلة ل يكن هلا داعية يدعو الناس إليها بسريته الكاملة
وهديه العايل ،ول يكن هلا لسان يدعو ُمؤ ِّيدً ا بعمل يصدِّ قه؛ فتهوي إليه أفئدة الناس وتطمح إليه
أبصارهم ،ويكون هلم من الدعاة أسوة يأتسون هبا ،وقدوة يقتدون هبا)
لقد جعلني كالمه هذا أضع تصورا عن هذا اإلنسان الذي هو حقيق بأن يكون واسطة
بي اهلل وعباده.
فأول رشوطه أن جتتمع فيه مجيع ألوان الكامل ،وأن يكون حمل قدوة يف مجيع النواحي التي
حيتاجها البرش يف مجيع مناحي حياهتم ..ليتقولب البرش يف قالبه ..ويتحولوا إىل نسخة عنه..
فيرسي إليهم من كامهلم ما يملؤهم بالكامل.
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ولكن هذا الرشط يستدعي رشطا آخر ..وهو أن حيفظ اهلل كل ما يرتبط هبذا اإلنسان..
بحيث ال تضيع منه صغرية وال كبرية ..فال يمكن للبرش أن يقتدوا إال بمن يعرفون سريته يف مجيع
أحواله ومواقفه.
وقد جعلني هذا أخترص رحلتي يف البحث عن هذا اإلنسان ،بالبحث عن البرش الذي
حتقق فيهم هذان الرشطان(.)1

احلفظ
سكت قليال ،ثم قال :لقد بدأت أبحث يف مجيع مواريث البرشية عمن حتققت حياته
بالرشط األول ..فال يمكن أن أتعرف عىل الثاين إال بعد أن أتعرف عىل األول.
قال رجل من اجلمع :فامذا وجدت؟
قال :لقد بدأت بأقدم األمم عهدً ا ..هنادك اهلند ..لقد وجدت يف تارخيهم مئات ِمن
العظامء والناهبي ..فرحت أبحث عن تفاصيل سريهم ألعرف كيف أصري كامال باالقتداء هبم..
لكني وجدت التاريخ أعجز من أن يعرفني هبم ..لقد وجدت أن الكثري منهم ال يعرف
الناس ِمن شؤون حياهتم وحقائق أحواهلم هإال أسامءهم ،وهم ال حيظون يف كتب التاريخ بمكانة؛

إن حياة العظيم ا هلتِي جيدر بالناس أن يت ِ
( )1عرب السيد سليامن الندوي عن هذه الرشوط بقولهّ ( :
هخذوا منها قدوة هلم
يف احلياة؛ ينبغي أن تتو هفر فيها أربع خصال:
املمحص يصدِّ قها ويشهد هلا.
1ـ أن تكون تارخييّة؛ أي :أن التاريخ الصحيح
ّ
2ـ أن تكون جامعة؛ أي :حميطة بأطوار احلياة ومناحيها ومجيع شؤوهنا.
متسلسلة ،ال ِ
ِ
تنقص شيئًا من حلقات احلياة.
3ـ أن تكون كاملة؛ أي :أن تكون
4ـ أن تكون عمل ّية؛ أي :أن تكون الدعوة إىل املبادئ والفضائل والواجبات بعمل الداعي وأخالقه ،وأن يكون كل ما
دعا إليه بلسانه قد ح ّققه بسريته ،وع ِمل به يف حياته الشخصيّة والعائليّة واالجتامعيّة؛ فأصبحت أعامله ُم ُث ًال ُع ْليا للناس يأتسون
هبا)
وقد رأينا اختصارها يف الرشطي اللذين ذكرنامها.
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وإنام ُتعدّ سريهتم ِمن علم األساطري وخرافات الوثنية..
لقد بحثت يف أحسنهم سمعة ..رجال (فهاربتها) و(راماينا) وأبطاهلا ..لكني وجدت أن
سريهتم ال ُتعدّ ِمن التاريخ ،بل ال يعرف التاريخ زماهنمً ،
فضال عن أن تتعي يف الزمان قروهنم،
أو ُت ْعرف ِمن قروهنم سنوات حياهتم.
لقد قام بنفس ما قمت به من دراسة بعض علامء أوروبا ..ذهبوا فدرسوا تاريخ اهلند
درسا متوال ًيا ،وقاسوا له أقيسة ،وذهبوا يف ذلك شو ًطا بعيدً ا؛ فصاروا ُيع ِّينون عهد عظامء
القديم ً
اهلنادك وأبطاهلم تعيينًا ..لكن احلقيقة ومعها علامء اهلنادك أنفسهم يعرفون أن كل ذلك مازفة
ور ْجم بالغيب ..بل إن أكثر املحققي من علامء أوروبا ال ي ُعدُّ ون ذلك من التاريخ ،بل ال يعرتفون
بأن هؤالء قد ُو ِجدُ وا يف العال يو ًما ما.
تركت اهلند ألذهب إىل فارس حيث صادفت زرادشت ـ صاحب الديانة املجوسية ـ
ووجدته ُمع هظ ًام عند كثري من أتباعه ..وبحثت يف التاريخ عنه وعن تفاصيل حياته ..لكن التاريخ
ل ينبئني من نبئه ما يريض غلييل ..بل إن التاريخ ل يكشف احلجاب عن وجوده احلقيقي بعد..
غامضا ِمن أرسار التاريخ ،حتى شك بعض املؤرخي من األمريكي
رسا
ً
فهو ال يزال ًّ
واألوروبيي يف نفس وجوده!
أما املسترشقون ا هل ِذين يعرتفون بوجوده التارخيي؛ فإهنم ُيثبتون بعض شؤون حــياته ـ
بظنون متباينة وأوهام متباعدة ـ إثباتًا ال يروي ِغ هلة وال يشفي ِع هلة.
وكل ذلك رصفني عنه ..فال يستطيع أحد أن يطمئن إىل اختاذ حياة من شك يف حياته أسوة
ضارب اآلراء حيومان حول زمانه وبلده ونسبه وأرسته ورشيعته
لنفسه يف احلياة ،ما دام الشك وت ُ
ودعوته وكتابه ولغته وعام وفاته ومكان موته ،والروايات عن ذلك أوهام وأقيسة وظنون ال تغني
من احلق شيئًا.
نعم ..إن املحبي لزرادشت يعتذرون لذلك بأن كتبهم الدينية قد ذهبت هبا حروهبم مع
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اليونان ،وأن أعداءهم أبادوها ..ولكن ذلك ل يكن يعنيني يف يشء ..ألن لكل أمة عذرها يف
اندثار سري عظامئها ..ولكل عظيم سبب الندثار سريته.
ولكن عذري الذي جعلني أنفر من كل ذلك هو أين وصلت إىل قناعة ال يزعزعها الشك
بأن اإلنسان الذي خيتاره اهلل هلذه الوظيفة العظيمة سيكون حمفوظا يف وجه كل األعاصري ..حتى
تبقى سريته وذكراه منارة ُّيتدي هبا اجلميع.
بعد أن يئست من زرادشت رست نحو بوذا..
انتشارا يف سالف األيام،
وقد وجدت أن البوذية أقدم األديان ،وأوسعها نطا ًقا ،وأكثرها
ً
فقد كان هلا سلطان عىل اهلند والصي وآسيا الوسطي وأفغانستان وتركستان ،وال تزال إىل اآلن
يف سيام والصي واليابان وتبت ..وغريها من دول العال.
وقد دعاين ذلك إىل البحث عن بوذا ..وكان أول سؤال سألته :هل ُيقيم التاريخ وزنًا
لوجود بوذا؟ وهل ي ْق ِدر مؤرخ عىل أن يعرض للناس صورة حقيقية لتارخيه؟ وهل يستطيع كاتب
أن يصف ظروفه وأحواله ا هل ِتي كان عليها يف حياته وص ًفا ً
كامال ال يغادر شيئًا ـ من حتديد زمن
ميالده ،ووطنه ،وأصول دينه كام دعا هو إليه ،ومبادئ دعوته وأهدافها ـ؟
وبحثت يف بطون التاريخ ،ويف بطون الكتب املقدسة للبوذيي عن جواب علمي هلذا
السؤال ..فوجدت أن اجلواب عن كل ذلك حمجوب عن علم الناس بظلامت كثيفة مرتاكمة،
وكل ما أمكن للباحثي أن يعرفوه هو أهنم حاولوا تعيي زمان وجوده بحوادث راجوات بالد
(مكده) ،ول يكن هلم سبيل سوى ذلك ،وتسنهى ملؤرخ أن ُي ِ
قارن زمن هؤالء الراجوات بملوك
اليونان ا هل ِذين كانت بينهم وبي راجوات مكده روابط.
وهذه املعارف ..وغريها مما اكتنف بظلامت األوهام واألساطري ..ل يكفني للتعرف عىل
بوذا..
فانرصفت عنه إىل (كونفوشيوس) ـ صاحب الن ِّْحلة املعروفة يف الصي ـ ألبحث يف حياته
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كام بحثت يف حياة غريه ..لكني وجدت أن املعلومات الواردة عنه أقل من املعلومات الواردة عن
بوذا ،مع أن املنتسبي لطريقته الدينية يبلغ عددهم مئات املاليي.
فانرصفت عنهم ..وعن هذه املنطقة مجيعا ..وصوبت وجهي نحو البالد التي سميت بالد
األنبياء..
وسمعت هبا أسامء كثري من األنبياء مما متتلئ بذكرهم األسفار املقدسة لليهود
واملسيحيي..
ورحت أستعمل املنهج العلمي يف البحث ..والذي استعملته مع كل العظامء الذين سبق
ذكرهم ..فوجدت أن أسفار اليهود ا هل ِتي تضمنت سري هؤالء األنبياء قد خالج املحققي من
العلامء رضوب من الشك يف كل ِس ْفر منها(.)1
فأحوال موسى املذكورة يف أسفار التوراة ـ حسبام يؤكد الباحثون ـ دونت ُ ِ
ومجعت بعد
ُ ِّ
موسى بقرون كثرية.
وأحوال املسيح وسريته مكتوبة يف األناجيل ،واألناجيل ـ كام تعلمون ـ كثرية ،غري أن
أكثرية املسيحيي اقترصت عىل أربعة أناجيل ،أما (إنجيل الطفولة) و(إنجيل برنابا) وغريمها فال
يعتربوهنام .ومع ذلك؛ فإن اإلناجيل األربعة ا هل ِتي اقترصوا عليها ل ي ْلق أحد ِمن ا هل ِذين مجعوها
املسيح.
وبحثت عمن رووا ِ
هذ ِه األناجيل؛ فوجدت التاريخ جيهل ذلك كل اجلهل ..ويزداد املرء
ه
شكًّا إذا توصل إىل حقيقية أخرى؛ وهي :أن الرجال األربعة املنسوبة إليهم ِ
هذ ِه األناجيل األربعة
ال يمكن القطع يقينًا بأهنم هم ا هل ِذين مجعوها يف الواقع ..فإذا كان األشخاص املنسوبة إليهم ِ
هذ ِه
األناجيل ال يطمئن التاريخ إىل صدورها عنهم؛ فكيف يطمئن إىل صحتها؟
وزاد الطي ب هلة أين وجدت اجلهل مطبقا باللغة ا هل ِتي كُ ِتبت هبا ِ
هذ ِه األناجيل يف األصل،
( )1انظر رسالة (الكلامت املقدسة) من هذه السلسلة.
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ويف أي زمان كُ ِتبت! فقد اختلف ُمف ِّرسوا األناجيل اختال ًفا شديدً ا يف تعيي زمان مجعها
فمن قائل أهنا كُ ِتبت سنة  60للميالدِ ..
وتدوينهاِ :
ومن قائل أهنا مجعت بعد ذلك التاريخ بكثري..
لقد نفضت يدي من كل هؤالء بعد أن علمت أنه ال يوجد يف التاريخ ما جييل سريهتم
ويرسم حياهتم لتصري منهاجا للبرشية هتتدي به.
نعم كنت أكن هلم كل االحرتام والتقدير ..ول يكن يعرتيني الشك الذي اعرتى أولئك
الباحثي حول وجودهم ..ولكني كنت أقول هلم بكل تواضع :أعلم أنكم عظامء ..وأنكم خرية
اهلل من خلقه ..ولكن اعذروين عىل أين ل أنتهج هنجكم ..فليس ذلك احتقارا له وال لكم ..وإنام
ألنه ليس لدي من العلم بكم ما يمكنني من ذلك.
لقد قلت هلم ـ ولعلهم يف غياهب الغيب قد سمعوين ،وعذروين ـ :كيف يمكن اختاذ
األسوة الكاملة ا هل ِتي تطمئن هلا القلوب إن ل تكن مجيع نواحي احلياة يف الشخصية ا ُملقتدى هبا
معلومة ،وليس فيها ما جيهله الناس ،وما هو مكتوم عنهم وراء حجب التاريخ.
إن ا ُملقتدى به والذي يتخذ الناس ِمن حياته أسوة ال ُبده أن تكون حياته كلها واضحة
صافية كاملرآة ،ليلها كنهارها؛ لتتبي للناس ا ُمل ُثل ال ُعليا ا هل ِتي حيتذوهنا يف حياهتم بجميع أطوارها
ومناحيها.
لقد قلت خماطبا بوذا( :..اعذرين يا بوذا ..فمع أن عدد املنتسبي إليك ُربع سكان
املعمورة ،إال أن التاريخ ل حيفظ ِمن سريتك هإال عدة أقاصيص وحكايات؛ لو أننا نقدناها
بمقاييس التاريخ ـ لنتخذ ألنفسنا قدوة من حياتك وسريتك ـ خلرجنا ِمن ذلك خارسين)
وقلت خماطبا زردشت( :إن املعلومات التي وردتنا عنك قليلة باهتة متناقضة ..فلسنا
ندري أُّيا أنت ..هل أنت زرادشت ا هل ِذي عرفناه ِمن أبيات شعرية يف (كاثا) ،أو أنك زرادشت
ا هل ِذي نراه يف (وستا) اجلديدة ..وخالصة ما نعلمه عنك ـ إن صح ـ هو أنك ُولِدت يف مقاطعة
أذربيجان ،ونرشت دعوتك يف بلخ وأطرافها ،وأن امللك (هشتاسب) دخل يف ِدينك ،ثم ظهرت
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وولِد لك أوالد ،ثم ُتوفيت بعد كل ذلك ..فهل يمكن هلذه
عىل يدك معجزات ،وقد تزوجت ُ
املعلومات الضئيلة أن تتأسس عليها حياة أحد من الناس)
وقلت خماطبا موسى( :اعذرين يا موسى ..ال شك أنك عظيم من العظامء ،وأن اهلل
ِ
ِ
كرا
اختارك يف يوم من األيام لتكون واسطة بينه وبي عباده ..والشك أنك من أكثر األنبياء ذ ً
وأوضحهم حياة ..ولكن حياتك مع وضوحها التكفي لتبنى عليها حياتنا ..إن األسفار اخلمسة
ِمن التوراة التي فصلت تفاصيل حياتك ـ بغض النظر عن ذلك االنقطاع اخلطري يف سندها ـ ال
تكفي الختاذك أسوة)
نظر سليامن إىل اجلمع ،وقال :ال شك أن فيكم ُّيودا ومسيحيي ..وال شك أهنم يعرفون
أن األمور ا هل ِتي كان حيتاج البرش إىل معرفتها ِمن حياة موسى االجتامعية هي األخالق والعادات
واهلدي ،وكل ذلك ال نجده يف سريته.
أما ِذكر أسامء الرجال وأنساهبم وأماكنهم وبالدهم وعددهم فمام ال ُّيمنا ِع ْلمه يف مقام
ً
كثريا
القدوة واألسوة واهلداية ،مع أنه هو ا هل ِذي نراه
مفصال يف التوراة ..وكذلك نرى فيها شيئًا ً
ِمن القواني واملبادئ واألصول ،لكن ِ
هذ ِه األمور والتي سبقتها مهام تكن أمهيتها عند علامء
اجلغرافيا واألنساب واحلقوق؛ فإهنا ال تعنينا نحن ِمن جهة األسوة والقدوة يف احلياة ،وال تسدّ
اخللل الواقع يف سرية موسى ِمن ِ
هذ ِه الناحية ا هل ِتي ال يكمل بياهنا هإال ِبذكْر أخالقه وشؤون حياته
وأحواله يف معاشـرته؛ وهـو مـا ال ُبده منه ليتخذه البرش ِم ً
ثاال يعمل به.
سكت قليال يستجمع أنفاسه ،وقال :وهكذا رست أبحث عن كل نبي من األنبياء إىل أن
وصلت إىل املسيح ..املسيح ا هل ِذي يزيد عدد املنتسبي إليه ـ بحسب إحصاءات األوربيي ـ عىل
عدد املنتسبي إىل الديانات األخرى.
لقد استغربت كثريا حي علمت بعد جهد جهيد أن شؤون حياته وأحوال معيشته أخفى
من غريه وأغمض.
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عظيام ليقف عىل حياة
لقد استفرغ العالمة رينان جهده؛ ولقي من العناء والنصب مبلغًا ً
رسا مكنونًا يف ضمري الزمن ل
املسيح كاملة تامة؛ ومع ذلك؛ فإن شؤون املسيح وأحواله ال تزال ًّ
ي ُبح به لسانه بعد.
أين قىض املسيح الثالثي ـ أو اخلمس والعرشين سنة (عىل األقل) ـ من حياته؟ وفيم
قضاها؟ وبأي األعامل شغل هذا الفراغ الواسع من عمره؟
إن الدنيا ال تعلم عن ذلك شيئًا ولن تعلم..
وحتى السنوات الثالث األخرية ماذا نجد فيها؟ ..آيات ومعجزات معدودات ،وبعض
ِ
العظات ..ثم قيل إنه ُص ِلب؛ فانطوت صحيفة حياته.
سمعت بعض اجللبة يف القاعة أحس هبا السيد سليامن ،فراح يقول :اعذروين ..أنا ل أقل
إال ما وصلت إليه ..وإن كان فيكم من لديه من العلم ما يدلني به عىل خمطوطات قد تكون غابت
عني ..فيها تفاصيل أكثر عن املسيح ،أو عن غريه من األنبياء ..فأنا مستعد لسامعها ،بل مرسور
بذلك ..ولكن ذلك ل يكن ..ولن يكون.
أنا ال أقول ما أقول ُجزا ًفا ،وادعاء مني ألجل عقيدة يل خاصة أعتقدها؛ وإنام هي حقيقة
يشهد هلا التاريخ ،وتؤيدها الرباهي والدالئل.
إن العقل السليم يدل ـ بشواهد كثرية ال يمكن إحصاؤها ـ عىل أن السرية ا هل ِتي حيق أن
يتخذ الناس ِمنها أسوة حسنة ً
ومثال أعىل؛ ُي ْشرتط هلا قبل كل يشء أن تكون سرية (تارخيية) ،أما
السرية القائمة عىل أساطري ال تدعمها الروايات املوثوق بصحتها؛ فإن من طبيعة اإلنسان أن ال
يتأثر بام ُ ْحيكى له من سرية لشخصية مفرتضة ال يعرف هلا التاريخ ً
صحيحا؛ وإنام ْاختلق هلا
أصال
ً
أناس أحسنوا الظن هبا ،ورفعوا مكاهنا ،وقد خيْدعون هبذه املناقب بعض الناس أمدً ا
املناقب ٌ
قصريا حي يعرضوهنا عليهم يف ُح هلة قشيبة من األلفاظ ،وثوب قشيب من العبارات ،ثم ال تلبث
ً
إعراضا؛ ألهنا قامت عىل غري
احلقيقة أن تظهر من وراء غالئل األوهام؛ ف ُي ْع ِرض الناس عنها
ً
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أساس من التاريخ.
ال ُبده لكل سرية من سري الكامل اإلنساين يدعى الناس إىل اإلقتداء هبا واختاذها أسوة؛ أن
يدعمها التاريخ ويشهد هلا املحققون؛ وهلذا نرى النفوس البرشية ال تتأثر باألساطري واألوهام
كتأثرها بحوادث التاريخ والروايات الثابتة عن الثقات األثبات؛ وذلك ألن سرية الرجل العظيم
ويروحوا هبا عن أنفسهم يف حالة امللل
الكامل ال ُتعرض عىل الناس ليشغلوا هبا أوقات فراغهمِّ ،
نرباسا حلياهتم.
أو الضجر؛ بل ُتعرض عليهم ل ُيدْ عوا إىل اإلقتداء هبا ،واختاذها ً
قال رجل من اجلمع :قد وعينا ما ذكرته ..ونحسب أنا ال نخالفك فيه ..ولكن هل يمكن
أن يكون هناك برش عىل هذه األرض حفظ التاريخ من سريته ما يمكن أن يكون منارة هتتدي هبا
البرشية؟ ..ثم يكون حفظ التاريخ لسريته خاليا من كل خرافة بعيدا عن كل أسطورة.
قال سليامن :أجل ..املنطق السليم يدل عىل رضورة وجود مثل هذا الرجل ..فاخلالق
املدبر الذي دبر كل يشء يستحيل أن ال يدبر هذا ..فحياة البرش مجيعا واستقامتهم تتوقف عىل
هذا.
قالوا :فهل وجدته؟
قال :أجل ..بعد أن فرغت من كل من سمع هبم العال من العظامء من رجال الدنيا
والدين ..صوبت وجهي نحو حممد..
قالوا :فلم أخرته؟ ..ول ل تبدأ به؟
قال :لقد آثرت أن ال أبدأ به حتى ال يقف ِّب التقليد دون مواصلة البحث ..وقد كان من
رمحة اهلل أن كان هناية بحثي ،وخامتة املسك التي مألتني بالطمأنينة واليقي.
قالوا :فحدثنا عن بحثك عنه..
قال :لقد كان املنهج الذي تبنيته يف هذا هو أن احلياة التي يبنبغي أن تنقل لنا عن هذا الذي
هو واسطة بي اهلل وعباده يشرتط هلا رشطان :الصحة ،والتفصيل.
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أما الصحة ..فلتفادي اخلرافة واألسطورة ..فال يمكن للعقل السليم أن يسلم هلام.
وأما التفصيل ..فإن تفاصيل احلياة وعقدها ال يكفي فيها اإلمجال والغموض.
الصحة:
قالو :فحدثنا عن الصحة.
قال :لقد بدأت بحثي فيها ..فأخوف ما خياف العاقل عىل ما يصل إليه من العلم
األسطورة واخلرافة واألهواء ..فهي فريوسات خطرية حتول من العلم جهال ،ومن املعارف
دجال.
لقد رحت أبحث يف املنهج الذي نقل به املسلمون أخبار نبيهم وأحاديثه وتفاصيل حياته،
فوجدت من ذلك ما ل أجده يف مجيع مناهج العال..
لقد وقف العال كله موقف العجب واالستغراب من الذين وق ُفوا حياهتم منذ عرص حممد
عىل حفظ أقواله ورواية أحاديثه وكل ما يتعلق بحياته؛ أ هدوها إىل من ضبطوها بعدهم وكتبوها،
وصاروا ُيس ّمون (راوة احلديث) أو (املحدِّ ثي) و(أصحاب السري)
فلام كملت ِ
هذ ِه الذخرية التارخي ّية ـ مج ًعا وكتابة وتدوينًا ـ جعل العلامء يكتبون سري هؤالء
الرواة من الصحابة والتابعي ومن بعدهم ِمن العلامء ا هل ِذين رووا شيئًا مما يتعلق بحياة حممد،
فكتبوا أسامءهم وكُ ناهم وأنساهبم ومنشأهم وأخالقهم وعاداهتم؛ وباجلملة؛ أحصوا شؤون
مستقال سمي فيام بعد ِ
ًّ
(ع ْلم أسامء الرجال)
حياهتم كلها؛ حتى أصبح ما كتبوا يف هذا الباب ِع ْل ًام
لقد حفظ التاريخ أسامء عرشة آالف من الذين رأوا حممدا مذكورة أسامؤهم وأحواهلم يف
ِ
ُّيتم بتدوين أحواهلم ،ول حيفظ
كتب التاريخ ا هلتي ُأ ْف ِردت لتدوين أحواهلم خاصة ..والتاريخ ل ّ
لنا شؤوهنم هإال ّ
وترصفاته وهديه وسريته.
ألن كل واحد منهم حفظ شيئًا من أقوال حممد وأفعاله
ّ
لقد كان اآلالف من الناس قد انتدبوا للتبليغ عن رسول اهلل ؛ ألن حممدا هو ا هل ِذي
أمرهم بذلك فقال( :ب ِّلغوا عني) ،وقال( :لِيب ِّلغ الشاهدُ الغائب)؛ فكانوا يع ِّلمون أوالدهم
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وإخواهنم وأصحاهبم وأقرباءهم من الدِّ ين والعلم كل ما كانوا يعلمونه؛ فكان ذلك ُشغلهم
ومههم آناء الليل وأطراف النهار ويف ال ُغدُ ّو واآلصال.
ّ
حيرض عىل أن يب ِّلغوا عنه ويفقهوا ترشيعه وينرشوا دعوته وأحكامه؛ كان
وكام كان حممد ِّ
ِ
ِ
يتعمد الكذب
ينهى الناس عن أن ه
يتقولوا عليه ما ل يقل ،أو ينس ُبوا إليه ما ل يفعل ،وكان ُينذر من ّ
سيتبوأ نار جهنم.
عليه بأنه
ه
قال رجل من اجلمع :فقد اعتمد املبلغون عن حممد إذن عىل ما اختزنته ذاكرهتم من
مرويات..
قال سليامن :لقد كان ذلك من دواعي ثقتي فيام رووه ..فالذاكرة أفضل سجل يمكن أن
خيزن املعلومات ..أما الكتاب ،فمن السهل العبث به وتغيريه والتالعب به.
لقد عرفتم ما حصل ألسفار األنبياء بسبب اهتامم رجال الدين بكتابتهم ،وتقصريهم يف
حفظها ..ولو حفظوها يف صدورهم ما استطاعت قوة يف الدنيا أن تسلبنها منهم.
قال الرجل :ولكن الذاكرة ال يمكنها أن تستمر طويال يف احلفاظ عىل ما حفظته..
قال سليامن :ذلك عندما يكون احلديث مهال ال قيمة له ..ولكن احلديث إن كان له أمهية
وقيمة عند صاحبه ،فإن األيام ال تزيده إال تثبيتا ..فإن كان له أمهية عند املجتمع مجيعا ،فإن ثباته
يكون راسخا ..فإن توقفت قيمة اإلنسان عليه ال يمكن وصف حد لرسوخه.
وهكذا املحدثون كانت قيمتهم بقدر حمفوظاهتم ،وبقدر دقة حمفوظاهتم ..فلذلك يرعوهنا
أتم رعاية ..وخيشون أن يقعوا يف اهلفوة الواحدة ،فينزل عليهم من عذاب اهلل ما توعد به حممد من
يكذب عليه ..وتنزل عليهم من لعنة املجتمع ما جيعلهم متهمي فيه بأبشع التهم وأرذهلا ،وهي
الكذب عىل نبيهم.
ولذلك ..فإن من خيش منهم اخلطأ أو السهو أو الغفلة سارع إىل كتابة ما حيفظه ليعي به
ذاكرته.
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وهكذا ..وبعد بحوث طويلة ممتدة يف أساليب املحدثي يف التعامل مع النصوص التي
وردهتم عن نبيهم نزل عىل فؤادي برد اليقي بأن ذلك املنهج هو املنهج األمثل يف االبتعاد عن
األسطورة واخلرافة والدجل..
لقد قال أستاذي العالمة الكبري املحقق الشيخ شبيل النعامين مقارنا ما بذله املسلمون يف
متحيص ما ورد عن نبيهم بام فعله غريهم من األمم( :ملا أرادت األمم األخرى من غري املسلمي
أن جتمع يف أطوار هنضتها أقوال رجاهلا ورواياهتم؛ كان قد فات عليهم زمن طويل ،وانقىض بينها
وبينهم عهد بعيد؛ فحاولوا كتابة شؤون ُأ ّمة قد خلت ،ول يم ّيزوا بي غث ذلك املايض وسمينه،
وصحيحه وسقيمه ،بل ل يعلموا أحوال رواة تلك األخبار وال أسامءهم وال تواريخ ِوالدهتم؛
وافق هواهم ،وي ِ
فاكتفوا بأن اصط ُفوا من أخبار هؤالء الرواة املجهولي ورواياهتم ما ي ِ
الئم بيئتهم،
ُ
ُ
وينطبق عىل مقاييسهم .ثم ل يمض غري زمن يسري حتى صارت تلك اخلرافات معدودة كاحلقائق
التارخيية املدونة يف الكتب .وعىل هذا املنهاج السقيم ُصنِّفت أكثر الكتب األوربية مما يتعلق باألمم
اخلوايل وشؤوهنا ،واألقوام القديمة وأخبارها ،واألديان السالفة ومذاهبها ورجاهلا .أما
ً
وأصوال ُمتقنة
املسلمون؛ فقد جعلوا لرواية األخبار والسري قواعد حمكمة يرجعون إليها،
يتمسكون هبا ،وأعالها :أن ال ُتروى واقعة من الوقائع هإال عن ا هل ِذي شهدها ،وكلام بعد العهد
ّ
ِ
ِِ
عمن شهد ،وهكذا
عىل هذه الواقعة؛ فمن الواجب تسمية من نقل ذلك اخلرب عن ا هلذي نقله ّ
بالتسلسل من وقت االستشهاد بالواقعة والتحدّ ث عنها إىل زمن وقوعها ،والتث ُّبت ِمن أمانة
ِ
حتملهم للخرب ا هل ِذي يروونه ،وإذا كانوا عىل خالف
هؤالء الرواة وفقههم وعدالتهم ُ
وحسن ّ
تفرغوا
أيضا .وهذه املهمة من أ ِّ
ذلك؛ وجب تبيينه ً
شق األمور ،ومع ذلك؛ فإن مئات من املحدثي ّ
حتري ذلك واستقصائه وتدوينه ،وطافوا ألجله البالد ،ورح ُلوا بي
هلا ،ووق ُفوا أعامرهم عىل ِّ
األقطار؛ باحثي دارسي ألحوال الرواة ،وكانوا ي ْلقون املعارصين هلم من الرواة ُ
لينقدوا أحواهلم،
وإذا اطمئنوا إىل سرية فريق منهم؛ سألوهم عام يعرفونه من أحوال الطبقة ا هل ِتي كانت قبلهم ،وقد
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ّ
اجتمع من هذا املجهود العلمي العظيم ِع ْلم
مستقل من العلوم اإلسالمية؛ ُأ ْط ِلق علـيـه ـ فيام ب ْعدُ
فتيرس ملن أتى بعدهم أن يقفوا عىل أقدار مئات األلوف من احلفاظ
الرجال)؛ ه
ـ عنوان (أسامء ِّ
والعلامء الرواة وغريهم)
التفصيل:
قام رجل من اجلمع ،وقال :ال نحسبك كاذبا فيام تقول ،وال مدعيا فيام تذكر ..فنحن نعلم
مدى حرصك عىل صدق املعلومة ..ونعلم مدى حرص املسلمي عليها ..ومدى خوفهم من
الكذب ..فحدثنا عن اجلانب الثاين الذي ال يمكن أن يتحقق احلفظ إال بوجوده.
قال :اجلانب الثاين هو التفصيل ..فال يشك أحد يف صدق الكثري من األحداث التارخيية..
وال يشك أحد يف الكثري من الشخصيات العاملية ..ولكن املعلومات الواردة عنهم ال تكفي
لتجعلهم أسوة لغريهم..
فاألسوة تقتيض العلم ..والعلم يقتيض التفصيل..
قالوا :فام وجدت؟
قال :لقد تتبعت ما ورد عن كل عظامء العال ـ بغض النظر عن صدق ما ورد ـ فلم أجد
رجال اهتم الناس بكل ما يف حياته من تفاصيل كاهتاممهم بمحمد ..حتى لكأنه بيننا ال يزال حيا
بكل ما يف احلياة من معنى.
سأذكر لكم ـ باختصار ـ املصادر التي تناولت حياة حممد وتفاصيلها ،لتعرفوا مدى
االهتامم الذي أواله العامة واخلاصة حلياة حممد.
أول املصادر ـ بعد القرآن الذي سجل الكثري مما يرتبط بحياة حممد وسلوكه ـ كتب
احلديث؛ وهي كتب ح ِفظت لنا من أقوال حممد وأفعاله وأحواله ما يبلغ مائة ألف حديث ،وقد
القوي.
والقوي منها عن غري
الضعيف واملوضوع،
امتاز الصحيح منها عن ه
ّ
ّ
ِ
ومنها كتب ِ
أمورا أخرى.
تضمن ً
املغازي .ومعظم ما فيها ذكْر الغزوات النبو ّية ،وقد ت ّ
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العام؛ ا هل ِتي تبتدئ بالسرية النبوية.
ومنها كتب التاريخ اإلسالمي ّ
ومنها الكتب ا هل ِتي ألفت يف املعجزات؛ و ُتس ّمى بكتب الدالئل.
ومنها كتب الشامئل؛ وهي مقصورة عىل ِذكْر أخالق حممد وعاداته وفضائله ،وما كان
يعمل يف يومه من الصباح إىل املساء ،ويف ليله من املساء إىل الصباح.
ومنها الكتب ا هل ِتي صنّفها بعض العلامء املتقدِّ مي يف أحوال مكة واملدينة البالد التي سكنها
حممد ،لقد ذكروا كل ما يرتبط هبذين البلدين من بقاع وأماكن وأودية وجبال وخطط ،وذكروا
من ه
توىل إمارهتام ،بادئي بكل ما له عالقة بمحمد..
نظر إىل اجلمع ،واالبتسامة تعلو حمياه ،وقال :أرأيتم ـ أُّيا اجلمع الكريم ـ حتى احلجارة
التي ترشفت بوطء حممد قدمه عليها حفظ التاريخ ذكرها ..وال يزال حيفظه.
قال ذلك ،ثم استأنف يقول :ل تكن تلك الكتابات مرد أوراق خمزنة عىل الرفوف ال
يلتفت هلا أحد ..لقد وجدت أهنا الثقافة التي كانت تسود فرتات كثرية املجتمعات اإلسالمية..
أضف إىل ذلك كله اهتامم العال كله بنرش كل ما يرتبط بمحمد ..وكأن هناك يدا خفية
توجههم إىل ذلك.
لقد رأيت أن ما أ هلفه الناس يف سرية حممد من عهد الرسالة إىل يومنا هذا ـ يف خمتلف
األوطان اإلسالمية واألجنبية ،يف معظم ُلغات العال ـ ُيعدّ با ُ
أل ُلوف ،واعْ ترب ذلك بام ُصنِّف بال هلغة
األوردية احلديثة وحدها يف موضوع السرية النبويـة ـ مع ّ
أن األوردية ل ت ِرص لغة تأليف هإال منذ
قرني عىل األكثر ـ ؛ ويف تقديري أن ما ُصنِّف هبا وحدها يف السرية النبوية يبلغ أل ًفا ـ إن ل ي ِزد
عليه.
ول تكن الكتابة حكرا عىل املسلمي ..بل هناك الكثري ممن أ هلف يف سرية حممد ممن ال
يؤمنون بنبوته وال ِ
ِ
يوقنون برسالته؛ فإننا نجد يف اهلند نفسها عىل اختالف ِمللها ـ من اهلنادك
ّ
كثريا من علامئهم قد أ هلفوا يف سريته.
والسيخ والربمهو سامج ـ ً
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أما األوربيون ـ ا هل ِذين ال يدينون باإلسالم وال ِ
يؤمنون بالرسالة املحمدية ـ فقد صنّف منهم
ِ
واملسترشقون ً
عناية منهم بالتاريخ ،وإروا ًء
املبرشون من ُدعاة النرصانية
يف سرية حممد حتى ِّ
ِ
مي ،و ُيعدّ ما أ هلفوه يف ذلك باملئات.
لظمإهم الع ْل ّ

الكامل
قال رجل من اجلمع :عرفنا الرشط األول ..وانفراد حممد من بي كل عظامء الدنيا
بالتحقق به ..فهل حتقق الرشط الثاين؟
قال :بعد أن استيقنت بأن احلياة الوحيدة املحفوظة بكل تفاصيلها هي حياة حممد
وتعاليمه ،رحت أبحث عن مدى حتققها بالكامل اإلنساين.
لقد كنت أدرك بأدلة ال حرص هلا بأن اهلل لن خيتار إال اإلنسان الكامل ..فالقارص والعاجز
والضعيف ال يمكن أن يكون قدوة لغريه ..وال يمكن لغريه أن يسري سريه ،أو يستن بسنته ،وإال
كان حاله كحال املريض الذي يتبع سرية مريض ..فحري هبذا املريض أن ال يزداد إال مرضا.
ثم بحثت يف نواحي الكامل التي يدعيها الكثري ..فوجدت أن الكامل نوعان :كامل نظري،
وكامل عميل.
أما الكامل النظري ،فهو الكامل املرتبط باألفكار التي حيملها ذلك العظيم ،أو هي املرشوع
الذي حيمله ،ويدعو الناس إىل حتمله.
وأما الكامل العميل ،فهو تطبيق العظيم ملا يدعو إليه من سلوك ،حتى يكون بسلوكه ترمجة
عملية لكل ما يدعو له.
فيتزود الناس من خالل هذا العظيم مجيع املعارف العلمية والعملية ،بل يروهنا أمامهم
عيانا.
الكامل النظري:
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قال رجل من اجلمع :عرفنا هذا املنهج ..ونحن نسلم بصحته ..بل ال نرى أن هناك من
خيالفك فيه ..فهل طبقته عىل العظامء الذين بحثت يف سريهم.
قال :أجل ..لقد بدأت البحث من جديد ..فرتكت كل ما وصلت إليه من تلك الثروة
الضخمة التي دلتني عىل أن حممدا هو اإلنسان الوحيد الذي حفظ اهلل كل ما يرتبط به.
لقد قلت لنفيس ،أو قال يل عقيل :ربام يكون ما حفظ عن حممد ابتالء لإلنسان ليسري يف
طريق النقص والضعف واالنحطاط ..وربام يكون الشيطان ..ال اهلل ..هو الذي حفظ مجيع
تعاليمه ،ومجيع ما يرتبط به ليكون مادته التي يتوصل من خالهلا إىل الوسوسة إىل البرش ،ورميهم
يف حظيظ جهنم.
ولذلك بدأت يف البحث عن الناحية الثانية ..ناحية الكامل ..وكأين ل أبحث يف الناحية
السابقة.
لقد عرفت أن الكامل النظري منحرص يف أربعة أركان ال مناص منها مجيعا.
قالوا :فام هي؟
قال :هي اإليامن ،والعبادات ،واملعامالت ،واألخالق.
قالوا :فام وجه احلرص فيها.
قال :لقد رأيت أنه ال يكمل الدين حتى يشتمل عىل أمرين ،كالمها تتوقف عليه حاجات
اإلنسان املرتبطة بالدين :أمر يتعلق بقلب اإلنسان؛ و ُيس همى (اإليامن) ،وآخر يتعلق بجوارحه وبام
يملكه؛ و ُيدعى (العمل)
ورأيت أن العمل ينقسم إىل ثالثة أقسام :أوهلا يتعلق باهلل (وهو العبادة) ،والثاين يتعلق بام
يتعاطاه الناس بعضهم مع بعض (وهي املعامالت) ،ومعظمها القواني واألصول ،والثالث
يتعلق بآداب النفس وآداب املجتمع (وهي األخالق)
اإليامن:
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قالوا :فحدثنا عن الركن األول.
قال :بام أن اإليامن هو األصل الذي ينطلق منه العمل ..فقد بدأت البحث فيه.
بدأت البحث عن حقائق الوجود والكون واحلياة واإلنسان ،وموقف زعامء األديان منها.
قال رجل من اجلمع :فامذا وجدت؟
قال :لقد وجدت أن الديانات التي اهتمت هبذه اجلوانب نوعان:
نوع ال نجـد فيه ذكر اهلل البتة ..وكأنه ال وجود له إطالقا ..ومن هذا النوع دين بوذا ودين
الصي؛ فليس فيهام ذكر هلل وال لصفاته ،وليس فيهام فرائض وواجبات عىل اإلنسانِ ،
ومن باب
أوىل؛ ليس فيهام ذكر للحب هلل وتوحيده واإلخالص له؛ فالذي يبحث فيهام عن ِ
هذ ِه األمور ال
ّ
خيرج من بحثه بيشء.
ونوع فيه ذكر هلل ..ودعوة إىل اإليامن به ..وقد وجدت من خالل البحث املستقيص عن
ِ
تطرق إليها
حقائق هذا اإليامن أن األديان السابقة لإلسالم ،وا هلتي كانت تدعو إىل توحيد اهلل؛ قد ه
الفساد يف أمر التوحيد؛ لوجوه ثالثة:
األول :التشبيه والتمثيل ،أي :أهنم قد ش هبهوا اهلل بغريه من خلقه.
والثاين :أهنم جعلوا هلل صفات منفصلة عنه ومستق ّلة.
والثالث :أهنم اغرتوا بكثرة املظاهر يف العالُ ،
وخ ِدعُ وا بُضوب من مصنوعات اهلل وآثار
مقدوراته.
سأرضب لكم أمثلة تقرب لكم ذلك:
أما األول ،وهو التشبيه والتمثيل الذي يتعاىل اهلل عنه ،فقد وجدت أن أهل املِلل والنِّحل
والصلة ا هل ِتي
ـ من غري اإلسالم ـ اختاروا طر ًقا ،واختذوا وسائل ملعرفة ما هلل من الصفات اجلليلةِّ ،
بينه وبي خ ْلقه؛ فش هبهوه بأجسام خمتلفة ،وم هثلوا صفاته يف رضوب من الصور واألشكال؛ فلام
طال عليهم األمد؛ بقيت ِ
هذ ِه الصور املم هثل هبا ،وزال عن قلوب الناس اسم اهلل ا هل ِذي ل يزل وال
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يزال ،فصارت املشبه هبا أوثانًا وأصنا ًما ومتاثيل ،وطفق الناس يعبدوهنا ويسجدون هلا؛ ظنًّا منهم
تصور صفات اهلل هبذه التامثيل املنحوتة
بأهنا مظاهر صفات اهلل ومشاهد قدرته ،وتفنهنوا يف ُّ
واألوثان املصنوعة.
أنا ال أشكك يف أن اهلل حيب عباده ويرأف هبم وحين عليهم ..لكن اجلاهلي جعلوا حلب
اهلل عبادة ،ولرأفته هبم ً
متثاال من حج ٍر أو غريه ..وهكذا ظهر اإلله عند الروم واإلغريق يف صورة
امرأة ..أما األمم السامية؛ فقد مت ّثل اإلله عندها ً
رجال وأ ًبا؛ إذ كان ِذكْر املرأة عندها عىل مأل من
الناس خمالِ ًفا لآلداب السامية ،وكان األب هو رأس األرسة وأصلها؛ ّ
ويدل عليه :ما اس ُت ْخ ِرج من
تصور اإلله بصور الرجال.
بطون األرض يف بابل وآثور وديار الشام من متاثيل ّ
يتصورون اهلل بصورة األب،
وهذا ما كان لبني إرسائيل ،إذ يظهر أهنم يف بدء أمرهم كانوا ّ
وحيسبونه والدً ا ،وحيسبون املالئكة وسائر الناس أوال ًدا له ..ثم ضاق نطاق تفكريهم؛ فلم يبق
لإلله أوالد عندهم سوى بني إرسائيل ..ويوجد يف بعض صحف بني إرسائيل ما يدل عىل أن
الرابطة كانت بي اإلله وبني إرسائيل كالرابطة ا هل ِتي تكون بي الزوج وح ِليلته ،وأن بني إرسائيل
وأورشلم حالئل واإلله زوجهن.
وقد حصل للمسيحيي خطأ قريب من هذا حي جعلوا ما كان بادئ بدء استعارة كأنه
حقيقة ثابتة ،وانقلب تشبيه اإلله باألب؛ حلنانه عىل نبيه املسيح ،ورأفته به؛ فاعتربوه حقيقة ،واإلله
ا هل ِذي ل يلد ول يولد اعتربوه والدً ا واملسيح ولده.
وهذا ما حصل لقدماء العرب من ظنهم باهلل أنه أب ،واملالئكة بنات له.
هذا األول ..وأما الثاين ..وهو من األخطاء الكربى التي وقع فيها االنحراف عن
التوحيد ،فقد رأيت أن أتباع األديان السابقة لإلسالم قد فصلت صفات اهلل عن ذاته؛ فجعلت
مستق ّلة عنه؛ وبذلك تعددت اآلهلة ،وكثرت يف مجيع ِ
صفاته ِ
الفرق اهلندوكية من الدين الربمهي.
وجسموا تلك الصفة
وقد وجدت أن سبب ذلك هو أهنم اختذوا من كل صفة إهل ّية إهلًا ،ه
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الرشك ،وط هبقوه عىل مجيع ما ش ِّبهت به صفات
يف صورة ،أو صاغوها يف قالب ،ثم ه
وسعوا نطاق ِّ ْ
اإلله من خمتلف التشابيه ومتنوع التامثيل ،وصاغوا ِ
هذ ِه الصفات وما ش ِّبهت به يف صور ومتاثيل
ه
وأوثان ،وبعد أن كان اهلل إهلًا واحدً ا ال إله غريه صار هلم ثالثون وثالثامئة مليون من اآلهلة.
يعربوا عن قوة اهلل
لقد بحثت يف رس كل هذا التعدد ،فرأيت أهنم عندما أرادوا ـ مثال ـ أن ِّ
كثريا من األيدي..
وقدرته نح ُتوا هلل يدين قويتي من احلجر ..بل ه
سولت هلم أنفسهم أن ينح ُتوا له ً
باعتبار أن اليد مظهر من مظاهر القوة والبطش.
يعربوا عن ِحكْمته البالغة ،عربوا عنها بأن جع ُلوا هلل رأسي،
وهكذا عندما حاولوا أن ِّ
ه
واختذوا له وثنًا ذا رأسي.
وهكذا إذا تأملنا ِنحل اهلنادك الكثرية العدد؛ بدا لنا أهنا ل تكثر ِ
هذ ِه الكثرة اهلائلة ول تفرتق
إىل ِفرق كثرية هإال ألجل جتسيمهم صفات اإلله؛ فإن هلل عندهم ثالث صفات عظيامت :اخل ْلق،
والقيام عىل املخلوق ،واإلماتة ..وإن شئتم فلكم أن تعربوا عن ِ
هذ ِه الصفات باخلالقية،
ِّ
الفرق من اهلنادك ِ
والقيومية ،واإلماتية ..وقد جعلت ِ
أشخاصا مست ِّبدين
هذ ِه الصفات الثالث
ً
أطلقوا عليهم أسامء :برمها ،ووشنوا ،وشيو؛ فربمها رمز للخالِق ،ووشنوا هو الق ّيوم ،وشيو هو
ونحلة إهلها وشنوِ ،
ِ
ِ
ِ
ِ
ون ْحلة
ا ُملميت ،ونجمت عن ذلك ثالث نحل :ن ْحلة يعبد أتباعها برمهاْ ،
هذ ِه ِ
معبودها شيو ،وقد انفصل بعض ِ
الفرق عن بعض.
وقريب من هذا ما حصل للمسيحية ..فقد مثلوا الصفات اإلهلية الثالث :احلياةِ ،
والع ْلم،
ّ
القدُ س رمز ِ
واإلرادة يف ذوات س هموها األقانيم الثالثة؛ فاألب رمز للحياة ،وروح ُ
للع ْلم ،واالبن
رمز لإلرادة.
وهكذا يف يف عال األوثان عند قدماء املرصيي واإلغريق والروم..
هذا الثاين ..وأما الثالث ..فهو ما حصل هلذه األديان من التلبيس بسبب كثرة أفعال اهلل،
وتنوع شؤونه ..فعندما رأوا أن اهلل تصدُ ر عنه رضوب من األعامل؛ ح ِس ُبوا أهنا تصدُ ر عن مصادر
ِّ
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عامال ِ
متعددة ،وأن هلا فاعلي كثريين؛ فحملهم ذلك عىل أن جعلوا لكل عمل ً
مستق ًّال؛ فاعتقدوا
أن ا هل ِذي حييي غري ا هل ِذي ي ِميت ،ومن حيب العباد غري ا هل ِذي يبغضهم؛ فاختذوا إهلا ِ
للع ْلم ،وإهلا
ُ
ً
والرزق؛ فتعده د الواحد بذلك ،وصارت اآلهلة بعدد األفعال.
للثروة ِّ
قال رجل من اجلمع :هذا ما حصل لسائر األديان ..فكيف وجدت اإلسالم ،وهل وقي
رش هذه الثالثة؟
قال :مع طول بحثي يف املسألة ..ل أجد دينا متثل فيه التوحيد بأرفع صوره كام متثل يف
اإلسالم( ..)1بل لو اعتربنا اإلسالم هو الدين الوحيد الذي قال بالتوحيد ،ونادى به وأفرد اهلل
باأللوهية ..ل نكن كاذبي ..فالتوحيد فيه عقيدة وحياة ومواجيد ..وهو فيه معارف عقلية،
وطمأنينة قلبية ،وأذواق روحية..
قال رجل من اجلمع :لقد ذكرت منابع الرشك التي بسببها انحرفت األديان عن التوحيد..
فكيف وقي اإلسالم منها؟
قال :أما األمر األول ..فكل النصوص املقدسة للمسلمي تنص عىل معنى هذه اآلية﴿:
ِ ِِ
يش ٌء ﴾ (الشورى ..)11 :ومعنى هذه السورة التي ل أر هلا مثيال يف كل الكتب
ل ْيس كم ْثله ْ
الصمدُ  ،لْ ي ِلدْ ولْ ُيولدْ  ،ولْ يكُ ن هل ُه كُ ُف ًوا أحدٌ ﴾(اإلخالص)
املقدسة ﴿ ُق ْل ُهو اهلل أحدٌ  ،اهلل ه
لقد كانت هذه اآليات وغريها ..والتي يرددها املسلمون كل حي هي احلصن الذي محى
املسلمي من من دنس الرشك ،ومن كل شوائبه.
التفت إىل اجلمع بحنان ،وقال :إخواين ِ
وخ هالين ..إياكم أن ت ُظنّوا أن الرسالة املحمدية
نفت شيئًا مما هلل من عظيم الرأفة ،وواسع الرمحة بعباده ،أو أبطلت ما هلل يف عباده من حنان؛ إهنا ل
ِ
يرسه لعباده ،وزادته قوة؛ وإنام أبطلت ما زاد عىل ذلك من
تفعل ذلك؛ بل و هثقت حبل اهلل ا هلذي ه
جتر إىل اإلرشاك باهلل؛ مما
أوهام تفيض إىل جتسيم اهلل أو متثيله بيشء من خ ْلقه ،وحمت وسائل كاذبة ّ
( )1انظر التفاصيل الوافية الدالة عىل هذا يف رسالة (الباحثون عن اهلل) من هذه السلسلة.
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هاختذته األمم السالفة فض هلت به وأضلت.
أما ما عدا ذلك؛ فإن اإلسالم أشاد بام بي اهلل وعباده من رابطة؛ هي أشدّ وأقوى من كل
ما يمت به املخ ُلوقون بعضهم إىل بعض ـ من نسب ورحم وآرصة ودم ـ فاإلنسان ا هل ِذي يعيش يف
طاعة اهلل أقرب إىل اهلل من قرابة الولد لوالده.
ان ُظروا كيف أراد القرآن أن يع ِّلم الصاحلي من عباد اهلل بأن اهلل حيبهم كام جيب األب
ِ
كْرا.
أوالده؛ لقد أمرهم أن يذكرو اهلل كام يذكرون آباءهم أو أشد ذ ً
فهو ل يش ِّبه اهلل باألب؛ لكنه ش هبه حبه بحب األب ،واجتنب ما يدل عىل القرابة الواشجة
والرحم املاسة؛ فأبقى من ِ
هذ ِه العالقة ما يدل عىل احلب ،ثم زاد احلث عىل أن يذكروه أشدّ وأكثر
ِ
كْرا ﴾ (البقرة ،)200 :ألن الصلة بي العبد وخالقه أشدّ
مما يذكرون آباءهم بقوله ﴿ :أو أشدّ ذ ً
وأسمى من مجيع ما يمت به املرء إىل أحد من ذوي قرابته؛ فقال ﴿ :وا هل ِذين آم ُنو ْا أشدُّ ُح ًّبا هلل ﴾
(البقرة)165 :
وهلذا فإن النصوص املقدسة للمسلمي ال ُتس ِّمي اهلل أ ًبا للناس؛ بل تدعوه (رب
والصلة بي
فالصلة بي االبن وأبيه عارض يفنىِّ ،
العاملي)؛ ألن الرب أعىل مكانًا من األبِّ ،
املربوب وربه أثبت وأبقى؛ ألهنا مستمرة من أول نشأة املخلوق إىل أن تنتهي حياته بال انقطاع؛
فاهلل ودود رؤوف حنهان بأكثر مما يف الرجال من الود ألو هدائهم ،وما يف األب من الشفقة والرأفة
نحو بنيه ،وما يف األم من احلنان عىل أوالدها ،ومع ذلك؛ فإنه تعاىل ليس بأب وال أم ،وهو منزه ه
ومقده س عن كل شائبة من شوائب البرشية.
هذا عن األول ..أما الثاين ..وهو الصفات ،فقد وجدت أن حممدً ا انتقد انتقادا شديدا آراء
ا ُ
وبي أن اهلل واحد ،وأن صفاته الكثرية
ألمم يف صفات اهلل؛ فأظهر خطأ تلك املذاهب وفسادها ،ه
ِ
رتا بتعدُّ د أسامئه احلسنى
ليست
ً
أشخاصا منفصلة عنه ،وأن من جعل اهلل الواحد اثني أو أكثر مغ ًّ
وصفاته ال ُعليا؛ فقد ض ّل وغوى وحاد عن سواء السبيل؛ فالقرآن أعلمنا بأن اهلل (رب العاملي)،
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وأن ﴿ له املث ُل األعْىل ﴾(الروم ،)27 :وأنهه ﴿نور الس ِ
اموات واأل ْر ِ
ه
ض﴾ (النور)35 :
ُ ه
لقد كان بعض العرب يدْ عُ ون اخلالق بالرمحن؛ التِّصافه بالرمحة ،أما عامة املرشكي فكانوا
ً
ُ
الر ْمحـن أ ًّيا هما تدْ عُ و ْا فل ُه األ ْسامء
القرآن
يدعونه (اهلل) ،ونزل
تصديقا هلامُ ﴿ :ق ِل ا ْدعُ و ْا اهلل أ ِو ا ْدعُ و ْا ه
ِ
يش ٍء ق ِد ٌير﴾
احل ْسنى﴾(االرساء ،)110 :وفيه ﴿ :فا ُ
ُْ
هلل ُهو ا ْلو ِ ُّيل و ُهو ُ ْحييي امل ْوتى و ُهو عىل كُ ِّل ْ
(الشورى ..)9 :وهكذا..
وهلذا ال يوجد انفصام يف اإلسالم بي اخلالق والق ّيوم ،وا ُمل ِميت كام هو الشأن يف األديان
اهلندية ..فمدلول الثالثة كلها واحد؛ هو :اهلل اخلالق الق ّيوم ا ُمل ِميت ،واملوصوف ال يتعدّ د مهام
ض رب ا ْلعاملِي وله ا ْل ِك ِربياء ِيف السامو ِ
ِ
ك ُثرت صفاته ﴿ :ف ِل هل ِه ْ
ات
الساموات ور ِّب األ ْر ِ ِّ
ه
ُ ْ ُ
احل ْمدُ ر ِّب ه
ض و ُهو ا ْلع ِزيزُ ْ ِ
يم ﴾ (اجلاثـية 36 :ـ ُ ﴿ ،)37هو اهلل ا هل ِذي ال ِإله هإال ُهو ع ِال ا ْلغ ْي ِ
واأل ْر ِ
ب
احلك ُ
ُ
املؤمن امل ِ
الشهاد ِة ُهو الر ْمحن الر ِحيم ُهو اهلل ا هل ِذي ال ِإله هإال ُهو امل ِل ُك ا ْل ُقدُّ وس السالم ِ
و ه
هيم ُن
ُ
ُ ه ُ
ه ُ ه ُ
املتكرب ُس ْبحان اهلل ع هام ُي ْ ِ
رشكُ ون ُهو اهلل ْ
ا ْلع ِزيزُ ْ
احل ْسنى
اخلالِ ُق ا ْلب ِار ُئ
اجل هب ُار
ِّ
املصور ل ُه األ ْسامء ْ ُ
ِّ
ض و ُهو ا ْلع ِزيزُ ْ ِ
يسبح له ما ِيف السامو ِ
ات واأل ْر ِ
يم ﴾ (احلرش 22 :ـ )24
ُ ِّ ُ ُ
احلك ُ
ه
فاهلل ـ يف اإلسالم ـ واحد ،وإن ك ُثرت أسامؤه وتعده دت صفاته ،وهذه الكثرة ليست يف
ذاته؛ بل يف صفاته؛ وإنام علمنا ذاته الواحدة املوصوفة بالصفات الكثرية بسبب رسالة حممد.
أما األديان األخرى؛ فقد جعل أتباعها اهلل الواحد ً
آهلة متعدِّ دة بتعدُّ د صفاته؛ وهلذا ّبي
اإلسالم أحسن البيان بأن ُ
واملصور والرمحن
القدُ وس واخلالق وامللك واملؤمن واجلبار والعزيز
ِّ
والرحيم هو اهلل ..وليس غري اهلل.
هذا عن الثاين ..أما الثالث ..وهو األفعال ؛ فجميع النصوص املقدسة للمسلمي خترب
بأن األفعال ـ وإن كانت كثرية ـ فإن الف هعال هو اهلل الواحد العزيز ا ُمل ِ
تعال.
قال رجل من اجلمع ،ويظهر من مالحمه أنه مويس من أتباع زرادشت ،فقال :كيف تقول
ذلك ..ونحن نرى اخلري ،والرش ..فهل يمكن للواحد أن يفعل ِفعلي متضا هدين؟
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ابتسم السيد سليامن ،وقال :يظهر يل أنك من أتباع زرداشت ..فأتباعه هم الذين عبدوا
الرش
للرش ،وس هموا ُمسدي اخلري (يزدان) ،ومصدر ّ
إلـهي اثني؛ أحدمها للخري واآلخر ّ
ِ
املتصارعان..
وتصورا أن هذا العال ساحة حرب يعرتك فيها هذان الق ْرنان
(أهرمن)،
ه
سكت الرجل ،فقال سليامن :ال حرج عليك ..لقد مر يف ذهني قبلك هذا السؤال ..لكني
ل أستسلم ملا يقتضيه مني ،فأكتفي بام وصلت إليه ..بل رحت أبحث يف حقيقة اخلري والرش..
وهل الرش مقصود يف اخللق أم أنه عارض فيه(.)1
قال الرجل :فامذا وجدت؟
الرش؛ فالنار ال شك
قال :لقد وجدت أنه ال يوجد يشء يف الدنيا يصح أن ُيطلق عليه اسم ّ
رشا؛ فإن أوقدهتا ل ُتنضج عليها
خريا ،وال ُيس همى ًّ
أهنا حترق ،ولكن اإلحراق يف نفسه ال ُيعدّ ً
قبسا تصطيل به من الربد؛ فإن عملك هذا هو ا هل ِذي ُيعدّ إحسانًا و ُيطلق
غذاءك ،أو لتقتبس منها ً
مأوى يأوي إليه فقري بائس ل يرتكب ذن ًبا؛ فإن
عليه اسم اخلري ..وإذا أرضمت النار لتحرق ً
ِ
رش فيه ،أو
خريا ً
حمضا ال ّ
ورشا ،بينام النار نفسها ليست بنفسها ً
عملك هذا هو ا هلذي ُيعدّ سيئة ًّ
ِ
رشا.
خريا أو ًّ
رشا حم ًضا ال خري فيه ،وأنت ا هلذي جعلتها بعملك ً
ًّ
رشا؛ بل أنت ا هل ِذي تتخذ منه ذريعة للخري أو
خريا وال ًّ
وهكذا السيف القاطع ال ُيعدّ ً
الرش.
ّ
فالرش هو
رشا؛ لكنك إن ه
تسرتت به يف جوف الليل لرتتكب فيه السوء؛ ّ
والظالم ال ُيعدّ ًّ
ِ
ـحا ،أو أويت فيه إىل الراحة والدّ عة؛ فهو خري.
عملك ال الظالم ،وإن تواريت فيه لتعمل صال ً
وقد خلق اهلل األرض والسامء وبث فيها ما شاء من نعمه ،ثم خلق اإلنسان؛ ووهبه
احلكمة البالغة والبصرية النافذة واآلراء السديدة؛ فنظر هذا املخلوق يف الكون ،وتأ ّمل ُحسن
تقويمه ،وعجيب تنسيقه ،وبديع نظامه؛ فملكه اإلعجاب به ،ومأل نفسه االستغراب منه؛ فلم
( )1انظر تفاصيل هذه املسألة يف رسالة (أرسار األقدار)
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هلل أ ْحس ُن ْ
يتاملك أن انطلق لسانه ً
اخلالِ ِقي ﴾ املؤمنون ،)14 :ثم نادى يف خشوع
قائال ﴿ :فتبارك ا ُ
وخضوع لرب العامليِ ﴿ :إ ِّين وجه ُت وج ِهي لِ هل ِذي فطر السامو ِ
ات و ْاأل ْرض حنِيف ًا وما أنا ِمن
ْ
ه ْ
ه
ا ُْمل ْ ِ
رش ِكي ﴾ (األنعام)79:
وبجانب ِ
هذ ِه الطائفة من البرش طوائف أخرى؛ ل يكن هلم من بليغ احلكمة وسداد الرأي
وثاقب الفكر ما ُي ِنقذهم من ُج ُحود اهلل والكُ ْفر به؛ فالتبست عليهم حقائق العال ،واشتبهت هلم
خواص األشياء و ُ
القوى املودعة فيها؛ فجعلوا املادة ِع ّلة العال وسبب خ ْلقه؛ وقالوا ﴿ :ما ِهي هإال
وت ون ْحيا وما ُ ُّْي ِلكُ نا هإال الده ْه ُر ﴾ (اجلاثـية)24 :
حيا ُتنا الدُّ نْيا ن ُم ُ
إن العال ال ُي ِض ّل وال ُيغوي ،وال ُي ْر ِشد وال ُّيدي؛ ولكن اإلنسان هو ا هل ِذي ُّيتدي بسليم
ِف ْطرته وسديد رأيه وسالمة قلبه ،أو ي ِض ّل بسوء تفكريه وخطل رأيه و ُقبح تأ ّمله ..وإن شئت
قلت :إن العال ُّيدي من ِ
ُّيتدي به ،و ُي ِض ّل من ي ِض ّل به.
قال رجل من اجلمع :نحن نعرف أنه مع كون اإليامن باهلل هو أصل أصول اإليامن إال أن
هناك فروعا تتفرع عنه تصور لنا الوجود وما فيه من أنواع الوجود ..وتصور لنا الزمن وما خيتزنه
لنا وللكون من أحداث ..فهل بحثت يف ذلك؟
قال :أجل ..إن البحث يف هذا طبع ال ينفك عنه الطبع ..وقد قلت لنفيس ،أو قال يل عقيل:
إن من أعظم الدالئل التي تدلني عىل الكامل النظري يف هذا اجلانب هو بحث الدين فيه وإجابته
عن األسئلة املرتبطة به.
قال الرجل :فهل بحثت يف حظ األديان منه؟
قال :أجل ..لقد ذكرت لكم أن األديان نوعان :منها ما ال يعرف اهلل ..وهذا ل أبحث فيه..
ألن األصل يف مثل هذه احلقائق تفرعها عن املعرفة باهلل.
وأما الثانية ..فقد بحثت يف الكتاب املقدس الذي يؤمن به اليهود واملسيحيون ..فرأيت ما
مألين بالعجب..
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لقد رأيت أنه مع ضخامة الكتاب املقدس ،وكثرة أسفاره إال أنه ل يويل هذا اجلانب أي
أمهية..
لقد قرأت يف (سفر األيام( )27 - 24 :)1قائمة طويلة لوكالء داود ووالته ..وفيه
إصحاحان كامالن يف وصف اهليكل وطوله وعرضه وسامكته وارتفاعه وعدد نوافذه وأبوابه..
وتفاصيل تزعم التوراة أهنا املواصفات التي يريدها الرب ملسكنه األبدي (انظر ملوك (1/6 :)1
 )51/7وقرأت يف أخبار األيام األول ست عرشة صفحة كلها أنساب آلدم وأحفاده وإبراهيم
وذريته (انظر األيام )44/9 - 1/1
وقرأت يف (عزرا )67 - 1/2 :قائمة كبرية بأسامء العائدين من بابل حسب عائالهتم،
وأعداد كل عائلة إضافة ألعداد محريهم ومجاهلم ..وقوائم أخرى بأعداد اجليوش والبوابي من
كل سبط ،وعدد كل جيش (انظر األيام .)34/27 - 1/23
وقرأت يف سفر اخلروج النبي موسى وهو يؤمر بصناعة التابوت بمواصفات دقيقة تستمر
تسع صفحات..
ولكني ل أر بجانب كل هذه التفاصيل التي مألتني بامللل والغثاء أي يشء يغني عقيل عن
العوال التي يتطلع ملعرفتها.
بل إين فوق ذلك رأيت التباسا خطريا يف هذه األسفار بي املالئكة واهلل ..فمن قرأ الكتاب
املقدس يلتبس عليه األمر ،بل يشق عليك أن يميز بي حديث التوراة عن اهلل وحديثها عن
املالئكة (انظر مثالِ :س ْفر التهـكوين 1 :18 :و)1 :19
أما اجلزاء عىل األعامل ،وأمر اجلنة والنار ،واحلرش والنرش ،والقيامة واحلياة بعد املوت؛
فكل ذلك غامض قليل الوضوح يف التوراة ،وال نقرأ عنه يف اإلنجيل هإال فقرتي يف جواب
ُّيودي ،واجلنة والنار ال نرى عنهام هإال فقرتي كذلك.
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قال رجل من اجلمع :نعرف هذا ،فام حظ اإلسالم ونصوصه املقدسة من هذا.
قال :إن كل تلك التفاصيل التي امتأل هبا الكتاب املقدس يف األخبار املرتبطة ببني إرسائيل
وهيكلهم وتابوهتم أبقارهم وخرافهم وقرابينهم وردت أضعافها يف النصوص املقدسة
للمسلمي خترب عن عوال الغيب التي حتيط بنا أو تنتظرنا ..حتى صارت وكأهنا رأي العي..
لقد صار املالئكة بسبب التفاصيل الواردة عنهم يف النصوص املقدسة للمسلمي أصدقاء
للبرش يعيشون معهم حلظة بلحظة..
وصار يف إمكان أي إنسان بربكة النصوص املقدسة للمسلمي أن يعرف كل ما يمكن أن
يمر به يف رحلته من احتضاره إىل ما ال هناية.
لقد قال القرآن واصفا حلظة االحتضار التي هي غيب من الغيب ﴿:فل ْوال ِإذا بلغ ِت
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ٍِ
رصون ( )85فل ْوال
ُْ
احل ْل ُقوم ( )83وأ ْن ُت ْم حينئذ ت ْن ُظ ُرون ( )84ون ْح ُن أ ْقر ُب إل ْيه منْكُ ْم ولك ْن ال ُت ْب ُ
ِإ ْن كُ ْن ُتم غري م ِدينِي ( )86تر ِجعوهنا ِإ ْن كُ ْن ُتم ص ِ
اد ِقي ( )87فأ هما ِإ ْن كان ِمن ا ُْملق هر ِبي ( )88فر ْو ٌح
ْ ُ
ْ
ْ ْ
اب ا ْلي ِم ِ
اب ا ْلي ِم ِ
ي ( )90فسال ٌم لك ِم ْن أ ْصح ِ
يم ( )89وأ هما ِإ ْن كان ِم ْن أ ْصح ِ
ور ْحي ٌ
ان وجن ُهة ن ِع ٍ
ي
الضا ِّلي ( )92ف ُنزُ ٌل ِمن ِ
يم ( )93وت ْص ِلي ُة ج ِح ٍ
مح ٍ
يم (﴾)94
( )91وأ هما ِإ ْن كان ِمن ا ُْملك ِّذ ِبي ه
ْ
(الواقعة)
وقال خمربا عن كيفية قبض املالئكة ألرواح بني آدم ﴿:ا هل ِذين تتو هفا ُه ُم ا ْملال ِئك ُة ظاملِي
أ ْن ُف ِس ِهم فأ ْلقوا السلم ما كُ نها نعم ُل ِمن س ٍ
وء بىل ِإ هن ا ه ِ
يم ِبام كُ ْن ُت ْم ت ْعم ُلون ( )28فا ْد ُخ ُلوا أ ْبواب
ْ
هلل عل ٌ
ْ ُ
ْ ُ ه
جهنهم خالِ ِدين ِفيها فل ِبئْس م ْثوى ا ُْملتك ِّ ِربين ( )29و ِقيل لِ هل ِذين اتهق ْوا ماذا أنْزل ر ُّبكُ ْم قا ُلوا خ ْ ًريا
هات عدْ ٍن
لِ هل ِذين أ ْحس ُنوا ِيف ه ِذ ِه الدُّ نْيا حسن ٌة ولد ُار ْاآل ِخر ِة خ ْ ٌري ولنِ ْعم د ُار ا ُْملت ِهقي ( )30جن ُ
هلل ا ُْملت ِهقي ( )31ا هل ِذين تتو هف ُاه ُم
يدْ ُخ ُلوهنا ْجت ِري ِم ْن حت ِْتها ْاأل ْهن ُار هلُ ْم ِفيها ما يشا ُءون كذلِك ْجي ِزي ا هُ
ا ْملال ِئك ُة ط ِّي ِبي ي ُقو ُلون سال ٌم عل ْيكُ ُم ا ْد ُخ ُلوا ْ
اجلنهة ِبام كُ ْن ُت ْم ت ْعم ُلون (( ﴾)32النحل)
وهكذا أخربت النصوص واصفة بدقة ما حيصل بعد املوت من نعيم أو عذاب ..وذكرت
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ما يف املوقف وما يف احلساب ..ثم بعد ذلك ما يف اجلنة من النعيم وما يف النار من العذب..
ذكرت تفاصيل كل ذلك بدقة ال نجدها يف أي كتاب مقدس..
وقد كان ذكرها هلا من أدلة يقيني بأن هذه احلقائق يستحيل أن تكون إال من اهلل ..فاهلل
الذي أرنا مصنوعاته يف الدنيا ودالئل قدرته فيها هو نفسه الذي يرينا مصنوعاته املرتبطة بالعال
الغيبي ودالئل قدرته فيها.
وهذه احلقائق التي كان حممد يصفها بكل دقة ل تكن مرد حقائق تريض اخليال
والفضول ..بل كانت حقائق إجيابية هلا تأثريها الكبري يف السلوك واحلياة..
لقد ورد يف احلديث :أن حممدا لقي رجال يقال له حارثة يف بعض سكك املدينة ،فقال:
كيف أصبحت يا حارثة قال :أصبحت مؤمن ًا حق ًا ،فقال :إن لكل إيامن حقيقة فام حقيقة إيامنك
قال( :عزفت نفيس عن الدنيا فأظمأت هناري وأسهرت لييل ،وكأين بعرش رِّب بارز ًا ،وكأين
بأهل اجلنة يف اجلنة ينعمون فيها ،وكأين بأهل النار يف النار يعذبون) فقال حممد( :أصبت فالزم..
مؤمن نور اهلل قلبه)()1

وهكذا استطاع حممد أن يرِّب يف أتباعه كل خالل اإليامن التي عجز كل املربي عن تربية
أتباعهم عليها ،بسبب ربطهم بحقيقة العال وحقيقة الوجود ..فإذا هبم ينطلقون من القيود الضيقة
التي تربطهم بالوجود األدنى ليرتفعوا عنها إىل الوجود األعىل.
لقد قال القرآن مقارنا بي هذه احلياة واحلياة اآلخرة التي تنتظر كل البرش ﴿:وما ه ِذ ِه ْ
احليا ُة
ِ
احليو ُ
ب و ِإ هن الده ار ْاآل ِخرة ِهلي ْ
ان ل ْو كا ُنوا ي ْعل ُمون﴾ (العنكبوت)64:
الدُّ نْيا ِإ هال هلْ ٌو ولع ٌ
العبادة:
قال رجل من اجلمع :عرفنا هذا ،وقد شوقتنا للبحث فيه ..فحدثنا عن اجلانب الثاين،
والذي يرتبط بعالقة اإلنسان بربه.
( )1رواه البزار.
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قال :لقد وجدت أن كل األديان ل ختلو من العبادة هلل ،لكن األديان القديمة ح ِسب أتباعُ ها
أن الدِّ ين يطالبهم بإيذاء أجسامهم وتعذيبها ،وأن الغرض من العبادة إدخال األل عىل اجلوارح،
وأن اجلسم إذا ازدادت آالمه كان يف ذلك طهارة للروح ونزاهة للنفس.
وعن ِ
هذا الفهم للعبادة نشأ التبتُّل عند اهلنادك ،والرهبانية عند املسيحيي ،وابتدعوا من
رياضات اجلسم أنواعًا عجيبة ،أشدها عىل اجلسم أفضلها عندهم وأقرهبا إىل اهلل يف زعمهم:
فمنهم من آل عىل نفسه هأال يغتسل طول حياته ،وفيهم من يرفع إحدى يديه يف اهلواء ويبقى كذلك
وجتف ،وكان بعضهم حيبس نفسه ما استطاع وهو حيسب أن ذلك
ّ
طول عمره حتى تيبس يده
منكِّسا رأسه إىل حتت.
من العبادة ،وال يزال يف اهلند من يتع ّلق بشجرة ً
ضحكت اجلامعة املحيطة به ،فقال :ال تضحكوا ..هذا واقع ..وهو ليس واقعا نشازا ،بل
هو واقع زاحم احلياة البرشية يف كل عهودها.
قال رجل من اجلمع :نحن يف اهلند ..ونحن ال نستغرب مثل هذا ..فحدثنا عن
الترشيعات التي جاء هبا حممد لتبي للناس كيف يعبدون اهلل.
قال :لقد رأيت كل التعاليم التي جاء هبا حممد ،والتي امتألت هبا النصوص املقدسة التي
جاء هبا تركز عىل املعاين الروحية يف العبادة دون مبالغة فيام يرتبط هبا من طقوس ..لقد خاطب
حممد أمته بقوله هلا( :إن اهلل ال ينظر إىل صوركم وأموالكم؛ بل ينظر إىل قلوبكم وأعاملكم)()1

هلل ن ْفس ًا ِإ هال
ف ا هُ
ورأيته يبدأ ،فينهى عن تكليف الناس بام ال تطيق ،يقول القرآن ﴿:ال ُيك ِّل ُ
هلل ن ْفس ًا ِإ هال ما آتاها﴾ (الطالق)7 :
ف ا هُ
ُو ْسعها ﴾ (البقرة ،)286 :ويقول ﴿:ال ُيك ِّل ُ
وقد روي أن حممدا دخل املسجد ،فإذا حبل ممدود بي ساريتي ،فقال( :ما هذا احلبل؟)
قالوا :هذا حبل لزينب ،فإذا فرتت تعلقت به ،فقال( :حلوه ،ليصل أحدكم نشاطه ،فإذا فرت

( )1رواه مسلم.
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فلريقد) ()1

وهلذا أنكر اإلسالم الرهبانية التي تعترب تعذيب اجلسد عبادة ،واعتربها بدعة ،قال
القرآنُ ﴿:ثم ق هفينا عىل آث ِار ِهم ِبرس ِلنا وق هفينا ِب ِعيسى اب ِن مريم وآتيناه ْ ِ
األن ِْجيل وجع ْلنا ِيف ُق ُل ِ
وب
ْ ُ
ْ
ه ْ
ْ ْ
ْ ُ ُ
ا هل ِذين اتهبعوه ر ْأف ًة ور ْمح ًة ور ْهب ِاني ًة ابتدعُ وها ما كتبناها علي ِهم ِإ هال اب ِتغاء ِر ْضو ِ
هلل فام رع ْوها ح هق
ان ا هِ
ْ ْ ْ
ْ
ه ْ
ُ ُ
ِرعاي ِتها فآت ْينا ا هل ِذين آم ُنوا ِمن ُْه ْم أ ْجر ُه ْم وك ِث ٌري ِمن ُْه ْم ف ِاس ُقون﴾ (احلديد)27:

هلل ا هل ِتي أ ْخرج لِ ِعب ِ
اد ِه
وأنكر عىل من أراد أن حيرم ما ل حيرم اهلل ،فقالُ ﴿:ق ْل م ْن ح هرم ِزينة ا هِ
احلي ِاة الدُّ نْيا خالِص ًة يوم ا ْل ِقيام ِة كذلِك ُنفص ُل ْاآل ِ
ِ ِ
الرزْ ِق ُق ْل ِهي لِ هل ِذين آم ُنوا ِيف ْ
يات
ِّ
ْ
وال هط ِّيبات من ِّ
لِق ْو ٍم ي ْعل ُمون ﴾(ألعراف)32:
يتقرب به األقدمون إىل اآلهلة؛ فكانوا
سكت قليال ،ثم قال :لقد كان قتل املرء نفسه مما ّ
ينذرون آلهلتم قرابي برشية ُتذبح كاألضاحي؛ اسرتضاء لآلهلة ،وربام ُأ ْح ِرقت حلوم األضاحي
ومجِّرت هبا األصنام ِّ
وبخرت بدخاهنا؛ وألجل ذلك كان اليهود حيرقون حلوم األضاحي.
وحرم ذبح اإلنسان وتقديمه قربانًا،
أما اإلسالم؛ فقد هبي رسوله الغرض من األضاحي ،ه
ه
وأحل تضحية البهائم.
هلل
لقد ذكر القرآن ما يف التضحية من مقاصد ،فقال ﴿:وا ْل ُبدْ ن جع ْلناها لكُ ْم ِم ْن شع ِائ ِر ا هِ
وهبا فكُ ُلوا ِمنْها وأ ْط ِع ُموا ا ْلق ِانع
هلل عل ْيها صو ه
لكُ ْم ِفيها خ ْ ٌري فا ْذكُ ُروا ْاسم ا هِ
اف ف ِإذا وجب ْت ُج ُن ُ
حلو ُمها وال ِدماؤُ ها ول ِك ْن ينا ُل ُه
رت كذلِك س هخ ْرناها لكُ ْم لع هلكُ ْم ت ْشكُ ُرون ( )36ل ْن ينال ا ه
هلل ُ ُ
وا ُْمل ْع ه
ِ
ِ
ِ
هلل عىل ما هداكُ ْم وب ِّ ِ
رش ا ُْمل ْح ِسنِي (( ﴾)37احلج)
ربوا ا ه
الت ْهقوى منْكُ ْم كذلك س هخرها لكُ ْم ل ُتك ِّ ُ
هذه هي العقيدة التي متتزج فيها العبادة باملصالح املختلفة للفقراء واملحتاجي ..ال العقيدة
التي ليس هلا من هم سوى القضاء عىل كل ما متلكه البرشية من مقومات احلياة.
لقد حدث أبو ذر قال :قلت يا رسول اهلل ،أي األعامل أفضل؟ قال( :اإليامن باهلل ،واجلهاد
( )1رواه البخاري ومسلم.
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يف سبيله) ،قلت :أي الرقاب أفضل؟ قال( :أنفسها عند أهلها ،وأكثرها ثمنا) ،قلت :فإن ل أفعل؟
قال( :تعي صانعا( )1أو تصنع ألخرق) ،قلت :يا رسول اهلل أرأيت إن ضعفت عن بعض
العمل؟ قال( :تكف رشك عن الناس فإهنا صدقة منك عىل نفسك)()2

ويف حديث آخر( :يصبح عىل كل سالمى( )3من أحدكم صدقة ،فكل تسبيحة صدقة،
وكل حتميدة صدقة ،وكل هتليلة صدقة ،وكل تكبرية صدقة ،وأمر باملعروف صدقة ،وهني عن
املنكر صدقة ،وجيزئ من ذلك ركعتان يركعهام من الضحى)()4

ويف حديث آخر( :عرضت عيل أعامل أمتي حسنها وسيئها فوجدت يف حماسن أعامهلا
األذى يامط عن الطريق ،ووجدت يف مساوىء أعامهلا النخاعة تكون يف املسجد ال تدفن)()5

سكت قليال ،ثم قال :لقد تركت الرهبان والعباد وما ابتدعوه من أصناف التعذيب
ألنفسهم ،والتي تصوروا بأوهامهم أهنا عي عبادة اهلل ..تركتهم ألبحث يف الكتاب املقدس
للمسيحيي واليهود باعتباره من أهم الوثائق الدينية الباقية..
لقد ذهبت أبحث فيه عن تفاصيل العبادات التي تريض اهلل ،لكني ل أجد إال إطنابا واسعا
يف ذكر القرابي وآداهبا ورشائطها ،وفيه ذكر الصوم واألدعية ،وفيه ذكر بيت إيل ـ أو بيت اهلل ـ.
ومع ذلك؛ فإن ِ
هذ ِه األمور غري واضحة ،وال تسرتعي أنظار الناظرين ،حتى أن منهم من جنح
إىل إنكارها ..وفيام عدا ذلك ل أجد أنواع العبادات وأقسامها ،وال طرقها ،وال آداهبا ،وال تعيي
أوقاهتا ،وليس هنالك عناية تامة بتعليم العبادة للناس ،وقد ُأ ِ
مهل جانب عظيم من كيفية ذكر اهلل
ودعائه؛ فال نرى ما ّ
يدل عىل تعليم دعاء خاص لرب العاملي ،وكيف يدعو الناس رهبم ويسألونه
( )1وروى (ضائعا) :أي ذا ضياع من فقر أو عيال.
( )2رواه البخاري ومسلم.
( )3السالمى :املفصل.
( )4رواه مسلم.
( )5رواه مسلم.
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حاجاهتم.
لقد رأيت يف الزه بور أدعية كثرية ومناجاة للرب طويلة ،لكن ليس فيه ذكر آلداب العبادات
ذكرا للعبادات؛ بل ليس فيه ذكر للعبادة البتة..
ورشائطها وأوقاهتا ،أما اإلنجيل فق هلام ترى فيه ً
ذكرا ُّ
أيضا
لتقشف املسيح وصيامه أربعي يو ًما ..ويف اإلنجيل ـ ً
نعم؛ جتد يف فقرة منه (متهىً )2 :4 :
ـ اعرتاض اليهود عىل املسيح بأن أصحابه ال يصومون ،وفيه ذكر دعاء دعا به املسيح يف الليلة ا هل ِتي
ذكرا لعبادات أخرى.
أرادوا ص ْلبه فيها ،ويف ذلك املوضع دعاء آخر له ،لكننا ال نجد ً
قال رجل من اجلمع :فهل وجدت يف النصوص املقدسة للمسلمي ما ترى أنه يشفي
غليل اإلنسان يف هذه الناحية؟
قال :إن ما اإلسالم من هذه الناحية يمأل النفس باالنبهار ففيه منظومة كاملة لعبادة اهلل،
جتتمع فيها تربية النفس ،مع توثيق العالئق بي أفراد املجتمع ،مع تنظيم حياة اإلنسان ،وحياة
املجتمع مجيعا …
وموضحة
مفصلة آداب كل منها ورشائطه،
ه
لقد وجدت فيه الصالة والصوم واحلج ،ه
وسننها ..وهو يرشد الناس إىل كيفية ذكر اهلل ،وبأي دعاء يدعون ،وبأي كلامت بليغة
طرق عبادته ُ
يسألون رب العاملي ..وقد عي هلم مواقيت الصالة والصوم واحلج ،وأحكام ِ
هذ ِه العبادات
ّ
وسننها ،وكيف يسألون رهبم فيها ليستنزلوا رمحته ويستغفروا ذنوهبم ،وكيف يتُضعون إليه
ُ
ِ
رسهم ،ويذكرونه يف عالنيتهم ،وكيف يتوبون إليه معرتفي بزه الهتم،
وخيشعون له ويناجونه يف ّ
ُمنيبي إليه منها ،مت ّ
والتقرب إىل رهبم
وخي تزكية نفوسهم ،وتنزيه أرواحهم ،وتطهري قلوهبم،
ّ
بكل ما ينالون به مرضاته؛ لتكون روح الدين قائمة وحقيقته ملموسة.
املعامالت:
قال رجل من اجلمع :وعينا هذا ..ونحسب أنا ال نخالفك فيه ..فإنا ال نرى أمة من األمم
هتتم بعباداهتا كاهتامم املسلمي ..نحن نرى بأعيننا كثرة املساجد وامتالئها باملصلي يف كل وقت
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من أوقات الصالة ..بل يف غري أوقات الصالة ..فحدثنا عن الناحية الثالثة.
قال :الناحية الثالثة التي حتتاج البرشية للتعرف عليها عن طريق الدين هي املعامالت ،أو
ما يمكن تسميته قواني املدنية ،وأصول املعارشة.
لقد وجدت بعض القواني املرتبطة هبذا النوع يف الكتاب املقدس الذي يدين بأحكامه
اليهود ..لكني ل أجد فيها ما يشفي غليل البرشية إىل القواني العادلة التي تنظم حياهتم بجميع
نواحيها ..بل إين وجدت مثالب كثرية ترصف األنظار عن تبني مثل تلك القواني.
أما املسيحية ..فقد وجدهتا قارصة متاما عن تلبية هذا النوع من احلاجات ..وهلذا اضطرت
األمم املسيحية إىل استعارة ِ
هذ ِه القواني من األمم الوثنية ،كاإلغريق والروم.
أما الرسالة املحمدية ..فقد وجدت فيها العجب العجاب يف هذا الباب ..فهي ل ترتك
صغرية وال كبرية مما يتعلق بسياسة املال ،أو سياسة املجتمع ،أو سياسة األمة إال تناولته بتفصيل
عجيب..
لقد وضع القرآن ومعه النصوص املقدسة التي تكلم هبا حممد  قواني حياة جتتمع فيها
املثالية بأرقى صورها مع الواقعية يف أدنى درجاهتا.
قالوا :كيف ذلك ،وحياة الناس ختتلف بيئاهتا وأزماهنا ،وما يصلح لقوم قد ال يصلح
لغريهم؟
حكيام؛
قال :لقد نظرت الرشيعة اإلسالمية إىل هذا ه
نظرا ثاق ًبا ً
الُضب من حاجات األمم ً
فاستوعبته من مجيع نواحيه ،مستقصية جهاته كلها؛ فلم ترتك ناحية منها هإال وقد أمتتها؛ فسنهت
قواني كُ ل ّية ،أقامتها عىل أصول جامعة.
وقد عمل بذلك املسلمون يف خمتلف بقاع األرض وأقطارها ،وال يعرف العال كله إىل
اآلن قانونًا أعدل وال أرحم باإلنسانية وال أصلح هلا من قواني اإلسالم(.)1
( )1انظر التفاصيل الوافية عن هذا يف رسالة (عدالة للعاملي) من هذه السلسلة.
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األخالق:
قالوا :فحدثنا عن الناحية الرابعة.
قال :لقد وجدت أن حياة البرش ال يمكن أن تنظمها القواني وحدها ..فالقواني يمكنها
أن تنظم السلوك العام ،ومتنع رش الناس عن الناس ..ولكنه ال طاقة هلا بأن تلطف حياة بحيث
تعمق األخوة بينهم ..وال يمكنها أن هتذب سلوك الفرد بحيث متلؤه باإلنسانية الراقية ..فلذلك
احتاج اإلنسان إىل األخالق.
وألجل هذا رجت أبحث يف األديان عن موقفها من األخالق ،وعن نوع األخالق التي
تدعو إليها..
ً
أصوال ،وليس
لقد وجدت أن يف التوراة أحكا ًما عديدة تتعلق باألخالق ،منها سبعة ُتعدّ
ِ
ِِ
الستهة
رب هبام ،أما ِّ
يف هذه األصول السبعة هإال أصل واحد إجياِّب؛ وهو :األمر بطاعة الوالدين وال ّ
األخرى فكلها سلبية؛ وهي النواهي :ال تقتل ،ال ترسق ،ال ِ
تزن ،ال تشهد عىل جارك شهادة
ّ
زُ ور ،ال ختادن حليلة جارك ،ال تطمع يف مال جارك ،وبعض ِ
هذ ِه األصول داخل يف بعض؛ فهي
يف احلقيقة أربعة.
وقد وجدت اإلنجيل يردد ِ
هذ ِه األحكام السبعة كام هي يف التوراة ،ويزيد عليها :احلث
ّ
عىل حمبة الغري؛ فجاء بزيادة واحدة عىل ما يف التوراة.
مفصلة يف املعامالت ،أفاض
أما اإلسالم فقد رأيت فيه أحكاما كثرية يف املعارشة ،وقواني ه
بحرا.
هنرا حتى جعل منه ً
فيام كان ً
سأقرأ عليكم بعض ما ورد يف القرآن من هذه الناحية لتدركوا مدى السمو األخالقي
الذي يدعو إليه اإلسالم ،ويرِّب أتباعه عليه..
لقد جاء يف القرآن ﴿:وقىض ر ُّبك أ هال ت ْع ُبدُ وا ِإ هال ِإ هيا ُه و ِبا ْلوالِد ْي ِن ِإ ْحسانًا ِإ هما ي ْب ُلغ هن ِعنْدك
ف وال تنْه ْر ُمها و ُق ْل هلُام ق ْو ًال ك ِري ًام ( )23و ْاخ ِف ْض هلُام جناح
ا ْل ِكرب أحدُ ُمها أ ْو ِكال ُمها فال ت ُق ْل هلُام ُأ ٍّ
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الذ ِّل ِمن الر ْمح ِة و ُق ْل رب ارمحْهام كام ربي ِاين ص ِغريا ( )24ربكُ م أعْلم ِبام ِيف ُن ُف ِ
ُّ
وسكُ ْم ِإ ْن تكُ و ُنوا
ه
ِّ ْ ُ
ُّ ْ ُ
ه
ً
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
الس ِب ِ
يل وال ُتب ِّذ ْر
ورا ( )25وآت ذا ا ْل ُق ْربى ح هق ُه وا ْمل ْسكي وا ْبن ه
صاحلي ف ِإ هن ُه كان ل ْأل هو ِابي غ ُف ً
الشيط ُ ِ ِ
الشي ِ
اط ِ
ت ْب ِذ ًيرا (ِ )26إ هن ا ُْملب ِّذ ِرين كا ُنوا ِإ ْخوان ه
ورا ( )27و ِإ هما ُت ْع ِرض هن
ي وكان ه ْ
ان لر ِّبه ك ُف ً

ٍ ِ
ِ
ورا ( )28وال ْجتع ْل يدك م ْغ ُلول ًة ِإىل عُ ُن ِقك
عن ُْه ُم ا ْبتغاء ر ْمحة م ْن ر ِّبك ت ْر ُجوها ف ُق ْل هلُ ْم ق ْو ًال م ْي ُس ً
ِ
الرزْ ق ملِ ْن يشا ُء وي ْق ِد ُر ِإ هن ُه كان
ورا (ِ )29إ هن ر هبك ي ْب ُس ُط ِّ
وال ت ْب ُس ْطها كُ هل ا ْلب ْسط فت ْق ُعد م ُلو ًما حم ُْس ً
ِب ِعب ِ
اد ِه خ ِب ًريا ب ِص ًريا ( )30وال ت ْق ُت ُلوا أ ْوالدكُ ْم خ ْشية ِإ ْمال ٍق ن ْح ُن ن ْرزُ ُق ُه ْم و ِإ هياكُ ْم ِإ هن قتْل ُه ْم كان
ِخ ْطئًا ك ِبريا ( )31وال ت ْقربوا الزِّ نا ِإ هنه كان ف ِ
احش ًة وساء س ِب ًيال ( )32وال ت ْق ُت ُلوا ال هن ْفس ا هل ِتي ح هرم
ُ
ُ
ً
احل ِّق وم ْن ُق ِتل م ْظ ُلو ًما فقدْ جع ْلنا لِولِ ِّي ِه ُس ْلطانًا فال ُي ْ ِ
هلل ِإ هال ِب ْ
ورا ()33
رس ْ
ا هُ
ف ِيف ا ْلقت ِْل ِإ هن ُه كان من ُْص ً
يم ِإ هال ِبا هل ِتي ِهي أ ْحس ُن حتهى ي ْب ُلغ أ ُشده ُه وأ ْو ُفوا ِبا ْلع ْه ِد ِإ هن ا ْلع ْهد كان م ْس ُئ ً
وال ت ْقر ُبوا مال ا ْلي ِت ِ
وال
( )34وأ ْو ُفوا ا ْلك ْيل ِإذا ِك ْل ُت ْم و ِز ُنوا ِبا ْل ِق ْسط ِ
اس ا ُْمل ْست ِق ِ
ف
يم ذلِك خ ْ ٌري وأ ْحس ُن ت ْأ ِو ًيال ( )35وال ت ْق ُ
ِ ِ
وال ( )36وال مت ْ ِ
الس ْمع وا ْلبرص وا ْل ُفؤاد كُ ُّل ُأول ِئك كان ع ْن ُه م ْس ُئ ً
ش ِيف
ما ل ْيس لك ِبه ع ْل ٌم ِإ هن ه
ض مر ًحا ِإنهك ل ْن خت ِْرق ْاأل ْرض ول ْن ت ْب ُلغ ِْ
ْاأل ْر ِ
اجلبال ُط ً
وال ( )37كُ ُّل ذلِك كان س ِّي ُئ ُه ِعنْد ر ِّبك
وها ( )38ذلِك ِممها أوحى ِإليك ربك ِمن ِْ
هلل ِإهلًا آخر ف ُت ْلقى ِيف جهنهم
احلكْم ِة وال ْجتع ْل مع ا هِ
كْر ً
ْ ُّ
ْ
م ُ
ورا (( ﴾)39اإلرساء)
م ُلو ًما مدْ ُح ً
لقد ورد يف هذا النص احلث عىل َخسة أمور إجياب ّية ..كل واحدة منها قمة من قمم
األخالق ،وأصل من أصوهلا1 :ـ ّبر الوالدين وطاعتهام .و2ـ إيتاء كل ذي حق حقه .و3ـ
اإلحسان إىل اليتامى .و4ـ الوزن ِ
بالقسطاس املستقيم .و5ـ إيفاء الكيل .و6ـ الوفاء بالوعد.
نفسا .و3ـ ال تقرب الزِّ نا .و4ـ
وفيه َخسة أمور سلب ّية1 ..ـ ال تقتل أوالدك .و2ـ ال تقتل ً
ف ما ليس لك به ِع ْلم .و5ـ ال ِّ
تبذر يف النفقة واقتصد فيها.
ال ت ْق ُ
فإذا قارنتم بي ما جاء به القرآن من األحكام األساسية ،وما جاء به اإلنجيل والتوراة؛
ناقصا يف الرساالت السابقة
تتبي لكم حقيقة الرسالة املحمدية ،ويتضح لكم أهنا أكملت ما كان ً
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ا هل ِتي ل هتتم بذكر األحكام األساس ّية ..ول تقترص رسالة اإلسالم عىل تكميل هذا النقص؛ بل
عُ نيت بح ّل ُمعضالت املجتمع البرشي يف األخالق ،وو هجهت اإلنسانية إىل الطريق املثىل يف
ُقواها ،ون هبهت اإلنسان إىل نقائصه وعيوبه وأمراضه النفس ّية ،ووصفت له دواء من كل داء من
أدواء النفوس ،وأخذت بيده إىل اجلادة الوسطى يف األعامل واألخالق واملعامالت ،هذا ما
أكملته الرسالة املحمدية من الناحية العملية.
سكت قليال ،ثم قال :ال تظنوا ما جاء به اإلسالم يف هذا الباب مرد استدراك أو تعقيب
عىل ما سبقه ..ال ..األمر أعمق من ذلك بكثري..
فاإلسالم بنى ما أتى به من مكارم األخالق عىل منظومة كاملة جتتمع فيها مجيع نواحية..
سأرضب لكم مثاال عىل ذلك تتأسس عليه األخالق ،وال يمكن أن يقوم بنياهنا عىل
غريه ..وهو كرامة اجلنس البرشي ،ومكانته من سائر املخلوقات.
فاإلنسان ال يمكن أن تكتمل فيه األخالق إال إذا شعر بإنسانيته وكرامتها ،فرتفع أن ُّيينها
بأي نوع من أنواع املهانة.
ّ
أحط منزلة من معظم املخلوقات
لقد كان اإلنسان يف األديان البدائية يرى نفسه
رشه ،أو يرجو خريه؛ اتقا ًء لُضره ،أو
واملوجودات ..لقد كان يعبد من املخلوقات كل ما خيشى ه
طم ًعا يف خرياته.
حتى األديان التي ترقت عن هذا وقعت يف عبودية رجال الدين كام نص القرآن عىل ذلك
هلل وال ُن ْ ِ
يف قولهُ ﴿:ق ْل يا أ ْهل ا ْل ِكت ِ
رشك ِب ِه ش ْيئ ًا
اب تعال ْوا ِإىل ك ِلم ٍة سو ٍاء ب ْيننا وب ْينكُ ْم أ هال ن ْع ُبد ِإ هال ا ه
هخذ بع ُضنا بعض ًا أرباب ًا ِمن د ِ
وال يت ِ
هلل ف ِإ ْن تو هل ْوا ف ُقو ُلوا ْاشهدُ وا ِبأنها ُم ْس ِل ُمون﴾ (آل
ون ا هِ
ْ ُ
ْ
ْ
ْ
عمران ،)64:ويف قوله يف وصفهم ﴿:هاخت ُذوا أحبار ُهم ور ْهباهنم أرباب ًا ِمن د ِ
هلل وا ْمل ِسيح ا ْبن
ون ا هِ
ْ ُ
ْ
ْ ُ ُْ ْ
مريم وما ُأ ِمروا ِإ هال لِيعبدُ وا ِإهل ًا و ِ
احد ًا ال ِإله ِإ هال ُهو ُس ْبحان ُه ع هام ُي ْ ِ
رشكُ ون﴾ (التوبة)31:
ُْ
ُ
ْ
وهلذا ،فإن اإلسالم أعلن جلميع البرش بأن هذه املخلوقات كلها إنام ُخ ِلقت هلم ،ول ُخيلقوا
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هلا ،وأهنا ه
سجدوا ليشء منها ،وقال هلم :أُّيا الناس؛ أنتم خلفاء اهلل
مسخرة هلم؛ فال يليق هبم أن ي ُ
يف هذا العال ،وقد ه
هلل س هخر
سخر لكم كل ما فيه مجي ًعا ،إن الدنيا لكم ولس ُتم هلا ﴿:ألْ تر ْوا أ هن ا ه
اهر ًة وب ِ
ِ
ض وأسبغ عليكُ م ِنعمه ظ ِ
هلل
اطن ًة ﴾ (لقامن ﴿ ..)20 :ا هُ
ُ
ْ ْ
الساموات وما ِيف ْاأل ْر ِ ْ
لكُ ْم ما ِيف ه
ا هل ِذي س هخر لكُ ُم ا ْلب ْحر لِت ْج ِري ا ْل ُف ْل ُك ِف ِيه ِبأ ْم ِر ِه ولِت ْبت ُغوا ِم ْن ف ْض ِل ِه ولع هلكُ ْم ت ْشكُ ُرون﴾
(اجلاثـية)12:
الئك ِة ِإ ِّين ج ِ
بل إن اهلل يعترب اإلنسان خليفة ﴿:و ِإ ْذ قال ربك لِ ْلم ِ
اع ٌل ِيف ْاأل ْر ِ
ض خ ِليف ًة ﴾
ُّ
(البقرة ..)30 :وهو بذلك كل ألوان التكريم ﴿:ولقدْ ك هر ْمنا بنِي آدم﴾ (االرساء ﴿ ..)70 :لقدْ
خل ْقنا ْ ِ
األنْسان ِيف أ ْحس ِن ت ْق ِو ٍ
يم﴾ (التي)4:
فد هلت الرسالة املحمدية بذلك عىل أن موقف اإلنسان من هذا العال موقف السيد الكريم
املتوج بتاج اخلالفة اإلهلية من كل ما هو ُمستخلف فيه.
مما ُس ِّخر له ،وموقف ه
وهلذا فمن العجب أن يركع اإلنسان ملخلوق ،أو يسجد ملا هو دونه ،أو يعبد شيئًا خلقه
وفضله.
ورشفه ه
اهلل له ،وكيف يفعل اإلنسان ذلك وقد ه
كرمه ر ُّبه ه
سكت قليال ،ثم قال :هذا مرد مثال تنتظم فيه العقيدة باألخالق لتكون اإلنسان املرتفع
احلر ..الذي ال يتوجه بالركوع والسجود وكل ألوان العبودية إال هلل.
مثال آخر ..وهو من األخطاء التي وجدت الكثري من الديانات يقع فيها.
لقد جاءت العقيدة اإلسالمية تبرش اإلنسان بأنه يف أصله نزه اع إىل اخلري ،وأن ِف ْطرته بريئة
حلا؛ فسيئاته التي يقرتفها هي التي
آثام مذن ًبا ،أو تق ًّيا صا ً
يف األصل ،ثم تطرأ عليها أعامله فتجعله ً
تؤ ِّثر فيه؛ فتجعله شيطانًا م ِريدً ا ،كام أن حسناته التي ت ْصدُ ر عنه هي ا هل ِتي جتلو نفسه ِّ
وهتذهبا؛ فيكون
طاهرا.
هبا مالكًا ً
إن هذه ل ُب ْرشى عظيمة ،هتف هبا حممد رسول اإلسالم يف بني آدم ،بعد أن كانت األديان
املنترشة يف اهلند والصي من سالف األيام تنرش اإليامن بالتناسخ وبعث األرواح بعد موت
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أعامال صاحلة ،أو يف أجساد ّ
أصحاهبا يف أجساد أخرى :أرفع منزلة مما قبلها إذا عملوا ً
أذل وأحقر
مما كانت فيه من قبل إذا اجرتحوا السيئات ..وقد ذهب إىل هذا التناسخ بعض احلمقى ممن ينتمون
وجر هذا االعتقاد الفاسد و ً
عظيام عىل ُمعت ِقديه؛ فأصبحت حياته حياة
باال ً
إىل حكامء اإلغريق ،ه
إكراه وإجبار ،وال اختيار له فيام يعمل؛ فكأنه آلة صغرية حتركها آلة كبرية ،وأنه ولِد م ِ
ذن ًبا ،بل
ُ ُ
ِّ
والدته يف الدنيا نذير له بأنه ِ
مرم ِآثم.
وجاءت املسيحية؛ فث هبتت يف الناس عقيدة أن كل مولود حيمل من ساعة ِوالدته خطيئة
أبيه األول آدم؛ فاملولود يولد ِآثام خمطئًا وإن ل يكن خيطئ يف الواقع ..واملخطئ ِ
اآلثم ِ
بج ِب ّلته حيتاج
ُ
ً
إىل املغفرة من شخص آخر ل يولد ِآثام ول خيطئ ِ
بج ِب ّلته؛ فيفدي هذا الشخص األخري بنفسه
ً
خطيئة بني آدم؛ ليذهب بسيئاهتم ..وهذا ما نرشته املسيحية املعروفة عند الناس؛ داعية بني آدم
إىل اإليامن بالفادي.
أما حممد ،فقد هبرش اإلنسان بأنه ُيولد غري آثم وال مبول عىل اخلطيئة ،وال مسؤول عن
خطيئة أبيه األول آدم ،وأنه يعيش عيشة ال إكراه فيها وال إجبار ،وهو ُخم هري يف حياته بي أن يعمل
حلا إن شاء؛ فيجني ثمرة صالحه ونزاهته ،وبي أن يعمل ً
آثام..
عمال سيئًا؛ فيكون بعمله مذن ًبا ً
صا ً
ِّي والزه ي ُت ِ
ور ِسينِي ( )2وهذا ا ْلبل ِد ْاأل ِم ِ
اسمعوا معي هذه اآليات ﴿ ..والت ِ
ون ( )1و ُط ِ
ي ( )3لقدْ
ْ
خل ْقنا ْ ِ
اإلنْسان ِيف أ ْحس ِن ت ْق ِو ٍ
يم (ُ )4ث هم رد ْدنا ُه أ ْسفل س ِاف ِلي (ِ )5إ هال ا هل ِذين آم ُنوا وع ِم ُلوا

ات فلهم أجر غري ممْ ُن ٍ
احل ِ
الص ِ
ون ((﴾)6التي)
ه
ُ ْ ْ ٌ ُْ

إهنا تطلق بشارة عظيمة لإلنسانية ختربها فيها بأن قوامهم أحسنِ ،
وف ْطرهتم أفضل،

ِ
وج ِب ّلتهم أعدل ،وأهنم بعد هذا اإلعداد اإلهلي إنام يفسدون أو يصلحون بأعامهلم ،وبام خيتارونـه
ألنفسهم ﴿:ون ْف ٍ
س وما س هواها ( )7فأ ْهلمها ُف ُجورها وت ْقواها ( )8قدْ أ ْفلح م ْن زكهاها ( )9وقدْ
خاب م ْن د هساها ((﴾)10الشمس)
هل ِمن دليل أوضح عىل ُحسن ِج ِب هلة اإلنسان ونزاهة ِف ْطرته وطهارة أصله ِمن قول
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ِ
اإلنْسان ِمن ُن ْطف ٍة أمش ٍ ِ ِ
ِ
القرآنِ ﴿ :إنها خل ْقنا ْ ِ
الس ِبيل
ْ
اج ن ْبتليه فجع ْلنا ُه سمي ًعا بص ًريا (ِ )2إنها هد ْينا ُه ه
ْ
ِ
ورا ((﴾)3اإلنسان)
ِإ هما شاك ًرا و ِإ هما ك ُف ً
إن ال ُب ْرشى ا هل ِتي ّبرش هبا حممد اإلنسانية مجيعا هي أن كل إنسان خمتار فيام يفعله ،غري ُمكْره
تغريت
عليه وال مرب ،وليست حياته احلارضة نتيجة حلياته املاضية؛ فمن آمن بالرسول؛ فقد ه
وجهة نظره إىل أعامله؛ فال هو كئيب ِ
واجم ظنًّا منه أنه ُمكْره عىل عمل هو استمرار حلياة سالفة..
وهلذا ،فإن كل من آمن بالرسالة املحمدية؛ أصبح بفضلها ُح ًّرا ً
طليقا من األوهام الباطلة،
والعقائد الفاسدة؛ ا هل ِتي ق هيدت حياة البرش ،وغ هلت أيدُّيم.
سكت قليال ،ثم قال :سأرضب لكم مثاال آخر ..أو مقارنة أخرى ..بي األصول التي
بنى عليها اإلسالم بنيانه األخالقي الرفيع ،وبي أصول غريه من الديانات.
لقد رأيت خالل البحث يف تواريخ سلوك األمم قبل اإلسالم أن عقائد كثرية باطلة،
وأوهاما كثرية سخيفة متلكتهم ..صار بموجبها أهل كل دين يف مملكة من املاملك حيسبون أن
مملكتهم هي الدنيا كلها؛ فكان برامهة اهلند ومتصوفوها يرون أن بالدهم هي أرض اهلل املمتازة،
وما خرج عنها ال نصيب له من رمحة اهلل؛ ألن اهلل ال يريد اخلري هإال ُلق هطان بالدهم ،وأمر الرسالة
ص به بعض البيوتات من سدنة املعابد ال يعدوهم أبدً ا.
اإلهلية واهلداية الربانية قد اخ ُت ّ
وهكذا نطق أتباع زرادشت ،حي حسبوا أن اإلله إنام ُيعنى بأمر بالدهم املقدسة وحدها،
وبأهل وطنهم األخيار ،وال تعنيه بالد أخرى وال ُأ ّمة أخرى.
وهكذا فعل بنو إرسائيل ،حي ظنوا أن رساالت اهلل خاصة ببعض أسباطهم ،وأهنا حقهم
املوروث..
أما اإلسالم؛ فقد اختلف موقفه يف هذا عن موقف الكل..
لقد و هسع عىل اإلنسانية ما ض هيقه اآلخرون ،وأعلن أن الناس كلهم سواسية ،وأن دعوة
اهلل غري خمصوصة ببالد دون أخرى؛ فمرشق الدنيا ومغرهبا وشامهلا وجنوهبا وفلسطي وفارس
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واهلند ،كل قد خال فيها رسول أو نبي ،وأن اهلل ـ تعاىل ـ تستوي عنده األمم واللغات يف بعثة
األنبياء؛ فشمس النبوة أرشقت عىل البرش مجي ًعا ،وتألالت فيهم أنوار الرسالةِ ﴿:إنها أ ْرس ْلناك
ِب ْ
احل ِّق ب ِشري ًا ون ِذير ًا و ِإ ْن ِم ْن ُأ هم ٍة ِإ هال خال ِفيها ن ِذ ٌير﴾ (فاطرِ ﴿ ..)24:إنهام أنْت ُمن ِْذ ٌر ولِكُ ِّل ق ْو ٍم
وهم ِبا ْلبين ِ
ِ
ه ٍ
اد﴾ (الرعد ﴿ ..)7 :ولقدْ أ ْرس ْلنا ِم ْن ق ْب ِلك ُر ُس ً
ات فانْتق ْمنا ِمن
ال ِإىل ق ْوم ِه ْم فجا ُء ُ ْ ِّ
ِ
رص ا ُْملؤْ ِمنِي﴾ (الروم)47:
ا هلذين أ ْجر ُموا وكان ح ّق ًا عل ْينا ن ْ ُ
لقد رأيت اليهود ال يؤمنون بنبي ليس منهم ..ورأيت املسيحيي ال يوجبون عىل أنفسهم
اإليامن بنبي من بني إرسائيل أو غريهم ،وال يرون إذا ل يؤمنوا ببعض األنبياء أن ذلك ّ
خيل بيشء
من دينهم ..ورأيت اهلنادك ال يعتقدون بأن اإلهلام اآلهلي والوحي الرباين نزل عىل بالد غري
بالدهم ..وهكذا شأن املجوس أتباع زردشت؛ فإهنم يذهبون إىل أن الدنيا كلها مظلمة سوداء؛
فال نور هإال ببالدهم بالد النار.
أما حممد؛ فقد أعلنت أن الدنيا كلها هلل وحده ،وأن سكاهنا أمجعي من خلق اهلل ،وأن
األقوام عىل اختالفها سواسية يف ِنعمه وآالئه ،وكلهم نالوا نصي ًبا من دعوته وح ًّظا من رمحته ،وما
عمرهتا ُأ ّمة هإال وقد أضاء فيها نور من هداية اهلل ،و ُب ِعث فيها نبي دعاها إىل احلق ،وب هلغها
من بالد ه
أوامر اهلل ونواهيه.
وهلذا ،فإن اإلسالم فرض عىل كل من دخل فيه أن يؤمن بجميع أنبياء اهلل ورسله،
وبالكتب الساموية ا هل ِتي أوحى اهلل هبا من قديم الزمان ،وليس بمسلم من ل يؤمن باألنبياء كلهم،
وبالكتب املنزلة عىل الرسل املبعوثي من قبل؛ فالرسل ا هل ِذين سامهم اهلل يف القرآن جيب عىل املسلم
أن يؤمن هبم إيامن تفصيل ،والذين ل ُتذكر أسامؤهم يؤمن املسلم هبم إيامن إمجال بأهنم كانوا
صادقي هداة للبرش ،وكانوا ينابيع اخلري واحلكمة .وقد وصف املسلمون يف القرآن بأهنم ﴿ ا هل ِذين
ُيؤْ ِم ُنون ِبام ُأن ِْزل ِإل ْيك وما ُأن ِْزل ِم ْن ق ْب ِلك ﴾ (البقرة)4 :؛ فليس للمسلم أن يؤمن ببعض الرسل
هلل ور ُسولِ ِه
ويكفر ببعض .وقد خاطب القرآن املسلمي مجي ًعا بقوله ﴿ :يا أ ُُّّيا ا هل ِذين آم ُنوا ِآم ُنوا ِبا هِ
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هلل وم ِ
اب ا هل ِذي نزه ل عىل ر ُسولِ ِه وا ْل ِكت ِ
وا ْل ِكت ِ
الئك ِت ِه وكُ ُت ِب ِه
اب ا هل ِذي أنْزل ِم ْن ق ْب ُل وم ْن يكْ ُف ْر ِبا هِ
و ُر ُس ِل ِه وا ْلي ْو ِم ْاآل ِخ ِر فقدْ ض هل ضالال ب ِعيد ًا﴾ (النساء)136:
سكت قليال ،ثم توجه برقة إىل اجلمع املحيط به ،وقال :سادِت ..هل تعلمون أحدً ا ع هلم
فسوى بي اهلداة من مجيع املِلل والنِّحل؛ يف إعظامهم وإكرامهم ،واألدب
مثل هذا التعليم؛ ه
معهم ،واالعرتاف بجميلهم ،وتصديقهم فيام دعوا إليه من ح ٍّق؟
وأين ترون مثل ِ
هذ ِه الروحانية العامة واإلخاء الشامل؟
أجبيوين ِ
بصدْ ق :أليس هذا من الرمحة العاملية التي جاء هبا حممد؛ حيث ع هلم الناس كيف
فعمت دعوته واتسعت رمحته؛ حتى نال كل
يرعون رشف اهلداة وعظمة محلة الرساالت اإلهلية؛ ه
شعب من ُشعوب البرش وكل أرسة من أرسهم نصي ًبا من ذلك؟
الكامل العميل
قال رجل من اجلمع :لقد عرفت إذن بأن التعاليم التي جاء هبا حممد هي أكمل التعاليم
وأوفاها وأوالها باالتباع ..فهل اكتفى عقلك بذلك ،فرصت تعتقد بأن حممدا هو وسيط اهلداية
بي اهلل وبي عباده ،وبأنه النموذج األكمل لإلنسان ،وأن اإلنسان لن يصري إنسانا إال باتباعه.
قال :ال ..ل أكتف بذلك ..لقد بدأت البحث من جديد ..فرتكت كل ما وصلت إليه من
تلك الثروة الضخمة من التعاليم العظيمة التي جاء هبا حممد..
لقد قلت لنفيس ،أو قال يل عقيل :ربام يكون كل ما جاء به حممد نفحة من نفحات
العبقرية ..أو حصاد من زرع الذكاء..
قال الرجل :فكيف ختلصت من هذا اهلاجس ..وهو ال يمكن أن يتخلص منه؟
قال :لقد قال يل عقيل :ابحث يف سرية هذا الذي دعا إىل تلك التعاليم ..وانظر هل خيالف
قوله فعله ..أم أن قوله وفعله يصدران من مشكاة واحدة؟
وقال يل :ليست األفكار الصحيحة ،والنظريات الشائقة ،واألقوال احلسنة؛ هي ا هل ِتي
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كامال ،وجتعل من حياته أسوة للناسً ،
جتعل اإلنسان إنسانًا ً
ومثال أعىل يف احلياة؛ بل أعامل الداعي
وأخالقه هي ا هل ِتي جتعله كذلك ..ولوال ذلك؛ ملا كان هناك فرق بي اخلري والرش ،وملا مت ّيز ِ
املصلح
ّ
عن غريه ،والمتألت الدنيا بال ّثرثارين وا ُملتفيهقي ا هل ِذي يقولون ما ال يفعلون.
ِ
يؤسس
وقال يل :إن احلياة املثالية لن تكون أسوة للناس ما ل تكن أعامل صاحبها ـ ا هلذي ّ
دينًا ويدعو الناس إليه ـ ً
يتطرق الشك إىل الناس بأن ما يدعو
مثاال
ً
وأنموذجا ملا يدعو إليه ،وال ّ
إليه هو مما يعمل به.
قال الرجل :فام الذي فعلت حتى تقطع هذه العقبة الكؤود التي وضعك فيها عقلك؟
قال :لقد رحت أبحث من جديد يف السري املتبقية لدينا عن العظامء ألرى فيها مدى اكتامل
صالحيتها ألن تكون النموذج األكمل لإلنسان.
لقد رحت أصيح من جديد يف التاريخ ألقول له :من ذا ا هل ِذي ُتعدّ حياته أسوة للبرش،
ِ
الر ُسل واألنبياء وعظامء ا ُمل ْص ِلحي ،ممن
وفيها املثل األعىل للبرش ،من بي مئات األلوف من ُّ
ِ
السنن للناس؟
رشعوا لإلنسانية دياناهتا ،وسنّوا ُّ
قال الرجل :فقد عدت ملا بدأت به.
قال :أجل ..ولكني اقترصت عىل زعامء األديان الكربى ..أما غريهم ..فقد عرفت أن
شأهنم أحقر من أن يوزنوا يف موازين هذا النوع من العظامء ..ولذلك ل يوهلم البرش أي أمهية يف
هذا اجلانب ..ولذلك ال نعرف عنهم ما يمكن اعتبارهم موضع قدوة فيه ..باإلضافة إىل أن
وجدت أكثرهم تابعا لزعيم من زعامء األديان ،وال يمكن للتابع أن يصري متبوعا ..وال يمكن أن
نرتك املتبوع ،ونلهث وراء التابع.
قال الرجل :فقد بدأت ببوذا إذن؟
قال :أجل ..لقد تتبعت سرية بوذا منذ هجر أهله وعياله إىل الصحاري والغابات؛
وتتبعت خطواته منذ ترك خليلته ا هل ِتي كانت حبيبة قلبه ،ول ير ولده الوحيد مر ًة أخرى ،وترك
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ِ
حلكْم ،وارتىض املوت آخر وسيلة له إىل النجاة؛ فكان
خ هالنه وأحباءه؛ فخفف عن كاهله أعباء ا ُ
األجل املحتوم الغاية القصوى للحياة البرشية عنده.
وعندما انتهيت من هذا البحث املستقيص قلت لنفيس ،أو قال يل عقيل :من ذا من البرش
يرىض بأن يتخذ من حياة بوذا أسوة يف ِ
هذ ِه الدنيا؛ ا هل ِتي ال بقاء هلا وال عمران هإال باحلياة االجتامعية
والروابط العمرانية واألوارص اإلنسانية ،وال ُبدّ فيها من راعٍ يرعى رع ّيته ،وصديق يألف صديقه،
ووالد ُيشفق عىل ولده ،و ُأ ّم حتن عىل فلذة كبدها؟!

وهل يف حياة بوذا يشء من ذلك يكون به أسوة للجميع ـ من الرهبان ا هل ِذين انقطعوا
لآلخرة ،إىل اآلباء ذوي ِ
العيال ،وأصحاب الضياع واملزارع واملصانع واألموال!؟
لقد أجابتني حقائق التاريخ بلسان فصيح :ه
كال ..ليس هذا الرجل هو من تبحث عنه..

فإن سرية بوذا ل تكن قط أسوة للهناء العائيل ،وال ألهل الصناعات واملتاجر ،ولو هاختذ أتباع بوذا
قدوة هلم من حياة بوذا؛ ملا قامت هلم ِ
هذ ِه الدول يف الصي واليابان وسيام وتبت وبورما ،وملا
عمرت للتجارة يف بالدهم سوق ،وال د ّبت احلياة يف صناعاهتم ومصانعهم .ولو اختار أهل تلك
ّ
وحتولت إىل صحاري
البالد سرية متبوعهم سرية هلم وساروا عليها؛ ألقفرت األرض العامرةّ ،
أرضا جرداء!
قاحلة ،وألصبحت املدن خرا ًبا أو ً
قال رجل من اجلمع :فقد عزلت بوذا إذن من أن يكون رجل هذه الناحية؟
قال :نعم ..ولكني ل أعزله ،وأنا أهينه بعزيل ،وإنام عزلته ألن مقاييس بحثي ل تنطبق
عليه ..فال يمكنني أن أكلف نفيس وال الناس عنتا بأن أسري خلف من ليس لدي من سريته ما
يمكنني من السري خلفه.
قال الرجل :وحياة موسى ..أل تر فيها ما تبحث عنه.
قال :لقد بحثت فيها بحثا طويال مفصال ..ولكني ل أجد يف حياته ـ حسب األسفار
اخلمسة من التوراة ـ هإال قتاله وقيادته يف احلرب وبسالته فيها ،أما النواحي األخرى من حياته ـ
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كاحلقوق يف أمور الدنيا ،والفرائض والواجبات ـ ؛ فلم أرها واضحة جلية بحيث يمكن السري
عىل منواهلا..
قال الرجل :فقد عزلته إذن كام عزلت بوذا؟
قال :عزل احرتام ال عزل احتقار ..لقد علمت أنه عظيم ..ولكني ل أجد يف سريته ما
يكفي ألن أجعله األنموذج األكمل لإلنسان.
صاح رجل من بعيد :الشك أنك وجدت هذا اإلنسان يف املسيح ..فهو الوحيد الذي
نقلت لنا سريته بالتفصيل ..فاألناجيل ال هم هلا إال ترديد كل ما ورد عنه.
قال :لقد بحثت يف سرية املسيح ألرى مدى اكتامل هذه الناحية فيها..
فوجدت أن املسيح عاش عيشة املغلوبي املحكومي؛ فلهذا ل أجد يف حياته ً
مثاال من
واجبات احلاكم الغالِب.
ووجدت أنه ل يكن له زوجة؛ ولذلك ل أر يف حياته ً
مثاال ملا ينبغي أن يتبادله الزوج
ِ
الصلة أوثق وأشدّ من
والزوجة من واجبات وحقوق،
خصوصا وأن ا هلذي بي الزوجي من ِّ
ً
ا هل ِذي بي األوالد وآبائهم؛ كام جاء يف ِس ْفر التهكوين (انظرِ :س ْفر التكوين ( 27 :1و 15 :8ـ )19
أن معظم سكان ِ
لقد وجدت ّ
هذ ِه الدنيا يعيشون عيشة األزواج ..ولذلك ،فإهنم لن جيدو
يف حياة املسيح أي موضع أسوة يف هذا اجلانب.
بل إين ـ حتى يف األمور التي يستوي فيها املسيح مع سائر الناس ـ ل أجد فيها من النصوص
ما أستشف منه كيف كان املسيح يف حياته.
قال الرجل من القوم :ولكن املسيح هو الذي صاح بام ل يصح به أحد حي قال( :حتب
الرب إهلك من كل قلبك ،ومن كل نفسك ،ومن كل فكرك .أحبب أعداءك .من لطمك عىل
ه
سخرك ً
ِأيضا .من ه
ميال فاذهب معه ميلي .من أراد أن خياصمك
فحول له اآلخر ً
خدك األيمن؛ ِّ
أيضا .اذهب ِ
واعف عن أخيك سبعي
ُ
وبع أمالكك وأعط الفقراء.
الرداء ً
ويأخذ ثوبك؛ فاترك له ِّ
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مرة .يعرس أن يدخل غني إىل ملكوت الساموات)
ابتسم السيد سليامن ،وقال :إن ما تقوله وأمثاله ال شك أنه من املوعظة احلسنة املح ّببة إىل
النفوس ،لكنها ال ُتعدّ سرية ما ل ُيقرتن هبا العمل ..نعم؛ إهنا قول ّلي ،وحديث لذيذ ،ولكن
ِ
عدوه؛ كيف يتسنهى له العفو ،ومن ال يملك ومن ال يكون له مال؛ كيف يتصدّ ق
ا هلذي ال يغ ِْلب ّ
عىل الفقراء واملساكي واليتامى ،وكيف يقيض هلم حاجاهتم؟ ومن ال زوج له وال ولد وال أهل؛
ِ
تعمر الدنيا هبم؟
كيف تكون حياته أسوة لألزواج وذوي البني
ِّ
واملتأهلي وهم هم الناس ا هلذي ّ
ومن ل يتفق له أن يصفح عن أحد يف حياته؛ كيف ِ
يقتدي به من كان شديد الغضب رسيع البادرة؟
سكت قليال ،ثم قال :احلسنات ِقسامن :سلب ّية وإجياب ّية ..وأنت إذا اعتزلت الدنيا يف غار
بسفح جبل؛ تعبد فيه ربك ،ول تربحه طول حياتك ،ترصف فيه أوقاتك بالتبتّل إىل اهلل؛ ّ
فإن
ِ
الرش ،ول تقرتف سيئة ُتذ ّم عليها ..نعم إن ذلك من
أحسن ما يقال يف مدْ حك :أنك اتقيت ّ
احلسنات ..ولكنها حسنات سلب ّية ..وهي ال تكفي وحدها.
ولذلك فإن الكامل يطالبك باحلسنات اإلجيابية ..هل محلت ًّ
كال ،أو نرصت مظلو ًما ،أو
فقريا ،أو ُذدت عن ضعيف ،أو
كسبت ُم ْعد ًما ،أو أطعمت جائ ًعا ،أو كسوت عار ًيا ،أو ساعدت ً
هديت ًّ
ضاال؟
ِ
والصدْ ع
إن األخالق احلسنة ومكارمها ..من العفو ،والسامحة ،والقرى وبذل املال ،ه
باحلق ،واحلم ّية يف قمع الباطل ،واجلهاد يف أداء الواجب ..وغريها ..ال ُتعدّ مكارم أخالق ألجل
ترك الدنيا والتبتّل يف عُ زْ لة عن املجتمع ،وليست احلسنات من األمور السلب ّية فحسب؛ بل معظم
اإلجياِّب ا هل ِذي يقوم به املرء ،وال يكفي فيها ترك املعايص واجتناب
احلسنات ترجع إىل العمل
ّ
السوء.
مثاال ِ
وهلذا ،فإن اإلنسان ينشد ً
يقتدي به يف كل عمل ُي ْق ِدم عليه؛ يف غناه وفقره ،ويف ِس ْلمه
يأتم به إذا عبد
ويتحرى السبيل ا هل ِذي يسلكه إذا تزوج أو بقي عز ًبا ،ويريد
وحربه،
ً
أنموذجا عال ًيا ّ
ه
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يلم بالقواني ا هل ِتي ينبغي العمل هبا بالنسبة إىل الراعي والرع ّية،
ربه أو عارش الناس ،وحياول أن ّ
هذ ِه األمور ينبغي للمرء أن يت ِ
واحلكهام واملحكومي ..ومجيع ِ
هخذ لنفسه القدوة فيها؛ ألن األمم قد
هذ ِه املعضالت ،وتذليل ِ
حل ِ
التوت عليها ِ
هذ ِه املسألة؛ فأمهها التامس الطريق ِ
املوصل إىل ّ
هذ ِه
املصاعب .ومعظم الشعوب تشعر باحلاجة الشديدة إىل ا ُمل ُثل ال ُع ْليا يف ذلك؛ لتخ ِّفف عن اإلنسانية
آالمها ،وتأسو جراحها ،وهي ِ
متلهفة عىل مثال لذلك من األعامل ،ال عىل مثال عليه من األقوال.
قال رجل من اجلمع :فهل يف تاريخ البرشية من اجتمعت له كل هذه الكامالت ،حتى
صار املنارة التي هتتدي هبا مجيع سفن العال؟
قال :أجل ..البد أن توجد مثل هذه املنارة ..وإال تاهت مجيع سفن العال يف ظلامت
املحيطات ..والهلتمتها كل الغيالن.
قالوا :فأين وجدت هذه املنارة؟
قال :يف حممد ..لقد رأيت أنه اإلنسان الوحيد الذي توفر له من الظروف ،وكان له من
املواقف ما جيعله اإلنسان الكامل الذي يصح اعتباره األنموذج األكمل لإلنسان.
قالوا :إن إثبات مثل هذا صعب.
قال :ولكنه ليس مستحيال ..لقد وضعت منهجا للتحقق من ذلك ،يقوم عىل ثالث
دعامات:
األوىل :الشهادات التي يبثها املخالطون ،سواء كانوا من املقربي منه املوالي له ،أو من
املبعدين الساخطي عليه.
والثانية :السلوك الذي سلكه يف حياته ومدى انطباقه عىل ما كان يدعو إليه.
والثالثة :اآلثار التي تركها ..والتي يصح هلا أن تعرب عنه.
قال رجل من اجلمع :نوافقك يف صحة هذا ..فام ذكرت من الدعامات كاف ليدلك عىل
ما تريد ..فهل طبقتها عىل ما ورد عن حممد.
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الشهادات:
قال :أجل ..وقد بدأت بالشهادات ..وبدأت بأقرب الناس إىل حممد ..زوجه وأقاربه
األدنون ..لقد بحثت يف ذلك ،وأنا أعلم أن أعظم الناس وأجلهم إذا انقلب إىل بيته كان فيه ً
رجال
عظيام يف داخل بيته ،وال
من الرجال وواحدً ا كأحد الناس ،لقد قال فولتري( :إن الرجل ال يكون ً
ً
بطال يف أرسته)؛ أي أن عظمة املرء ال يعرتف هبا من هو أقرب الناس إليه؛ الطالعه عىل دخيلته
يف مباذله.
ولكني عندما رحت أستقيص يف سرية حممد وجدت أن أول من آمن به زوجه..
ملا جاء حممد يف تلك اللحظات املرشقة إىل زوجه خدجية خيربها بام نزل عليه من الوحي
كان قد مىض عىل زواجه منها َخسة عرش عا ًما ،وهي ُمدّ ة تكفي املرء أن يعرف أحوال صاحبه
وأخالقه وعاداته معرفة تامة؛ فحي سمعت خدجية أن حممدً ا نزل عليه الوحي؛ بادرت بتصديقه
إن اهلل ال ُ
وآمنت به؛ بل قالت لهّ :
خيذلك؛ فإنك تصل الرحم ،وحتمل الك ّل ،و ُتكسب املعدوم،
وتنرص املظلوم ،وتقري الضيف ،وتنرص عىل نوائب احلق.
وهذا ا هل ِذي ذكرته خدجية هو ا هل ِذي كان ّ
يتحىل به حممد من مكارم األخالق وفضائل
النفس قبل أن يوحى إليه.
انظروا ..إن أعظم الناس ال يأذن لزوجه ـ وإن كانت له زوج واحدة ـ بأن حتدِّ ث الناس
عن مجيع ما تراه من حليلها ،وأن تعلن كل ما شاهدته من أحواله ،لكن حممدا كانت له يف وقت
واحد تسع زوجات ،وكانت كل منهن يف إذن منه بأن تقول عنه للناس كل ما تراه منه يف خلواته،
وهن يف ِح ّل من أن خيربن الناس يف وضح النهار كل ما رأين منه يف ظلمة الليل ،وأن يتحدثن يف
الساحات واملجامع بام يشاهدن منه يف احلجرات ..فهل عرفت الدنيا ً
رجال كهذا الرجل يثق
بنفسه كل ِ
هذ ِه الثقة ،ويعتمد عليها إىل هذا احلد ،وال خياف قالة السوء عنه من أحد؛ ألنه أبعد
الناس عن السوء؟!
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واألمر ل يتوقف عند زوجاته ..بل إن حممدا أ ِذن ألصحابه وملن حيُض مالسه أن يبلغوا
عنه ملن غاب عنها ،وهذا اإلذن عام ملا يكون عنه يف بيته وبي أهله وعياله ،أو ما يصدر عنه يف
حلقته مع أصحابه ،أو ما يقفون عليه من أعامله وأقواله :عند تعبده يف مسجده ،أو قيامه عىل منربه
خطي ًبا ،أو جهاده يف ساحة احلرب جتاه أعدائه وهو يسوي صفوف املجاهدين يف سبيل اهلل ،أو إذا
خال إىل ربه يف حجرة منعزلة يف بيته يعبد اهلل ويتُضع إليه؛ فكان أزواجه وأصحابه يتحدثون
مجي ًعا بكل ما يصدر عنه من قول أو عمل.

ثم إنه كان جتاه مسجده ُص ّفة يأوي إليها فقراء الصحابة ا هل ِذين ل تكن هلم بيوت يأوون

يرسهم اهلل له من حفظ كل ما
إليها ..كانوا كأهنم جواسيس احلكومة وعيوهنا يف نشاطهم ملا ه
يستطيعون حفظه مما يدخل يف موضوع احلديث ،ال يفرتون عن ذلك آناء الليل وأطراف النهار،
وقد استمر احلال هبم عىل ذلك يوم ًّيا مدة عرش سنوات متوالية ،وإذا ارحتل عن املدينة يف غزو أو
حج كانوا معه ـ وكذلك غريهم من الصحابة ـ ؛ حتى ل ختف عنهم خافية من أمره ،ول ي ِغب عنهم
معنى من معاين رسالته ،وملا كان فتح مكة كان معه عرشة آالف ،وملا سار إىل تبوك كان يف معسكره
ثالثون ألفا ،وملا حج ح هجة الوداع حج معه يف تلك السنة مائة ألف  ،وما منهم هإال من حيرص عىل
الوقوف عىل يشء من هديه أو أي أمر من أموره فيتحدث عنه ..بل هو ا هل ِذي أمرهم أن يبلغوا
عنه ما يسمعون منه أو يرون من ترصفاته؛ فام ظنكم به بعد ذلك؛ هل ُخيفي عن التاريخ وجه من
وجوه حياته أو ناحية من نواحيها؟!
وهؤالء مجيعا ل يكتفوا بام يرتبط بمحمد من النواحي الرسالية ..بل راحوا يذكرون كل
التفاصيل املرتبطة بأدق شؤونه اخلاصة..
أذكر أين لقيت يف فرنسا مسترشقا اسمه ماسنيون ..لعلكم تعرفونه ..لقد قال يل( :يكفي
لتعرف أوربا حماسن حممد وحمامده أن ُينقل كتاب ِّ
(الشفا) للقايض عياض إىل إحدى اللغات
األوربية)
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ل أكتف بام قرأت ..بل رحت أبحث وأدقق فيام ورد ..وقد أخرجت كتابا ضخام يف هذه
التفاصيل الكثرية املرتبطة بمحمد ..ذكرت فيه ُخ ُلقه ِ
وحليته ،وخاتم النبوة ،وش ْعره ،ومشيته،
ومغْفرهِ ،
وكالمه وضحكه وتبسمه ،ولباسه ،وخامتةِ ،
ودرعه ،وطعامه ،وصفة أكله ،وسنن
طعامه ،وشارته ،واللون املحبب إليه ،واللون ا هل ِذي كان يرغب عنه ،وتعطره ،وحبه للنظافة
والطهارة ،وركوبه.
وذكرت يف أشغاله :ما كان يعمله يف هناره من الصباح إىل املساء ،ثم نومه ،وهتجده،
ُ
السفر ،وأعامله يف اجلهاد ،وسنته يف عيادة
ووظائفه يف الصلوات ،وأسلوب ُخطبته ،وأعامله يف ه
املرىض ،وتعزيته أهل امليت ،وسنته يف لقاء الناس ،وعامة أشغاله.
وذكرت عن ملسه مالس اإلرشاد ،وآداب املجلس ،وأوقات جلوسه مع الناس،
ُ
ومالسه اخلاصة بالنساء ،وطريقة هديه وإرشاده ،ولقاؤه الناس بالبشاشة وال ِّب ْرش ،وتأثري صحبته
فيمن يصحبه وأسلوب كالمه معهم ،وأنواع ُخطبه وأثرها يف السامعي.
ومن العناوين ا هل ِتي وردت فيام ذكر ُته عن عبادته :دعاؤه ،صالته ،صومه ،زكاته
وصدقاته ،حجه ،مداومته ذكر اهلل ،ذكره اهلل ـ عزه وج هل ـ يف مواقف القتال ،خشيته من اهلل ،بكاؤه،
حمبته هلل ،توكله عليه ،صربه ،شكره ُملفيض النِّعم ـ جل جالله ـ.
ومما جاء فيه عن أخالقه أخالقه بالتفصيل ،مواظبته عىل العمل ،مكارم أخالقهُ ،حسن
معاملته للناس ،عدله ،جوده وكرمه ،إيثاره ،ضيافته ِ
وقراه ،كراهته سؤال الناس ،إباؤه ألموال
الصدقة ،قبوله اهلدية ،ترفعه عن فضل الغري ِ
ومنّته ،تنزهه عن الفظاظة ،وموقفه من التقشف،
وكرهه للهجاء واملدح ،والتزامه عدم التكلف يف احلياة ،وبعده عن التأنق يف املرشب واملأكل،
اجتنابه الرياء واخليالء ،مساواته ،تواضعه ،كرهه للمبالغة يف التعظيم واإلطراء ،حياؤه ،عمله
بيده ،عزيمته ،شجاعته ،صدقه يف القول ،وفاؤه بالوعد ،زهده يف الدنيا ،قناعتهِ ،حلمه ،عفوه عن
الناس ،صفحه عن أعدائه ،إحسانه إليهم ،معاملته للكافرين واملرشكي ،معاملته لليهود
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والنصارى ،حبه الفقراء واملساكي ،عفوه عن أشد أعدائه ،دعاؤه ألعدائه باخلري ،شفقته عىل
الصبيان ،معاملته للنساء ،رمحته باحليوان ،ما ُف ِطر عليه من الرمحة واملحبة بوجه عام ،لي قلبه
ورقته ،عيادته للمرىض ،سجاحة خلقه ودماثته ،حمبته ألوالده ،معارشته ألزواجه الطاهرات،
هديه يف املراسلة ،معاجلته ألمراض النفس وأمراض البدن.
لقد كانت الشهادات التي شهدها املعارصون له من أعظم ما مأل قلبي يقينا بصدق حممد.
لقد قال ـ معرتفا هبذا النوع من الدالئل ـ باسورث سمث( :إن ما قيل عن العظامء يف
مباذهلم ال يصح ـ عىل األقل ـ يف حممد رسول اإلسالم)؛ واستشهد بقول كبن( :ل ي ِ
متحن رسول
من الرسل أصحابه كام امتحن حممد أصحابه ،إنه قبل أن يتقدم إىل الناس مجي ًعا تقدم إىل ا هل ِذين
ً
مرسال؛ فكل منهم
عرفوه إنسانًا املعرفة الكاملة؛ فطلب من زوجته وغالمه وأخيه أن يؤمنوا به نب ًّيا
علام بباطن أمره ودخيلة نفسه ،وألصقهم
صده ق دعواه وآمن بنبوته .وإن حليلة املرء أكثر الناس ً
به؛ فال يوجد من هو أعرف منها هبنّاته ونقائصه ،أليس إن أول من آمن بمحمد رسول اهلل زوجه
ِ
علام
الكريمة ا هلتي عارشته َخسة عرش عا ًما ،واطلعت عىل دخائله يف مجيع أموره ،وأحاطت به ً
ومعرفة ،فلام ا هدعى النبوة كانت أول من صده قه يف نبوته)

ِ
ب؛ فلم يكن أحد
لقد شهد ابن عمه عيل بن أِّب طالب ـ والذي صحبه منذ صباه إىل أن ش ّ

من أهل بيته أعلم منه بأخالقه ـ بدماثة أخالقه ،فذكر أن حممدا كان طلق الوجهّ ،لي اجلانب،
رحيام ،ول يكن ف ًّظا وال جاف ًيا وال ينطق بسوء ،وال يتتبع عورات
خافض اجلناح ،دمث األخالقً ،
يتجسس عىل عيوهبم ،فإن سأله أحد ما ال يرىض سكت ول يبدي له ما يسخطه؛
الناس ،وال ّ
فيفطن من يعلم ُخ ُلق حممد ماذا يريد؛ ألنه ل يكن حيب أن يكرس قلب أحد؛ بل كان ِ
يأرس القلوب
اضا سخ ًّيا ،صادق
جوا ًدا ،وف ّي ً
كريام ه
عيل :إنه  كان ً
ويؤ ِّلفها؛ ألنه كان رؤو ًفا ً
رحيام ..يقول ٌّ
بدُّية هابه .ويقول عنه ِ
القولّ ،لي العريكة ،من جالسه أح ّبه ،ومن رآه ً
ناع ُته :ل أر مثله قبله وال
بعده.
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هذه شهادة أقرب الناس إليه ممن خالطوه وعارشوه وعرفوا دخائله؛ وهي تدل عىل أن
سريته الطاهرة كانت أعىل ما تكون عليه سرية أفضل البرش.
لقد كان املؤمنون برسالة حممد هم أعرف الناس بحقيقته ،وأكثرهم اطالعً ا عىل أخالقه
عظيام ،وام ُت ِحن امتحانًا شديدً ا؛ حتى
وسننه وهديه ،وقد ُبيل كل منهم يف سبيل هذا اإليامن بالء ً
ُ
أن زوجه خدجية قضت معه ثالث سنوات حمصورة يف ِش ْعب أِّب طالب ُتقايس معه اجلوع والظمأ
والفاقة املنهكة ،أما عيل فبات عىل فراشه ا هل ِذي كان املرشكون قد ب ّيتوا الفتْك به ،وفتاه زيد ّ
حل
ِ
ِ
خريه
منه حمل الولد بعطفه عليه ورأفته به ،فلام جاء أبوه ا هلذي ُولد من ُص ْلبه يطلب رد ابنه عليه؛ ه
حممد بي أن يصحب أباه أو يبقى حتت جناحي من عطف حممد ورأفته؛ فاختار ُص ْحبة حممد عىل
الرجوع مع أبيه إىل قبيلته.
يقول هيجنس يف كتابه (االعتذار عن حممد والقرآن)( :إن أتباع املسيح ينبغي هلم أن
جيعلوا عىل ِذكر منهم أن دعوة حممد أحدثت يف نفوس أصحابه من احلم ّية ما ل حيدُ ث ِمثله يف
األتباع األولي للمسيح ،ومن بحث عن ِمثل ذلك ال يرجع هإال خائ ًبا؛ فقد هرب احلواريون،
وانفضوا عن عيسى حي ذهب به أعداؤه ليصلبوه؛ فخذله أصحابه ،وص ُحوا من سكرهتم
ُّ
الدينية ،وأسلموا نبيهم ألعدائه يسقونه كأس املوت! أما أصحاب حممد؛ فالتفوا حول نب ّيهم
املبغي عليه ،ودافعوا عنه خماطرين بأنفسهم إىل أن تغلب هبم عىل أعدائه)
كر مرشكو قريش يوم ُأ ُحد عىل املسلمي؛ فاختلت صفوفهم وتفرق مجعهم؛ نادى
وحي ّ
حممد :من يفديني؟ فخرج من األنصار سبعة؛ دافع كل واحد منهم عن الرسول ،وما زال يقاتل
دونه حتى ُق ِتل ،وقد ُق ِتل المرأة من األنصار يف ِ
هذ ِه احلرب ثالثة رجال من بيتها :أبوها وأخوها
وزوجها ،وتتابع إليها نعي الثالثة واحد بعد واحد؛ فكانت تسأل ً
أوال عن حممد ..كيف هو؟
رسي عنها ،ول تتاملك أن صاحت قائلة( :كل مصيبة
فيقولون هلا :إنه سال ،ثم ملا رأت وجههّ ُ ،
بعدك جل ٌل يا رسول اهلل)!
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إن ا هل ِذين دافعوا عنه و ُق ِتلوا دونه وفدوه بأنفسهم؛ قد عرفوه حق املعرفة ،وعلموا ُسنّته
وهديه ُ
وخ ُلقه ،ولوال أن حياته كانت عظيمة كاملة ،ونفسه كانت أحب النفوس إليهم وأعظمها
يف أعي أصحابه وأحبابه؛ ملا فدوه بأنفسهم.
سكت قليال ،ثم قال :هذا شهادات أصحابه ،ومن آمنوا به ..أما أعداؤه؛ فإهنم أفرغوا
جهدهم واستنفذوا سعيهم ليقفوا عىل دخيلة من دخائله ،وليؤاخذوه بحقيقة يعلموهنا عنه؛ فلم
يستطع أحد منهم أن جيد له ناحية ضعف وال ما يندد به.
وأريد أن ألفت أنظاركم إىل أن حممدا ل يقض حياته كلها بي أحبابه وأصحابه؛ بل قىض
أربعي سنة من عمره يف مكة قبل أن ُيبعث؛ فكان بي أهلها ـ مرشكي قريش ـ ،وكان يتعاطى فيهم
التجارة ،ويعاملهم يف أمور احلياة ليل هنار ـ وهي احلياة اليومية وما تنطوي عليه من أخذ وعطاء
ـ ،ومن شأهنا أن تكشف عن أخالق املرء؛ فيتبي للناس فسادها وصالحها ،وهي عيشة طويل
طريقها ،كثرية منعطفاهتا ،وعرة مسالكها ،تعرتضها وهدات مما قد يصدر عن املرء من خيانة،
وإخفار عهد ،وأكل مال بالباطل ،وعقبات من اخلديعة واخليانة ،وتطفيف الكيل ،وبخس
احلقوق ،وإخالف الوعد.
وقد اجتاز حممد ِ
هذ ِه السبيل الشائكة الوعرة ،وخلص منها سا ًملا نق ًّيا ،ل يصبه يشء مما
قريشا بعد بعثته وادعائه النبوة كانوا ي ِ
يصيب عامة الناس؛ حتى لقد دعوه (األمي) ،وإن ً
ودعُ ون
ُ
ِّ
عنده ودائعهم وأمواهلم؛ لعظيم ثقتهم به ،والشك أنكم تعلمون أن حممدا ملا هاجر من مكة خ هلف
فيها عل ًّيا؛ لريد ما كان لديه من الودائع إىل أهلها ..فقريش خالفوه أشد اخلالف يف دعوته ،ول
يرتكوا ً
سبيال إىل ذلك هإال سلكوه؛ فقاطعوه وعاندوه ،وصدوه عن سبيله ،وألقوا عليه سيل جزُ ور
شاعرا،
ساحرا ،ودعوه
وهو يصيل ،ورموه باحلجارة ،وأرادوا قتله ،وكادوا له كيدهم ،وس ّموه
ً
ً
وفنّدوا آراءه ،وسخفوا ِحلمه ،لكنهم ل جيرؤ أحد منهم عىل أن يقول شيئًا يف أخالقه ،وال أن
يرميه باخليانة ،أو ينسب إليه الكذب يف القول ،أو إخالف الوعد ،أو إخفار ّ
الذ ّمة ،أو نقض
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العهد.
لقد أنفق أعداؤه أمواهلم ،وبذلوا نفوسهم يف عداوته ،وضحوا بفلذات أكبادهم يف قتاله؛
ِ
وج ِرح كثريون ،لكنهم ل يستطيعوا أن يدنِّسوا سمعته الطاهرة ،وال أن ي ِص ُموه
حتى ُقتل منهم ُ
بيشء يف عظيم أخالقه ..لقد كانت أحواله وشئونه وهديه ظاهرة جلميع الناس معلومة هلم،
استوى يف ذلك أحبابه وأعداؤه ،ول خيف عليهم يشء من أمره.
لقد كان عظامء قريش متمعي ذات يوم يف نادُّيم؛ فجرى ذكر حممد ،وفيهم النُض بن
احلارث ـ وكان ً
رجال داهية حمنّـكًا وعا ًملا باألخبار ـ ؛ فقال هلم :يا معرش قريش؛ لقد أعياكم أمر
حممد ،وعجزتم عن أن تدبروا فيه رأ ًيا ملا أصابكم به! إن حممدً ا قد نشأ فيكم حتى بلغ مبلغ
الرجال ،وكان أحب الناس إليكم وأصدقهم فيكم واختذمتوه أمينًا ،فلام وخطه الشيب ،وعرض
سمعت كالمه؛ فليس فيه يشء
عليكم هذا األمر؛ ُقلتم :ساحر وكاهن وشاعر ومنون! تاهلل لقد
ُ
مما ذكر ُتم!
وأبو جهل كان أشد الناس عداوة ملحمد ،وقد قال له ذات يوم :يا حممد؛ إين ال أقول أنك
كاذب؛ لكني أجحد ا هل ِذي جئت به وما تدعو إليه.
وملا ه
تلقى حممد أمر ربه بأن يدعو ذوي ُقرباه إىل اإلسالم ،وينذر عشريته األقربي صعد
قلت ّ
إن ً
جيشا قد بلغ
اجلبل ونادى :يا معرش قريش .فلام اجتمعوا قال :هل كنتم
مصدقي إن ُ
ّ
سفح هذا اجلبل؟ قالوا :ما جربنا عليك كذ ًبا ّ
قط(.)1
األعامل:
قال رجل من اجلمع :عرفنا هذا املسلك ..وهو مسلك حمرتم معترب ..فحدثنا عىل بحثك
يف املسلك الثاين.
قال :ل أكتف بتلك الشهادات ..بل رحت أبحث يف سرية حممد نفسها ،حماوال املقارنة بي
( )1رواه البخاري.
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جانبها النظري ،وجانبها التطبيقي الواقعي.
لقد رأيت النصوص املقدسة من القرآن والسنة حتث عىل ذكر اهلل وحمبته ،فرحت أبحث
عن حياته يف هذا اجلانب ..فرأيتها مالئمة غاية املالءمة هلذه الدعوة ..بل إين وجدته ال متيض عليه
ساعة من هنار أو ليل هإال وهو يذكر اهلل بقلبه وحيمده بلسانه؛ فكان لسانه رط ًبا بذكر اهلل؛ ال يفرت
عنه طرفة عي ،حتى إن أذكاره ودعواته ا هل ِتي حفظها الناس عنه يف خمتلف األحوال شغلت فراغا
هذ ِه األدعية؛ يقيض العجب وي ِ
واسعا من كتب احلديث ،ومن قرأ ِ
وقن بأنه كان حيب اهلل وخيشاه
ُ
ً
هلل ِقيام ًا و ُق ُعود ًا
وُّياب جالله؛ فكان كام وصف القرآن عباد اهلل الصاحلي ﴿:ا هل ِذين ي ْذكُ ُرون ا ه
وعىل ُج ُن ِ ِ
وهب ْم ﴾ (آل عمران)191 :
وحتض عىل إقامتها واملحافظة عليها أشد
ورأيت النصوص املقدسة تأمر بالصالة،
ّ
املحافظة ..فرحت أبحث عن حياته يف هذا اجلانب ..فرأيت حممدا ُيقيم الصالة وحيافظ عليها
َخسا ،بينام كان هو يتطوع بالزيادة عىل
أكثر من غريه؛ كان املسلمون يقيمون الصلوات املفروضة ً
ذلك.
وكان عامة املسلمي يص ّلون سبع عرشة ركعة املكتوبة عليهم ،وكان هو ّ
يصيل يف اليوم
والليلة َخسي إىل ستي ركعة من املكتوبة والنوافل ..لقد سقطت عن عا همة املسلمي فريضة
ّ
ويصيل صلوات ال
التهجد بعدما ُف ِرضت عليهم الصلوات اخلمس ،لكن حممدا كان يقوم الليل
ّ
تسل عن ُحسنهن و ُطوهلن؛ حتى كانت قدماه تتورمان من طول القيام.
وكان يف ِ
هذ ِه الصلوات معنى حمبة اهلل أغلب عليه من معنى اخلوف؛ فكان يطيل الركوع
حتى ُخي ّيل إىل من يراقبه أنه ربام قد نيس السجود ..وكان ُيقيم صالته من بدء الوحي يف فناء بيت
اهلل أمام املرشكي ا هل ِذين كانوا يعادونه ويؤذونه إيذاء شديدً ا ،وقد هجم عليه بعض املرشكي وهو
يف الصالة؛ فلم يرتك صالته خو ًفا منهم.
وكان جنباه يتجافيان عن املضجع ،وكان ً
قائام
قليال من الليل ما ُّيجع ،ويبيت ساجدً ا أو ً
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والناس نيام .وأشد ما يكون إقام الصالة حي يلتقي اجلمعان يف ساحة احلرب ،والسيوف
مص ّلتة ،والرماح مرشعة ،والقلوب واجفة ،ومع ذلك؛ فإنه إذا حان وقت الصالة واحلرب ؛
اصطف املسلمون للصالة ونب ّيهم إمامهم؛ فيتناوب بعضهم الصالة وبعضهم احلرب ،وإمامهم
ثابت يف احلالي إىل أن يؤدوا فريضة اهلل ال يمنعهم عنها مانع.
ِ
يتأسون به يف عبادته
هذا ما كان عليه حممد من عبادة اهلل وذكره ،وهذا ما تركه خ ْلفه ملن ّ
وذكره هلل.
سكت قليال ،ثم قال :لقد رأيت النصوص املقدسة تأمر بالصوم ،وليس عىل املسلمي هإال
صوم رمضان ..فرحت أبحث عن حياته يف هذا اجلانب ..فرأيت أنه ق هلام يمر به شهر ،أو أسبوع
من شهر؛ هإال كان يصوم فيه ..وهنى املسلمي عن صوم الوصال؛ لكنه كان يواصل الصوم يومي
ـ بل ثالثة أيام متوالية ـ ال يأكل فيهن وال يرشب ..وكان بعض الصحابة حيب أن يقتدي به يف
(لست كأحدكم؛ أ ُّيـكم ِمثيل؛ إن رِّب ُيطعمني ويسقيني)
ذلك؛ فيقول:
ُ
ثريا ما كان يصوم األيام البيض
وربام كان يصوم شهرين متواليي :شعبان ورمضان ..وك ً
(الثالث عرش ،والرابع عرش ،واخلامس عرش) ِمن كل شهر ..وغريها.
سكت قليال ،ثم قال :لقد رأيت النصوص املقدسة تأمر املسلمي بإيتاء الزكاة وإنفاق املال
يف اخلري ..فرحت أبحث عن حياته يف هذا اجلانب ..فرأيت أنه بدأ ذلك بنفسه ..لقد سمعتم
شهادة زوجه خدجية له يف ذلك؛ يوم قالت له :إنك حتمل الك ّل ،و ُتعي عىل نوائب احلق ،و ُتكسب
املعدوم ..إنه ل يأمر الناس بأن يتّبعوه يف ترك الدنيا ،ول يقل هلم :ض ُّحوا ّ
بكل ما يف أيديكم من
أموال ،ول خيربهم بأن ملكوت الساموات موصدة أبوابه يف وجوه األغنياء؛ وإنام ا هل ِذي أوصاهم
به أن يتصدّ قوا ببعض أمواهلم؛ بينام هو ل يكن يده خر من املال شيئًا يف بيته؛ بل كان ُينفق يف سبيل
اهلل مجيع ما كان يملكه ،ول يكن ً
قليال ما كان يأتيه من َُخس الغانم ـ من ذهب وفضة ومتاع ،وغريه
من عرض الدنيا ـ ؛ فكان خيرج عنه كله لغريه من الفقراء واملساكي ،ول يكن يتمتع هو وال أهل
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بيته ُبمتع احلياة الدنيا؛ فكان حظه وحظ أهل بيته من الدنيا الفقر والتع ّفف.
وكان من ُسنّته بعد أن ُف ِتحت أرض خيرب أن يوزِّ ع عىل أزواجه من الطعام واحلبوب ما
فيمسهم اجلوع والسغب؛
يكفيهم عا ًما ،لكنه قبل أن ينقيض العام كان ينفذ ما وزه عه عىل أزواجه؛ ّ
ألنه كان ُينفق عىل املحتاجي وعىل الضيوف مما جيده يف بيوت أزواجه ..يقول عبداهلل بن عباس:
(إن رسول اهلل  كان أسخانا وأجودنا ،وهو أسخى ما يكون يف شهر رمضان) ،ول يقل لسائل
قليال؛ بل ُي ْ ِ
قط طول حياته ،ول يأكل شيئًا وحده مهام كان ً
(ال) ّ
رشك فيه أصحابه ،وقد أ هذن يف
الناس ّ
عيل أقضيه عنه ،وما ترك من مرياث فمرياثه لورثته)
أن (من مات وعليه دين؛ فدينه ّ
أعراِّب؛ فقال :يا حممد؛ إن هذا املال ليس لك وال ألبيك؛ فأوقر منه مجيل!
جاءه يو ًما
ّ
فحمله حممد من الشعري والتمر ،ول يسخط عليه ما أغلظه من القول ،ثم قال :إنام أنا قاسم
ّ
وخازن ،واهلل هو ا ُملعطي.
حرة املدينة؛ فاستقبلنا جبل ُأ ُحد؛ فقال:
يقول أبو ذرُ :
كنت يو ًما أميش مع رسول اهلل  يف ّ
ِ
عيل ثالث ليال
أبا ذر! ُ
رسين أن عندي مثل ُأ ُحد ذه ًبا متيض ّ
قلت :لبيك يا رسول اهلل .قال :ما ي ُ ّ
وعندي منه دينار ،هإال يشء أ ْر ُصده لد ْين.
تجمل هبا؛ بل قال ما قاله عن عزيمة،
ال حتسبوا أن ما قاله إنام هو كلامت عذبة وألفاظ ُي ه
ول ُي ْظ ِهر للناس هإال ما كان ُي ِكنّه صدْ ره ويعمل به مدّ ة حياته.
جاءه مر ًة من البحرين ذهب وفضة وأموال مجّة؛ فأمر بوضع ذلك كله يف فناء املسجد ،ثم
غدا عىل الناس ِّ
يصيل هبم الصبح دون أن تقع عينه عىل ذلك املال يف اجلهة ا هل ِتي ُو ِضع فيها؛ فلام
انرصف من الصالة دعا الناس وط ِفق يوزِّ ع املال عليهم؛ حتى فرغ منه؛ فقام ينفض يديه وثوبه؛
لئال يكون ع ِلق بثوبه الطاهر يشء من غبار ذلك املال!
وجاءه من فدك أربعة مجال موقرة بالطعام؛ فقىض به بعض ديونه ،وآتى منه بعض الناس،
ثم سأل ً
بالال :هل بقي من ذلك الطعام يشء؟ فأجابه بالل :لقد بقي منه يشء وليس هاهنا من
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يأخذ! فقال :ال أدخل بيتي ما بقي منه يشء! وبات تلك الليلة يف املسجد ،فلام أصبح هبرشه بالل
قائال :إن اهلل قد وضع عنك ـ يعنيّ :
ً
أن بقية الطعام قد ُق ِّسمت ول يبق منه يشء ـ فشكر اهلل.
ودخل بيته ذات يوم بعد صالة العرص عىل غري عادته ،ول يلبث أن خرج منه؛ فاستغرب
الناس ذلك؛ فقال هلم :إين تذكرت يف الصالة أن يف بيتي شذرة من ه
فخشيت أن جييء
الذهب؛
ُ
الليل وهي يف بيت حممد!
فس ِئل عن ذلك؛ فقال :يا ُأ ّم سلمة؛ إن ما جاءنا من
ودخل بيته ذات يوم حزينًا كئي ًبا؛ ُ
الدنانري السبعة قد بقي يف الفراش وقد حان املساء!
ومما ّ
يدل عىل زُ ْهده يف الدنيا ومتاعها أنه يف مرضه ا هل ِذي ُتويف فيه ،كان يتق ّلب عىل فراشه
ِمن شد املرض؛ فتذكّر وهو يف ِ
هذ ِه احلالة أن يف بيته دنانري؛ فأمر أن ُيتصدّ ق هبا؛ وقال :أيلقى حممد
ر ّبه وقد خ هلف يف بيته دنانري؟!
هذا بعض ما كان عليه يف حياته من إنفاق املال والصدقة.
سكت قليال ،ثم قال :لقد رأيت النصوص املقدسة ترغب يف اآلخرة ،وتزهد يف الدنيا،
ِ
ِ
ّ
والكفاف من الع ْيش ..فرحت أبحث عن حياته يف هذا اجلانب..
القناعة بالقليل منها،
وحتث عىل
فرأيت من ذلك ما مألين بالعجب..
لقد كان حممد يقول( :ما البن آدم من دنياه غري بيت يأوي إليه ،وثوب يلبسه ،وخبز جاف
يأكله ،وماء يرشبه)()1

إن حممدا ل ينطق هبذه الكلامت يف الزُّ هد بالدنيا هإال وقد ريض لنفسه هبذا القدْ ر ،وع ِمل به
يمدّ عينه إىل زهرة الدنيا وزينتها؛ فكانت له ُح ْجرة مط ّينة غري مش ّيدة جدارهنا،
طول حياته ،ول ُ
وكان سقفها من اخلوص والوبر.
جاءه مر ًة سائل يشكو اجلوع الشديد؛ فأرسل إىل أزواجه يطلب للسائل طعا ًما من
( )1رواه الرتمذي.
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بيوهتن؛ فلم جيد عند إحداهن شيئًا غري املاء.
وشكا إليه بعض الصحابة اجلوع ذات مرة؛ وكشفوا عن بطوهنم فإذا حجر قد شدّ ه كل
واحد عىل بطنه ،وأراهم  بطنه وقد شدّ عليه حجرين!
وكان صوته يض ُعف أحيانًا من شدة اجلوع! وذهب مرة إىل بيت صاحبه أِّب أيوب
الرطب من حديقته؛ فلام قدم
األنصاري وهو جائع؛ فصنع له أبو أيوب طعا ًما وقطف له بعض ُّ
إليه الطعام أخذ منه خبزً ا ووضع عليه شيئًا من اللحم وقال :ابعثوا به إىل فاطمة؛ فإهنا ل تأكل شيئًا
منذ أيام.
ِ
ناعام أو
لباسا ً
وكان حيب بنته وس ْبطيه ح ًّبا مجًّا ،غري أن حبه هلم ل حيمله عىل أن يكسوهم ً
ِ
ِ
ِّ
عيل؛
حييل بنته حلية ثمينة ،ورأى فاطمة قد لبست ذات يوم قالدة من الذهب جاءها هبا زوجها ّ
فقال هلا :يا فاطمة؛ أحتبي أن يقال إن بنت حممد قد لبست طو ًقا من نار؟ فنزعت تلك ِ
القالدة من
عنقها؛ واشرتت بثمنها عبدً ا وأعتقته.
هذا قوله ..أما عملهّ :
فيدل عليه ما ُر ِوي أن أحد الصحابة دخل عليه فرآه قد أ هثر احلصري
وثريا؟ فأجابه :ما يل ولدنياكم؛ ليس يل إليها
يف جسمه الرشيف؛ فقال :أال هندي إليك ف ْر ًشا ً
حاجة هإال كام يستظل الراكب يف طريقه ليسرتيح ساعة من هنار ،ثم يميض ُقدُ ًما!
ويف السنة التاسعة للهجرة ـ وكانت ُرقعة الدولة اإلسالمية قد امتدت إىل اليمن والشام،
ورسيرا خشنًا ال ف ْرش لهِ ،
ووسادة حشوها
إزارا
ً
وال ين ُفذ فيها هإال أمره ـ حتى إنه ل يكن يملك هإال ً
وجلد حيوان يف ناحية من البيتِ ،
الشعريِ ،
لِيفً ،
وقليال من ه
وق ْربة ماء مع ّلقة عىل وتد.
فإذا كان ذلك هو تزهيده الناس يف الدنيا؛ فهذا هو عمله ا هل ِذي رأي ُتم.
كثريا من
سكت قليال ،ثم قال :لقد رأيت النصوص املقدسة ترغب يف اإليثار،
ُ
وسمعت ً
الناس خيطبون يف (اإليثار) ،وحي ّثون الناس عليه ..ولكني ل أر ً
مثاال عمل ًّيا لإليثار يف صحيفة حياة
واعظ ..اإلنسان الوحيد الذي وجدته حتقق باإليثار يف أعىل درجاته هو حممد..
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أن ُتم تعلمون مبلغ ُحبه البنته فاطمة ،ومع ذلك؛ فإهنا كانت تطحن بيدها حتى ُمّت،
ِ
ُض؛ فجاءته ذات يوم تسأله خادمة ،واإلماء يومئذ كثرية؛
وحتمل ق ْربة املاء عىل صدرها حتى ْاخ ّ
الص ّفة؛ فكيف أقيض حاجتك؟
فقال هلا :يا فاطمة؛ ل أ ْف ُرغ بعدُ من حاجات أهل ُّ
سكت قليال ،ثم قال :لقد رأيت النصوص املقدسة ترغب يف الثقة يف اهلل والتوكل عليه،
كثريا من الناس خيطبون يف ذلك ،وحيثون عليه ..ولكني ل أر ً
مثاال عمل ًّيا لذلك سوى
ُ
وسمعت ً
يف حياة حممد.
أنتم تعلمون أنه ُب ِعث يف ُأ ّمة ُأ ِّم ّية ذات مح ّية وأنفة متنعها أن تسمع كلمة خمالفة لعقائدها
يوحد اهلل يف املسجد
ثابرا؛ فكان ِّ
صابرا ُم ً
ومزاعمها ،لكن ذلك ل يمنع حممدا من أن يقوم برسالته ً
ِّ
ويصيل عىل أعي املرشكي يف فناء املسجد ا هل ِذي كان ناد ًيا هلم ومتمعهم؛ فكان يركع هلل
احلرام،
ويسجد أمامهم غري م ٍ
اصد ْع ِبام ُتؤْ م ُر وأ ِ
عْر ْض ع ِن ا ُْمل ْ ِ
رش ِكي﴾
بال هبم .وملا نزل عليه ﴿:ف ْ
ُ
الصفا ونادى املرشكي؛ فلام اجتمعوا إليه؛ ب هلغهم دعوة اهلل غري مبال
(احلجر )94:صعد جبل ه
بمواقفهم املتشددة منه.
لقد امتحنوه ُبُضوب من األذى؛ حتى ألقوا عليه مرة سيل جزُ ور وهو قائم ِّ
يصيل يف فناء
بالرداء ،وألقوا الشوك يف طريقه؛ لكنه ل يقابل ذلك إال
البيت احلرام ،بل أرادوا مر ًة أن خي ُنقوه ِّ
بصرب تندك له اجلبال.
لقد حرصته قريش ،ومعه قومه من بني هاشم يف ِش ْعب أِّب طالب مدة ثالثة أعوام،
يتضورون جوعً ا ،واضطر الرجال أن يقتاتوا بورق ه
الشجر،
الصبيان ّ
ومنعوهم الطعام حتى كان ِّ
ثم ب ّيتوا قتله؛ لكن حممدا ل ُيداخله اخلوف ول يرتدد يف تبليغ الرسالة ا هل ِتي ُب ِعث به.
نجاه اهلل وخرج إىل املدينة؛ ل يأمن غوائل قريش ومكايد اليهود؛ فكان ُحما ًطا
وبعد أن ّ
باألخطار من كل جانب؛ حتى كان املسلمون حيرسون بيته يف الليل؛ فنزلت ِ
هذ ِه اآلية ﴿:يا أ ُُّّيا
هلل ي ْع ِص ُمك ِمن الن ِ
الر ُس ُ
هلل
هاس ِإ هن ا ه
ول ب ِّلغْ ما ُأن ِْزل ِإل ْيك ِم ْن ر ِّبك و ِإ ْن لْ ت ْفع ْل فام ب هلغْت ِرسالت ُه وا هُ
ه
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ِ
ِ
ِ
حيرسونه:
ال ُّْيدي ا ْلق ْوم ا ْلكاف ِرين﴾ (املائدة)67:؛ فخرج لساعته من اخليمة ،وقال ل هلذين ُ
فإن اهلل وعدين ِ
اذهبوا؛ ّ
بع ْصمته ه
وتوىل ِحفظي.
ّ
فاستطل بشجرة يف ساعة اهلاجرة ،وتفرق عنه أصحابه ول يبق
ورجع من عزوة نجد؛
أعراِّب من املرشكي وقد س ّل سيفه؛ فانتبه حممد؛ فقال له
عنده أحد ،وملا غلبته عيناه؛ جاءه
ّ
األعراِّب( :من يعصمك مني؟) ..تأ ّملوا حرج هذا املوقف ..فأجابه حممد ـ وجأشه رابط ،وقلبه
ّ
مطمئن باإليامن ـ( :اهلل) ،فام طرقت ِ
األعراِّب حتى تأ ّثر هبا وأغمد سيفه.
هذ ِه الكلمة سمع
ّ
وخرج املسلمون إىل ساحة بدر يف ِق ّلة من العدد وال ُعدد ،وهم ال يزيدون عىل ثالثامئة
وثالثة عرش ً
مقاتال ،بعضهم معه سيف بال ُر ْمح ،وبعضهم معه ُر ْمح وال سيف معه ،وعدُ ّوهم
نحو ألف مقاتل يف سالح تام وعتاد كامل؛ فالتقى اجلمعان ومحي وطيس احلرب ..ترى أين هو
قائد جيش املسلمي؟ انظروا؛ ها هو قد اعتزهلم الجئًا إىل ربه يدعوه تارةً ،ويستفتح عىل
اللهم إن شئت ل ُتعبد بعد
املرشكي ،ويسجد هلل تارةً؛ وهو يقول:
(اللهم أنشدك عهدك ووعدكّ ،
ّ
اليوم)
وتفرقوا عنه؛ فيبقى هو ثابتًا يف موضعه كاجلبل ا هل ِذي
وربام وقع اخللل يف صفوف املسلمي ّ
ً
ال يزعزعه يشءً ،
تفرق
واثقا بر ّبه،
متوكِّال عىل تأييده ،راج ًيا نرصه ،كام وقع يف س ْفح ُأ ُحد؛ حي ّ
عنه أكثر الصحابة؛ فثبت هو مكانه ،واملرشكون تار ًة حيملون عليه بالسيوف ،وأخرى ي ُشدّ ون
والسهام؛ حتى انكرست ثن ّيتهِ ُ ،
ورشخ رأسه ،ودخلت يف
الرماح ،ويرمونه أحيانًا باحلجارة ّ
عليه ِّ
واثقا بنرص اهلل ا هل ِذي وعده ِ
رأسه حلقة املِغْفر؛ ففي تلك الساعة الرهيبة كان ً
بع ْصمته فال خيذله.
وكذلك وقع يف ُحني؛ حي كانت ِسهام املرشكي تقع عىل املجاهدين املسلمي كاملطر؛
فتفرق املسلمون ،لكن حممدا ل يربح مكانه؛ بل ه
ظل ثابتًا يدعو الناس إىل اهلل؛ وهو يقول:
أنا النبـي ال كـــذب أنا ابن ِ
عبــد املطلـب
ّ
ترجل عن م ِط ّيته؛ وقال( :أنا ع ْبد اهلل ورسوله) ،ورفع يديه يسأل اهلل ويدعوه.
ثم ه
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إخواين وخالين ..هل سمع ُتم بقائد باسل ال ُيبايل ِبق ّلة جيشه ونقص عُ دّ هتم ،وال ينكص

ِ
تفرق عنه جنده ،ويستغني عن سالحه باستنجاد
عىل عقبيه ،وال ينسحب من ساحة القتال وإن ّ
ربه وطلب نرصته؟ ذلك كان مبلغ ثقته باهلل ،ويقينه بنرصته ،واعتامده عىل مدده.
سكت قليال ،ثم قال :لعلكم سمع ُتم بواعظ يعظ الناس بأن حيبوا أعداءهم ،وحيثهم عىل
مودة ُمبغضيهم ..لكن هل رأي ُتم ً
مثاال عمل ًّيا عىل ذلك؟
إن شئتم أن تروا هذا املثال فتعالوا معي إىل مدينة حممد؛ لنرى أمثلة رائعة للعمل باملبادئ
ال أظنكم ترون مثلها يف أمكنة أخرى ..ات ُْركوا ما جرى يف مكة؛ فإن حممدا ل تكن له فيها قوة؛ فال
نُضب املثل منها ِ
للح ْلم والعفو عن م ْق ِدرة.
الشك أنكم تعرفون مكانة أِّب سفيان من ُمرشكي قريش ،ونشاطه يف مقاومة اإلسالم؛
حتى ل يدع حممدا يقر قراره ويطمئن باله يف املدينة ،وهو ا هل ِذي زحف باجليوش ،وع هبأ املرشكي
يف بدر و ُأ ُحد واخلندق ،وكان قائدهم يف معظم احلروب ا هل ِتي قامت بي املسلمي و ُمرشكي
العرب ،وكم من مسلم ُق ِتل ،وجريح ُج ِرح يف تلك املعارك ،لكن أبا سفيان هذا ـ مع كل ما تقده م
معذورا ،لكن رمحته
منه ـ جاء إىل حممد مع ع ّمه العباس قبل فتح مكة ،ولو أنه قتله لكان بذلك
ً
وسعت أبا سفيان؛ فشمله بعفوه ،ول يكت ِ
ف بالع ْفو؛ حتهى أكرمه وأعزّ ه ونادى يف الناس يوم فتح
مكة( :من دخل دار أِّب سفيان فهو آمن)
الشك أنكم تعرفون هندا ـ زوج أِّب سفيان ـ يف احلروب؛ وهي التي كانت مع لداهتا من
بعم حممد
نساء املرشكي ُ
وحترض عىل القتال ،وختطب يف غزوة ُأ ُحد ،وهي التي م هثلت ِّ
ترجز ِّ
عمه محزة بعد احلرب وقد ُم ِّثل به؛ ج ِزع لذلك املنظر املؤل ،ومع كل هذا؛
محزة؛ فلام رأى حممد ه
يتعرض هلا ،ول يسأهلا عام فعلت؛ بل عفا عنها وصفح؛ فلام
فقد أتته هند يوم الفتح متنقبة؛ فلم ه
إيل
رأت هذا العفو النبيل؛ أكربته ،ول تتاملك أن صاحت قائلة :يا حممد؛ ل يكن أهل خباء أبغض ّ
إيل من أهل خبائك.
من أهل خبائك قبل اليوم ،وأنا اليوم ليس أهل خباء أحب ّ
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قاتل محزة هار ًبا يلتمس مكانًا آخر؛ فاختبأ به ،فلام ّ
يش ُ
أظل
وبعد فتح الطائف؛ خرج و ْح ّ
ِ
يش؛ قال له القائل :إنّك ال تعلم ما نعلم من أمر
ُسلطان اإلسالم هذا املخبأ ا هلذي جلأ إليه و ْح ّ
حممد؛ إنك لن جتد لنفسك مأمنًا هإال عنده؛ فحُضه خائ ًفا؛ فلام وقع عليه نظر حممد ،وغض عنه
برصه؛ وتذكّر يف تلك اللحظة عمه محزة وقتله ِ
بيد هذا الرجل؛ فذرفت الدموع من عينيه
ّ
ً
يقتص منه لكان ذلك ًّ
وعدال؛ لكنه عفا عنه،
حقا
الرشيفتي ،وها هو القاتل أمامه ،ولو أراد أن ّ
واكتفي بأن رصفه ً
تذكرت عمي محزة وشهادته)
فإين إذا رأي ُتك
ُ
قائال( :إليك عنِّي؛ ِّ
وهذا ِع ِ
كْرمة وأبوه أبو جهل؛ كانا أعدى عدو لإلسالم واملسلـمي وملحمد خاصة؛ فأبو
جهل آذى حممدا أ ًذى ل يؤذه أحد مثله ،وابنه ِع ِ
كْرمة قاتل املسلمي؛ فلام فتحت مكة خاف عىل
ففر ناج ًيا بنفسه إىل اليمن ،وكانت زوجه قد
نفسه مما فعله هو وأهل بيته بالنبي واملسلمي؛ ّ
أسلمت من قبل وعرفت حممدا حق املعرفة؛ فذهبت بنفسها إىل اليمن وربطت عىل قلب زوجها
رحب به؛ حتى سقط عنه
وهدأت روعه؛ ورجعت به إىل املدينة؛ فلام بلغ حممدا قدومه سارع إليه ي ِّ
ِرداؤه؛ ثم قال ِ
ِ
لع ِ
املهاجر)
كْرمة بن أِّب جهل ـ وهو ف ِرح مرسور ـ( :مرح ًبا بالراكب
يرحب حممد ،ومن هو هذا القادم ا هل ِذي ف ِرح بقدومه حتى سقط عن
هل تعلمون بمن ِّ
ِمنكبه ِرداؤه ،وشمله بعفوه وص ْفحه؟ ّ
إن هذا كله لرجل سبق منه قبل إسالمه أن قاتل املسلمي
وآذاهم ،بل هو ابن ا هل ِذي ألقى عليه سيل جزُ ور ،والذي ه ّم أن ُّيجم عليه وهو ِّ
يصيل يف املسجد
بالرداء ،والذي أشار يف دار النهدْ وة بقتله ،وا هل ِذي أوقد نار احلرب
احلرام ،والذي ه ّم أن خي ُنقه ِّ
العدو األلدّ  ،ول يكن هذا
الص ْلح ..هذا ابن ذلك
ّ
بساحة بدر ،وكاد لإلسالم املكايد ول يقبل ُّ
الولد قد اعتزل أباه؛ بل شاركه يف مجيع فعالته ،فلام ق ِدم عىل حممد وهو يف أوج ُق ّوته؛ ه ّش له
ورحب به واستقبله بوجه طلق وصدْ ر ر ِحب.
وب ّشّ ،
وعمري بن وهب تآمر عىل قتل حممد مع صفوان بن أمية ،بعد وقعة بدر؛ فخرج إىل املدينة
أسريا بأيدي املسلمي ،وثبتت عليه جرائمه؛ ه
فخىل
ّ
يرتصد حممدا ،ومعه سيف مسموم؛ فوقع ً
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حممد سبيله ،ول يمسسه بسوء.
وملا فتح حممد خيرب ـ مع ِقل اليهود العظيم ِ
وحصنهم املنيع ـ ؛ صنعت ُّيودية طعا ًما ودعت
ْ
حلام مسمو ًما؛ فلام تناول منه؛ أعلمه اهلل بذلك؛ فأمسك
إليه حممدا ،فأجاب دعوهتا؛ فقده مت له ً
يده عنه ،ودعا باليهودية فسأهلا عن الشاة املسمومة؛ فاعرتفت بجريمتها ،وقد بلغ من ِح ْلم حممد
الس ّم.
أن جتاوز عنها ،ول يؤاخذها عىل ذلك بسوء مع أنه بقي ُمدّ ة حياته يشعر بأثر ذلك ُّ
وقبص املسلمون عىل ثامني من املرشكي يوم فتح مكة ،وكانوا ممن حيرصون عىل قتل
حممد؛ فلام بلغه أمرهم؛ أمر بتخلية سبيلهم ،ول يمسسهم بسوء!
سكت قليال ،ثم قال :إخواين ..الشك أنكم تعلمون الطائف وأهلها ،وكيف قابلوا حممدا
بالرش واألذى ،أيام كان يف مكة يعاين صنو ًفا من املصاعب واملعضالت ..إن أهل الطائف ملا
ّ
عرض عليهم الرسول نفسه ليجريوه؛ ج ّبهوه ور ّدوه أقبح ر ّد ،ول يص ُغوا إىل دعوته ،وإن سيد
الطائف ورئيسها عبد ياليل استهزأ به هو وعشريته ،وأغرى به طغام أهل الطائف وسفلتها
فج ِرحت قدماه وسالت
ليسخ ُروا منه؛ فلام م ّر بالطريق ـ وقد اصطفوا ص ّفـيـن ـ ؛ رموه باحلجارة؛ ُ
مر هبم
منهام الدماء عىل ِحذائه ،وكان كلام جلس
يستجم من التهعب يمنعونه من اجللوس ،وإذا ّ
ّ
يرمجونه باحلجارةّ .
وإن ما لقيه من أذى أهل الطائف ل ينسه طول حياته؛ ولقد سألته عائشة ـ بعد
ذلك بتسع سني ـ عن أشدّ ما لقيه من البالء؛ فأخربها بأنه يوم الطائف ،وكان بعد ذلك أن زحف
املسلمون عىل الطائف يف السنة الثامنة للهجرة ،وحارصوها فأطالوا حصارها؛ واستعىص عليهم
حصنها احلصي ا هل ِذي ُق ِتل فيه كثريون منهم؛ فه ّم حممد أن يرجع عنهم ،لكن أصحابه أبوا هإال
اللهم ْاهد أهل
الفتح ،وسألوا حممدا أن يدعو عىل أهل الطائف؛ فرفع يديه إىل السامء يدعو فقالّ :
اللهم ألِن قلوهبم لإلسالم ،ومكّنه فيها!
الطائفّ ،
هذه هي رمحة حممد ،وسعة صدره ،وسجاحة ُخ ُلقه ،وكرم نفسه؛ يدعو باخلري للذين آذوه
بالرش أشدّ األذى ،وأبوا أن جيريوه حي استجار هبم ،ثم قاتلوه أشدّ القتال ،ومع كل هذا؛ ل يسأل
ّ
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اهلل هلم هإال أعظم ما يعلمه من اخلري ـ وهو اهلدى ـ! أرأي ُتم ً
رجال آخر يف الدنيا بلغت الرمحة من
قلبه هذا املبلغ؟
دارت رحى احلرب عىل املسلمي بعد أن كانت الغلبة هلم؛ وذلك ألهنم خالفوا أمر حممد،
كر عليهم العدو؛ فاهنزموا وزُ ْل ِزلت
واستهوهتم أموال املرشكي؛ فاشتغلوا بجمع الغنائم ،وحينئذ ّ
أقدامهم؛ فأحاط املرشكون بمحمد؛ ورموه بالسهام واحلجارة ،وقاتلوه بالسالح؛ فانكرست
ثن ّيتهُ ،
وتُضج بالدم؛ فلم يزد يف ذلك املوقف
وش ّج رأسه ،ودخل فيه ثالث حلقات من البيضة،
ّ
اللهم ْاه ِد قومي فإهنم ال يعلمون)
الرهيب عىل أن قال( :كيف تفلح أمة تقتل نب هيها؟ ّ
إذا كان املسيح قد قال يف ِعظة اجلبل( :أحبب عدُ هوك)؛ فإن حممدً ا ل يقترص عىل إرشاد
الناس بلسانه بأن حيبوا أعداءهم؛ بل أراهم بسريته وعمله كيف يكون موقفهم من أعدائهم.
إن عبد ياليل ـ وأظنكم تذكرون اسمه ـ قد جبه حممدا هو وعشريته باملكروه وآذوه أ ًذى
شديدً ا ،فلام نزل مع قومه عىل حممد يف املدينة ـ بعد ذلك ـ ؛ أنزله يف مسجده ،ورضب له ق ّبة فيه،
ويقص عليه ما كان يلقى وهو يف مكة من عناء وجهد ..ومن هو
وجعل يزوره بعد كل عشاء،
ّ
عبد ياليل؟ هو ا هل ِذي استقبل حممدا يف الطائف باألذى ،ورمجه باحلجارة ،وسامه اخلسف ..فهل
عُ ِهد من أحد فيام مىض أن حيب عدوه ،ويعفو عنه بمثل ِ
هذ ِه السامحة عند املقدرة؟
وملا فتح املسلمون مكة ودخلوها أعزة ظافرين؛ اجتمع رجال قريش وأرشافها بفناء
املسجد احلرام ،وفيهم من كان قد شتم حممدا وأذاقه رضوب األذى ،وفيهم من كان قد ائتمر
عليه بالقتل ،وفيهم من ه
وتذرع بكل وسيلة ملحو
كذب برسالته وافرتى عليه ،وفيهم من قاتله ه
بالر ْمح ورضبه بالسيف ،وفيهم من آذوا فقراء املسلمي وضعفاءهم
اإلسالم ،وفيهم من طعنه ُّ
وكووا صدورهم وظهورهم باجلمر امللتهب ،كل أولئك من رجال قريش وساداهتا كانوا يوم فتح
مكة واقفي ُمنكِّيس رؤوسهم صاغرين ،ولعلهم كانوا يتذكرون ما سلف منهم ،وحتز ذكراه يف
ِ
وح ّق هلم أن خيافوا؛ فإن ا هل ِذي أ ْجلوه عن
ضامئرهم ،مرت ِّقبي أن ُيوقع هبم حممد جزاء ما اقرتفواُ ،
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وطنه ،وأخرجوه من داره؛ قد عاد إليهم فاحتًا عزيزً ا يقود حتت راياته عرشة آالف من األبطال
الباسلي ا هل ِذين ينتظرون أوامر سيدهم لين ِّفذوها.
يف ذلك املوقف الرهيب سأهلم حممد :ماذا ترون أين فاعل بكم؟
خريا؛ أخ كريم وابن أخ كريم .فقال حممد :أقول اليوم ما قال يوسف إلخوته ﴿:ال
قالواً :
ت ْث ِريب عل ْيكُ ُم ا ْلي ْوم ﴾ (يوسف ..)92 :اذهبوا فأنتم ال ُّطـلقاء!

هذه هي حمبة األعداء والعفو عنهم ،وهذا ما ه
حققه حممد ،ورضب به املثل للسامحة ا هل ِتي

خل ُلق ،وسعة الصدر ،وكرم
والص ْفح ،وتلك هي دماثة ا ُ
ال عهد للدنيا بمثلها؛ فذلك هو العفو ه
املعدن.
إنه ل يدْ ُع الناس إىل فضيلة هإال بدأ هبا بنفسه ..ول تكن دعوته كلامت عذبة يرسلها عىل
الناس؛ ولكنها كانت ً
عمال يتقدّ م به إىل اإلنسانية ،ليكون هلا منه أسوة وقدوة.
سكت قليال ،ثم قال :تأ هم ُلوا حياة األنبياء ،وتفكهروا فيمن سلف من املصلحي من الشام
إىل أقىص اهلند؛ فهل تعرفون واحدً ا منهم عُ مرت حياته بمثل ِ
هذ ِه األعامل اجلليلة املتنوعة ،وبمثل
ِّ
ِ
ِِ
ومنهاجا حلياهتم الشخصية
الناس أسوة هلم،
ً
هذه األفعال العظيمة الكاملة؛ ا هلتي يرى فيها ُ
واالجتامعية؟
من السهل عىل أي واعظ أن يذكر يف مواعظه وخطبه (احلب اإلهلي) بكلامت عذبة
وألفاظ فصيحة رائعة ،ولكن ـ كام قيل ـ إن الشجرة ُت ْعرف من ثمرها؛ فامذا كان أثر احلب اإلهلي
الطاهر يف حياته العملية؟
ِ
قائام يف ظلامت الليل ِّ
يصيل والناس
تعالوا ادرسوا سرية حممد ا هلذي كان حيب اهلل؛ جتدوه ً
نيام ،ثم ترونه باس ًطا ذراعيه إىل السامء يسأل ربه إقامة احلق وتيسري اخلري ،وقلبه خاشع ،وطرفه
دامع ،ولسانه رطب بحمد اهلل وتسبيحه ومتجيده .أليست ِ
هذ ِه هي صورة احلب اإلهلي يف أكمل
حاالهتا؟
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إن املسيحيي يروون عن املسيح أنه ملا قبض عليه أعداؤه وأرادوا ص ْلبه؛ انطلق لسانه
مناد ًيا( :إييل ،إييل! لِـم شبقتني؟!)؛ أي :رِّب ،رِّب! ملاذا تركتني وخذلتني؟!
أما حممد؛ فإنه ملا دنا من املوت ،وأيقن أنه تارك ِ
هذ ِه الدنيا ،وكادت روحه الطاهرة تفيض
صاعدة إىل رهبا؛ أخذ ُيناجي ر هبه ً
اللهم إىل الرفيق األعىل)! فهو يف حني شديد إىل لقاء
قائالّ ( :
فأي اجلملتي ّ
أدل عىل احلب اإلهلي ،وأُّيام أرصح يف
ربه ،ويف شوق عظيم إىل رفيقه األعىلّ ..
احلني إىل لقاء رب العاملي؟
اآلثار:
قال رجل من اجلمع :وعينا هذا وفهمناه ،وال يمكننا إال أن نسلم بام ذكرت ..فهو مما
تظافرت عليه األدلة ،وتواترت بنقله األخبار ..فحدثنا عن الدعامة الثالثة التي استندت إليها يف
التعرف عىل كامل حممد العميل.
قال :الدعامة الثالثة هي اآلثار العملية..
قال الرجل :ما تقصد بذلك؟
قال :لقد وجدت أن املرء قد يكون صاحلا ..وقد يبلغ به الصالح قمة درجاته ..لكن
صالحه يظل حمصورا فيه ال يتعدى إىل غريه ..وهلذا فإن الكامل من الصاحلي هو من يتعدى
صالحه لغريه ..فيصري أسوة كاملة حيتذى هبا يف كل امليادين.
قال الرجل :فهل حتقق هذا ملحمد؟
قال :لقد بحثت يف سري العظامء ..فلم أجد شخصا قدم تعاليمه بشكل عميل كام قدمها
حممد..
إن مجيع األديان والنِّحل ح هثت الناس عىل اتِّباع أصحاب ِ
هذ ِه األديان ،وأن يقتفوا آثارهم،
ويعملوا (بأقوال) أنبيائهم؛ لينالوا بذلك رضاء اهلل وحمبته ..أما اإلسالم؛ فقد اختار ً
طريقا آخر
خريا من ذلك؛ وهو أنه قدم للناس (أعامل) نبيه ،وعرض عليهم التأيس به يف سريته كاملة ليس
ً
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فيها خ ْرم ،وجعل اتِّباعهم لتلك السرية وتأسيهم بصاحبها وسيلة هلم يف احلصول عىل رضاء اهلل
وحمبته..
وسنة نبيه؛ فكل األحكام النظرية
ألجل ذلك؛ ترى يف اإلسالم مرجعي :كتاب اهللُ ،
الواردة يف الكتاب مؤيدة بالتطبيقات العملية الواردة يف السنة.
وقد شملت السنة بتطبيقاهتا العملية كل ما حيتاجه مجيع البرش يف مجيع حاالهتم..
قال الرجل :كيف يكون هذا ..والبرش ليسو طائفة واحدة ..والدنيا قد قام بنياهنا عىل
التنوع يف األعامل واالختالف يف األفعال ،ولوال أن الناس خمتلفون يف مهنهم ومكاسبهم
وأشغاهلم ومعايشهم خلربت الدنيا ..فهل يمكن لكل هؤالء أن جيدو أسوهتم يف سرية رجل
واحد؟
قال :لقد بحثت يف ذلك ..فوجدت لكل هؤالء ما يكفيهم من سرية حممد وسنته لينتهجوا
هنجه ،ويتحققوا بالكامل الذي حتقق به.
السنهة املحمدية تكفي مجيع شعوب البرش وطوائفهم وفرقهم إذا اختذوا
لقد وجدت أن ُّ
منها األسوة والقدوة.
قال الرجل :كيف ذلك ،وحياة املحكوم ال تصلح ألن تكون قدوة حلياة احلاكم ،كام أن
حياة احلاكم ال تصلح ألن تكون قدوة حلياة املحكوم ..والفقري املعدم ال يتسنهى له أن يسري يف
معيشته عىل ضوء من حياة الغني املثري ،والغني ال يتسنى له أن يسري يف معيشته عىل ضوء من
حياة الفقري؟
قال :وهلذا امتألت عجبا عندما رأيت أن اهلل وفر ملحمد حياة جامعة؛ جيد فيها الناس
كلهم عىل اختالف طوائفهم األسوة الكاملة يف مجيع ألوان احلياة وأطوارها ..لقد رأيت أهنا تشبه
الباقة اجلامعة لكل أصناف الزهور والورود بجميع ألواهنا؛ ففيها األمحر القاين ،واألبيض
الناصع ،واألخُض النارض ،واألصفر الفاقع.
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لقد بحثت يف حياة سائر العظامء ..فلم أجد هذه الصفة إال عند حممد..
لقد رأيت أن حياة موسى مت ِّثل القوة البرشية العظيمة والبطش الشديد ،لكني ل أر يف
املأثور عنه ما تكون لنا فيه األسوة من ناحية دماثة اخللق وخفض اجلناح وسجاحة النفس
وسامحتها.
ورأيت يف حياة املسيح نامذج لسامحة النفس ورقة الطبع ودماثة اخللق ولي اجلانب؛ لكني
ل أجد ـ فيام وصل إلينا من أخالقه وأعامله ـ تفاصيل عن شؤون حياته وأرسته؛ حترك ساكن
القوى ،وتثري كوامن النفس ،وتنبه القوى املرتاخية.
مع أن اإلنسان يف حياته حمتاج إىل هذا وهذا؛ فكام حيتاج إىل ما ُّيدئ ثائر قواه ويسكن
جائشها؛ حيتاج كذلك إىل ما يثري الكامن من ِ
هذ ِه القوى وُّييج ساكنها وينبه املرتاخي منها.
إنه يف حاجة إىل حياة يتخذها قدوة له يف هاتي احلالتي املختلفتي ،عىل أن يكون بيد
صاحبها ميزان العدل بالقسط تستوي كفتاه ،ولن جتد اجلمع بي هاتي اخلصلتي املختلفتي مج ًعا
قويام عزيز الوجود هإال يف حياة حممد؛ فإنه هو ا هل ِذي م هثلت حياته ً
أعامال كثرية متنوعة بحيث تكون
ً
فيها األسوة الصاحلة ،واملنهج األعىل للحياة اإلنسانية يف مجيع أطوارها؛ ألهنا مجعت بي األخالق
العالية ،والعادات احلسنة ،والعواطف النبيلة املعتدلة ،والنوازع العظيمة القويمة.
كان الواعظ الذائع الصيت األستاذ حسن عيل ُي ْص ِدر يف (بتنه) قبل َخسي عا ًما ملة (نور
ً
صديقا له من الربامهة قال له :إين أرى رسول اإلسالم أعظم
اإلسالم) ،وقد قال يف جزء منها :إن
رجال العال وأكملهم؛ فقال له األستاذ حسن عيل :وما هي منزلة املسيح عيسى ابن مريم عندك
من رسول اإلسالم؟ فأجابه :إن املسيح ابن مريم عندي يف جانب حممد ِ
كمثل ولد صغري يتكلم
حلوا عند أعقل أهل زمانه وأكثرهم حزْ ًما ..ثم سأله حسن عيل:
بكالم عذب ،ويتحدث حدي ًثا ً
وبامذا كان رسول اإلسالم عندك أكمل رجال العال؟ فأجاب :ألين أجد يف رسول اإلسالم
ً
ِخ ً
وخصاال كثرية ل أرها اجتمعت يف تاريخ العال إلنسان واحد يف آن
الال خمتلفة ،وأخال ًقا مجّة،
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ِ
يرصف األمر فيها كام يشاء ،وهو مع ذلك؛ متواضع
واحد؛ فقد كان ملكًا دانت له أوطانه كلها ِّ
يف نفسه يرى أنه ال يملك من األمر شيئًا وأن األمر كله بيد ربه .وتراه يف غنى عظيم تأتيه اإلبل
حمتاجا وال توقد يف بيته نار لطعام يف األيام الطوال،
موقرة باخلزائن إىل عاصمته ،ويبقى مع ذلك ً
عظيام يقود اجلند القليل العدد الضعيف ال ُعدد؛ فيقاتل
وكثريا ما يطوي عىل اجلوع! ونراه قائدً ا ً
ً
املدجج باألسلحة الكاملة ،ثم ُّيزمهم رش هزيمة ،ونجده حم ًّبا للسالم ُمؤْ ِث ًرا
هبم ألو ًفا من اجلند ّ
للص ْلح؛ ويو ِّقع رشوط اهلدنة عىل القرطاس بقلب مطمئن وجأش هادئ ،ومعه ألوف من
ُّ
أصحابه كل منهم شجاع باسل وصاحب محاسة ومح ّية متأل جوانحه ،ونشاهده ً
بطال شجاعً ا
ِ
مكرتث بكثرهتم .وهو مع ذلك؛ رقيق القلب ،رحيم
يصمد وحده آلالف من أعدائه غري
ُ
رؤوف ،متع ِّفف عن س ْفك قطرة دم ،وتراه مشغول الفكر بجزيرة العرب كلها ،بينام هو ال يفوته
أمر من أمور بيته وأزواجه وأوالده ،وال من أمور فقراء املسلمي ومساكينهم ،وُّيتم بأمر الناس
ا هل ِذين ن ُسوا خالقهم وصدُّ وا عنه؛ فيحرص عىل إصالحهم .وباجلملة؛ إنه إنسان ُّيمه أمر العال
كله ،وهو مع ذلك؛ ُمتبتِّل إىل اهلل ،منقطع عن الدنيا؛ فهو يف الدنيا وليس فيها ،ألن قلبه ال يتعلق
هإال باهلل وبام يريض اهلل .ل ينتقم من أحد قط لذات نفسه ،وكان يدعو لعدُ ِّوه باخلري ،ويريد هلم
اخلري ،لكنه ال يعفو عن أعداء اهلل وال يرتكهم ،وال يزال ُي ِنذر ا هل ِذين قد صدُّ وا عن سبيل اهلل
ويوعدهم عذاب جهنم .تراه زاهدً ا يف الدنيا عابدً ا ،يقوم الليل لذكر اهلل ومناجاته ،كام تتصور من
ً
رسوال حصي ًفا ونب ًّيا معصو ًما يف الساعة ا هل ِتي
شامئله أنه اجلندي الباسل املقاتل بالسيف ،وتراه
ظافرا باألمم! وإنه ليضطجع عىل حصري له من خوص ،ويتكئ عىل
تتصوره فيها فاحتًا للبالد ً
ِوسادة حشوها من لِيف ،حينام خيطر عىل بالنا أن ندعوه بسلطان العرب ،وننادي به م ِلكًا عىل بالد
العرب! ويكون أهل بيته يف فاقة وشدة ع ِقب استقباله األموال العظيمة آتية إليه من أنحاء اجلزيرة
العربية؛ فتكون يف فناء مسجده أكوا ًما ،وتأتيه ِبنته وفلذة كبده فاطمة تشكو إليه ما تكابده من محل
ِ
ِ
يقسم بي
بالرحى؛ حتى ُمهت يداها ،وأثرت الق ْربة يف جسمها ،وحممد يومئذ ِّ
الق ْربة وال هط ْحن ه
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املسلمي ما أفاء اهلل عليهم من عبيد احلرب وإمائها؛ فال تنال ِبنته من ذلك هإال دعاؤه هلا بكلامت
يع ِّلمها كيف تدعو هبا رهبا..
لقد روى اخلطيب البغدادي يف تارخيه ـ بإسناد ِّلي ـ أن ِندا ًء ُس ِمع عند مولد حممد يقول:
ُطو ُفوا بمحمد مجيع البالد ،واغطسوه يف قعر البحار؛ ليعرف العال كله ،ثم اذهبوا به إىل مجيع
اإلنس والطري واحليوان ،وأعطوه من ُخ ُلق آدم ،ومعرفة شيث ،وشجاعة نوحُ ،
وخ هلة إبراهيم،
ولسان إسامعيل ،ورضا إسحق ،وبالغة صالح ،وحكمة لوطِ ،
وشدّ ة موسى ،وصرب أيوب،
وطاعة يونس ،وجهاد يوشع ،وحلن داود ،وحب دانيال ،ووقار إلياسِ ،
وع ّفة حييى ،وزُ ْهد
ُ ّ
عيسى ،واغمسوه يف بحر أخالق الرسل كلهم.
مع أين ال أطمئن إىل صحة هذه الرواية ..ولكن معناها صحيح ..والعلامء ا هل ِذين رووا ِ
هذ ِه
الرواية يف كتبهم أرادوا هبا أن ُي ْع ِر ُبوا عن حقيقة سرية حممد؛ وأهنا كاملة جامعة ،وأن ما ُأعطي
الرسل قد اجتمع
الرسل مجي ًعا متفرقي قد ُأوتيه حممد وحده ،وأن ما تفرق من مكارم األخالق يف ُّ
فيه.
تأ هملوا سرية حممد جتدوا فيها ّ
املكي الذي
كل ما كانت به حياته املثال ّية كاملة .أليس حممد ّ
اإلرسائييل الذي خرج من مرص ُيريد مدين؟
مهاجرا إىل يثرب ُيشبه الرسول
خرج من بلده
ً
ّ
أليس الذي انزوى يف غار ِحراء يعبد ربه؛ كالذي قصد جبل سيناء ل ُي ِ
ناجي ر هبه؟
ِ
الصفا
إن املسيح يف ذهابه إىل جبل الزيتون ليلقي عظته؛ ُيشابه حممدً ا وقد ارتقى جبل ه
لينادي معارش قريش.
وحني ويوم األحزاب وتبوك؛ ُيشبه األنبياء
والذي قاتل مرشكي بالد العرب يف بدر ُ

ا هل ِذي قاتلوا املؤابيي والعمونيي واآلموريي.

ّ
وإن حممدً ا دعا عىل سبعة رجال من أعيان مكة؛ فهلكوا ،وموسى دعا عىل فرعون ومن
التف حوله حي رأوا بأعينهم آية ب ّينة من اهلل مر ًة بعد ُأخرى ،لكنهم جلـُّوا يف عُ ُت ٍّو و ُنفور ،ول
ّ
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وسنهة موسى.
يؤمنوا به؛ فهلكوا مغرقي يف البحر األمحر؛ فتشاهبت ُسنهة حممد ُ
إن حممدً ا دعا باخلري ملن أراد قتله من املرشكي يوم ُأ ُحد ،وإن املسيح ل يدْ ُع عىل أحد وما
زال يبغي اخلري ألعدائه ..أليس هدي حممد يشابه من ِ
هذ ِه الناحية هدي املسيح؟
ُ
إن حممدً ا حي تراه يف ِفناء املسجد يقيض بي الناس باحلق وحيكم بالعدل ،أو يف ساحات
احلرب يقاتل الكفار واملرشكي؛ فكأنك ترى موسى وهو جياهد أعداءه ويقاتل ا هل ِذين يعبدون
األوثان.
وحي ترى حممدً ا يعبد ربه ويتُضع إليه يف ُخ ْلوة عن الناس ـ إ ّما يف ُحجرة منفردة ،أو يف
يوحد اهلل ويناجيه
مغارة اجلبل وقد أرخى الليل سدوله ـ ؛ فكأنك ترى املسيح وقد خال بنفسه ِّ
بالعبودية له.
دائام وحيمده ويس ِّبحه يف ال ُبكور واآلصال ويف كل
ولو رأيت نبي اإلسالم وهو يذكر اهلل ً
حال؛ فكأنك برؤيته ترى داود صاحب الزه ُبور يف ترتيله حمامد اهلل ونعمه.
وكأنك ترى سليامن يف جنوده وعليه جالل امل ِلك و ُأ ههبة السلطان؛ حينام ترى حممدً ا بي
أصحابه وقد فتح مكة ودخلها حتت رايات املجاهدين ،بأيدُّيم السيوف مص هلتة إلقامة احلق،
السمر مرشعة لتقويض دعائم الباطل.
والعوايل ُّ
أما إذا رأيته وهو حمصور مع ذويه يف ِش ْعب أِّب طالب ،وقد ُمنِع دخول الطعام والرشاب
الصدّ يق وهو يف ِس ْجن ِمرص يعاين شدائد الظاملي
إليه من اخلارج؛ فكأنك ترى يوسف ِّ
ويكابدها.
إن موسى قد جاء باألحكام ،وداود امتاز بدعاء اهلل والتغني ُبمناجاته ،واملسيح ُب ِعث ليع ِّلم
الناس مكارم األخالق والزُّ هد يف الدنيا ،وأما حممد فقد جاء بكل ذلك :باألحكام ،ودعاء اهلل،
والتوجيه إىل مكارم األخالق ،واحلض عىل الزُّ هد يف الدنيا وزينتها ،وكل هذا جتده يف القرآن لف ًظا
ً
وعمال.
ومعنى ،ويف السرية املحمدية ُقدْ وة
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***
ما وصل السيد سليامن من حديثه إىل هذا املوضع حتى ارتفع اآلذان ..وقد شاء اهلل أن ال
نسمع منه إال (حممد رسول اهلل) ..فصاح اجلمع ـ بمختلف طوائفهم ـ من غري شعور (حممد
رسول اهلل) ..وصحت معهم هبا ..فتنزلت عيل حينها أنوار لو كانت بحار الدنيا مدادا،
وأشجارها أقالما ،واجتمعن ليعربن عنها ما أطقن.
يف ذلك املساء ..رأيت مشهدا لن أنساه طول عمري ..سأذكره لكم كام شاهدته ..وليس
عليكم أن تصدقوين ..فحسبي أن أقول لكم بأن حالوته ل تغادرين مذ رأيته.
يف ذلك املساء ..وبعد أن صليت أول صالة صادقة ،وتوجهت أول توجه صادق ..بعد
أن استلمت مفتاح (حممد رسول اهلل) رأيت ذلك املشهد العجيب.
قلنا :ماذا رأيت؟
قال :رأيت مجعا كبريا من األولياء والقديسي والصديقي ..كلهم ترتسم عىل وجوههم
رسج النور اخلالص ..يقفون يف صعيد واحد ..ثم نادى أحدهم عىل اسمي ..فصعدت عىل
املنصة كام يصعد من يراد تكريمه.
يف تلك املنصة رأيت رجال له من األنوار ما ال يمكن وصفه ،تقدم مني ،ثم ألبسني تلك
احللة التي كنت قد حدثتكم حديثها ..ثم قال يل :أنت من اليوم لست فالنا ..وإنام أنت حممد
الوارث..
صحت فرحا :الوارث ..هل أصبحت وارثا؟
قال :أجل ..كل من سار يف طريق اهلل ..وبحث عن أهل اهلل ..ل خيتم له إال هبذا.
صحت :فام حق الوراثة عيل؟
قال :أن ال تسري يف حياتك إال عىل قدم من ورثته ..فال حيق ملن ورث رسول اهلل أن يرغب
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عنه إىل غريه.
أفقت من ذلك املشهد النوراين ،فوجدت نفيس أرتدي تلك احللة ..وأصيح بكل قلبي،
وبجميع مشاعري( :حممد رسول اهلل)
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اهلداية
ما وصل حممد الوارث من حديثه إىل هذا املوضع حتى صاح أصحاِّب مجيعا بصوت ممتلئ
بجرشجة الدموع (حممد رسول اهلل)
ويف ذلك املساء ..أخربين أصحاِّب مجيعا أنه حصل هلم ما حصل ملحمد الوارث من
الفتح ،ومن ارتداء حلة الوراثة النبوية.
قلت :وأنت!؟ ..كيف رغبت عن سبيلهم؟
قال :أنا ل أرغب عن سبيلهم ..فام كان لدي من املعرفة بمحمد  جيعلني أصيح أكثر مما
صاحوا ..ولكني كنت كمن قيد بأغالل منع من احلراك بسببها.
لقد ذكرت لك يف بداية رحلتي ألشعة شمس حممد  أن احلجب الكثيفة التي حالت
بيني وبينه ،ل تكن حجب قهر ،بل كانت حجب رمحة ،فلذلك رست باحثا عنه إىل أن وصلت
إىل الشمس التي ال تنكسف ،والنور الذي ال تطيق مجيع ظلامت الدنيا أن تطفئه.
قلت :فكيف استقبلوك يف الفاتيكان ،وقد حصل ما حصل؟
قال :لقد استقبلوين كام يستقبل الفاحتون..
قلت :عجبا ..أبعد كل ذلك استقبلوك استقبال املنترص؟
قال :لقد هنأوين عىل ثباِت يف وجه األعاصري التي كانت هتب من قبلة حممد  ومن قبلة
ورثته.
قلت :فهل بثثت هلم خرب الوارث؟
قال :أجل ..لقد ذكرته هلم بكل تفاصيله.
قلت :فهل صاحوا بام صاح به أصحابك؟
قال :كال ..فلم يكن هلم من الصدق واإلرادة ما يتيح هلم أن يفعلوا ذلك.
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قلت :فام فعلوا بام أخربهتم به؟
قال :لقد سجلوا كل ما ذكرته هلم ..ثم راحوا بكل ماهرهم ومراقبهم يدرسونه حرفا
حرفا.
قلت :أليكتشفوا من األشعة ما ل تكتشفه؟
قال :ليتهم يفعلون ذلك.
قلت :فام فعلوا؟
قال :لقد راحوا يبحثون عن الثغرات التي يقتحمون هبا حصون الورثة ،وحصون الوراثة
النبوية..
قلت :ل؟
قال :ألهنم أدركوا أن صفاء حممد  وسالمه وعدله ورمحته ومجيع القيم السامية التي
محلها مرتبطة بوجود ورثته ..فام دام ورثته حيملون هذه الصفات ،فإنه يستحيل تشويه حممد 
أو دينه.
قلت :فهل وجدوا من الثغرات ما يسمح هلم بذلك؟
قال :ل جيدوا..
قلت :فقد يئسوا إذن؟
قال :كلهم ييأس ..ما عدا من خيدم خمططات الشيطان ،فإنه لن ييأس ..إنه ال يتقوت إال
بذلك.
قلت :فام فعلوا؟
قال :لقد راحوا يؤسسون معاهد الورثة اجلدد ..وهي معاهد خترج أصنافا من الورثة
بينهم وبي حممد  طفرات كثرية..
قلت :فكيف اهتدوا إىل ذلك؟
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قال :أال تعلم أن علم الوراثة ابتدأ من الكنيسة؟
قلت :بىل ..فمندل صاحب قواني الوراثة كان رجل دين.
قال :لقد أتقن قومنا من ذلك احلي فن التالعب باجلينات ..وفن اهلندسة الوراثية..
فلذلك راحوا ينشئون ورثة هبذا األسلوب ..هم حيملون صورة حممد لكن بقلوب أِّب جهل
وتفكري أِّب هلب.
قلت :أعرف ذلك ..وأعرف جناية هؤالء عىل حممد  ودين حممد  ..وأتأسف
لذلك.
قال :ال تتأسف ..إن ذلك مرد ضباب رسعان ما ينقشع ..لن يبقى عىل هذه األرض إال
ب ُجفا ًء وأ هما ما ينْف ُع النهاس في ْمكُ ُث ِيف
احلقائق ..أل تسمع قول اهلل تعاىل ﴿:فأ هما الزه بدُ في ْذه ُ
ْاأل ْر ِ
ض ﴾ (الرعد)17 :؟
قلت :بىل..
قال :فكذلك هؤالء سيتبخرون كام تبخرت كل األوهام ..سيأِت اليوم الذي تطل فيه
شمس احلقائق ..يف ذلك اليوم سيظهر اهلل دينه عىل الدين كله.
قلت :أقريب هو؟
قال :هو قريب جدا ..ال نحتاج للوصول إليه إال االهتداء بنجوم اهلداية التي تركها لنا
رسول اهلل .
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هذا الكتاب
حتاول هذه الرواية ـ بقدر الطاقة ـ أن تصور بعض نواحي الكامل التي أودعها اهلل يف
النموذج األكمل لإلنسان الذي أراده اهلل ورضيه ،وجعله عينا من عيون رمحته ،ومنبعا من
منابع لطفه بعباده وعنايته هبم ..وجعله بعد ذلك مرآة لتجيل حقائق الوجود وكامالته..
وجعله فوق ذلك كله رصاطا مستقيام ،من سار عىل هديه وصل ،ومن سلك غري سبيله
ضل.
هذا الكامل الذي شهد له كل يشء بالكامل ،هو حممد رسول اهلل ..
وبام أنه ال يمكن لبرش مهام كان أن حييط بكامالته  أو يصورها ،فقد استعرنا يف
هذه الرواية بدله مموعة من الورثة  ..كل واحد منهم حيكي ناحية من النواحي ..فمن ال
طاقة له بالنظر إىل الشمس يمكنه أن ينظر إليها من خالل صفحات املاء الصافية.
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