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هذا الكتاب
حتاول هذه الرسالة أن تعالج جراح الروح التي أحدثها أمل اجلسد..
لتحول من أنني اجلسد ابتسامة للروح ثقة برهبا ،وسالما معه ،ومع نظامه الذي
أبدعه ،ومقاديره التي قدرها.
وقد قاد الرحلة يف هذه الرسالة (معلم السالم) الذي أخذ تلميذه املتأمل
املصارع إىل (مستشفى السالم) لريى كيف حيول أهل السالم من األمل أمال،
ومن األنني ابتسامة ،ومن احلزن صلة مع اهلل ،ومن املصائب جسورا للوصول
إىل فضل اهلل ورمحته التي وسعت كل يشء.
وهذه الرسالة حتاول كذلك أن تصحح املفاهيم حول الرؤية الرشعية
للطب الروحاين ،فهو طب معقول املعنى ،ال ينكره علامء النفس ،وال غريهم
من العلامء ،ألنه يعتمد عىل زرع الثقة يف نفس املريض بربه ،وجتعله يستهني
باآلالم التي تنزل به لرؤيته ما هو أعظم منها وأفضل ،وهي بذلك ترد عىل
التشوهيات اخلطرية التي أحدثها الدجالون واملشعوذون واخلرافيون الذين
يسمون أنفسهم رقاة ،فشوهوا الدين يف هذا املجال كام شوهوه يف غريه من
املجاالت.
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املقدمة
ال شك أن الكثري من املتأملني الذين تذوقوا بعض اجلرعات الشديدة من احلزن واألمل
واملصائب يشعرون يف قرارة أنفسهم ـ عربوا أو مل يعربوا ـ بأنواع من الرصاع واالعرتاض عىل
مقادير اهلل ..فهم يتساءلون عن رسها ..وعن رس نزوهلا هبم دون غريهم ..وعن عالقتها بالرمحة
اإلهلية التي هي منبع كل يشء ومنتهاه..
وكل تلك االعرتاضات املتصاعدة مع أناهتم جتعلهم ال يعيشون السالم مع أنفسهم ،وال
مع الكون ،وال مع رب الكون ،وال مع النظام الذي أنشأ اهلل به كونه ..ولذلك كانت آثار ذلك
األنني أخطر بكثري من األنني نفسه ..وكان أثر األمل أعظم تأثريا عىل أرواحهم وعالقتهم برهبم
من األمل نفسه.
ولذلك حاولنا يف هذه الرسالة أن نعالج جراح الروح التي أحدثها أمل اجلسد ..لنحول من
أنني اجلسد ابتسامة للروح ثقة برهبا ،وسالما معه ،ومع نظامه الذي أبدعه ،ومقاديره التي قدرها.
وقد قاد الرحلة يف هذه الرسالة – كأكثر رسائل السالم – (معلم السالم) الذي أخذ
تلميذه املتأمل املصارع إىل (مستشفى السالم) لريى كيف حيول أهل السالم من األمل أمال ،ومن
األنني ابتسامة ،ومن احلزن صلة مع اهلل ،ومن املصائب جسورا للوصول إىل فضل اهلل ورمحته
التي وسعت كل يشء.
وهذا املستشفى مكون من أربعة حصون  ..كل حصن يعالج أملا من آالم الروح،
ويزرع ابتسامة عذبة تفيض من قلب املتأمل لتمسح آالمه ،والرصاع الذي أحدثته آالمه،
وهي:
حصن الغيبة :وهو احلصن الذي يغيب فيه املتأمل عن أمله بسبب معرفته بربه وحبه له
ورضاه عنه وسكونه إليه  ..أو بسبب رؤية ما أعد اهلل ألهل البالء من أنواع اجلزاء.
حصن األمل :وهو احلصن الذي يمتلئ فيه املتأمل ثقة بقدرة ربه عىل أن خيرجه من
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بالئه نتيجة قراءته العرفانية ألسامئه احلسنى  ..وخاصة األسامء الدالة عىل القدرة املطلقة،
وعىل الفضل الواسع ،والكرم العظيم.
حصن االستعانة :وهو احلصن الذي يلجأ فيه املتأمل إىل ربه بدعائه وعمله الصالح
مترضعا منيبا ليبدله السعادة بدل الشقاوة ،والعافية بدل البالء ..فيكتسب بذلك صلة بربه،
وعبودية تقربه إليه.
حصن االستعاذة :وهو احلصن الذي يفر فيه املبتىل من كل ما ينغص عالقته بربه،
وحيول بينه وبينه ..وقد رددنا يف هذا احلصن بتفصيل عىل املشعوذين الذين استعملوا ما
يسمى بالرقية وسيلة للخرافة والشعوذة ورصف اخللق عن اهلل.
وهذه الرسالة حتاول كذلك أن تصحح املفاهيم حول الرؤية الرشعية للطب
الروحاين ،فهو طب معقول املعنى ،ال ينكره علامء النفس ،وال غريهم من العلامء ،ألنه
يعتمد عىل زرع الثقة يف نفس املريض بربه ،وجتعله يستهني باآلالم التي تنزل به لرؤيته ما
هو أعظم منها وأفضل ،وهي بذلك ترد عىل التشوهيات اخلطرية التي أحدثها الدجالون
واملشعوذون واخلرافيون الذين يسمون أنفسهم رقاة ،فشوهوا الدين يف هذا املجال كام
شوهوه يف غريه من املجاالت.
وقد أتبعنا هذه الرسالة بثالث رسائل أخرى من رسائل السالم حتاول مجيعا أن
تعطي صورة أوضح هلذا اجلانب اخلطري من اإلنسان ..والذي جيعله ال يعيش السالم الذي
بنى اهلل كونه عليه.
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معلم السالم
جاءين معلم السالم يف ذلك اليوم املبارك ،وقد رآين أشكو من بعض اآلالم ،فقال :هلم
بنا إىل مستشفى السالم ،لتعالج أدواءك ،وتبتسم ألنينك.
قلت :وهل للسالم مستشفى ..وبامذا يعالج؟
قال :ال مستشفى بال سالم ..وكل مستشفى خيلو من السالم هو بيت للداء ،ال بيت
للدواء..
قلت :املستشفيات ـ يا معلم ـ خاضعة لقوانني معينة ال تعدوها ،فهي تعالج العلل بام
توصلت إليه الكيمياء احلديثة من تركيبات.
قال :هناك كيمياؤكم ،وهي قد تداوي داء ،وتعجز عن أدواء ،وتنرش أدواء ..وهناك
كيمياء السالم ..وهي دواء لكل علة ،تنرش العافية املضمخة بعطر السكينة.
قلت :فأين مستشفى السالم؟ ومن أطباؤه؟ وكيف يعالج؟
قال :هذه رحلتنا يف هذه الرسالة.
قلت :هل سنرحل من هنا؟ ويف أي طائرة؟ وليس ل جواز سفر.
قال :ال حتتاج إىل طائرة ..أما جواز سفرك فهو اإلرادة ،أمل تعلم أن اإلرادة مفتاح لكل
باب ..ونافذة لكل مغلق؟
قلت :عرفت اإلرادة ..ولكني مل أر يف حيايت شخصا يمتطي طائرة تسمى (اإلرادة)
لريحل هبا.
قال :من مل يرحل بطائرة اإلرادة ،فهو مل يفارق مكانه.
قلت :ال ـ يا معلم ـ هم يطريون يف األجواء ،فيقطعون البحار السبعة.
قال :ولكنهم مل يغادروا األرض.
قلت :ال ـ يا معلم ـ لقد غادروها ..ورحلوا إىل القمر ،ويوشك أن يرحلوا إىل املريخ..
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قال :وما القمر؟ ..وما املريخ؟ ..كلها حجارة كحجارة جبالكم وقلوبكم.
قلت :فكيف نرحل؟
قال :قبل أن ترحل انظر إىل أعامقك التي متلتئ هبذا األنني الذي ينرشه األمل ،وقل ل :ماذا
ترى؟
قلت :أنزل إىل أعامقي !؟
قال :نعم ..لن ترحل إال بعد أن تنزل ..ولن تنبت إال بعد أن تدفن ..ولن تنتج إال بعد
أن تغرس ..ولن يقوم بنيانك إال إذا حفرت أساسك.
قلت :فعن أي لؤلؤة أبحث يف أعامقي؟
قال :ال حتتاج إىل الآللئ ،فهي حجارة كاحلجارة ،بل ابحث عن الظالم لتطفئه بالنور،
وابحث عن احلراب التي توجهها إىل ربك لتكرسها باليقني.
نزلت إىل أعامقي ،فرأيت أنايت حرابا متوجهة إىل السامء ،تقول كل أنة بلسان فصيح( :مل يا
رب تتفنن يف إيالمي؟ ..مل متلؤين باحلزن؟ ..مل متأل مشاعري باألسى؟ ..مل تغمرين باإلحباط؟)
عَام
صحت خائفا يف وجهها :كفي يا أنايت ..أتدري من ختاطبني ..إنه الذي ﴿ ال ُي ْس َأ ُل ا
َي ْف َع ُل َو ُه ْم ُي ْس َأ ُل َ
ون ﴾ (االنبياء)23:
كانت األنات تردد توشيحاهتا ..وال تبال يب ،صحت :يا معلم ..أنقذين من هذه األنات
الكافرة ..فهي تريد أن تزج يب يف هاوية جهنم ..إهنا ال تستحي من اهلل ..إهنا ال ختجل من ضعفها.
قال املعلم :أناتك هي أنت ..فأنت ختتفي يف ظل أناتك.
قلت :ولكني أقاومها.
قال :تقاومها بلسانك ،وهو جمرد جارحة من جوارحك تتقن النفاق ..أما حقيقتك،
فتصيح بام صاحت به أناتك..
قلت :فكيف أنقذ حقيقتي من هذا االنحدار الذي توقعني فيه أنايت؟
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قال :هيا نرحل إىل مستشفى السالم لتنقذ روحك ،وتنقذ معها حقيقتك ،وعسى اهلل أن
هيبك ما تقي به جسدك ،فاهلل شكور حليم.
قلت :هيا نرحل..
قال :امتط إرادتك ..ورس معي.
امتطيت اإلرادة التي بثها يف األمل ،فإذا يب ،ويف أقل من طرفة عني أرى بنيانا عجيبا ..لست
أدري هل نبت كام تنبت األزهار ،أم شيد كام تشيد القصور ..كان يشبه زهرة من األزهار
اجلميلة ..ال تفوح منه إال عطور الشفاء.
قلت للمعلم :أهذا مستشفى ،أم فندق؟
قال :بل مستشفى.
قلت :ولكني ال أشم فيه رائحة املرض.
قال :هو مستشفى ،فكيف تشم فيه روائح املرض؟
قلت :املستشفيات عندنا هلا روائح مميزة ..تتقزز منها أنوف األصحاء.
قال :تلك مستشفياتكم التي تتعامل معكم كام تتعامل مع اآلالت ..ال مع اإلنسان.
قلت :فام رس هذه العطور الزكية؟
قال :هي عطور احلقائق ،فمستشفى السالم ال يعطيك وصفات لتشرتي هبا أدوية تعالج
هبا اخللل الذي أصاب جسدك ،وإنام يعطيك الوصفات التي تعالج هبا روحك التي تسببت يف
اخللل الذي حصل جلسدك.
قلت :أهي تعالج املنبع؟
قال :هي ال تتقن فنون الطالء التي تتقنوهنا.
قلت :إذن سنرى يف هذا املستشفى احلصون التي حتتمي هبا الروح من أمل الداء ..فتسامل
اهلل يف بالئه..
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قال :أجل ..وهي حصون أربعة..
قلت :فام هي؟
قال :حصن الغيبة ،وحصن األمل ،وحصن االستعانة ،وحصن االستعاذة.
قلت :فام الغيبة؟
قال :هي الغفلة عن اآلالم باحلضور مع اهلل ،أو بالرىض عن اهلل ،أو بالسكون ملقادير اهلل،
أو بالنظر يف نعم اهلل.
قلت :فام األمل؟
قال :انتظار الفرج من اهلل ،والتعرف عليه ليمتلئ قلبك باألمل الصادق.
قلت :فام االستعانة؟
قال :هي االستعانة باهلل يف رفع البالء ،أو يف تلطيفه.
قلت :فام االستعاذة؟
قال :االستعاذة من شياطني الروح الذين ينفخون آالم اليأس واحلزن.
قلت :فلم كانت هذه األقسام أربعة؟
قال :هذه هي األسس األربع يف التعامل مع البالء ،هي األسس الصحيحة التي دلت
عليها النصوص ،وهي التي عاشها أهل اهلل يف صحبتهم ملا ينزل عليهم من أمطار البالء ،لكن
سوء الفهم تطرق لبعض هذه القواعد ،فانخرم عقد نظامها:
فخرج الغافلون من الثورة عىل البالء إىل الثورة عىل املبتيل ،فحاربوا اهلل وخاصموه.
وانشغل آخرون بالبالء عن املبتيل ،فحجبوا بحياة البالء التي أصابت بعض جوارحهم
عن العافية التي تنعم هبا كل لطائفهم.
واختار آخرون أن يغفلوا باملبتيل عن البالء ،لكن سوء الفهم طرق هلم أيضا ،فاعتربوا
الثورة عىل البالء ثورة عىل املبتيل ،ومنازعة األقدار باألقدار حماربة ألقدار اهلل ،فحجب سوء
11

فهمهم عن مقاصد أهل اهلل ،وأساء املعرفة باهلل.
قلت :فام عالمة الشفاء التي تسمح للمريض باخلروج من املستشفى؟
قال :االبتسامة ..ابتسامة األنني.
قلت :أال جترون له أي حتاليل للتأكد من سالمته؟
قال :أما حتاليلكم ..فال نجرهيا ..ولكن لنا حتاليلنا اخلاصة.
قلت :من أطباؤكم؟
قال :لكل قسم أطباؤه ،وسنمر عليهم ،ونتعرف هبم ،ونستفيد منهم.
قلت :فام أنواع األمراض التي يستقبلها هذا املستشفى؟
قال :كل األمراض أمراض ..وكل األنات أنات.
قلت :مل تفهمني ..نحن لدينا مستشفيات ختصصية.
قال :أنتم تتعاملون مع اجلسد املركب ..ونحن نتعامل مع احلقيقة الواحدة ،فلذلك مل
نحتج ملا احتجتم إليه.
قلت :فام نسبة الشفاء يف هذا املستشفى؟
قال :سمعتكم تعربون عن الكامل باملائة.
ضحكت ،وقلت :تقصد مائة باملائة.
قال :إن أردت الشفاء التام لكل من يدخل ،فهو تعبري صحيح.
قلت :فكم من املال يدفع من يدخل املستشفى؟
قال :ما نصحك من طلب منك مالك ،أال تعلم أن العفاف رشط من رشوط السالم؟
قلت :فمن أين يعيش أطباء هذا املستشفى؟
قال :من عيون احلكمة النابعة من بحار السالم.
قلت :اعذرين ..لقد نسيت ..تصورت نفيس أجري حوارا مع مستشفى من مستشفياتنا.
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***
رأيت أقواما خمتلفني يدخولون هذا املستشفى ،والكدورات متأل نفوسهم ،والظلمة تغمر
وجوههم ،قلت :من هؤالء؟
قال :أنت.
قلت :كيف ..فأنا هو أنا.
قال :كلهم رأى يف أعامقه ما رأيت يف أعامقك ،فجاء يبحث عن شفاء.
***
رأيت آخرين خيرجون مبتسمني ترشق أسارير وجوههم بالنور ،وترسي يف أوصاهلم
العافية ،قلت :من هؤالء؟
قال :هؤالء الذين أذن هلم باخلروج من املستشفى ،بعد أن امتألت أرواحهم بحقائق
السالم.
قلت :أطال مكوثهم؟
قال :منهم من يمكث ثانية ..ومنهم من يظل عرش سنني ..ومنهم من يموت يف
املستشفى.
قلت :فلامذا تفاوتوا ..أال يقدم هلم عالج واحد؟
قال :تفاوتوا بتفاوت اهلمم ..فمنهم من أنس وسكن ،ومل يرحل ..ومنهم من ارتفعت
مهته ..فراح يبحث عن دور السالم األخرى ليصعد من خالهلا إىل اهلل.
قلت :فام تنصحني حتى ال أقع فيام وقعوا فيه؟
قال :بالرحلة الدائمة والعبور املستمر ..ضع بني عينيك دائامَ ﴿:و َأ ان ِإ َىل َر ِّب َك ا ُْمل ْنت ََهى﴾
(النجم)42:
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أوال ـ حصن الغيبة
دخلنا احلصن األول من حصون الروح ..كان النور يشع فيه من كل النواحي ..وهو نور
هادئ مريح تكاد النفس تغيب يف مجاله ..وكان النور يكتب بإشعاعاته عبارات حاولت قراءهتا
بعيني ،فلم أفلح ،قلت ملعلم السالم :ماذا تكتب هذه األنوار؟
قال :اسمعها ببصريتك ..وال تقرأها بعينك.
أصغيت بأذن بصرييت ،فسمعت صوتا حانيا يتوجه إل قائال :ال حتزن إن أملت بك
األدواء ،وطافت بجسمك السموم ،وانتهض جيش الشيطان ليمأل قلبك مها وحزنا.
ال حتزن ..واجعل من أدواء جسمك أدوية لقلبك ،وحول من تثاقل ذاتك الطينية سموا
لذاتك الروحية.
قلت :يا معلم ..ما هذا الصوت؟
قال :هذا هو صوت أطباء البصرية ..فهم خياطبون أعامقك ال جوارحك.
قلت :أكل أطباء هذ املستشفى هبذه الصفة؟
قال :ال ..لكل قسم طبيعته اخلاصة ..أما يف هذا القسم ،فلن تسمع إال بالبصرية ..ولن
ترى إال بالبصرية ..أليس هو قسم (الغيبة)
قلت :إن هذا الصوت يكلفني ما ال يطيق برش فعله ،فكيف أترفع عن ذايت الطينية ،وأنا
حبيسها ،وكيف أجعل من األدواء دواء ..علمني ،فإين ال أكاد أفهم شيئا؟
قال :رس معي ،وال تسأل.
هنضت ألسري ،فقال :إىل أين؟
قلت :أمل تطلب مني أن نسري؟
قال :أال سري إال باألرجل؟
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قلت :هذا ما نعرفه.
قال :ما وصل من سار برجله ،وال حتقق من أتعب قدميه؟
قلت :فبم أسري؟
قال :بك.
قلت :وهل رجالي إال أنا؟
قال :رجالك منك ال أنت.
قلت :فها أنذا بني يديك رس يب حيث شئت.
قال :ال يمكن ألحد أن يسري بأحد ،كل واحد يسري بنفسه.
قلت :إىل أين؟
قال :إىل رياض األولياء.
قلت :ملاذا؟
قال :ليجيبوا عن سؤالك.
قلت :أي سؤال ،فقد نسيت؟
قال :أنت تبحث عن الرتفع عن البالء ،والرتفع سيام الصاحلني ،ولذلك سنبحث يف
سريهم لنرى ترفعهم وابتسامتهم ألنينهم.
قلت :أنا أسمعك ،فارو ل أخبارهم مع األنني.
قال :تسمعها بصريتك من أفواه أولياء هذا القسم ،فأصخ سمعها.
أصخت سمع بصرييت ،فسمعت صوتا مجيال خياطبني قائال :كن ـ أهيا املتأمل الغارق يف
أوحال األنني ـ كتلك املرأة التي عثرت ،وانقطع ظفرها ،فضحكت ،فقيل هلا :أما جتدين الوجع؟
فقالت :إن لذة ثوابه أزالت عن قلبـي مرارة وجعه.
قال معلم السالم :هذه ابتسامة الثواب ..وهي سلوى الفقراء إىل فضل اهلل.
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سمعت صوتا آخر يقول :كن كذلك الذي قطعت رجله من ركبته من أكلة خرجت هبا،
ثم قال :احلمد هلل الذي أخذ مني واحدة ،ولئن كنت أخذت لقد أبقيت ،ولئن كنت ابتليت لقد
عافيت.
قلت :ما أمجل هذا ! صوت من هذا؟
قال :هذا صوت التسليم والرىض املمزوج بالشكر.
صاح صوت آخر :كن كذلك الذي استسقى بطنه ،فبقي ملقى عىل ظهره ثالثني سنة ال
يقوم وال يقعد حتى نقب له يف رسير من جريد كان عليه موضع لقضاء حاجته ،فدخل عليه
أخوه ،فجعل يبكي ملا يراه من حاله ،فقال :مل تبكي؟ قال :ألين أراك عىل هذه احلالة العظيمة قال:
ال تبك ّ
إل ،ثم قال له ملا رأى جزعه :أحدّ ثك شيئ ًا لعل اهلل أن ينفعك
فإن أحبه إىل اهلل تعاىل أحبه ا
عيل حتى أموتّ ،
إن املالئكة تزورين فآنس هبا وتسلم عيل فأسمع تسليمها فأعلم بذلك
به ،واكتم ا
أن هذا البالء ليس بعقوبة.
قلت :اهلل ! ما أعظم رمحة اهلل بأوليائه !
قال :هذا صوت السلوى بأهل اهلل.
صاح صوت آخر :كن كذلك الذي قالت له امرأته :أهيل فداؤك ما نطعمك .ما نسقيك؟
فقال :طالت الضجعة ،ودبرت احلراقيف ،وأصبحت نضو ًا ال أطعم طعام ًا وال أسيغ رشاب ًا منذ
كذا ،وما يرسين أين نقصت من هذا قالمة ظفر.
قلت :هذا التسليم بعينه ..هذا الرىض املحفوف بالسعادة.
صاح صوت آخر :كن كذلك الذي نظر رجل إىل قرحة يف رجله ،فقال :إين ألرمحك من
هذه القرحة ،فقال :إين ألشكرها منذ خرجت إذ مل خترج يف عيني.
قلت :هذا الشكر..
قال :وهو رس من أرسار االبتسامة.
16

صاح صوت آخر :كن كذلك الذي مجع أصناف البالء ،فقد كان أعمى جمذوما والنمل
يأكل حلمه ،فرآه بعض الناس ،فحزن عليه ،فقال :من هذا الفضول الذي يدخل بـيني وبـني ربـي،
لو قطعني إرب ًا إرب ًا ما ازددت له إال حب ًا؟
قلت :هذا احلب..
قال :وهو منبع من منابع السكينة ،وخمدر من خمدرات األمل.
صاح صوت آخر :كن كالذي عبد اهلل بابتسامة األنني ،فجعله اهلل أعبد أهل زمانه ،يروى
ّ
أن يونس  قال جلربيل :دلني عىل أعبد أهل األرض .فدله عىل رجل قد قطع اجلذام يديه
ورجليه وذهب ببرصه ،فسمعه وهو يقول :إهلي متعتني هبام ما شئت أنت ،وسلبتني ما شئت
أنت ،وأبقيت ل فيك األمل يا بر يا وصول.
قلت :هذا صوت األمل.
قال :وهو صوت العارفني باهلل املحسنني الظن به ..وهو صوت السعادة الطاحمة إىل
املعال.
صاح صوت آخر ،كأنه جيمع األصوات مجيعا :كن مثلهم ،فابتسموا يف الوقت الذي أن
فيه غريهم ،وفرحوا يف الوقت الذي حزن فيه غريهم ،ومحدوا اهلل يف الوقت الذي ضجر فيه
غريهم ،فنالوا الرىض ،وفازوا باجلنتني مجيعا ،جنة الدنيا وجنة اآلخرة.
قلت ملعلم السالم :فام كان حادهيم يف ذلك ..من فرت ثغورهم باالبتسامة العذبة ،وخدر
آالمهم من غري ترياق؟
قال :بلسامن شافيان :أما األول فقد غابوا باهلل عام سواه ،حبا له ،ورىض به ،وسكونا
ملقاديره ..وأما الثاين ،فنعم اهلل التي ينطوي عليها البالء ،فاملبتىل عامل عند اهلل ،وللعامل حظ من
اسم اهلل (الشكور) يناله ال حمالة ،فيغيب بنواله عن كل أمل.
قلت :فأين نجد هذين البلسمني؟
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قال :لكل منهام قاعة عالجه اخلاصة ..فهلم إليهام.

الغيبة باهلل
دخلت القاعة األوىل ،وهي أنوار حمضة ال يمكن وصفها ،وإذا الفتة مكتوب عليها قوله
هلل َما َه َذا َب َرش ًا ِإ ْن َه َذا ِإ اال َم َل ٌك ِ
يم﴾
كْرب َن ُه َو َق اط ْع َن َأ ْي ِد َ ُهي ان َو ُق ْل َن َح َاش اِ
كَر ٌ
تعاىلَ ﴿:ف َل اام َر َأ ْي َن ُه َأ َ ْ
(يوسف)31:
وسمعت صوتا حانيا قويا يقول ـ وكأنه خياطب مجيع مرىض العامل ـ( :أول ما يكرس سورة
األنني الذي قد يتخذه الشيطان رماحا حتارب هبا ربك هو أن تغيب عن األنني برب األنني..
فتتخذ من هذا الذي أراد الشيطان أن جيعله نصبا ليستل عقلك وقلبك وروحك ،ويضمك إىل
حزبه ،معراجا تعرجا به إىل ربك ،وسلام ترتقي به إىل سموات مل حتلم هبا يف حال طمأنينة جسدك
ورخائه)
قلت ملعلم السالم :ما هذه القاعة؟
قال :هذه قاعة الغيبة باهلل ،وهي القاعة التي يموت فيها األمل انشغاال باهلل.
قلت :فام تلك اآلية ،وما عالقتها هبذه القاعة؟
قال :ما تقول اآلية؟
قلت :هؤالء نسوة هتن يف مجال يوسف ،فقطعن أيدهين لفرط ذهوهلن ،ومع ذلك مل
يشعرن بام حصل يف أيدهين من األمل(.)1

( )1أثبت العلم احلديث هذا ،ففي دراسة موثقة حتت عنوان ( إشارة قرآنية إىل ظاهرة شد االنتباه يف تقليل الشعور
باألمل) انطلقت من اآلية التي ذكرناها ،جاء فيها أنه تم إجراء جتربة استخدام العالج بشد االنتباه برؤية مناظر خالبة من الطبيعة
وسامع رشيط حيتوي عىل أصوات رائعة من الطبيعة يف التخفيف من اآلالم أثناء عملية منظار الشعب اهلوائية وذلك باإلضافة
للعالج املعتاد .وقورنت هذه املجموعة من املرىض بمجموعة أخرى ضابطة مل تتلق العالج اإلضايف بجذب االنتباه (تغيري
الرتكيز اإلدراكي).
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قال :فكيف لو رأين مجال رب يوسف ،وكيف لو غرقن يف بحار حبه املقدسة؟
ثم التفت إل ،وقال :أتدري ما قيمة غيبتك عن األنني؟
قلت :أجل لقد قال بديع الزمان( :كلـام استعظمت الـمصائب الـامدية ع ُظمت ،وكلـام
استصغرهتا صغرت)( ،)1وأعظم احتقار واستصغار هو عدم االلتفات إليها ،أو االهتامم هبا ،كام
َ
ال هيتم بكل صغري حقري.
ويرضب اإلمام بديع الزمان مثال عىل ذلك بقوله( :كلام اهتم االنسان بـام يرتاءى له من
وهم لي ً
ال يضخـم ذلك يف نظره ،بينـام إذا أمهلـه يتالشى ،وكلـام تعرض االنسان لوكر الزنابري
ازداد هجومها ،وإذا أمهلـها تفرقت)()2

قال :صدقت ،وقد سمعته ،وهو يرصح بالدعوة إىل ما دعا إليه األولياء من إحالل
االبتسامة حمل األنني ،فيقول( :نعم !..إن اإلنسان مثلـام خيفف حدا ة خصمه باستقبالـه بالبرش
ً
صداقة ومصاحلة،
واالبتسامة ،فتتضاءل َسورة العداوة وتنطفىء نار الـخصومة ،بل قد تنقلب
يذهب أثره)()3
كذلك األمر يف استقبال البالء بالتوكل عىل القدير
ُ

قلت :هل سمعته بأذنك؟
قال :دعك من هذا ..وقل ل :ما تشعر؟
قلت :ال أكتمك ـ يا معلم ـ أين ال تزال يف روائح االعرتاض املنتنة.
قال :فام تقول لك؟
قلت :تقول ل( :مريض خطري ،ودائي مستعص ،واآلالم تفتك يب ..فأنى ل أن أنشغل،
وخلص هذا البحث إىل أن العالج بشد االنتباه مع العالج التقليدي أدى إىل تقليص الشعور باألمل بصورة ذات داللة
إحصائية ،وأوىص البحث بأن يقوم األطباء باستخدام اإلجراءات الطبيعية باإلضافة إىل املسكنات املعتادة.
( )1اللمعة الثانية.17 :
( )2اللمعة الثانية.17 :
( )3اللمعة الثانية  -ص.17 :
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وكل خلية مني تتأمل ..وهل ينشغل عن النار من اشتمل عليه هليبها ،فلم يدع له متنفسا؟)
قال :فاسمع ملا يصيح به الربانيون العازفون عىل أوتار احلقيقة خمربين عن الرتياق الفعال
هلذا األمل املكنون.
سمعت صوتا يقول :لقد أخرب بعض الصاحلني عن القدرة العجيبة التي يتحملها املنشغل
باهلل ،ملا سئل :هل جيد املحب أمل البالء؟ قال :ال ،قال :وإن رضب بالسيف قال( :نعم وإن رضب
بالسيف سبعني رضبة ،رضبة عىل رضبة)
قال ل املعلم :أتدري ما سبب بطالن إحساس املحبني باآلالم؟
قلت :لقد مثل الغزال ذلك بالرجل املحارب ،فإنه يف حال غضبه أو يف حال خوفه قد
تصيبه اجلراح ،وهو ال حيس بأمل ذلك لشغل قلبه ..ثم بني علة هذه احلالة وقانوهنا الذي ال خيتص
باملحبني هلل ،فقال( :وكل ذلك ّ
ألن القلب إذا صار مستغرق ًا بأمر من األمور مستوىف به مل يدرك
ما عداه ،فكذلك العاشق املستغرق اهلم بمشاهدة معشوقه أو بحبه قد يصيبه ما كان يتأمل به أو
يغتم له لوال عشقه ،ثم ال يدرك غمه وأمله لفرط استيالء احلب عىل قلبه .هذا إذا أصابه من غري
ّ
حبـيبه فكيف إذا أصابه من حبـيبه؟)()1

وقد ذكر الغزال األمثلة الواقعية الكثرية عىل هذا ،فذكر أن هناك من يغفل عن اخللق حتى
يمر عىل
ال يبرص من حيرض عنده وهو فاتح عينيه ،وال يسمع ما يقال له مع أنه ال صمم به وقد ّ
ابنه مث ً
ال فال يكلمه.
وذكر عن بعضهم جيري عليه ذلك أنه قال ملن عاتبه :إذا مررت بـي فحركني.
وذكر عن بعضهم أنه قيل له :هل تعرف يف زمانك هذا رج ً
ال قد اشتغل بحاله عن اخللق؟
فقال :ما أعرف إال غالما سيدخل عليكم الساعة ،فام كان إال رسيع ًا حتى دخل الغالم ،فقال له:
من أين جئت يا غالم؟ فقال من موضع كذا ـ وكان طريقه عىل السوق ـ فقال :من لقيت يف
( )1اإلحياء.347/4 :
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الطريق؟ فقال :ما رأيت أحد ًا.
وحكى عن بعضهم أنه قال :مررت بجامعة يرتامون وواحد جالس بعيد ًا منهم ،فتقدّ مت
إليه فأردت أن أكلمه فقال :ذكر اهلل تعاىل أشهى فقلت :أنت وحدك؟ فقال :معي ربـي وملكاي
فقلت :من سبق من هؤالء؟ فقال :من غفر اهلل له ،فقلت :أين الطريق؟ فأشار نحو السامء وقام
ومشى وقال :أكثر خلقك شاغل عنك.
يتحرك
ودخل بعض الصاحلني عىل أخيه وهو معتكف فوجده ساكن ًا حسن االجتامع ال ّ
من ظاهره يشء فقال له :من أين أخذت هذه املراقبة والسكون؟ فقال :من سنور كانت لنا،
تتحرك هلا شعرة.
فكانت إذا أرادت الصيد رابطت رأس احلجر ال ّ
قال املعلم :فإذا كان احلب والعشق من أعظم الشواغل ،وكان ذلك يف أمل يسري بسبب
تصور يف األمل العظيم باحلب العظيم؟
حب خفيف ،فكيف يكون األمر لو ّ
قلت :لقد بني بعض الصاحلني كيف يتمكن املحب من قهر كل ألوان البالء ،فقال حيكي
عن نفسه :مررت برجل وقد رضب ألف سوط يف رشقية بغداد ومل يتكلم ثم محل إىل احلبس،
فتبعته فقلت له :مل رضبت؟ فقال :ألين عاشق ،فقلت له :ومل سكت؟ قالّ ( :
ألن معشوقي كان
خر ميت ًا.
إل ،فقلت :فلو نظرت إىل املعشوق األكرب قال :فزعق زعقة ّ
بحذائي ينظر ا
قال :أتدري كيف يرى الربانيون املنشغل بذاته عن ربه ،أو الذين يعبدون اهلل عىل حرف،
فلم يعربوا من عبادته إىل معرفته ،ومل خيرجوا من أنفسهم إليه.
قلت :كيف يرونه؟
قال :يروهنم قارصين حماطني بأنواع الشوائب ،وقد قيل لبعضهم :هاهنا رجل قد تعبد
مخسني سنة ،فقصده فقال له :يا حبـيب أخربين عنك هل قنعت به؟ قال :ال ،قال :أنست به؟ قال:
ال ،قال :فهل رضيت عنه؟ قال :ال ،قال :فإنام مزيدك منه الصوم والصالة؟ قال :نعم ،قال :لوال
أين أستحي منك ألخربتك بأن معاملتك مخسني سنة مدخولة.
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قلت :ما مراده؟
قال :مراده أنك مل يفتح لك باب القلب فترتقى إىل درجات القرب بأعامل القلب ،وإنام
أنت يف طبقات أصحاب اليمني ،ألن مزيدك منه يف أعامل اجلوارح(.)1
قلت :هذا كالم الغزال يف اإلحياء.
قال :وهو كالم كل عارف ،وكل سامع ببصريته.
التفت ألسأله عن رس ذلك ،فلم أره ..تأملت ما قاله ،فإذا يب أجد هذا العالج ال خيتص
هبذا اجلانب فقط ،بل إن له عالقة شديدة بكل ما يرتبط بالسلوك من جوانب.
فاملنشغل عن نفسه ـ مثال ـ بنطر الناس ،أو أعرافهم ،أو رؤاهم مستعبد للناس ،مملوك
للمجتمع ،ينرصف عن احلق علام وفهام وسلوكا وحياة بقدر انرصاف املجتمع.
وهلذا اعترب الغزال من (شغل نفسه بطلب رضا الناس عنه وحتسني اعتقادهم فيه)
مغرورا ،ألنه (لو عرف اهلل حق املعرفة علم أن اخللق ال يغنون عنه من اهلل شيئ ًا؛ وأن رضره ونفعه
بـيد اهلل وال نافع وال ضار سواه ،وأن من طلب رضا الناس وحمبتهم بسخط اهلل سخط اهلل عليه
وأسخط عليه الناس ،بل رضا الناس غاية ال تنال ،فرضا اهلل أوىل بالطلب)()2

قال ل معلمي صائحا من أعامقي :وهلذا كان من سنن الصاحلني االنشغال باهلل عن
الناس ،كانشغاهلم به عن النفس ،قال بعضهم ألخيه ناصحا :واهلل ما أقول لك إال نصح ًا إنه ليس
إىل السالمة من الناس من سبـيل ،فانظر ماذا يصلحك فافعله؟
ونظر آخر إىل رجل من أصحابه فقال له :اعمل كذا وكذا ـ ليشء أمره به ـ فقال :يا أستاذ
ال أقدر عليه ألجل الناس ،فالتفت إىل أصحابه وقال :ال ينال عبد حقيقة من هذا األمر حتى
يكون بأحد وصفني؛ عبد تسقط الناس من عينه فال يرى يف الدنيا إال خالقه ،وأن أحد ًا ال يقدر
( )1اإلحياء.350/4 :
( )2اإلحياء.350/4 :

22

عىل أن يرضه وال ينفعه .وعبد سقطت نفسه عن قلبه فال يبال بأي حال يرونه.
وقيل آلخر :إن قوم ًا حيرضون جملسك ليس بغيتهم إال تتبع سقطات كالمك وتعنيتك
هون عىل نفسك ،فإين حدثت نفيس بسكنى اجلنان وجماورة
بالسؤال؛ فتبسم وقال للقائلّ ( :
الرمحن فطمعت ،وما حدثت نفيس بالسالمة من الناس ألين قد علمت أن خالقهم ورازقهم
وحميـيهم ومميتهم مل يسلم منهم)
وكيف ال يكون هذا منطق املؤمنني إرضاء هلل وقناعة به وانشغاال بطلب رضاه ومدحه
عن كل رضا ،وغريهم من الرعاع يقول:
غام
اقب النااس َ
َم ْن َر َ
مات ا

اجلسور
وفاز باللذة
ُ

***
قلت له ،وقد خشيت أن يساء فهم كالم األولياء :لكن ـ يا معلم ـ قد يتصور قومي أن مراد
األولياء باالنشغال عن البالء عدم مواجهته والثورة عليه.
قال :ال ..أخطأوا يف زعمهم ،فإن مرادهم عدم االستغراق يف البالء ،والغفلة عن املصالح
الكثرية التي قد يفوهتا ذلك االنشغال ،وأمهها ترك الرسالة التي كلف هبا اإلنسان ألجل ما حصل
ملطيته من عطب.
قلت :فهل ترضب ل عن ذلك مثاال أرشح هلم به مقاصد األولياء؟
قال :مثل ذلك مثل من كلف بمهمة خطرية يتوقف عليها مصري حياته مجيعا ،فحصل
لسيارته يف الطريق ما منعها من السري السليم ،فامذا يفعل؟
قلت :هو بني أمرين ال ثالث هلام:
إما أن يتوقف مشتغال بإصالحها ،منشغال عن املهمة اخلطرية التي كلف هبا ،ولو أدى
ذلك إىل فناء عمره يف إصالحها.
وإما أن ينظر إىل مدى استعدادها للصالح ،فإن أطاق إصالحها أصلحها ،ألهنا
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ستخترص له الكثري من مشاق الطريق ،فإن أبت اإلصالح تركها ،واعتمد عىل وسائل أخرى
يصل هبا إىل حتقيق مهمته.
قال :وهكذا حال املنشغل عن بالئه واملنشغل به ،فاملنشغل به ضيع مصلحتني :سيارته
التي قد ال يفيده إصالحها ،ومهمته التي ال تساوي معها سيارته شيئا.
أما املنشغل عنها ،فإنه وإن ضيع سيارته ،فقد حفظ مهمته ،بل قد يرزق بالسعي ما يعوضه
عام فاته.
قلت :ولعل هناك ثامرا أخرى جليلة ملا ذكروه ،فاألطباء ـ اليوم ،كام كانوا قبل اليوم ـ
ينصحون باالنشغال عن الداء ،ويعتربونه أسلوبا حكيام من أساليب الشفاء.
فخطر أكثر األمراض هو ما تسببه لصاحبها من أنواع اإلزعاج ،وهو ما يؤثر بعد ذلك
عىل الصحة ،فإذا ما انشغل املريض عن مرضه بأي شاغل كان ذلك عالجه أو مقدمة لعالجه.
قال :لقد ذكرتني ببعض الصاحلني كان له أخ ،وكان يقربه ويقبل عليه ،فاعتل ،فعاده،
فقال:
م ِر َض احلبـيب َفعد ُته فمر ْض ُت ِمن حذري ِ
عليه
ْ َ
ُ ُ ُ ََ
َ
ْت ِمن َن َظري ِ
إليه
احلبـيب يعودين
وأتى
َفربئ ُ ْ
ُ
فالنظر إىل احلبيب واالنشغال به كاف يف إعادة القوة احلافظة للصحة ،وفيه انشغال عن
األوهام التي يسببها فراغ القلب.
قلت :اإلحصائيات املعارصة تثبت أن الكثري ممن يرتدد عىل العيادات مصابون بوسواس
املرض ،الذي هيجه فيهم فراغ قلوهبم ،وانشغاهلم بعامل الطني.
قال :وهلذا ،فإن كثريا من نزالء هذا املستشفى يكتفون هبذه القاعة ،فريجعون إىل أهليهم
بوافر الصحة من غري أن ينزلوا عىل األقسام األخرى.
قلت :لقد قال بعض الصاحلني يعرب عن هذا املعنى:
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ِ
ُ
الفراغ َ
عليك شغ ً
البالء من الفرا ِغ
وأسباب
ال
هاج
ُ
لقد َ
وقال آخر ،وهو يبني قدرة الروح عىل ترميم أدواء اجلسد:
َد َو َ
اؤك َ
فيك وما ت َْش ُع ُر

َ
ودواؤك َ
تبرص
منك وما ُ

وحتسب َ
رب
جرم
ُ
صغري وفيك انطوى العاملُ األك ُ
أنك ٌ
ٌ
قال :إن االنشغال باهلل ،وإحالل االبتسامة بدل األنني هو العالج الذي لن جتد البرشية يف
مستقبل أيامها ،بعد أن تتخلص من زهوها ،وتتخىل عن عبودية ما سمته إله العلم ،إال ذلك
العالج(.)1
قلت :صحيح ما قلت ،فهذه األدوية التي سنها النبي  كلها ترجع إىل تغليب االنشغال
باهلل عن االستامع لوساوس الشياطني ،فاالنشغال باهلل جيعل يف اإلنسان قوة جبارة تقهر كل
األمراض.
قال :لو تأملنا األدعية التي كان يدعو هبا  لوجدنا فيها الكثري من هذه املعاين ..بل لو
تأملنا القرآن الكريم لوجدناه عالجا ربانيا لكل األدواء ،الشتامله من املعارف اإلهلية ما ينفي مجيع
أنواع العلل ،قال تعاىل ﴿ :و ُنن ُ
من ُ
للمؤمننيَ ﴾ و(من) هنا لبـيان
َزل َ
القرآن َما ُه َو ش َفا ٌء َو َرمح ٌَة ُ
اجلنس ال للتبعيض ،فالقرآن الكريم كله شفاء ملن استطب به.
قلت :نعم إن قومي يستشفون بالقرآن ،والرقاة ـ بحمد اهلل ـ ينترشون يف كل مكان ،ال
( )1العلم اليوم يقر هبذا بدرجة ما ،ومن أمثلة ذلك اإلقرار أن دراسة جتريبية كشفت يف مراحلها األوىل أن مرىض القلب
الذين يملكون إيامنا ديني ًا قوي ًا ،لدهيم قدرة أكرب عىل التامثل للشفاء وإكامل الفرتة التأهيلية التي تعقب اإلصابة.
و حياول الباحثون يف مركز غيرسنغ الطبي وجامعة باكنيل توسيع الدراسة لتحديد عالقة اإليامن الديني ومدى تأثريها
اإلجيايب عىل املدى البعيد عىل صحة القلب واألوعية الدموية.
و يأمل تيمويت ماكونيل رئيس وحدة إعادة تأهيل مرىض القلب يف مركز غيرسنغر ،وهو مستشفى مركز ضخم ألمراض
القلب يضم  437مريض ًا يف تأمني موافقة مائة من مرىض القلب إلجراء دراسة موسعة يف إطار زمني مدته مخسة أعوام.و يف
الدراسة التجريبية استعان ماكونيل ب 21مريضا بينهم من أصيب مؤخر ًا بأول نوبة قلبية أو أجريت هلم عملية لتوسيع
الرشايني.
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يسمعون بعليل إال زاروه ،وال بمسكون بمسكون إال أحرقوا من يسكنه؟
قال :ال ..ليس العالج القرآين ما يتومهه هؤالء املشعوذون ،وإنام هو ماتفرزه معاين القرآن
الكريم يف قلب متلقيها من إخالص العبودية هلل ،وتفويض األمر كُ له إليه ،واالستعانة به،
والتوكل عليه ،وسؤاله جمامع النعم كلها.
قلت :ولكن من الذي ينشغل عن النار ،وهي تتقد يف جسده؟ ..ومن الذي ال حتركه
األعاصري ،وهي تكاد جتتث من حوله؟ ..وكيف ال يلسع بالزنابري من يعيش يف قرية الزنابري؟
قال :إن النصوص املقدسة تدلنا عىل حصون كثرية يمكن اللجوء إليها لتخفيف حدة
البالء ،بل لرفعه ،وهي يف مجاهلا وقوهتا ومتانتها أعظم من كل لباس يقي من حر النار أو من لسع
الزنابري أو من اجتثاث العواصف.
قلت له :فداوين هبا.
قال :سأذكر ثالثة أدوية جتعل القلب منشغال باهلل جمتمعا به جالسا معه ،ومن جلس مع
اهلل فني عن غريه.
وهي ثالث مراتب ،كل ينال منها بحسب درجته من الدين ،وحمله من القرب ،وقد
الء وهؤُ ِ
ِ
الء ِم ْن عَ َط ِاء َر ِّب َك َو َما َ
تتعاقب عليه اللحظات ،فينال حظه منها مجيعا ﴿:كُ ّ ً
كَان
ال ُن ِمدُّ َهؤُ َ َ
عَ َطا ُء َر ِّب َك َحمْ ُظور ًا((االرساء)20:
قلت :فام األوىل؟
قال :حمبة اهلل ،وهي أعىل املراتب ،من يناهلا يغيب عن بالئه ،كام يغيب عن نفسه ،وعن
الكون مجيعا.
قلت :والثانية؟
قال :الرىض عن اهلل ،فرحا بام قدر ،ورسورا بام أنزل ،وهي نتيجة للمعرفة ،وثمرة
للمحبة.
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قلت :والثالثة؟
قال :السكون ملقادير اهلل ،وعدم االعرتاض عليه.
قلت :فهل هلذه األدوية قاعات خاصة هبا.
ِ
وم﴾
قال :أجل ..فلكل منزلته ال يعدوها ،أمل تسمع قوله تعاىلَ ﴿:و َما مناا ِإ اال َل ُه َم َق ٌام َم ْع ُل ٌ
(الصافات ،)164:فكل ما يف هذه العوامل ال جياوز مقامه وال حييد عنه ،فلذلك ال ترى إال
السالم.
حب اهلل:
دخلت قاعة تكاد متيد باألشواق ..وقد علقت عليها الفتة كتب عليها بحروف من نور
حيبهم و ُ ِ
ِ
حي ُّبو َن ُه ﴾ (املائدة ،)54:فأحسست بقلبي يمتلئ بشوق عظيم وحمبة متدفقة،
قوله تعاىلَ ْ ُ ُّ ُ ﴿:
وكأن أعضائي مجيعا قلوبا ختفق ..سمعت صوتا يف أرجاء القاعة يقول( :هنا إكسري اهلموم ،من
ذاقه مل حتل بواديه املصائب ،ومل تنزل بساحته األحزان)
قلت للمعلم :ما هذا اإلكسري؟ وما هذه القاعة؟
قال :هذا إكسري االنشغال بحب اهلل والشوق إليه ،وهو إكسري يغيبك عن الربودة
واحلرارة ،ويفنيك عن الصحة والسقم ..وهذا إكسري األولياء ،فلذلك استغنوا عن الراقي
والطبيب.
سمعت أصواتا تتزاحم عىل بصرييت ،فقلت للمعلم :ما هذه األصوات؟
قال :أصخ سمعك ،فهي أصوات أطباء هذا الباب.
قال األول :أوحى اهلل إىل داود ( :ما ألوليائي واهلم بالدنيا ،إن اهلم يذهب حالوة
مناجايت من قلوهبم ،يا داود إن حمبتي من أوليائي أن يكونوا روحانيـني ال يغتمون)
وقال الثاين يرتنم بلحن مجيل:
ْ
ت َيوم ًا عىل خاطِ ِر امرئ
وإن َخ َط َر ْ
ِ
امرىء

ِ
َ
وارحتل اهل َ ُم
راح،
أقا َم ْت به األ ْف ُ
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إنائِها،

ولو َن َظ َر الن ُ
ُّدمان
ولو ن ََضحوا ِمنها َثرى َق ْ ِرب َميت،
ِ
ولو طرحوا يف ِ
حائط كرمها
فئ

علي ً
قم
الس ُ
ال وقدْ أشفى لفارق ُه ُّ

قربوا م ْن حلها مقعد ًا مشى
ْ
ولو ا
أنفاس طيبها
الرش ِق
ولو
عبقت يف ا
ْ
ُ
ْ

البكم
وتنطق م ْن ذكري مذاقتها
ُ
ُ
ِ
الغرب مزكو ٌم لعا َد ل ُه ا
الش ُّم
ويف

خت َْم

كف المس
خضبت م ْن كأسها ُّ
ولو
ْ
ْ
رس ًا عىل أكمه غد ًا
ولو
ْ
ْ
جليت ا
ولو ّ
أن ركْب ًا َي ّم َموا ُت ْر َب ْأر ِضها،
حروف اسمها عىل
َ
الرقي
ولو
ْ
رسم ا
َ
ِ
َ
اسمها،
اجليش لو ُر ِق َم
وفوق لِواء
ُ
َ
أخالق
ُ َهت ّذ ُب
و َيك ُْر ُم َم ْن مل
ولو َ
نال َفدْ ُم

النّدامى  ،ف َي ْهتَدي،
عر ِ
َي ِ
ف اجلو َد َك ُّف ُه،
ال َقو ِم َل ْثم فِ ِ
دامها،
ْ
َ

َ
اخلتم
ذلك
ألسكرهم م ْن دوهنا
ُ
ْ
ِ
اجلس ُمر
لعا َد ْ
الر ُ
وح ،وا ْن َت َع َش ْ
ت إليه ُّ

ِ
ا
اجم
ملا
ضل يف ليل ويف يده الن ُ

الص ُّم
بصري ًا وم ْن راو وقها
تسمع ُّ
ُ
الر ِ
السم
ملارض ُه
ملسوع
كب
ٌ
ُّ
ويف ا
ا

ِ
سم
الر ُ
جبني مصاب ج ان أبرأ ُه ا

َ
قم
حتت ا ِّللوا
ألسكر م ْن
َ
الر ُ
ذلك ا
َ
ِ
لطريق العز ِم م ْن الل ُه عز ُم
هبا

ِ
الغيظَ ،من ال َل ُه ِح ْل ُم
وحي ُل ُمِ ،عندَ
َ
َشامئِلِها ال ّل ْث ُم
َمعنى
كس َب ُه
َأل َ

قلت :عرفتك ..أنت..
قال :دعك من اسمي ،واسمع احلقائق من اهلل ،ال من خلقه.
قال الثالث :إن احلب حيول املر حلو ًا ،والرتاب ترب ًا ،والكدر صفا ًء ،واألمل شفا ًء،
والسجن روضة ،والسقم نعمة ،والقهر رمحة ،وهو الذي يلني احلديد ،ويذيب احلجر ،ويبعث
امليت ،وينفخ فيه احلياة..
إن هذا احلب هو اجلناح الذي يطري به اإلنسان املادي الثقيل يف األجواء ،ويصل من
السمك إىل السامك ،ومن الثرى إىل الثريا.
 ..بارك اهلل لعبيد املادة وعباد اجلسم يف ملكهم وأمواهلم!! ال ننازعهم يف يشء .أما نحن
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فأسارى دولة احلب التي ال تزول وال حتول! ..
حياك اهلل أهيا احلب املضني! يا طبيب علتي وسقمي! يا دواء ختويف وكربي! يا طبيبي
النطايس! يا مداوي اآليس!
قلت :عرفتك ..أنت جالل الدين الرومي.
قال :دع عنك هذا ..فلم أعد جالل الدين ،وال مجال الدين؟
قلت :فام رصت؟
قال :أنا عبد اهلل ..أنا النقطة التي حتت الباء ..وحسبي بذلك رشفا.
قلت للمعلم :حدثني كيف عاش األولياء هذه املعاين.
قال :لقد كان بالل وهو يف رمضاء مكة يشعر هبذا الشعور ،حني كان املرشكون يتفانون
معه بأصناف البالء ،فيفنى عنه بـ (أحد أحد)
وكان لبعضهم علة ،فقيل له يف ذلك فقال :يا دوست رضب احلبـيب ال يوجع.
وكان بعضهم يستشعر هذه املعاين ،وهو ينظر إىل ترصيف اهلل يف جسده ،قال :كنت يوما
عند خال ل ،وكنا خاليني وهو متزر بمئزر فنظرت إىل جسده كأنه جسد سقيم دنف مضنى
كأجهد ما يكون فقال ( :انظر إىل جسدي هذا ،لو شئت أن أقول إن ما يب من املحبة هلل تعاىل لكان
كام أقول) ،وكان وجهه أصفر ،ثم أرشب محرة حتى تورد ،ثم اعتل فدخلت عليه أعوده ،فقلت
له كيف جتدك ،فقال:
كيف أشكوا إىل طبيبي ما يب والذي يب أصابني من طبيبي
فأخذت املروحة أروحه فقال ل( :كيف جيد روح املروحة من جوفه حيرتق من داخل؟)
وكان عابد املصيصة يستشعر هذه املعاين حني رأى نفسه ملكا يلتذ هبا ،قال عيل بن
احلسن :كان رجل باملصيصة ذاهب نصفه األسفل مل يبق منه إال روحه يف بعض جسده ،رضير
عىل رسير مثقوب فدخل عليه داخل فقال له :كيف أصبحت يا أبا حممد؟ قال( :ملك الدنيا،
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منقطع إىل اهلل عز وجل ،ما ل إليه من حاجة إال أن يتوفاين عىل اإلسالم)
قال ل املعلم :أتعلم رس استغراق هذه املشاعر للوجدان مجيعا؟
قلت :ما رس ذلك؟
قال :احلب هو أعظم املشاعر الوجدانية التي تستغرق الكيان ،فتمنعه من التفكري يف غريه،
بل ال يشء يساوي احلب يف هذا الدور ،فلذلك كان أعظم شاغل عن البالء هو استعامله دواء
لقهر وساوس الداء.
قلت :لكن قومي يعرفون احلب أكثر مما يعرفون غريه.
قال :هم يعرفون احلب املدنس ..ال املقدس ..فلذلك يغرقون يف دنسه ،ويف مستنقعاته.
قلت :فام احلب املقدس؟
قال :هو حب واحد..
قلت :فام هذا احلب الواحد؟
قال :حب الواحد ..فحب كل ما عداه داء وأمل ،أمل تسمع قول العارف الذي عرب عن
اجتامع كل اآلمال واألهواء واللذات يف حبه هلل؟
قلت :تقصد قوله:
مفرقة
ّ

فاستجم َع ْت ْ
مذ را َءتك العني أهوائي

فصار حيسدين من كنت احسده

رصت موالئي
ورصت موىل الورى ُم ْذ
َ
ُ

ما المني فيك أحبايب وأعدائي

ّإال لغفلتهم عن عظم بلوائي

تركت للناس دنياهم ودينهم
ُ

شغ ً
ال بحبك يا ديني ودنيائي

أشعلت يف كبدي نارين واحدة
َ

بني الضلوع وأخرى بني أحشائي

كانت

لقلبي

أهوا ٌء

قال :الغارقون يف بحر هذا احلب ال يرون غري حمبوهبم ،وهو ال يغيب عنهم أبدا ..هم
يصيحون يف كل حني بام قال حادهيم:
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ِ
ومسمعي
وطريف
َمت الكتموا عقيل
َ
وت ّيه ُت ِ
َمجالِ ُكم
ِيف بديع
موين
وأوصي ُت ِ
برس ُكم
موين ال أبوح
َ
ِّ
ا
وقل َجت ُّلدي
وملَاا َفنَى صربي
ِ
لت أح ِّبتِي
ب ُق ُ
أتَيت لقايض احلُ ِّ
وعندي شهود للص ِ
بابة واألسا
َ
ٌ
ِ
واكتئايب ولوعتِي
ُسهادي َو َوجدي
ومن عجب َأ ِّين َأح ُّن إِ َل ِ
يهم

ِ
سوادها
وتبكيهم عينِي وهم ِيف
ُ
لبوين ِيف ُح ِ
َفإِن َط ِ
واهم
قوق َه ُ
ِ
ِ
جفاهم
سجون
سجنوين ِيف
َوإِن
ُ

ور ِ
وحي وأحشائِي َوكيل بأمجَعي
َُ
َو َمل أدر ِيف جمَ َر اهل َ َوى َأي َن َموضعي
فباح بِام ُأ ِ
تفيض أدمعي
خفي
ُ
َ
وفار َقنِي ن ِ
وح ِّر َمت مضجعي
َومي
ُ
َ
َج َف ِ
ب مدا عي
وين و َقا ُلوا أنت ِيف احلُ ِّ
يزك َ
جئت أ ادعي
دعواي إذا
ُّون
ُ
َ
وشوقي وسقمي واصفراري وأدمعي
ُ
وهم معي
واسأل شوق ًا عنهم
ُ
ويشكو الناوى نبِي وهم بني أض ُلعي
عيل وال معي
فإين َف ِق ٌري ال
ِّ
ا
َ
لت عليهم بالشفي ِع املُ َش افع
دخ ُ

لقد قال بعضهم :رأيت جارية حبشية فقلت :من أين؟ قالت :من عند احلبيب قلت :وإىل
أين؟قالت :إىل احلبيب قلت :ما تريدين من احلبيب قالت :احلبيب.
وعندما تعجب بعض أصحاب معروف من كثرة جماهداته يف اهلل سأله( :أخربين يا أبا
حمفوظ أي يشء هاجك إىل العبادة واالنقطاع عن اخللق؟ فسكت فقال :ذكر املوت ،فقال :وأي
يشء املوت؟ فقال :ذكر القرب والربزخ ،فقال :وأي يشء القرب؟ فقال :خوف النار ورجاء اجلنة،
فقال :وأي يشء هذا؟ إن ملك ًا هذا كله بـيده إن أحببته أنساك مجيع ذلك وإن كانت بـينك وبـينه
معرفة كفاك مجيع هذا.
قلت :لقد ذكرتني ـ يا معلم ـ بحديث امرأة صاحلة( )1فيها نبرص مدى القوة التي يمنحها

( )1أما كامل حديثها فقد ذكرناه يف رسالة (بحار احلب)  ،وقد ذكرنا يف بدايتها أنه ال هيمنا يف هذه احلكايات التحقيق
يف سندها ،فليست هي بالعلم الذي نبني عليه عقيدة ،أو ننهج من خالله سلوكا.
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حب اهلل يف النفس فتواجه كل صعب وتتحدى كل أمل.
قال :تقصد (بدعة) ..سنزورها يف (بحار احلب) ،فحدثنا عن بعض شأهنا هنا.
قلت :قال املحدث بخربها( :)1ضاقت عيل نفيس يوما فقلت يف نفيس :أخرج إىل
املارستان ،وأنظر إىل املجانني فيه ،وأعترب بأحواهلم فخرجت إىل بعض املارستانات ،وإذا بامرأة
مغلولة يدها إىل عنقها ،وعليها ثياب حسان وروائح عطرة ،وهي تنشد:
أن

أعيذك

يدي

تغل
وبني

تغل

يدي

بغري

إىل

عنقي

ما

جوانحي
مدى

وحقك

يا

فو

قطعتها

جريمة
خانت
هبا

كبد

أحس

أميل

يمينا

قطعا

وحقك

سبقت

وال

رسقت

قد

احرتقت

برة
عنك

صدقت
ال

نطقت

فقلت لصاحب املارستان( :ما هذه) ،فقال( :مملوكة خبل عقلها ،فحبست لتصلح) ،فلام
سمعت كالمه أنشدت:
معرش الناس ما جننت ولكن
مل

غللتم

ذنبا

غري هتكي يف حبه وافتضاحي

حبيب

لست أبغي عن بابه من براح

فصالحي الذي زعمتم فسادي

وفسادي الذي زعمتم صالحي

ما عىل من أحب موىل املوال

جناح

أنا

يدي

مفتونة

ومل

آت

أنا

سكرانة

وقلبي

صاح

بحب

وارتضاه

لنفسه

من

قال رسي فسمعت كالما أبكاين فلام رأت دموعي قالت( :يا رسي هذه دموعك عىل
الصفة ،فكيف لو عرفته حق املعرفة؟)
أما ما قد يبديه البعض من االستغراب وتوهم التلفيق فيها ،فال نراه كذلك ،فألولياء اهلل وأهله من الشؤون ما ال يمكن
التعبري عنه.
( )1ننقل احلكاية مع بعض الترصف.
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فقلت( :هذا أعجب ..من أين عرفتني؟)
قالت( :ما جهلت منذ عرفت أن أهل الدرجات يعرف بعضهم بعضا)
فقلت( :يا جارية أراك تذكرين املحبة فمن حتبني؟)
قالت( :ملن تعرف إلينا بآالئه ،وحتبب إلينا بنعامئه ،وجاد علينا بجزيل عطائه ،فهو قريب
إىل القلوب جميب تسمى بأسامئه احلسنى ،وأمرنا أن ندعوه هبا فهو حكيم كريم قريب جميب)
قال معلم السالم :سق هذا احلديث لقومك ليستعملوا هذا العالج يف مداواة األمراض
النفسية والعصبية التي تعج هبا مستشفياتكم ..فذلك خري لكم من تلك السموم التي تسمموهنم
هبا.
الرىض عن اهلل:
خرجت من قاعة احلب بإحلاح شديد من املعلم ،فقد أنست ألنوارها وأصوات أوليائها،
وما استشعره كياين من مواجيد وأشواق تنيس كل أمل ،وتثمر كل راحة.
قال ل املعلم :أمل أقل لك :ال تسكن ليشء ..ارحل دائام ،فال يتعلم من ال يرحل؟
قلت :أجل ..ولكني رأيت نفيس يف ذلك املحل ،فلم أرد اخلروج منه.
قال :ستجد نفسك يف كل حمل ..ولن تعرفها إال بعد أن تدخل كل املحالت.
قلت :فأين نسري اآلن؟
قال :إىل قاعة (الرىض) ،فهو العالج الثاين الذي تغيب به النفس عن نفسها ،فتنشغل عن
بالئها.
دخلنا قاعة ممتلئة سكينة ومجاال ،وقد علقت عليها الفتة من نور كتب عليها قوله تعاىل﴿:
َو َر ُضوا عَ ْن ُه ﴾ (املائدة ،)119:وسمعنا أصواتا عذبة عند مدخل الباب تقول( :إذا رأيت قلبك
ممتلئا باألغيار ،واستحال عليك االجتامع مع اهلل ،والفناء عن ذاتك ،فانظر إىل صفات كرمه،
ورتل أسامء لطفه وإحسانه ،وتأمل مراده من ذلك البالء ،فإنك إن مل تبلغ درجة أن ترىض به ،فال
33

تنزل عن درجة أن ترىض عنه)
قلت :يا معلم ،لقد ذكرين هذا الصوت اجلميل بقول بعضهم يوم ًا عند رابعة :اللهم ارض
عني ،فقالت :أما تستحي من اهلل أن تسأله الرضا ،وأنت عنه غري راض؟ فقال :أستغفر اهلل ،فقيل
هلا :فمتى يكون العبد راضي ًا عن اهلل تعاىل؟ قالت( :إذا كان رسوره باملصيبة مثل رسوره بالنعمة)
قال املعلم :لقد أشارت إىل أن للمصيبة رسورا عند العارف كام أن للنعمة رسورا ،ألن ما
يلحظه العارف يف ثنايا املصيبة يبدد الظلامت التي ينفخها احلزن واليأس.
قلت :وهل للرىض من لذة؟
قال :هي لذة ال تقل عن لذة احلب ،بل إنه ال يمكن أن يرىض من ال حيب ،كام ال حيب
من ال يرىض ،أمل تعلم بأن الرضوان أعىل الدرجات؟
قلت :لقد بني اهلل تعاىل أن هذا هو مقام الصادقني مع رهبم ،ال يزال رضاهم باهلل ورضاهم
هلل َه َذا يوم ي ْن َفع الص ِ
اد ِقنيَ ِصدْ ُق ُه ْم َهلُ ْم
عنه رائد عالقتهم برهبم إىل يوم يلقونه ،قال تعاىلَ ﴿ :ق َال ا اُ َ ْ ُ َ ُ ا
ِ
ِ
األهنار َخالِ ِد ِ
ِ ِ
يم﴾ (املائدة)119:
َجن ٌ
َ
ين ف َيها َأ َبد ًا ْم َو َر ُضوا عَ ْن ُه َذل َك ا ْل َف ْوزُ ا ْل َعظ ُ
اات َ ْجت ِري م ْن َحتْت َها ْ َ ْ َ ُ
قال :بل نجد يف القرآن الكريم أن كل اآليات التي تتحدث عن الرضوان املتبادل بني اهلل
تعاىل وعباده الصاحلني مرتبطة باجلنة ،وكأهنا تشري إىل أن الرضوان جنة أخرى من جنان اهلل ،وهي
جنة ال ختتص باآلخرة ،بل تعجل للمؤمنني يف الدنيا.
قلت :لقد ذكر الفخر الرازي ـ تعليقا عىل ارتباط الرضوان باجلنة يف قوله تعاىل،﴿ :
ِِ
اات عَدْ ن َ ْجت ِري ِم ْن َحت ِْت َها ْ َ
ين ِف َيها َأ َبد ًا ْم َو َر ُضوا عَ ْن ُه َذلِ َك َملِ ْن
َجزَ اؤُ ُه ْم ِعنْدَ َر ِّ ِهب ْم َجن ُ
األ ْهنَ ُار َخالد َ
ِ
يش َر اب ُه﴾ (البينة )8:فقال( :ثبت عند أرباب األلباب أن مجلة اجلنة بام فيها بالنسبة إىل رضوان
َخ َ
اهلل كالعدم بالنسبة إىل الوجود ،وكيف واجلنة مرغوب الشهوة ،والرضوان صفة احلق وأي
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مناسبة بينهام)()1

قال :ويدل عىل هذا قوله تعاىل وهو خياطب النفس املطمئنة التي ال تقبض انتزاعا ـ كام
تقبض أرواح املتمردين عىل اهلل ـ وإنام تقبض بأمرها ،بالرجوع إىل بارئها فتطري شوقا إليه ،قال
تعاىل ،﴿ :يا َأي ُتها ال ان ْفس ا ُْمل ْطم ِئن ُاة ار ِج ِعي ِإ َىل رب ِك ر ِ
اض َي ًة َم ْر ِض اي ًة﴾ (الفجر)27،28:
ُ
َ ا َ
َ ِّ َ
َ ْ
وقوله ـ وهو خيرب عن حزبه الذي اعترب رضوانه فوق كل رضوان ـ ،﴿ :ال َ ِ
جتدُ َق ْوم ًا ُيؤْ ِم ُن َ
ون

هلل َوا ْل َي ْو ِم ْاآل ِخ ِر ُي َوا ُّد َ
هلل َو َر ُسو َل ُه َو َل ْو كَا ُنوا آ َبا َء ُه ْم َأ ْو َأ ْبنَا َء ُه ْم َأ ْو ِإ ْخ َو َاهنُ ْم َأ ْو
ون َم ْن َحا اد ا اَ
ِبا اِ
وهبم ْ ِ
ِ
ِ
األ َيام َن َو َأ ايدَ ُه ْم ِب ُروح ِم ْن ُه َو ُيدْ ِخ ُل ُه ْم َجناات َ ْجت ِري ِم ْن َحت ِْت َها
عَش َري َ ُهت ْم ُأو َلئ َك كَ ت َ
َب ِيف ُق ُل ِ ِ ُ
ِِ
َْ
هلل ُه ُم ا ُْمل ْف ِل ُح َ
ون﴾
هلل َأال ِإ ان ِحزْ َب ا اِ
ين ِف َيها ْم َو َر ُضوا عَ ْن ُه ُأو َل ِئ َك ِحزْ ُب ا اِ
األ ْ َهن ُار َخالد َ
(املجادلة)22:
فالرىض عن اهلل شامل لكل ما جاء عن اهلل ترشيعا كان أم قضاء ،فال فرق بينهام ،فكالمها
مقتىض أسامئه احلسنى وصفاته العليا.
هلل َو َر ُسو ُل ُه َأ ْمر ًا َأ ْن َيكُ َ
وقد قال تعاىل عن األولَ ﴿:و َما َ
ون
كَان ُملِؤْ ِمن َوال ُمؤْ ِمنَة ِإ َذا َق َىض ا اُ
َهلم ْ ِ
اخل َ َري ُة ِم ْن َأ ْم ِر ِه ْم َو َم ْن َي ْع ِ
هلل َو َر ُسو َل ُه َف َقدْ َض ال َضال ً
ال ُم ِبين ًا﴾ (األحزاب)36:
ص ا اَ
ُُ
وقال عن الثاينُ ﴿ :ق ْل َأغَري ا اِ ِ
يشء﴾ (األنعام ،)164:وقال يف
هلل َأ ْبغي َر ّب ًا َو ُه َو َر ُّب كُ ِّل َ ْ
َْ
اط ِر السامو ِ
خت ُذ ولِي ًا َف ِ
أول السورةُ ﴿ :ق ْل َأغَ ري ا اِ ِ
ات َو ْ َ
األ ْر ِ
ض َو ُه َو ُي ْط ِع ُم َوال ُي ْط َع ُم ُق ْل ِإ ِّين ُأ ِم ْر ُت
اَ َ
هلل َأ ا َ ّ
َْ
( )1التفسري الكبري ،والفخر الرازي خيالف ـ هبذا ـ األسلوب اجلاف الذي يتعامل به املتكلمون عادة مع مثل هذه األمور،
وقد عقب عىل قوله هذا بقوله (:وهذا الكالم يشمئز منه طبع املتكلم الظاهري ،ولكن كل ميرس ملا خلق له) ،وقال يف موضع
ِ
ِ
يم ﴾ (املائدة )119:فهو إشارة إىل التعظيم .هذا ظاهر قول املتكلمني،
آخر(:وأما قوله تعاىلْ :م َو َر ُضوا َعنْ ُه َذل َك ا ْل َف ْوزُ ا ْل َعظ ُ
وأما عند أصحاب األرواح املرشقة بأنوار جالل اهلل تعاىل ،فتحت قولهْ :م َو َر ُضوا َعنْ ُه  أرسار عجيبة ال تسمح األقالم بمثلها
جعلنا اهلل من أهلها)
وقد بني الغزال علة إنكار بعض املتكلمني للرىض بقوله(:اعلم ّ
أن من قال :ليس فيام خيالف اهلوى وأنواع البالء إال
تصور احلب هلل تعاىل واستغراق اهلم به فال خيفى
الصرب فأما الرضا فال
يتصور؟ فإنام أتى من ناحية إنكار املحبة ،فأما إذا ثبت ّ
ّ
ّ
أن احلب يورث الرضا بأفعال احلبـيب) ،اإلحياء.347/4 :
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ون َأ او َل َم ْن َأ ْس َل َم َوال تَكُ ون اَن ِم َن ا ُْمل ْ ِ
َأ ْن َأكُ َ
رش ِكنيَ ﴾ (األنعام )14:أي معبودا ونارصا ومعينا
وملجأ وهو من املواالة التي تتضمن احلب والطاعة.
هلل
قلت :لقد ورد يف السنة ما يدل عىل هذه اللذة التي جيدها الرايض ،فقد قال ( :إن ا ّ
بحكمته وجالله جعل

الروح()1

والفرح يف الرضا واليقني وجعل اهلم واحلزن يف الشك

والسخط)()2

فأول جزاء للرايض عن اهلل أن يرىض اهلل عنه ويرضيه ،فإذا أرضاه رزقه من السعادة
والرسور ما هيون أمامه كل أمل ..والرضا عن اهلل عالج يرسم االبتسامة بدل األنني ،فينشغل
الرايض بفضل اهلل وأوصاف اهلل عام أمل به.
قال :وقد ورد يف األثر اإلهلي( :أنا اهلل ال إله إال أنا قدرت املقادير ودبرت التدابري
وأحكمت الصنع فمن ريض فله الرضا مني حتى يلقانى ،ومن سخط فله السخط حتى يلقاين)
قلت :فكيف كان حال الصاحلني مع الرضا؟
قال :كل الصاحلني متفقون عىل أن الرضا عن اهلل نعمة ،ولكنه ال جيدها إال من ذاقها،
فلذلك ينقلون للخلق من باب التشويق أذواقهم يف ذلك ،وقد ورد يف األثر يف أخبار موسى 
أن ن بني إرسائيل قالوا له :سل لنا ربك أمر ًا إذا نحن فعلناه يرىض به عنا ،فقال موسى :
(إهلي قد سمعت ما قالوا) ،فقال( :يا موسى قل هلم يرضون عني حتى أرىض عنهم)
ويروى عن بعض العباد أنه قال :إين أذنبت ذنب ًا عظي ًام ،فأنا أبكي عليه منذ ستني سنة ـ
وكان قد اجتهد يف العبادة ألجل التوبة من الذنب ـ فقيل له :وما هو؟ قال( :قلت مرة ليشء كان،
ليته مل يكن)
وقال ابن مسعود( :الفقر والغنى مطيتان ما أبال أهيام ركبت إن كان الفقر فإن فيه الصرب
( )1بفتح الراء أي الراحة وطيب النفس.
( )2رواه أبو نعيم يف احللية ،والبيهقي.
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وإن كان الغنى فإن فيه البذل)
قلت :فكيف ذاق العارفون من هذه املشارب الطاهرة؟
قال :ال هيم العارف كل ما يصيبه ما دام له فيه حظ من العبودية ،كام قال ( :عجبا ألمر
املؤمن إن أمره كله خري ،وليس ذلك ألحد إال للمؤمن ،إن أصابته رساء شكر وكان خري له ،وإن
أصابته رضاء صرب فكان خريا له)()1

ويف قوله ( :وليس ذلك ألحد إال للمؤمن) دليل عىل أن اخلريية والتي تعني الرضا
والرسور ال يناهلا إال من حتقق بحقيقة اإليامن.
وهلذا ،فإن الصاحلني ال هيمهم يشء مما قد يصيب وجودهم يف الدنيا بقدر ما هتمهم
عالقتهم برهبم ،وقد حدث بعضهم ،فقال :سمعت عابدا من أهل البحرين يقول يف جوف الليل،
ونحن عىل بعض السواحل( :قرة عيني ،ورسور قلبي ،ما الذي أسقطني من عينك يا مانح
العصم قال :ثم رصخ وبكى ثم نادى :طوبى لقلوب مألهتا خشيتك واستولت عليها حمبتك
فمحبتك مانعة هلا من كل لذة غري مناجاتك ،واالجتهاد يف خدمتك ،وخشيتك قاطعة هلا عن كل
معصية خوفا حللول سخطك) ،ثم بكى ،وقال( :يا إخوتاه ابكوا عىل خوف فوت اآلخرة حيث
ال رجعة وال حيلة)
فهمة الصاحلني منرصفة للبحث عن رضوان اهلل ،واخلوف من سخطه ،وال هيمها بعد
ذلك ما حيل هبا ،فهي تبحث عن رىض اهلل عنها ال عن رضاها هي عىل اهلل.
قلت :يا معلم ..فكيف أحتقق هبذا الرىض الذي يمسح عن قلبي كل اآلالم؟ ..وكيف
ألتحق بركب األولياء الشاربني من هذه العني؟
قال :برتتيل أسامء لطفه ،والنظر يف مجيل صنعه ،واالستغراق يف سابق إحسانه ،واألمل يف
مجيل أفضاله.
( )1أمحد ومسلم عن صهيب.
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قلت :كيف أستعمل هذا العالج؟
قال :أرأيت لو أحسنت إىل أحدهم دهرك مجيعا بمعشار ما أحسن اهلل إليك ،بل بمعشار
املعشار ،أترىض أن يسخط عليك.
قلت :كال ..فهذا فعل اجلحود.
قال :فكيف ال ترىض عىل من ال خري إال منه ،وال فضل إال يف يديه الكريمتني؟
قلت :لقد ذكرتني بقول بعض الصاحلني :ا
إن اهلل تعاىل من كرمه قد ريض من عبـيده بام
ريض العبـيد من مواليهم فقيل له :وكيف ذاك؟ قال :أليس مراد العبد من اخللق أن يرىض عنه
مواله؟ قيل :نعم ،قال :فإن حمبة اهلل من عبـيده أن يرضوا عنه.
قال :أجل ..فالرىض عن اهلل هو ما يوجبه حسن اخللق مع اهلل ،ولو تأمل املعرتض عىل
ربه حقيقته لوجدها أهون من أن تعارض احلق ،فكيف جيرس عىل ذلك ،وهو ال يعدو أن يكون
حفنة تراب.
قلت :لقد قال بعضهم يف هذا( :لن يصيب العبد حقيقة الرضا حتى يكون رضاه عند
الفقر كرضاه عند الغنى ،كيف تستقيض اهلل يف أمرك ثم تسخط إن رأيت قضاءه خمالفا هلواك،
ولعل ما هويت من ذلك لو وفق لك فيه هلكك ،وترىض قضاءه إذا وافق هواك؟ ما أنصفت من
نفسك وال أصبت باب الرضا)
قال :بل ،لقد اتفقت كلمة الصاحلني عىل هذا املعنى ،فهذا أحدهم يقول ( :اإلنسان
خزف ،وليس للخزف من اخلطر ما يعارض فيه حكم احلق تعاىل)
وعربوا عن أحواهلم يف ذلك ،فقال عبد اهلل بن مسعود( :ألن أحلس مجرة أحرقت ما
إل من أن أقول ليشء كان ليته مل يكن أو ليشء مل يكن ليته كان)
أحرقت وأبقت ما أبقت أحب ا
وقال بعض الصاحلني( :لو قرض جسمي باملقاريض لكان أحب إل من أن أقول ليشء
قضاه اهلل تعاىل سبحانه ليته مل يقضه)
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وحدث آخر ،فقال :قال رجل :ألمتحنن أهل البالء .قال :فدخلت عىل رجل بطرسوس
وقد أكلت اآلكلة أطرافه .فقلت له :كيف أصبحت؟ قال :أصبحت واهلل وكل عرق وكل عضو
يأمل عىل حدته من الوجع ،وإن ذلك لبعني اهلل أحبه إل أحبه إىل اهلل ،وما قدر ما أخذ ريب مني؟
وددت أن ريب قطع مني األعضاء التي اكتسبت هبا اإلثم ،وأنه مل يبق مني إال لساين يكون له ذاكرا.
قال :فقال له رجل :متى بدأت بك هذه العلة؟ فقال :اخللق كلهم عبيد اهلل وعياله ،فإذا نزلت
بالعباد علة فالشكوى إىل اهلل ليس يشتكى إىل العبيد.
قلت :هذا سبيل صالح ..فام السبيل الثاين؟
قال :إذا اشتقت أن تلبس لباس الرىض ،وتسكن مع الراضني يف جنة األمن والفرح
والرسور ،فردد مع النبي  هذا الدعاء الذي يسأل اهلل فيه أن يرزقه بالرىض بالقضاء فال ينال ما
عند اهلل إال من يد اهلل ،قال  ( :اللهم بعلمك الغيب وقدرتك عىل اخللق أحيني إذا كانت احلياة
خريا ل وتوفني إذا كانت الوفاة خريا ل ،وأسألك خشيتك يف الغيب والشهادة ،وأسألك كلمة
احلق يف الغضب والرىض ،وأسألك القصد يف الفقر والغنى ،وأسألك نعيام ال ينفد ،وأسألك قرة
عني ال تنقطع ،وأسألك الرىض بعد القضاء ،وأسألك برد العيش بعد املوت ،وأسألك لذة النظر
إىل وجهك الكريم ،وأسألك الشوق إىل لقائك يف غري رضاء مرضة وال فتنة مضلة ،اللهم زينا
بزينة اإليامن واجعلنا هداة مهتدين)()1
وردد معه( :اللهم إين أسألك الصحة والعفة واألمانة وحسن اخللق والرىض بالقدر)()2

فإن صدقت يف دعائك ،وأحلحت فيه كام يلح الغريق طالبا النجدة ،فسسريزقك اهلل فهم
حقيقة الرضا ،والرشب من رشابه.
قلت :فكيف يرزقني؟
( )1الرتمذي واحلاكم ،والنسائي.
( )2البيهقي.
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قال :أول رزق يسوقه إليه هو تعريفك به ،فإذا عرفته عرفت حقيقة العلم ،قال بعض
الصاحلني( :الرىض هو صحة العلم الواصل إىل القلب ،فإذا بارش القلب حقيقة العلم أداه إىل
الرىض) ،فقد اعترب الرىض عالمة عىل وصول العلم للقلب ،ألن العلم املحجوز يف زوايا العقل
أضعف من أن حيقق لصاحبه هذا املقام الرفيع.
قلت :ولكنا نعرف حقيقة العلم من دون هذا؟
قال :ال ..حقيقة العلم أن ترشبه ال أن تسمعه ،وأن تعيشه ال أن تكتبه ..فالعلم الذي مل
يوصل صاحبه إىل احلقيقة كالدواء الذي مل يستعمل ،فإن صاحبه يظل مريضا ،ولو ظل يردده أبد
الدهر.
وقد شبه الغزال من مل يعش علمه برجل يف برية ،وله عرشة أسياف هندية مع أسلحة
أخرى ،وكان الرجل شجاعا وأهل حرب ،فحمل عليه أسد عظيم مهيب( ،فام ظنّك؟ هل تدفع
األسلحة رشه عنه بال استعامهلا ورضهبا!؟)
وقياسا عىل هذا (لو قرأ رجل مائة ألف مسألة علمية وتعلمها ،ومل يعمل هبا :ال تفيده إال
بالعمل)()1

قلت :فام طريق وصول القلب هلذه املعاين؟
قال :باملجاهدة ،واملصابرة ،وقد قيل لبعضهم( :متى يبلغ العبد إىل مقام الرىض) ،فقال:
(إذا أقام نفسه عىل أربعة أصول فيام يعامل به ربه ،فيقول :إن أعطيتني قبلت ،وإن منعتني رضيت،
وإن تركتني عبدت ،وإن دعوتني أجبت)
السكون ملقادير اهلل:
خرجت مع املعلم إىل القاعة الثالثة من قاعات الغيبة باهلل ،وهي قاعة (السكون ملقادير
اهلل) ،وقد علق عىل باهبا لوح من نور كتب عليه قوله تعاىلَ ﴿:و َما َ
كَان ُملِؤْ ِمن َوال ُمؤْ ِمنَة ِإ َذا َق َىض
( )1رسالة (أهيا الولد) أليب حامد الغزال.
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ون َهلم ْ ِ
اخل َ َري ُة ِم ْن َأ ْم ِر ِه ْم ﴾ (األحزاب)36:
ا اُ
هلل َو َر ُسو ُل ُه َأ ْمر ًا َأ ْن َيكُ َ ُ ُ
سمعت يف مدخلها أصواتا حانية قوية تقول( :إن مل تستطع أن تبلغ تلك الدرجات الرفيعة
التي نزهلا األولياء ،فنالوا هبا الفرح والرضوان ،فال تنزل إىل دركات املعرضني املعارضني هلل،
فتخرس خسارتني عظيمتني:خترس ربك الذي ال يرىض أن يعارض يف ملكه أو يعقب عليه يف
تدبريه ..وخترس صحتك وراحتك التي لن يعوضها اعرتاضك)
قلت :يا معلم ..ماذا تقول هذه األصوات؟ ..وما هذه القاعة؟ ..وما الفرق بينها وبني
القاعة السابقة؟ ..فإين ال أرى الرىض إال سكونا ملقادير اهلل.
قال :هذه القاعة جتيب الشبهة التي ينفخها الشيطان يف نفسك ،ويف كل النفوس الضعيفة،
ليقول هلا( :كيف تريض عنه ،وهو يسومك بأنواع البالء ،أليس هو الطبيب الشايف؟)
قلت :فهي ترد إذن عىل أحزاب املعارضة هلل.
قال :وهي أحزاب كثرية ،كل حزب يرفع راية من الرايات يدعو فيها إىل عزل اهلل عن
الترصيف يف الكون.
قلت :وأين هي؟
قال :يف نفسك ..ويف كل النفوس التي مل تذق لذة الرضا عن اهلل.
قلت :فكيف أقمع هذه األحزاب املعارضة هلل ..وليس لدي رشطة وال جيش؟
قال :السالم ال يعرف الرشطة واجليش.
قلت :فكيف أقيض عىل هذه األحزاب املعارضة هلل؟
قال :باملعرفة ..أمل يكن أول ما نزل عىل رسول اهلل  األمر بالقراءة؟
قلت :فامذا أقرأ؟ وكيف أقرأ؟
قال :اقرأ املعارف التي جتعلك ساكنا ملقادير اهلل ،ال معارضا هلا.
قلت :فأين أجد هذه املعارف؟
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قال :ستسمع من أطباء هذه القرص بسمع بصريتك ما يضع يف نفسك بذور ذلك ،وليس
عليك بعدها إال أن تسقيها وتتعاهدها إىل أن تنبت شجرة الرضا يف نفسك.
سمعت أصواتا كثرية تزدحم عىل أذن بصرييت ،وهي من كثرهتا شوشت عيل ،فلم أدر ما
أسمع.
قال ل املعلم :هل تسمع ببصريتك.
قلت :أسمع ..ولكني ال أسمع.
قال :مل؟
قلت :األصوات تزدحم عىل بصرييت ،فال تكاد تفهم ما تقول.
قال :اسكن ..ألست يف قاعة السكون ملقادير اهلل ..فمن مل يسكن مل يسمع ..أو سمع ومل
يفهم ..أمل تسمع قوله تعاىل ﴿:ال ُحت َِّر ْك ِب ِه لِ َسان ََك لِ َت ْع َج َل ِب ِه﴾ (القيامة)16:؟
قلت :بىل.
قال :فقد أمره بالسكون ليحصل له العلم.
اسرتخيت ..وسكنت سكونا هادئا أشبه بالنوم ،فسمعت أصواتا خمتلفة( ،)1منها احلانية،
ومنها الشديدة ترتدد يف جوانب القاعة متتلئ هبا بصرييت.
ِ
ليخطئَك ،وما أخطأك مل يكن ليصيبك.
قال األول :ما أصابك مل يكن
اب ِم ْن ُم ِصي َبة ِيف ْ َ
األ ْر ِ
ض َوال ِيف َأ ْن ُف ِسكُ ْم
قلت :بىل ..هذا صحيح ،فقد قال تعاىلَ ﴿:ما َأ َص َ
ِ
ِ
َرب َأ َها ِإ ان َذلِ َك َ
هلل َي ِس ٌري﴾ (احلديد)22:
عَىل ا اِ
ِإ اال ِيف كتَاب م ْن َق ْب ِل َأ ْن ن ْ َ
ويعقب عىل ذلك بأثر هذه املعرفة يف النفس اإلنسانية بقوله تعاىل ﴿:لِكَ ْيال َت ْأ َس ْوا عَ َىل َما
َفاتَكُ م وال َت ْفرحوا ِبام آ َتاكُ م وا اُ ِ
ب كُ ال ُخمْتَال َف ُخور﴾ (احلديد)23:
هلل ال ُحي ُّ
ْ َ
ْ َ
َ ُ َ
( )1اقتبسنا أكثر هذه املعاين من الكتب املرتبطة هبذا اجلانب ،مثل حكم ابن عطاء اهلل واإلحياء وكليات رسائل النور،
وغريها من املراجع ،وقد خلصناها هبذا األسلوب لتسهل االستفادة منها.
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هلل َ ْهي ِد َق ْل َب ُه
هلل َو َم ْن ُيؤْ ِم ْن ِبا اِ
اب ِم ْن ُم ِصي َبة ِإ اال ِب ِإ ْذ ِن ا اِ
ويقول تعاىل يف آية أخرىَ ﴿:ما َأ َص َ
ِ
يم﴾ (التغابن )11:فالعوض اإلهلي يف هذه اآلية عن النقص الذي جلبته
َوا اُ
يشء عَل ٌ
هلل ِبكُ ِّل َ ْ
املصيبة هو اهلداية املرتبطة بقلب اإلنسان ،وهي اهلداية احلقيقية التي جتر إىل املعرفة التي ال يشوهبا
اجلهل ،وإىل العلم الذي ال خيتلط مع األهواء.
ويعلمنا يف آية أخرى ما ينبغي أن نقوله ،ثم النتيجة التي جعلها اهلل ملن يفعل ذلك ،فقال
ِ
هلل َو ِإناا ِإ َل ْي ِه ر ِ
اج ُع َ
ون﴾ (البقرة)156:
ين ِإ َذا َأ َصا َبت ُْه ْم ُم ِصي َب ٌة َقا ُلوا ِإناا اِ
تعاىل ﴿:ا الذ َ
َ
ات
والفضل اإلهلي النازل عىل هؤالء هو ما عرب عنه تعاىل بقولهُ ﴿:أو َل ِئ َك عَ َل ْي ِه ْم َص َل َو ٌ
ِم ْن َر ِّ ِهب ْم َو َر ْمح ٌَة َو ُأو َل ِئ َك ُه ُم ا ُْمل ْهتَدُ َ
ون﴾ (البقرة)157:
قال املعلم :فإذا استقر يف النفس اإليامن بقضاء اهلل وقدره ،وأن الذي أصابه ال بد أن
يصيبه ،وأنه أمر ال مفر منه ،وال مهرب منه ألن اهلل قد كتبه يف األزل؛ فإن نفسه هتدأ ،وقلبه يسكن،
ويكون هذا بداية ومقدمة للسكون ملقادير اهلل.
قال صوت آخر :ال تعرتض ..فأنت جتمع اجلهل بأشكاله وألوانه ..جتهل نفسك
رب َوا ْل َب ْح ِر
ومصريك ،وعواقب أمورك ،أما سيدك الذي يدبر أمرك ،فعالم الغيبَ ﴿:ي ْع َل ُم َما ِيف ا ْل َ ِّ
وما تَس ُق ُط ِمن ور َقة ِإ اال يع َلمها وال حبة ِيف ُظ ُلام ِ
ت َْ
األ ْر ِ
ض َوال َر ْطب َوال َي ِابس ِإ اال ِيف ِكتَاب
َْ َُ َ َا
َ
ْ ََ
َ َ ْ
ُم ِبني﴾ (األنعام)59:
وقال آخر :ال تعرتض ..فإن ما تراه مما تكرهه رمحة من رمحات اهلل ،ولطف من خفي
ألطافه ساقه إليك يف ثوب ما تكره ليمتحن عبوديتك ،ويمأل قلبك بحسن الظن به:
جر أمرا ترتضيه

رب أمر تتقيه
خفي املحبوب منه

وبدا املكروه فيه

عَسى َأ ْن
َكْر ُهوا َش ْيئ ًا َو ُه َو َخ ْ ٌري َلكُ ْم َو َ
عَسى َأ ْن ت َ
قلت :هذا صحيح ،وقد قال تعاىلَ ﴿:و َ

ِ
ون﴾ (البقرة ،)216:وقالَ ،﴿ :ف ِإ ْن ِ
هلل َي ْع َل ُم َو َأ ْن ُت ْم ال َت ْع َل ُم َ
وه ان
رش َلكُ ْم َوا اُ
كَر ْه ُت ُم ُ
ُحت ُّبوا َش ْيئ ًا َو ُه َو َ ٌّ
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هلل ِف ِيه َخري ًا ِ
كَثري ًا﴾ (النساء)19:
َكْر ُهوا َش ْيئ ًا َو َ ْجي َع َل ا اُ
ْ
َف َع َسى َأ ْن ت َ
وقال آخر :ال تعرتض ..فإن كل مقادير اهلل خري لك إن استقبلتها ببصرية اإليامن.
قلت :هذا صحيح ،فقد قال ( :عجبا ألمر املؤمن إن أمره كله خري وليس ذلك ألحد
إال للمؤمن إن أصابته رساء شكر وكان خري له إن أصابته رضاء صرب فكان خريا له)()1

وقال آخر :ال تعرتض ..وكن كذلك العبد الصالح الذي مل تغره مباهج جنة صاحبه،
ِ
ِ
ِ
ِ
عَسى َر ِّيب َأ ْن ُيؤْ ِت َ ِ
الس َام ِء
ني َخ ْري ًا م ْن َجنات َك َو ُي ْرس َل عَ َل ْي َها ُح ْس َبان ًا م َن ا
وقال يف ثقة املؤمنَ ﴿:
َف ُت ْص ِب َح َص ِعيد ًا زَ َلق ًا﴾ (الكهف)40:
وقال آخر :ال تعرتض ..فإن من ظن انفكاك لطفه عن قدره ،فذلك لقصور نظره ،فإن
العارفني يشهدون املنن يف املحن ،والعطايا يف الباليا.
وقال آخر :ال تعرتض ..فإن من متام عبوديتك أن جتري عليك مقادير اهلل بأنواعها ،وهتب
عليك رياح البالء لتمتحن عبوديتك.
وقال آخر :كيف تعرتض ،وأنت لن ترقى يف مقامات العبودية إال هبذا الذي تعرتض
عليه؟
وقال آخر :كيف تعرتض ،وأنت لن تكون صابرا ،وال متوكال وال راضيا وال مترضعا
وال مفتقرا وال ذليال وال خاضعا إال باستقبالك ملقادير اهلل ببصرية اإليامن؟
وقال آخر :كيف تعرتض ،وأنت تعلم أن رضاك عن ربك زرع لرىض ربك عنه ،بل
رضاك عن ربك عالمة عىل رضا ربك عنك ،فلو مل يرض عنك مل ترض عنه.
وقال آخر :ال تعرتض ..فإن مجيع ما حيدث يف الكون أثر من آثار أسامء اهلل وصفاته،
وفيض من فيوضات مشيئة اهلل وحكمته ،فإن مل ترض بمقادير اهلل خاصمت أسامء اهلل وصفاته،
وخاصمت اهلل بمخاصمتها؟
( )1مسلم.
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وقال آخر :ال تعرتض ..فإن حكمه تعاىل فيك ماض ،وقضاؤه فيك عدل ،كام أخربك
الناصح األمني 

يف قوله( :ماض يف حكمك عدل يف قضاؤك)()1

وقال آخر :كيف لك أن تعرتض ،وأنت تعلم أنه ال تبديل لكلامته وال راد حلكمه ،وأنه ما
شاء اهلل كان ،وما مل يشأ مل يكن.
وقال آخر :كيف لك أن تعرتض ،وقد علمت كامل حكمته ورمحته ولطفه وحسن
اختياره.
وقال آخر :ال تعرتض ..وسلم لربك ،فقد فوضت أمرك إليه ،ومن رضورات التفويض
الرىض التام باختيارات املفوض.
وقال آخر :كيف لك أن تعرتض ،وأنت عبد حمض ،والعبد املحض ال يسخط جريان
أحكام سيده املشفق البار الناصح املحسن ،بل يتلقاها بالرىض به وعنه.
وقال آخر :كيف لك أن تعرتض ،وأنت تدعي حمبته ،واملحب الصادق من ريض بام
يعامله به حبيبه.
وقال آخر :ال تعرتض ..فإنك باعرتاضك تعبد اهلل عىل حرف ،فتتلون كام تتلون رياح
املقادير ،والعبد الكامل ثابت عىل عبودية سيده ،ال تزعزعه الرياح ،وال جتتثه عن غايته
األعاصري؟
وقال آخر :ال تعرتض ..فإن أول معصية عيص اهلل هبا يف هذا العامل حصاد نبات
االعرتاض ،فإبليس مل يرض بحكم اهلل الذي حكم به كونا من تفضيل آدم وتكريمه ،وال بحكمه
الديني من أمره بالسجود آلدم.
وقال آخر :ال تعرتض ..فإن اعرتاضك عن اختيار اهلل لك ناشئ من جهلك باهلل ،وأنه
كلام قويت معرفتك رصت كالريشة يف مهب الرياح ،تقلبها الرياح كام شاءت ،فال تعرتض وال
( )1أمحد والطرباين واحلاكم.
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ختتار.
وقال آخر :ال تعرتض ..فإن من عرف أن الباليا من مواله وسيده( )1الذي هو أرحم به

( )1ربام ترد شبهة هنا ،وهي انه قد يظن أن للشيطان سلطة عىل عباد اهلل ،وأن له القدرة عىل إذيتهم وربام يستدل هلذا
الش ْي َط ُ
وب إِ ْذ نَا َدى َر اب ُه َأ ِّين َم اسنِ َي ا
(ص ،)41:وبام روي أن
ان بِ ُن ْصب َوع ََذاب﴾ ّ
بقوله تعاىل عىل لسان أيوبَ :وا ْذ ُك ْر َع ْبدَ نَا َأ ُّي َ
إبليس سأل ربه ،فقال هل يف عبيدك من لو سلطتني عليه يمتنع مني؟ فقال اهلل :نعم عبدي أيوب ،فجعل يأتيه بوساوسه وهو
يرى إبليس عيانا وال يلتفت إليه ،فقال :يا رب إنه قد امتنع عيل فسلطني عىل ماله ،وكان جييئه ويقول له :هلك من مالك كذا
وكذا ،فيقول اهلل أعطى واهلل أخذ ،ثم حيمد اهلل ،فقال :يا رب إين أيوب ال يبال بامله فسلطني عىل ولده ،فجاء وزلزل الدار
فهلك أوالده بالكلية ،فجاءه وأخربه به فلم يلتفت إليه ،فقال يا رب ال يبال بامله وولده فسلطني عىل جسده ،فأذن فيه ،فنفخ
يف جلد أيوب ،وحدثت أسقام عظيمة وآالم شديدة فيه ،فمكث يف ذلك البالء سنني ،حتى صار بحيث استقذره أهل بلده،
فخرج إىل الصحراء وما كان يقرب منه أحد ،فجاء الشيطان إىل امرأته ،وقال لو أن زوجك استعان يب خللصته من هذا البالء،
الش ْي َط ُ
فذكرت املرأة ذلك لزوجها ،فحلف باهلل لئن عافاه اهلل ليجلدهنا مائة جلدة ،وعند هذه الواقعة قالَ :أ ِّين َم اسنِ َي ا
ان بِنُ ْصب
َوع ََذاب 
وهذا خطأ عظيم ،فالشيطان ال قدرة له عىل إيقاع الناس يف األمراض واآلالم ،بل هو أضعف من ذلك ،واهلل أرحم
بعباده من أن يسلمهم للشيطان ،وقد قال تعاىل يف بيان قدرات الشيطان وعىل لسانهَ :و َما ك َ
َان ِ َل َع َليْ ُك ْم ِم ْن ُس ْل َطان إِ اال َأ ْن
ِ
ِ
است ََج ْب ُت ْم ِل َفال َت ُلو ُم ِ
رص ِخ ُك ْم َو َما َأ ْنتُ ْم بِ ُم ْ ِ ِ ِ
وين َو ُلو ُموا َأ ْن ُف َس ُك ْم َما َأنَا بِ ُم ْ ِ
رش ْكتُ ُمون م ْن َق ْب ُل ﴾
َد َع ْو ُت ُك ْم َف ْ
رصخ اي إ ِّين َك َف ْر ُت ِب َام َأ ْ َ
(ابراهيم ،)22:ومما استدل به الفخر الرازي عىل رد تلك الشبهة:
 . 1أنا لو جوزنا حصول املوت واحلياة والصحة واملرض من الشيطان ،فلعل الواحد منا إنام وجد احلياة بفعل الشيطان،
ولعل كل ما حصل عندنا من اخلريات والسعادات ،فقد حصل بفعل الشيطان ،وحينئذ ال يكون لنا سبيل إىل أن نعرف أن
معطي احلياة واملوت والصحة والسقم هو اهلل تعاىل.
 . 2أن الشيطان لو قدر عىل ذلك فلم ال يسعى يف قتل األنبياء واألولياء ،ومل ال خيرب دورهم ،ومل ال يقتل أوالدكم.
وقد أجاب عىل االعرتاض القائل بأنه ( مل ال جيوز أن يقال إن الفاعل هلذه األحوال هو اهلل تعاىل لكن عىل وفق التامس
الشيطان؟) بقوله (:إذا كان ال بد من االعرتاف بأن خالق تلك اآلالم واألسقام هو اهلل تعاىل ،فأي فائدة يف جعل الشيطان واسطة
يف ذلك؟)
أما املراد من اإلخبار بمس الشيطان ،فإن القول الصحيح يف ذلك هو أن املراد منه هو إلقاء الوساوس الفاسدة واخلواطر
الباطنة ،وكل ذل ك كان يضعه يف أنواع العذاب والعناء ،وقد اختلف القائلون هبذا يف تلك الوساوس كيف كانت وذكروا فيه
وجوها ،منها:
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من والدته ووالده ،كيف يبقى له باألمل إحساس؟ أم كيف ال يتلذذ به كام يتلذذ بالنعمة سائر
الناس؟
قلت :لقد ذكرين هذا بقول الشاعر الصالح:
وخفف عني ما أالقي من العنا

بأنك أنت املبتيل واملقدر

وما المرئ عام قىض اهلل معدل

وليس له منه الذي يتخري

وبقول ابن عطاء اهلل( :ليخفف أمل البالء عنك علمك بأنه سبحانه هو املبيل لك ،فالذي
واجهتك منه األقدار ،هو الذي عودك حسن االختيار)
وقال آخر :كيف تعرتض ،واهلل يراك ويسمعك ،وهو ما أنزل عليك البالء إال ليخترب
موقفك ،فهل ترىض أن تسقط يف االختبار؟
وقال آخر ،وهو بديع الزمان :ال تعرتض ..فإن السكون واهلدوء والرتابة والعطالة نوع
من العدم والرضر ،وبعكسه احلركة والتبدل وجو ٌد وخري ،فاحلياة تتكامل باحلركة ،وترتقى
بالباليا ،وتنال حركات خمتلفة بتجليات االسامء ،وتتصفى وتتقوى وتنمو وتتسع ،حتى تكون
قل ًام متحرك ًا لكتابة مقدراهتا ،وتفى بوظائفها ،وتستحق األجر األخروي(.)1
وقال آخر ،وهو كذلك بديع الزمان ،ولكن بصوت خمتلف :ال تعرتض ..واعلم انه ليس
 . 1أن علته كانت شديدة األمل ،ثم طالت مدة تلك العلة ،والشيطان كان يذكره النعم التي كانت واآلفات التي حصلت،
وكان حيتال يف دفع تلك الوساوس ،فلام قويت تلك الوساوس يف قلبه خاف وترضع إىل اهلل ،وقال  :أنى مسنى الشيطـان
بنصب وعذاب  ألنه كلام كانت تلك اخلواطر أكثر كان أمل قلبه منها أشد.
 . 2أهنا ملا طالت مدة املرض جاءه الشيطان وكان يقنطه من ربه ويزين له أن جيزع فخاف من تأكد خاطر القنوط يف قلبه
فترضع إىل اهلل تعاىل وقال  :أنى مسنى الشيطـان 
 . 3أن الشيطان ملا قال المرأته لو أطاعني زوجك أزلت عنه هذه اآلفات فذكرت املرأة له ذلك ،فغلب عىل ظنه أن
الشيطان طمع يف دينه فشق ذلك عليه فترضع إىل اهلل تعاىل وقال ذلك.
وكل هذا يمكن قبوله ،ووراء هذا أقوال أخرى جيب تنزيه األنبياء عنها ،وال تصح روايتها.
( )1املكتوب الثاين عرش.54 :
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لك حق يف الشكوى ،بل عليك الشكر ،عليك الصرب؛ ألن وجودك واعضاءك وأجهزتك ليست
بـملكك أنت ،فانت لـم تصنعها بنفسك ،وانت لـم تبتعها من اية رشكة او مصنع ابتياع ًا ،فهي
ٌ
ملك آلخر .ومالك تلك االشياء يترصف يف ملكه كيف يشاء.
قلت :عهدي بك ـ سيدي ـ متثل ملا تقول ،فارضب ل عىل ذلك مثاال.
قال :هب أن صانع ًا ثري ًا ماهر ًا بكلـّف رج ً
ال فقري ًا لقاء أجرة معينة ليقوم له ملدة ساعة بدور
الـنموذج ،إلظهار صنعته اجلميلة وثروته القيمة ،فيكلفه بلبس القميص املزركش الذي حاكه،
واحللة القشيبة الـمرصعة التي نسجها ،ويطلب منه أن يظهر أوضاع ًا وأشكا ً
ال شتى لبيان خوارق
ويطول ،ويقرص ،وهكذا..
فيقص ويبدلّ ،
صنعته وبدائع مهارتهّ ،
فهل يـحق لذلك الفقري االجري ان يقول لذلك الصانع الـامهر( :إنك تتعبني وترهقني
تشوه اجلامل املتألق عىل هذا
عيل بطلبك مني االنحناء مرة واالعتدال أخرى ..وانك ّ
وتض ّيق ّ
بقصك وتقصريك له ..إنك تظلمني وال تنصفني؟)
جيمل هندامي ويز ّين قامتي ّ
القميص الذي ّ
قلت :فأنزل هذا املثل عىل ما نحن فيه.
قال :هكذا األمر بالنسبة للصانع اجلليل سبحانه وتعاىل  -وهلل الـمثل االعىل  -الذي
البسك أهيا املريض قميص اجلسد ،وأودع فيه احلواس النورانية املرصعة كالعني واألذن والعقل،
فألجل اظهار نقوش اسـامئه الـحسنى ،يبدّ لك ضمن حاالت متنوعة ويضعك يف اوضاع
مـختلفة .فكام انك تتعرف عىل اسـمه (الرزاق) بتجرعك مرارة الـجوع ،تتعرف عىل اسـمه
(الشايف) بـمرضك(.)1
سمعت صوتا آخر يقول :مل خيرت اهلل لك إال ما يصلح ..فال تطلب ما ال يصلح لك.
قلت :لقد ذكرين هذا بقوله  يف األثر اإلهلي( :إن من عبادي من ال يصلحه إال الغنى
ولو أفقرته ألفسدت عليه دينه ،وإن من عبادي من ال يصلحه إال الفقر ولو أغنيته ألفسدت عليه
( )1الكلامت :الكلمة السادسة والعرشون.554 :
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دينه)()1

قال املعلم ،وقد رأى اسرتواحي لسكوين :قم لنرس إىل قاعة أخرى من هذا املستشفى.
قلت :دعني ـ يا معلم ـ ألسمع جلميع هذه األصوات ،فقد مألت نفيس سكينة.
قال :لو ظللت تسمعها دهرك مجيعا ما خرجت ،فكل الكون ،وكل حقائق الوجود
تدعوك إىل السكون إىل اهلل ..فارحل ..فال ينبغي أن تسكن لغري اهلل.

الغيبة بنعم اهلل
دخلنا القسم الثاين من أقسام الغيبة ،وهو قسم (الغيبة بنعم اهلل) ،وقد كتب عىل بابه قوله
وها﴾ (النحل )18:ورأيت داخل القاعة جوائز شتى ،كل
تعاىلَ ﴿:و ِإ ْن َت ُعدُّ وا ِن ْع َم َة ا اِ
هلل ال ُحت ُْص َ
جائزة تشري إىل فضل من فضل اهلل ونعمة من نعمه.
قلت للمعلم :ما هذه اجلوائز؟
قال :هذه جوائز الفضل اإلهلي املخزنة يف خزائن البالء.
قلت :أهلذه اجلوائز كانت تنظر تلك املرأة الصاحلة ،حني عثرت ،وانقطع ظفرها،
فضحكت ،فقيل هلا :أما جتدين الوجع؟ فقالت :إن لذة ثوابه أزالت عن قلبـي مرارة وجعه.
قال :تلك جائزة من هذه اجلوائز.
قلت :فكم هذه اجلوائز؟
قال :هي كثرية ..ولكن أي مريض يمر عىل هذا املستشفى ينال عرش جوائز ،كل جائزة
منها بالدنيا وما فيها.
خلوف
من ا َ
قلت :أهلذا أمر اهلل تعاىل بتبشري الصابرين ،فقال تعاىلَ ﴿:و َلنَب ُل َونكُ م ِب َيشء َ
الصاب ِرين ِ
س والثم ِ
الذين ِإ َذا َأصـابتهم ِ
ِ
رات َو َب ِ
مصي َب ٌة َقا ُلوا
رش
َ َ ُ
َ
ِ َ
جلوعِ َونَقص َ
من األ َم َوال َواألن ُف ِ َ َ
َوا ُ
( )1اخلطيب يف التاريخ وغريه.
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هلل َو ِإنـا ِإ َل ِيه ِ
وات من ِ
رهبم َو َرمح ٌَة َو ُأو َل ِـئ َك ُه ُم ا ُملهتَدُ َ
راج َ
ون ﴾
ِإنا ِ
عون ُأو َل ِـئ َك عَ َل ِيهم َص َل ٌ
(البقرة)157-155:
قال :أجل ..فالبشارة ال تكون إال عىل نعمة وفضل.
قلت :أهلذا ذكر اهلل تعاىل كثرة اخلري املخزن يف طيات ما نكره ،فقال تعاىلَ ﴿:ف َع َسى َأ ْن
هلل ِف ِيه َخري ًا ِ
كَثري ًا﴾ (النساء)19:؟
َكْر ُهوا َش ْيئ ًا َو َ ْجي َع َل ا اُ
ْ
ت َ
قال :أجل ،وقد قال بعضهم تعليقا عىل اآلية( :ال تكرهوا امللامت الواقعة ،فلرب أمر
تكرهه فيه نجاتك ،ولرب أم حتبه فيه عطبك)
قلت :أهلذا برش  املبتلني بأهنم سيكونون موضع غبطة اخللق يوم القيامة عندما يعاينون
ما أعد اهلل هلم من جزاء ،فقال ( :يود أهل العافية يوم القيامة حني يعطى أهل البالء الثواب لو أن
جلودهم كانت قرضت يف الدنيا باملقاريض)()1؟
قال :أجل ،ولذلك كان من احلزم االنشغال باملكاسب وتقليل اخلسائر ..فانظر إىل
مكاسب بالئك ،لتنسيك املكاسب ما خرسته من جسدك وراحتك.
قلت :لقد ذكرتني بتعداد بعضهم للمعاين اجلاملية املصبوبة يف قوالب البالء ،فقال( :إين
ألصاب باملصيبة فأمحد اهلل عليها أربع مرات :أمحده إذ مل تكن أعظم مما هي ،وأمحده إذ رزقني
الصرب عليها ،وأمحده إذ وفقني للسرتجاع ملا أرجو فيه من الثواب ،وأمحده إذ مل جيعلها يف ديني)
قال :هي أربع مكاسب ،كل مكسب منها كاف يف شغلك عن البالء ،ويف رسم االبتسامة
يف شفتيك بدل األنني.
قلت :قرأت عن بعض الصاحلني أنه برىء من علة كان فيها ،فجلس للناس ،وهنؤوه
بالعافية ،فلام فرغ الناس من كالمهم ،قال( :إن يف العلل لنع ًام ال ينبغي للعاقل أن جيهلها :متحيص
للذنب ،وتعرض لثواب الصرب ،وإيقاظ من الغفلة ،وإذكار بالنعمة يف حال الصحة ،واستدعاء
( )1الرتمذي كتاب الزهد رقم ( )2403عن جابر وقال :هذا حديث غريب.
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للمثوبة ،وحض عىل الصدقة ،ويف قضاء اهلل وقدره بعد ،اخليار)
قال :فللنطلق من هذه املعاين لننال هذه اجلوائز العرشة.
قلت :وما هي؟
قال :التمييز ،والتمحيص ،والتأديب ،والتذكري ،واالفتقار ،واملحدودية ،والسكينة،
والتطهري ،واملعاينة ،والثواب.
نعمة التمييز:
قلت :فام نعمة التمييز؟
اجلن َاة و َاملا يع َل ِم()1ا اُ ِ
ِ
ين
هلل ا الذ َ
قال :هي ما أشار إليه قوله تعاىلَ ﴿:أ ْم َحس ْب ُت ْم َأ ْن تَدْ ُخ ُلوا ْ َ َ َ ْ
ِ
ِ
رتكُ وا َو َاملا
الص ِاب ِر َ
َج َاهدُ وا منْكُ ْم َو َي ْع َل َم ا
ين﴾ (آل عمران ،)142:وقوله تعاىلَ ﴿:أ ْم َحس ْب ُت ْم َأ ْن ُت ْ َ
ِِ ِ
ِِ
اخ ُذوا ِمن د ِ
هلل ا ال ِذين ج َاهدُ وا ِمنْكُ م و َمل يت ِ
هلل َخ ِب ٌري
يج ًة َوا اُ
ون ا اِ
َي ْع َل ِم ا اُ
هلل َوال َر ُسوله َوال ا ُْملؤْ مننيَ َول َ
ْ ُ
ْ َ َْ
َ َ

ِب َام َت ْع َم ُل َ
ون﴾ (التوبة)16:

قلت :فام وجه اإلشارة إىل هذه النعمة؟
قال :اهلل تعاىل يبتيل خلقه بأصناف البالء ليميز املحق من املبطل ،والطيب من اخلبيث.
قلت :فام رس ذلك؟
قال :اهلل تعاىل بحكمته جعل هذه الدار حمال الختبار عباده ،لينزل كل واحد منهم ـ يف
النشأة اآلخرة ـ املحل الذي ينسجم مع طبيعته ،وتربزه أهليته ،فلذلك كانت هذه الدار هي دار

( )1هذه التعبريات وأشباهها يف القرآن الكريم ال تعني عدم علم اهلل باليشء قبل حصوله ،وإنام تعني حتققه الواقعي،
ويشبه هذا ـ كام يذكر الشريازي ـ علم املهندس بكل تفاصيل البناء عند وضعه التصميم .ثم يتحول التصميم اىل بـنـاء عـميل.
واملهندس يقول حني ينفذ تصميمه عىل االرض :اريد ان ارى عمليا ما كان يف علمي نـظـريـا ..وقد فصلنا احلديث عن هذه
الشبهة يف رسالة(:أرسار األقدار)
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التمييز التي يتميز فيها املحسن من املفسد ،والرايض من الساخط(.)1
قلت :ولكن اهلل يعلم بأحوال عباده حمسنهم ومسيئهم ،وراضيهم وساخطهم.
قال :ولكنه لعدله ال يكتفي بعلمه ،بل جيعل من أعامل العباد حجة هلم أو عليهم.
قلت :فام وجه كون التمييز نعمة؟
قال :دخل مجاعة عىل بعض الصاحلني ،وهو يف مارستان قد حبس فيه ،وقد مجع بـني يديه
حجارة ،فقال :من أنتم؟ فقالوا :حمبوك ،فأقبل عليهم يرميهم باحلجارة فتهاربوا فقال :ما بالكم
ادعيتم حمبتي ،إن صدقتم فاصربوا عىل بالئي.
قلت :مل أفهم هذا املثال.
قال :فاسمع آلخر يقربه لك ،فقد قال :كنت نائام عند بعض الصاحلني ،فانبهني فقال ل:
(يا فالن ،رأيت كأين قد وقفت بني يدي اهلل تعاىل فقال ل :خلقت اخللق فكلهم ادعى حمبتي،
وخلقت الدنيا فهرب مني تسعة أعشارهم ،وبقي معي العرش ،وخلقت اجلنة فهرب مني تسعة
اعشار العرش ،وبقي معي عرش العرش ،فسلطت عليهم ذرة من البالء ،فهرب مني تسعة اعشار
عرش العرش ،فقلت للباقني :معي ،ال الدنيا اردتم ،وال اجلنة اخذتم وال من النار هربتم ،فامذا
تريدون ،قالوا :انك تعلم ما نريد ،فقلت هلم :فاين مسلط عليكم من البالء بعدد انفاسكم ما ال
تقوم له اجلبال الروايس اتصربون؟ قالوا :اذا كنت انت املبتيل لنا ،فافعل ما شئت فهؤالء عبادي
حقا)
قلت :ال يزال عقيل كاال دون فهم وجه كون التمييز نعمة.
قال :فقد قال بعض الصاحلني( :الناس ما داموا يف عافية مستورون ،فإذا نزل هبم بالء
صاروا إىل حقائقهم؛ فصار املؤمن إىل إيامنه ،وصار املنافق إىل نفاقه)
ِ ِ
يث ِم َن ال اطيِّ ِ
اخلبِ َ
اخلبِ َ
يث َب ْع َض ُه ع ََىل َب ْعض َف َ ْري ُك َم ُه َمجِيع ًا َفيَ ْج َع َل ُه
جي َع َل ْ َ
( )1وهذا كام ينص عليه قوله تعاىل :ل َيميزَ اهللاُ ْ َ
ب َو َ ْ
ِيف جهنام ُأو َل ِئ َك ُهم ْ ِ
ارس َ
ون﴾ (ألنفال)37:
ُ َ
َ َ َ
اخل ُ
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قلت :فام وجه النعمة يف هذا ،بل إن هذا بالء ..حمض بالء؟
قال :أرأيت لو جاورك يف بيتك األدنى من ال تطيق عرشته ..أترىض بذلك؟
قلت :ال ..بل إين سأرحل عنه..
قال :ولو خرست مالك.
قلت :ولو خرست مال..
قال :مل؟
قلت :طلبا للراحة منه.
قال :فهذا منزل حمدود ..ألمد معدود ..فكيف باملجاورة املستمرة الدائمة التي ال حدود
هلا.
قلت :الكامل ال يرىض صحبة الناقص ،والطيب ال يطيق معارشة اخلبيث.
قال :ولذلك كان التمييز الذي حيصل يف اآلخرة بني األجناس واألنواع نعمة من النعم
العظمى التي يستشعرها املؤمنون ،فال يدخل اجلنة إال الطيبون ،بل إهنم يف نفس اجلنة متميزون
بحسب مراتبهم ودرجاهتم.
قلت :وهلذا يبني القرآن الكريم املواقف املختلفة من أنواع البالء ،ففي موقف اخلوف مثال
خيرب تعاىل عن صنفني من الناس:
األشم أمام كل املخاوف،
أما األول ،وهو الناجح يف االختبار ،فيذكر تعاىل وقوفه كالطود
ّ
ِ
مج ُعوا َلكُ ْم َف ْ
اخ َش ْو ُه ْم َفزَ ا َد ُه ْم ِإ َيامن ًا َو َقا ُلوا َح ْس ُبنَا
ااس َقدْ َ َ
ااس ِإ ان الن َ
ين َق َال َهلُ ُم الن ُ
قال تعاىل ﴿:ا الذ َ
هلل َو ِن ْع َم ا ْل َو ِك ُيل﴾ (آل عمران)173:
ا اُ
ِ
ين ِيف
رتى ا الذ َ
وأما غريهم من اجلبناء الساقطني يف االختبار فقد قال تعاىل يف شأهنمَ ﴿:ف َ َ
ُق ُل ِ ِ
ون ِف ِيه ْم َي ُقو ُل َ
وهب ْم َم َر ٌض ُي َس ِارعُ َ
ون ن َْخ َشى َأ ْن ُت ِصي َبنَا َد ِائ َر ٌة﴾ (املائدة)52:

وقد أخرب تعاىل عن الناجحني يف االختبار بأنه من املنعم عليهم ،قال تعاىلَ ﴿:ق َال رج ِ
الن
َ ُ
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ِ ِ
اب َف ِإ َذا َد َخ ْل ُت ُمو ُه َف ِإناكُ ْم غَ الِ ُب َ
ين َخيَا ُف َ
ون َو َ
هلل
عَىل ا اِ
ون َأ ْن َع َم ا اُ
هلل عَ َل ِيه َام ا ْد ُخ ُلوا عَ َل ْي ِه ُم ا ْل َب َ
م َن ا الذ َ
ِِ
وسى
َفت ََوكا ُلوا ِإ ْن كُ ْن ُت ْم ُمؤْ مننيَ ﴾ (املائدة ،)23:وهذا يف مقابلة الساقطني اجلبناء الذين قالواَ ﴿:يا ُم َ
ِإ ان ِفيها َقوم ًا جب ِارين و ِإناا َلن نَدْ ُخ َلها حتاى َخيْرجوا ِمنْها َف ِإ ْن َخيْرجوا ِمنْها َف ِإناا د ِ
اخ ُل َ
ون﴾
َ
َ
ُ ُ
َ
ُ ُ
َ َ
ْ
َ ْ َا َ َ
ِ
ب َأن َْت َو َر ُّب َك
وسى ِإناا َل ْن نَدْ ُخ َل َها َأ َبد ًا َما َدا ُموا ف َيها َفا ْذ َه ْ
(املائدة ،)22:وقالوا بكل تبجحَ ﴿:يا ُم َ
َف َق ِاتال ِإناا َه ُاهنَا َق ِ
اعدُ َ
ون﴾ (املائدة)24:
وهكذا يف كل املواقف ،نجد املؤمنني الصادقني الناجحني فيام أنعم به عليهم من البالء،
ونجد الراسبني الساقطني يف االمتحان الذين قال تعاىل يف شأهنمَ ﴿:و ِم َن الن ِ
هلل عَ َىل
ااس َم ْن َي ْع ُبدُ ا اَ
ِ ِ
ِ
ِ
رس الدُّ ْن َيا َو ْاآل ِخ َر َة َذلِ َك ُه َو
َح ْرف َف ِإ ْن َأ َصا َب ُه َخ ْ ٌري ا ْط َم َأ ان ِبه َو ِإ ْن َأ َصا َب ْت ُه ف ْتن ٌَة ان َْق َل َ
ب عَ َىل َو ْج ِهه َخ َ
رس ُ
ان ا ُْمل ِبنيُ ﴾ (احلج)11:
ُْ
اخل ْ َ
فهذا اخلارس ال يعبد اهلل يف احلقيقة وإنام يعبد أهواءه التي قد تتفق أحيانا مع ما يأمر به اهلل،
فيتوهم اخللق أنه يعبد اهلل ،فلذلك يبتىل بام يظهر حقيقته ،ويكشف عن رسيرته.
نعمة التمحيص:
قلت :فام نعمة التمحيص؟
ِ
قال :هي التي أشار إليها قوله تعاىل ﴿:ولِيمحص ا اُ ِ
ين﴾ (آل
ين آ َم ُنوا َو َي ْم َح َق ا ْلكَاف ِر َ
هلل ا الذ َ
َ ُ َ ِّ َ
عمران ،)141:فقد أخرب تعاىل أن العلة يف البالء الذي حصل للمؤمنني هو متحيصهم ،كام أن
علة البالء احلال بغريهم هو حمقهم.
قلت :فام التمحيص()1؟
قال :هو التنقية والتطهري والتمييز لتظهر أهلية كل واحد منهم ما يستحقه من جزاء.
( )1املحص :يف اللغة التنقية ،واملحق يف اللغة النقصان ،وقال املفضل :هو أن يذهب اليشء كله حتى ال يرى منه يشء،
ومنه قوله تعاىل :يمحق اهلل الربا(البقرة )276 :أي يستأصله.
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قلت :فام يظهر تلك األهلية؟
قال :ال تربز األهلية إال بأسياف البالء ،ورياح الفتن ،وأنواع التمحيص ،فالدعاوى
سهلة ،ولكن الصعب إثباهتا ،ولذلك رد اهلل تعاىل عىل من حسبوا األمر سهال ،تكفي فيه جمرد
ِ
ِ
ِ
ين َخ َل ْوا ِم ْن َق ْب ِلكُ ْم َم است ُْه ُم
اجلن َاة َو َاملا َي ْأتكُ ْم َم َث ُل ا الذ َ
الدعاوى ،فقال تعاىلَ ﴿:أ ْم َحس ْب ُت ْم َأ ْن تَدْ ُخ ُلوا ْ َ
ِ
ين آ َم ُنوا َم َع ُه َمتَى ن َْرص ا اِ ِ
الر ُس ُ
الرضا ُء َوزُ ْل ِز ُلوا َحتاى َي ُق َ
هلل
َرص ا اِ
ول َوا الذ َ
ول ا
هلل َأال إ ان ن ْ َ
ُ
ا ْل َب ْأ َسا ُء َو ا ا
يب﴾ (البقرة)214:
َق ِر ٌ
قلت :ولكن هذه اآلية نزلت يف حمل خاص.
قال :ولكنها يف حقيقتها تفرس سنة اهلل يف متحيص عباده ليربز كل شخص ما يف صدره
هلل َما ِيف ُصدُ ِ
وركُ ْم
من تسليم أو اعرتاض ،أو عبودية أو ربوبية ،كام قال تعاىلَ ﴿:ولِ َي ْبتِ ََيل ا اُ
ِ
ِ
وبكُ م َوا اُ ِ
الصدُ ِ
ور﴾ (آل عمران)154:
يم ِب َذات ُّ
َول ُي َم ِّح َ
هلل عَ ل ٌ
ص َما ِيف ُق ُل ِ ْ
فالقلب كاملجتمع كالمها حيتاج إىل أنواع البالء واملحن والفتن التي متيز الطيب عن
اخلبيث ،والطاهر من النجس.
سمعت صوتا كأين أعرفه ،قلت :ما هذا الصوت يا معلم؟
قال :هذا صوت سيد.
قلت :أهو طبيب من أطباء هذا املستشفى؟
قال :كل األولياء أطباء هبذا املستشفى.
قلت :فام الذي جعله يتكلم اآلن؟
قال :سمع قراءتنا لآلية ،فأراد أن يتحدث عنها ،فأصخ سمعك إليه.
قال سيد :التمحيص درجة بعد الفرز والتمييز ..التمحيص عملية تتم يف داخل النفس،
ويف مكنون الضمري ..إهنا عملية كشف ملكنونات الشخصية ،وتسليط الضوء عىل هذه
املكنونات ،متهيدا إلخراج الدخل والدغل واألوشاب ،وتركها نقية واضحة مستقرة عىل احلق،
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بال غبش وال ضباب.
قلت :فام احلاجة إليه؟
قال :كثريا ما جيهل اإلنسان نفسه ،وخمابئها ودروهبا ومنحنياهتا .وكثريا ما جيهل حقيقة
ضعفها وقوهتا ،وحقيقة ما استكن فيها من رواسب ،ال تظهر إال بمثري !
ويف هذا التمحيص الذي يتواله اهلل  -سبحانه  -بمداولة األيام بني الناس بني الشدة
والرخاء ،يعلم املؤمنون من أنفسهم ما مل يكونوا يعلمونه قبل هذا املحك املرير:حمك األحداث
والتجارب واملواقف العملية الواقعية.
فقد يظن اإلنسان يف نفسه القدرة والشجاعة والتجرد واخلالص من الشح واحلرص..
ثم إذا هو يكشف  -عىل ضوء التجربة العملية ،ويف مواجهة األحداث الواقعية  -إن يف نفسه
عقابيل مل متحص ،وأنه مل يتهيأ ملثل هذا املستوى من الضغوط ! ومن اخلري أن يعلم هذا من نفسه،
ليعاود املحاولة يف سبكها من جديد(.)1
قلت :أهلذا كان األمل عالجا مشخصا لألدواء؟
قال :أجل ..وهو يف ذلك كتلك املحاليل الكاشفة التي متيز أنواع العنارص ،ليتبني األصيل
من الدخيل ،وتتميز الصحة عن املرض.
قلت :فام وجه كونه نعمة؟
قال :ال يمكن العالج إال بالتشخيص ،فمن السهل ادعاء الصرب ،ومن الصعب التحقق
به ،فلذلك كان التمحيص مقدمة للتأديب.
نعمة التأديب:
قلت :فام نعمة التأديب؟
قال :هي التي أشار إليها قوله تعاىل ﴿:و َذا الن ِ
ُّون ِإ ْذ َذ َهب مغ ِ
َاضب ًا َف َظ ان َأ ْن َل ْن ن َْق ِد َر عَ َل ْي ِه
َ
َ ُ
( )1يف ظالل القرآن.482/1 :
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َفنَادى ِيف ال ُّظ ُلام ِ
ْت ُس ْب َحان ََك ِإ ِّين كُ ن ُْت ِم َن ال اظاملِنيَ ﴾ (االنبياء)87:
ت َأ ْن ال ِإ َل َه ِإ اال َأن َ
َ
َ
قلت :فام وجه اإلشارة فيها؟
قال :لقد جعل اهلل البالء الذي حل بيونس  مؤدبا له ،وزاجرا عام وقع فيه.
قلت :فيمكن هلذا االستشهاد بام وقع آلدم  من أكله من الشجرة بعد أن هني عنها.
قال :أجل ..فقد ابتيل ليؤدب أمام أوامر ربه ،وليعرف مدى عداوة الشيطان له ،فكان
الشجر َة بدَ ْت َهلام سو ُآهتام و َط ِف َقا َخي ِْص َف ِ
ان
َُ َ ْ ُ َ َ
ظاهر بالئه نقمة ،وباطنه رمحة ،قال تعاىلَ ﴿:ف َل اام َذا َقا ا َ َ َ
عَ َلي ِهام ِمن ور ِق ْ ِ
الش ْي َط َ
الش َج َر ِة َو َأ ُق ْل َلكُ َام ِإ ان ا
عَن ِت ْلكُ َام ا
ان َلكُ َام عَدُ ٌّو
امها َر ُّ ُهب َام َأ َملْ َأ ْ َهنكُ َام ْ
اجلناة َونَا َد ُ َ
َ
ْ َ ْ ََ
ُم ِبنيٌ ﴾ (ألعراف)22:
قلت :ولكنه ـ مع ذلك ـ ولألسف ـ خرج من اجلنة.
قال :من أكرب نعم اهلل عىل آدم  أنه خرج من اجلنة.
قلت :ما هذا ـ يا معلم ـ أكانت اجلنة نارا حتى يكون خروجه منها نعمة؟
قال :مل تكن نارا ،ولكن سكونه إليها هو النار ..لقد انقلب آدم  بعد خروجه من اجلنة
شخصا آخر.
قلت :كيف ..فآدم الذي دخل اجلنة ،هو آدم الذي خرج منها.
قال :ولكنه ـ عندما خرج منها بأسياف البالء ـ حتقق فيه ما أريد منه من منصب اخلالفة
العظيم الذي خلق له.
قلت :لقد ذكرتني بكالم لبعضهم عىل لسان احلرضة اإلهلية يقول فيه خماطبا آدم ( :يا
آدم ال جتزع من قول لكْ ﴿:اه ِب ُطوا َب ْع ُضكُ ْم لِ َب ْعض عَ دُ ٌّو ﴾ (ألعراف ،)24:فلك ولصالح
ذريتك خلقتها ..يا آدم كنت تدخل عيل دخول امللوك عىل امللوك ،واليوم تدخل عيل دخول العبيد
َكْر ُهوا َش ْيئ ًا َو ُه َو َخ ْ ٌري َلكُ م﴾
عَسى َأ ْن ت َ
عىل امللوك ..يا آدم ال جتزع من قول لكَ ﴿:و َ
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(البقرة)1( ))216:

قال :وهلذا ورد يف النصوص اإلخبار بابتالء اهلل لعباده بسبب الذنوب التي يقعون فيها،
وهو ابتالء يشبه متاما تقريع املعلم لتلميذه رادعا له ومؤديا ،وقد قال تعاىلَ ﴿:و َما َأ َصا َبكُ ْم ِم ْن
ِ
ِ
ِ
تبني بوضوح أن
كَس َب ْت َأ ْيديكُ ْم َو َي ْع ُفو ْ
عَن كَثري﴾ (الشورى ،)30:فاآلية الكريمة ّ
ُمصي َبة َف ِب َام َ
املصائب التي تصيب اإلنسان هي نوع من التحذير والعقاب اإلهلي إال ما كان من البالء املتعلق
باملقربني من األنبياء والصديقني ،فله نواح أخرى غري هذا.
قلت :لقد روي أنه ملا نزلت هذه اآلية قال النبي ( :ما من اختالج عرق وال خدش
عود وال نكبة حجر إال بذنب وملا يعفو اهلل عنه أكثر)()2

قلت :فام وجه كون التأديب نعمة؟
قال :لقد كانت مالحظة الصديقني هلذا سبب رسور عظيم ،فقد حلظوا عناية اهلل هبم
وتأديبه هلم ،وغابوا هبام عن أمل األنني الذي حل هبم.
وهلذا قال عىل بن أيب طالب( :أال أخربكم بأفضل آية يف كتاب اهلل حدثنا هبا النبي ﴿:
وما َأصابكُ م ِمن م ِصيبة َف ِبام كَسب ْت َأي ِديكُ م ويع ُفو عَن ِ
كَثري﴾ (الشورى ،)30:ثم قال( :يا عيل ما
ْ
َ َ َ َ ْ ْ ُ َ َ ََ ْ ْ ََْ
أصابكم من مرض أوعقوبة أوبالء يف الدنيا فبام كسبت أيديكم ،واهلل أكرم من أن يثني عليكم
العقوبة يف اآلخرة وما عفا عنه يف الدنيا فاهلل أحلم من أن يعاقب به بعد عفوه)()3

قلت :إين أرى البالء ال ينزل عىل األفراد فقط ،بل هو يعدوها إىل املجتمعات ،فهل هو
من التأديب؟
قال :أجل ..فإن اهلل برمحته ولطفه وحكمته يرسل تنبيهاته للمجتمعات حتى تعود إىل رهبا

( )1الفوائد.35:
( )2ابن عساكر.
( )3أخرجه ابن أيب حاتم موقوف ًا ،ورواه مرفوع ًا من وجه آخر.
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كَس َب ْت َأ ْي ِدي
رب َوا ْل َب ْح ِر ِب َام َ
وتتأدب بني يديه ،ويشري إىل هذا املعنى قوله تعاىلَ ﴿:ظ َه َر ا ْل َف َسا ُد ِيف ا ْل َ ِّ
ااس لِي ِذ َيقهم بع َض ا ال ِذي ِ
عَم ُلوا َل َع ال ُه ْم َي ْر ِج ُع َ
ون﴾ (الروم ،)41:وهذا يدل عىل كون هذا سنة
الن ِ ُ ُ ْ َ ْ
اجتامعية.
ويف قوله تعاىلَ ﴿:ل َع ال ُه ْم َي ْر ِج ُع َ
ون ﴾ تنبيه إىل أن العلة يف ذلك ليس االنتقام وإنام التأديب،
هلل َش ِ
كَر ُت ْم َوآ َم ْن ُت ْم َو َ
اكر ًا عَ ِلي ًام﴾ (النساء)147:
كَان ا اُ
فامَ ﴿:ما َي ْف َع ُل ا اُ
هلل ِب َع َذ ِابكُ ْم ِإ ْن َش ْ
هلل َملْ َي ُك ُمغ َِّري ًا ِن ْع َم ًة َأ ْن َع َم َها َ
َريوا َما
ويشري إىل هذا قوله تعاىلَ ﴿:ذلِ َك ِب َأ ان ا اَ
عَىل َق ْوم َحتاى ُيغ ِّ ُ
ِ
هلل س ِم ٌ ِ
َريوا
يم﴾ (ألنفال ،)53:وقوله تعاىلِ ﴿:إ ان ا اَ
يع عَ ل ٌ
ِب َأ ْن ُفس ِه ْم َو َأ ان ا اَ َ
َري َما ِب َق ْوم َحتاى ُيغ ِّ ُ
هلل ال ُيغ ِّ ُ
َما ِب َأ ْن ُف ِس ِه ْم ﴾ (الرعد)11:

قلت :لقد ذكرتني بام يقول أهل األدب يف هذا ،فقد قال بعضهم( :املحن آداب اهلل عز
وجل خللقه ،وتأديب اهلل بفتح القلوب ،واألسامع ،واألبصار)
وكتب آخر إىل صديق له يف حمنة حلقته( :إن اهلل تعاىل ليمتحن العبد ،ليكثر التواضع له،
واالستعانة به ،وجيدد الشكر عىل ما يوليه من كفايته ،ويأخذ بيده يف شدته ،لن دوام النعم
والعافية ،يبطران اإلنسان ،حتى يعجب بنفسه ،ويعدل عن ذكر ربه ،وقد قال الشاعر:
هلل عبد ًا ليس يذكره
ال يرتك ا ّ

ممن يؤ ّدبه أو من يؤنّبه

أو نعمة تقتيض شكر ًا يدوم له أو نقمة حني ينسى الشكر تنكبه
قال :فالبالء مدرسة من مدارس اهلل لتأديب عباده ..أال تدربون جنودكم باجلوع
والعطش؟
قلت :بىل ..بل ال يصح أن حيمل جندي اسم اجلندية إال إذا جاع وعطش ونزلت به كل
املصائب.
قال :مل؟
قلت :ليتمرن ،ومتتلئ نفسه صربا ،وقلبه شجاعة.
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قال :فكذلك رمحة اهلل اقتضت أن يذيقكم بعض البالء ليرتبى يف نفوسكم ما يعجز الرتف
عىل تربيته.
نعمة التذكري:
قلت :فام نعمة التذكري؟
قال :هي التي أشار إليها قوله تعاىلَ ﴿:أو َمل ُنعمركُ م ما يت ََذ ِ ِ
كار َو َجا َءكُ ُم الن ِاذ ُير﴾
كار فيه َم ْن ت ََذ َ
َ ْ َ ِّ ْ ْ َ َ ُ
(فاطر ،)37:فمن األقوال يف تفسريها أن املراد بالنذر األمراض(.)1
قلت :لقد ورد يف هذا حديث ال أدري مدى صحته ،هو( :احلمى رائد املوت ،وسجن
اهلل يف األرض)()2

قال :وقد ورد يف اآلثار ما يدل عىل هذا املعنى أيضا ،فقد روي أن بعض األنبياء ـ عليهم
الصالة والسالم ـ قال مللك املوت  :أمالك رسول تقدمه بني يديك ليكون الناس عىل حذر
منك؟ قال :نعم ،ل واهلل رسل كثرية من اإلعالل واألمراض والشيب واهلموم وتغري السمع
والبرص ،فإذا مل يتذكر من نزل به ومل يتب ،فإذا قبضته ناديته :أمل أقدم إليك رسو ً
ال بعد رسول
ونذير ًا بعد نذير؟ فأنا الرسول الذي ليس بعدي رسول ،وأنا النذير الذي ليس بعدي نذير ،فام من

( )1ومن األقوال يف تفسري اآلية :أن النذير هو القرآن ،وقيل الرسول؛ وقال ابن عباس :هو الشيب ،وقيل :النذير
احلمى ،وقيل :موت األهل واألقارب ،وقيل :كامل العقل.
وكل هذه األقوال صحيحة ،وال تعارض بينها ،فالشيب نذير ،ألنه يأيت يف سن االكتهال ،قال الشاعر:
رأيت الشيب من نذر املنايا

لصاحبه وحسبك من نذير

وأما موت األهل واألقارب واألصحاب واإلخوان فإنذار بالرحيل يف كل وقت وأوان ،قال الشاعر:
وأراك حتملهم ولست تردهم

فكأنني بك قد محلت فلم ترد

وأما كامل العقل فبه تعرف حقائق األمور ،فالعاقل يعمل آلخرته ويرغب فيام عند ربه؛ فهو نذير.
ون لِلن ِ
وأما حممد  فبعثه اهلل بشريا ونذيرا إىل عباده قطعا حلججهم؛ قال اهلل تعاىل :لِئ اَال َي ُك َ
الر ُس ِل
ااس ع ََىل اهللاِ ُح اج ٌة َب ْعدَ ُّ
(النساء165:انظر :القرطبي.354/14 :
( )2ابن السني وأبو نعيم يف الطب.
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يوم تطلع فيه شمس وال تغرب إال وملك املوت ينادي :يا أبناء األربعني ،هذا وقت أخذ الزاد،
أذهانكم حارضة وأعضاؤكم قوية شداد .يا أبناء اخلمسني قد دنا وقت األخذ واحلصاد ،با أبناء
كار ِف ِيه َم ْن
الستني نسيتم العقاب وغفلتم عن رد اجلواب فام لكم من نصريَ ﴿:أ َو َملْ ُن َع ِّم ْركُ ْم َما َيت ََذ ُ
جاءكُ م الن ِاذير﴾ (فاطر)1())37:
ُ
كار َو َ َ ُ
ت ََذ َ
قلت :فام وجه كون التذكري هبذا نعمة؟
قال :إذا علم املؤمن بقرب أجله سارع إىل املبادرة ،قبل أن يفوت األوان ..وليس ذلك
فقط ،بل إن البالء يف صوره املؤملة جيعل صاحبه يقلع عام هو فيه من الغي ،فال يلقى اهلل وهو يف
سكرات غيه.
قلت :لقد ذكرتني ببديع الزمان حني قال..
ضحك ،وقال مقاطعا ل :ال حتتاج ألن تذكره ،فهو طبيب بصري من أطباء هذا املستشفى،
فأصخ بصريتك لتسمع إليه.
قال بديع الزمان :ثم إن الشيخوخة واملرض والبالء ،وما حيدث من وفيات هنا وهناك،
تق ّطر ذلك األمل املرير إىل نفس كل إنسان ،و ُتنذره دوم ًا بمصريه املحتوم ،فال جرم أن أولئك
جحيم معنوي ،يعذهبم بلظاه حتى لو
الضالني وأرباب السفاهة واملجون سيتأجج يف قلوهبم
ٌ
متتعوا بمباهج الدنيا ولذائذها ،بيد أن الغفلة وحدها هي التي حتول دون استشعارهم ذلك
العذاب األليم(.)2
قلت :اهلل ! ..ما أدق بصريته ! وما أحد نظره !
قال :أصخ سمعك وال تقاطعه.
أصخت سمعي ،فإذا به يقول ،وكأنه خياطب مريضا متأملا يذكره بالكنوز املخبأة يف طيات
( )1ذكره ابن اجلوزي يف كتاب(:روضة املشتاق والطريق إىل امللك اخلالق)
( )2الكلمة الثالثة عرشة  -ص158 :
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املرض :أهيا املسكني الشاكي من املرض! إن املرض يغدو كنز ًا عظي ًام لبعض الناس ،وهدية إهلية
ثمينة هلم ..وباستطاعة كل مريض أن يتصور مرضه من هذا النوع ،حيث أن احلكمة اإلهلية
األجل جمهو ً
ُ
ال وقته ،إنقاذ ًا للنسان من اليأس املطلق أو من الغفلة املطلقة،
اقتضت أن يكون
وإبقاء ًا له بني اخلوف والرجاء ،حفظ ًا لدنياه وآخرته من السقوط يف هاوية اخلرسان ..أي أن
األجل متوقع جميئه كل حني ،فإن متكّن من اإلنسان وهو سادر يف غفلته يكّبده خسائر فادحة يف
حياته األخروية األبدية .فاملرض يبدد تلك الغفلة ويشتتها ،وبالتال يذكّر باآلخرة ويستحرض
املوت يف الذهن فيتأهب له .بل حيدث أن ير ّبحه ربح ًا عظي ًام ،فيفوز خالل عرشين يوم ًا بام قد
يستعيص استحصاله خالل عرشين سنة كاملة(.)1
قلت :يا بديع الزمان ..يا من تنور هذا املستشفى ببصريته ..أخربين بمثال عىل ذلك تثبت
به قلبي ..فقد عهدتك صاحب أمثلة.
كنت ُ
أحلظ
قال :كان هناك َفتَيان  -يرمحهام اهلل  ،-ورغم كوهنام ُأميني من بني طاليب ،فقد ُ
بإعجاب موق َعهام يف الصف األول يف الوفاء والصدق ويف خدمة االيامن ،فلم أدرك حكمة ذلك
يف حينها ،ولكن بعد وفاهتام علمت اهنام كانا يعانيان من دائني عضالني ،وبإرشاد من ذلك املرض
أصبحا عىل تـقوى عظيمة يسعيان يف خدمة راقية ،ويف وضع نافع آلخرهتام ،عىل خالف سائر
الشباب الغافلني الساهني حتى عـن فرائضهـم ،فنسأل اهلل أن تـكون سنتا املرض واملعاناة اللتان
قضيـامها يف احلياة الدنيا قد حتولتا اىل ماليني السنني من سعادة احلياة االبدية (.)2
ثم سكت برهة ،وقال :ومال أذهب إىل أصحايب ..سأحدثك عن نفيس( ..حينام وطأت
قدماي عتبة الشيخوخة ،كانت صحتي اجلسدية التي ترخي عنان الغفلة ومتدّ ها قد اعت ّلت أيض ًا
عيل ،وما زاال يكيالن عىل رأيس الرضبات تلو
فاتفقت الشيخوخة واملرض مع ًا عىل شن اهلجوم ّ
( )1اللمعة اخلامسة والعرشون ،326 :بترصف.
( )2اللمعة اخلامسة والعرشون.326 :
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الرضبات حتى أذهبا نوم الغفلة عنّي .ومل يكن ل ثمة ما يربطني بالدنيا من مال وبنني وما شاهبهام،
فاستغثت صائح ًا
فوجدت أن عصارة عمري الذي أضعته بغفلة الشباب ،إنام هي آثام وذنوب،
ُ
مثلام صاح نيازي املرصي:
ذهب ال ُعمر هبا ًء ،لـم أفز فيه بيشء
كن
ولقد جئت أسري الدرب ،ل ْ
وبقيت
كب بعيد ًا
ْ
الر ُ
رحل ّ
وبكيت
ذلك النائي الغريب
ْ
مهت وحدي تائه ًا أطوي الطريق
ُ
وبعيني ينابيع الدموع
ّ
وبصدري حرقة الشوق
حار عقيل)1()!..

نعمة االفتقار:
قلت :فام نعمة االفتقار؟
كَال ِإ ان ْ ِ
األن َْس َ
قال :هي التي أشار إليها قوله تعاىل ﴿:ا
ان َل َي ْطغَى َأ ْن َرآ ُه ْاس َت ْغنَى﴾ (العلق6:
ـ )7
قلت :لقد أخرب تعاىل بأن رؤية اإلنسان لغناه ،جتعله طاغية ظاملا متعديا حلدوده.
قال :ولذلك يكون االفتقار ،وكل ما يؤدي إليه نعمة من النعم ختلص اإلنسان من
الطغيان ،وتعيده إىل وضعه الطبيعي.
قلت :هذا تشري إليه آيات كثرية ،فاهلل تعاىل يقول ،وهو يبني سنة اجتامعية ال تكاد تتخلف:
ض و َل ِكن ينَزِّ ُل ِب َقدَ ر ما ي َشاء ِإ انه ِب ِعب ِ
هلل الرزْ َق لِ ِعب ِ
اد ِه َل َبغ َْوا ِيف ْ َ
اد ِه َخ ِب ٌري َب ِص ٌري﴾
َ َ ُ ُ َ
األ ْر ِ َ ْ ُ
َ
﴿ َو َل ْو َب َس َط ا اُ ِّ
( )1اللمعة السادسة والعرشون.345 :
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(الشورى)27:
قال :هذه حقيقة ال تدل عليها النصوص فقط ،بل يدل عليها الواقع ..واقع كل الناس،
فهم إن عاشوا الرتف نسوا اخلالق واملخلوق ..وظلموا وبغوا.
قلت :لقد قد ذكر الفخر الرازي علة لكون التوسع موجبا للطغيان ،فقال( :اإلنسان
متكرب بالطبع ،فإذا وجد الغنى والقدرة عاد إىل مقتىض خلقته األصلية وهو التكرب ،وإذا وقع يف
شدة وبلية ومكروه انكرس فعاد إىل الطاعة والتواضع)()1

قال :هذا صحيح ،وهلذا كان من العقوبة التي تنزل عىل عباد اهلل الغافلني أن تفتح عليهم
ِ
اب كُ ِّل
كِّروا ِبه َفت َْحنَا عَ َل ْي ِه ْم َأ ْب َو َ
زهرة الدنيا ،ويفاض عليهم نعيمها ،قال تعاىلَ ﴿:ف َل اام ن َُسوا َما ُذ ُ
َاه ْم َب ْغت ًَة َف ِإ َذا ُه ْم ُم ْب ِل ُس َ
ون﴾ (األنعام)44:
يشء َحتاى ِإ َذا َف ِر ُحوا ِب َام ُأو ُتوا َأ َخ ْذن ُ
َ ْ
ويروى يف هذا عن رسول اهلل  أنه قال( :إذا رأيتم اهلل تعاىل يعطي العباد ما يشاءون عىل
كِّروا ِب ِه َفت َْحنَا عَ َل ْي ِه ْم
معاصيهم فإنام ذلك استدراج منه هلم) ،ثم تال قوله تعاىلَ ﴿:ف َل اام ن َُسوا َما ُذ ُ
ون﴾ (األنعام)2())44:
َاه ْم َب ْغت ًَة َف ِإ َذا ُه ْم ُم ْب ِل ُس َ
يشء َحتاى ِإ َذا َف ِر ُحوا ِب َام ُأو ُتوا َأ َخ ْذن ُ
َأ ْب َو َ
اب كُ ِّل َ ْ
قلت :فقد قيل :إن السبب الذي محل فرعون عىل قولهَ ﴿ :أنَا َر ُّبكُ ْم ْ َ
األعْ َىل﴾
(النازعات )24:طول العافية والغنى ،فإنه لبث أربعامئة سنة مل يتصدع رأسه ،ومل يرضب عليه
عرق.
قال :لو أخذته الشقيقة ساعة واحدة لشغله ذلك عن دعوى الربوبية.
قلت :أهلذا ال ينزل اهلل تعاىل فرجه ابتداء يف أكثر األحوال؟
قال :أجل ..وهذا من رمحة اهلل بعباده ..ألن ما يأتيهم قبل الفرج من فضله الذي مل يلتفتوا
إليه أعظم من الفرج نفسه.
( )1التفسري الكبري.
( )2ابن أيب حاتم.
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قلت :هو يرتكهم حتى يستشعروا فقرهم وحاجتهم اهلل.
قال :وحينذاك يفيض عليهم عطاؤه وغيثه.
ِ
ِ
ِ
مح َت ُه
ْرش َر ْ َ
قلت :لقد ذكر تعاىل ذلك ،فقالَ ﴿:و ُه َو ا الذي ُينَزِّ ُل ا ْل َغ ْي َث م ْن َب ْعد َما َق َن ُطوا َو َين ُ ُ
احل ِميدُ ﴾ (الشورى ،)28:وقالَ ﴿:و ِإ ْن كَا ُنوا ِم ْن َق ْب ِل َأ ْن ُينَزا َل عَ َل ْي ِه ْم ِم ْن َق ْب ِل ِه َُمل ْب ِل ِسنيَ ﴾
َو ُه َو ا ْل َو ِ ُّل ْ َ
(الروم ،)49:وقالَ ﴿:فا ْن ُظر ِإ َىل آ َث ِار ر ْمح ِ
ف ُ ْحي ِيي ْ َ
األ ْر َض َب ْعدَ َم ْو ِ َهتا ِإ ان َذلِ َك َُمل ْح ِيي ا َْمل ْوتَى
هلل كَ ْي َ
َت ا اِ
َ
ْ
يشء َق ِد ٌير﴾ (الروم)50:
َو ُه َو عَ َىل كُ ِّل َ ْ
قال :وهلذا ،فإن املتوسمني من عباد اهلل يستدلون بوجود الفاقات عىل قرب الصدقات،
ألن الفاقة حتقق صاحبها باالفتقار ،واالفتقار يؤهل صاحبه للفضل.
قلت :فالفاقات إذن رسائل رمحة؟
قال :هذا ما يفهمه العارفون منها ،فهم يعتربون أفعال اهلل تعاىل فيهم ويف غريهم رسائل
رمحة ومودة ..وال يفهمون من تلك األنات والباليا إال أهنا حروف من اهلل تشهدهم وجود
فاقتهم ،وتشعرهم بحقيقتهم ،لتشغلهم باهلل عن أنفسهم.
قلت :لقد أشار ابن عطاء اهلل إىل هذا فقال( :خري أوقاتك وقت تشهد فيه وجود فاقتك،
وترد فيه إىل وجود ِذلتك)
وأشار إىل هذا املعنى يف احلكمة األخرى بقوله( :فاقتك لك ذاتية ،وورود األسباب
مذكرات لك بام خفي عليك منها ،والفاقة الذاتية ال ترفعها العوارض)
قال :نعم ،فإنه إذا علم العبد أن العدم سابق عىل وجوده ،وأن وجوده مفتقر إىل املدد يف
كل وقت ،وإال تالشى وانعدم ،علم أن فاقته ذاتية ،وأن االضطرار الزم لوجوده ،وأن ورود
العلل املختلفة من الفقر واملرض مذكرات له بام خفي عليك من الفاقة الذاتية ،فإن غالب الناس
يغفلون عن الفاقة الذاتية إذا دامت عليهم صحة أبداهنم وكثرة أمواهلم.
قلت :لقد حتدث بديع الزمان عام حيدثه البالء من أنواع الفاقة والعجز ،والتي تقرب املبتىل
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إىل ربه.
قال :فأصخ سمع بصريتك إليه ..أال تعلم أنه من أطباء هذا املستشفى؟
سمعت صوته ،وهو يقول :إن الباليا والرض واألمراض تـجعل صاحبها يشعر بعجزه
وضعفه ،فيلتجىء إىل ربه الرحيم ،ويتوجه اليه ويلوذ به ،فيؤدي هبذا عبادة خالصة ،هذه العبادة
خالصة زكية ال يدخل فيها الرياء قط ،فإذا ما جتمل املصاب بالصرب وفكّر يف ثواب رضه عند اهلل
وجـميل أجره عنده ،وشكر ربه عليها ،تـحولت عندئذ كل ساعة من ساعات عمره كأهنا يوم من
العبادة ،فيغدو عمره القصري جد ًا مديد ًا طويالً ،بل تتـحول  -عند بعضهم  -كل دقيقة من دقائق
عمره بـمثابة يوم من العبادة.
قلت :فالبالء إذن ـ يا بديع الزمان ـ مسجد من مساجد العبودية وحمراب من حماريبها؟
قال :ليس هذا فقط ،بل هناك حكم أجل يربزها فقر اإلنسان ،هلا عالقة بالعرفان.
قلت :أفقر اإلنسان يعرفه باهلل؟
قال :بل يوصله إليه.
قلت :كيف ذلك؟
قال( :ان اهلل سبحانه قد أدرج يف االنسان عجز ًا ال حد له ،وفقر ًا الهناية له ،إظهار ًا لقدرته
الـمطلقة وإبراز ًا لرمحته الواسعة .وقد خلقه عىل صورة معينة بـحيث يتأمل بام ال حيىص من اجلهات،
كام أنه يتلذذ بام ال يعد من اجلهات ،إظهار ًا للنقوش الكثرية ألسامئه احلسنى .فابدعه سبـحانه عىل
صورة ماكنة عجيبة تـحوي مئات اآلالت والدواليب ،لكل منها آالمها ولذائذها ومهمتها
وثواهبا وجزاؤها ،فكأن االسامء اإللـهية املتجلية يف العامل الذي هو إنسان كبري تتجىل أكثرها أيض ًا
يف هذا االنسان الذي هو عامل أصغر ،وكام أن ما فيه من أمور نافعة  -كالصحة والعافية واللذائذ
وغريها  -تدفعه اىل الشكر وتسوق تلك الـامكنة اىل القيام بوظائفها من عدة جهات ،حتى يغدو
االنسان كأنه ماكنة شكر .كذلك االمر يف املصائب واألمراض واآلالم وسائر املؤثرات املهيجة
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فتفجر
واملحركة ،تسوق الدواليب األخرى لتلك املاكنة اىل العمل واحلركة وتثريها من مكمنها ّ
َ
االنسان
الـمصائب
كنوز العجز والضعف والفقر الـمندرجة يف الـامهية االنسانية .فال تـمنـح
ُ
االلتـجاء اىل البارىء بلسان واحد ،بل تـجعلـه يلتـجىء اليه ويستغيثه بلسان كل عضو من
أعضائه)()1

قلت :هذه نعم جليلة ينبتها غرس البالء ،املضمخ بعطر االفتقار.
قال :ليس هذا فقط بل إنه يلقن املريض أهم عرى احلياة االجتامعية ..فهو ال يربطه باهلل
فقط ،بل يربطه باملجتمع أيضا.
قلت :كيف ذلك؟
قال :ألنه ينقذ االنسان من االستغناء عن اآلخرين ،ذلك االستغناء الذي يسوق اىل
الوحشة وجيرد االنسان من الرمحة ،فالنفس األمارة الواقعة يف شباك االستغناء  -الناجم عن
الصحة والعافية  -لن تشعر باالحرتام الالئق جتاه العالقات االخوية ،ولن حتس بالرمحة والرأفة
باملبتلني باملصائب واالمراض اجلديرين بالرمحة والعطف ،ولكن متى ما انتاب االنسان املرض
وأدرك مدى عجزه ،ومدى فقره ،حتت ضغوط املرض وآالمه وأثقاله فانه يشعر باالحرتام
ألشقائه املؤمنني الالئقني باالحرتام الذين يقومون برعايته ،أو الذين يأتون لعيادته ،ويشعر كذلك
بالرأفة االنسانية وهي خصلة إسالمية جتاه اهل املصائب والباليا  -قياس ًا عىل نفسه  -فتفيض من
قلبه الرمحة والرأفة بكل معنامها جتاههم ،وتضطرم عنده الشفقة حارة ازاءهم ،واذا استطاع قدّ م
هلم يد العون ،وان مل يقدر عليه رشع بالدعاء هلم ،أو بزيارهتم واالستفسار عن راحتهم وأحواهلم
سنة مرشوعة كاسب ًا ثواهبا العظيم)()2
مؤدي ًا بذلك ً

قلت :هنيئا للفقراء هذه النعم العظيمة التي حيملها فقرهم.
( )1اللمعة الثانية.19 :
( )2اللمعة اخلامسة والعرشون.329 :
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قال املعلم :لقد عرفت عند رحلتك لكنوز الفقراء كيف يطري االفتقار باملؤمن ،فال يقف
به إال عىل باب اهلل تعاىل ،فيتوجه بكل كيانه إىل الرحيم الرمحن ،كام يتوجه الصبي إىل أحضان أمه،
فيكسب بالتجائه من اللذة ما ينسيه إىل كل أمل ،بل يكون ذلك األمل هو طريق األشواك القصري
املحدود الذي أوصله إىل اجلنان املزهرة.
قلت :لكانك تشري بقولك هذا ،وهبذه الرمحة املكسوة بكساء األمل إىل قوله تعاىلَ ﴿:و ِإ اما
وها َف ُق ْل َهلُ ْم َق ْو ً
ال َم ْي ُسور ًا﴾ (االرساء)28:
ُت ْع ِر َض ان عَ ن ُْه ُم ا ْب ِتغَا َء َر ْمحَة ِم ْن َر ِّب َك ت َْر ُج َ
قال :هذا صحيح ،ولذلك كان يف االفتقار الذي ينشئه البالء لذة يشعر هبا العارفون ال
تقل عن لذة شعور الصبي باألمن ،وهو يعود إىل أحضان أمه الدافئة.
قلت :فهذا من معاين قوله تعاىل ﴿:وعَسى َأ ْن تَكْر ُهوا َشيئ ًا و ُهو َخري َلكُ م وعَسى َأ ْن ُ ِ
حت ُّبوا
ْ َ َ ٌْ ْ َ َ
َ
َ َ
هلل َي ْع َل ُم َو َأ ْن ُت ْم ال َت ْع َل ُم َ
ون﴾ (البقرة)216:
رش َلكُ ْم َوا اُ
َش ْيئ ًا َو ُه َو َ ٌّ
قال :أجل ..وكل هذا املستشفى تفسري هلذا القول.
قلت :لقد سمعت بعضهم يعرب عن هذا بسجود القلب؟
قال :أجل ..وقد سئل سهل التسرتي( :أيسجد القلب؟) ،فقال( :نعم ،يسجد سجدة ال
يرفع رأسه منها إىل يوم اللقاء)
قلت :فهذا السجود اخلاشع الدائم الذي يسجده القلب ال يكون إال باالفتقار إىل اهلل.
قال :حيكى يف هذا عن بعض العارفني أنه قال( :دخلت عىل اهلل من أبواب الطاعات كلها،
فام دخلت من باب إال رأيت عليه الزحام ،فلم أمتكن من الدخول حتى جئت باب الذل
واالفتقار ،فإذا هو أقرب باب إليه وأوسعه وال مزاحم فيه وال معوق ،فام هو إال أن وضعت
قدمي يف عتبته ،فإذا هو سبحانه قد أخذ بيدي وأدخلني عليه)()1

قلت :هلذه اآلثار اجلميلة التي حيدثها البالء يف النفس ،ومع اهلل ،ومع املجتمع ،كان احلمد
( )1مدارج السالكني.430/1 :
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هلل والشكر له خيرج من أفواه الصاحلني غضا طريا مشفوعا بالشعور باملنة العتقادهم أن اهلل ما
ابتالهم ليعذهبم ،وإنام ابتالهم ليخلصهم من أوزار نفوسهم ،وليجعلهم أهال له ،وقد روي يف
اخلرب أن اهلل تعاىل أوحى إىل موسى ( :إذا رأيت الفقر مقبال إليك فقل :مرحبا بشعار
الصاحلني ،وإذا رأيت الغني مقبال إليك فقل :ذنب عجلت عقوبته)()1

وكان بعضهم إذا اشتد مرضه وجوعه يقول( :إهلي ابتليتني باملرض واجلوع ،وكذلك
تفعل بأوليائك ،فبأي عمل أؤدي شكر ما أنعمت به عيل)
وكان آخر يقول( :إهلي أجعتني ،وأجعت عيال وتركتني يف ظلم الليال بال مصباح ،وإنام
تفعل ذلك بأوليائك فبأي منزلة نلت هذا منك؟)
ورس ذلك هو خوف الصاحلني من االستدراج بالنعيم ،كام قال قائلهم( :واهلل ما أحد من
الناس بسط اهلل له يف الدنيا فلم خيفف أن يكون قد مكر له فيها إال كان قد نقص عمله ،وعجز
رأيه .وما أمسكها اهلل عن عبد فلم يظن أنه خري له فيها إال كان قد نقص عمله ،وعجز رأيه)
بل هذا ما رصح به  يف قوله( :واهلل ما الفقر أخشى عليكم ،ولكن أخشى عليكم أن
تبسط عليكم الدنيا كام بسطت عىل من كان قبلكم فتنافسوها كام تنافسوها فتهلككم كام
أهلكتهم)()2

نعمة املحدودية:
قلت :فام نعمة املحدودية؟
قال :من نعم اهلل العظيمة يف البالء كونه حمدودا.
قلت :من أي اجلهات كان حمدودا؟
قال :من جهة حمله ،أو من جهة الزمن الذي يستمر فيه.
( )1وهذا ـ طبعا ـ ليس عىل عمومه ،بل له حمله اخلاص ،وقد ذكرنا املعنى الصحيح هلذا اخلرب يف رسالة (كنوز الفقراء)
( )2أمحد والرتمذي وابن ماجة عن عمرو بن عوف.
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قلت :فكيف كان البالء حمدودا من جهة املحل؟
قال :إن اهلل تعاىل برمحته مل يبتل منك إال أعضاء حمدودة ،أو حمال حمدودة ،ورزقك بدهلا
من العوض ما هيون عليك ذلك األمل ،أو ما تستأنس به بدل ذلك املفقود ،وإىل هذا اإلشارة بقوله
هلل ِ
ون َو َ
هلل َما ال َي ْر ُج َ
ون َوت َْر ُج َ
ون َكَام َت ْأ َُمل َ
ون َف ِإ اهنُ ْم َي ْأ َُمل َ
تعاىلِ ﴿:إ ْن تَكُ و ُنوا َت ْأ َُمل َ
عَلي ًام
كَان ا اُ
ون ِم َن ا اِ
َح ِكي ًام﴾ (النساء)104:
قلت :فام وجه اإلشارة يف هذه اآلية؟
قال :لقد رزق اهلل املؤمنني الرجاء عوضا عن األمل الذي أصاهبم ،وهو ما خيفف من حدة
البالء ،وجيعله حمدودا ال يتجاوز إىل أرواحهم التي هي حمل الرجاء.
قلت :فهل تشري إىل هذا آيات أخرى؟
قال :أجل ..آيات كثرية ،فاهلل تعاىل يقول ﴿:و َل َنب ُلوناكُ م ِب َيشء ِمن ْ ِ
اجلوعِ َون َْقص
َ ْ َ ْ ْ َ َ
اخل ْوف َو ْ ُ
س وال اثمر ِ
ِ
األم َو ِ
ات َو َب ِّ ِ
ال َو ْ َ
ين﴾ (البقرة)155:
الص ِاب ِر َ
رش ا
األ ْن ُف ِ َ َ َ
م َن ْ َ ْ
فقد ذكر تعاىل أن البالء يكون بيشء من اخلوف واجلوع ،أي بقليل منهام ،وبنقص من
األموال واالنفس والثمرات ،أي ذهاب بعضها فقط وبقاء البعض اآلخر.
قلت :هذه إشارة مجيلة ودقيقة ..ولكنها قد ال تفهم.
قال :إشارات القرآن الكريم ال يفهمها إال املتدبرون.
قلت :فلنبسطها حتى يفهموها ،أمل جيعل اهلل تعاىل القرآن الكريم ميرسا للذكر؟
قال :إن اهلل تعاىل ذكر يف اآلية أمرين :ذكر االبتالء بصيغة املحدودية ،وذكر التبشري بصيغة
اإلطالق ،فلم حيدد اجلوائز املرتبطة بالبشارة.
قلت :مل؟
قال :لينمحق البالء يف البشارة ،باإلضافة إىل انمحاقه يف حمدوديته.
قلت :فارضب ل مثاال عىل ذلك.
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قال :إذا جاز أن نمثل البالء بيشء ،فإن أقرب يشء إليه هو احلفرة التي تدمل األرض
باجلراح.
قلت :نعم هذا تقريب حسن ،فاحلفرة كاألمل الذي أصاب جسد اإلنسان.
قال :فإذا كانت احلفرة حمدودة من حيث حجمها ،ثم مألناها بأكياس ..ال من الرمل..
بل من الذهب اخلالص ..بل بام هو أرشف من الذهب وأغىل قيمة ..أيبقى للحفرة وجود؟
قلت :لو أن األمر كذلك لتمنى صاحب احلفرة أن تكون حفرته أخدودا عظيام ،بل بحرا
عميقا ،بل حميطا ال حدود له.
قال :األمر كذلك ..ولكنكم ال تبرصون.
قلت :فهل هناك إشارة أخرى؟
قال :قوله تعاىلَ ﴿:و ِإ ِذ ا ْبت ََىل ِإ ْبر ِاهيم ر ُّب ُه ِب ِ
كَل َامت َف َأ َمت ا ُه ان﴾ (البقرة ،)124:فقد أخرب اهلل
َ َ َ
تعاىل بأنه ابتىل إبراهيم  بكلامت ،أي ببعض البالء ،ال بكل البالء ،ومثل ذلك ما ذكر من أنواع
البالء التي حصلت لألنبياء ـ عليهم الصالة والسالم ـ فهي كلها من البالء املحدود ،والذي ينتهي
غالبا بالفرج التوسعة.
قلت :فهل هناك إشارة أخرى؟
قال :قوله تعاىل ﴿:وما َأصابكُ م ِمن م ِصيبة َف ِبام كَسب ْت َأي ِديكُ م ويع ُفو عَن ِ
كَثري﴾
ْ
َ َ َ َ ْ ْ ُ َ َ ََ ْ ْ ََْ
(الشورى ،)30:فقد أخرب تعاىل أن من أسباب املصائب الذنوب ،وأنه برمحته ال يعاقب عىل كل
الذنوب ،بل لو عاقب عليها ملا ترك عىل ظهرها من دابة ،قال تعاىل ﴿:و َلو يؤَ ِ
ااس ِب َام
اخ ُذ ا اُ
هلل الن َ
َ ْ ُ
كَس ُبوا َما ت ََر َك َ
عَىل َظ ْه ِر َها ِم ْن َدا ابة﴾ (فاطر)45:
َ
ِ ِ
كَس َب ْت َأ ْي ِديكُ ْم َو َي ْع ُفو
قلت :لقد ورد يف تفسري قوله تعاىلَ ﴿:و َما َأ َصا َبكُ ْم م ْن ُمصي َبة َف ِب َام َ
عَن ِ
هلل  ( :والذي نفس حممد بيده ما من خدش عود،
كَثري﴾ (الشورى ،)30:قول رسول ا ّ
ْ

71

هلل عنه أكثر)()1
وال اختالج عرق ،وال عثرة قدم ،إال بذنب ،وما يعفو ا ّ

وورد فيها ما رواه أبو جحيفة قال :دخلت عىل عيل بن أيب طالب  ،فقال :أال أحدثكم
بحديث ينبغي لكل مؤمن أن يعيه؟ قال ،فسألناه ،فتال هذه اآليةَ ﴿:و َما َأ َصا َبكُ ْم ِم ْن ُم ِصي َبة َف ِب َام
كَسب ْت َأي ِديكُ م ويع ُفو عَن ِ
هلل
هلل تعاىل به يف الدنيا ،فا ّ
كَثري﴾ (الشورى ،،)30:فقال :ما عاقب ا ّ
ْ
ََ ْ ْ ََْ
هلل أكرم من أن يعود يف
هلل عنه يف الدنيا ،فا ّ
أحلم من أن يثني عليه العقوبة يوم القيامة ،وما عفا ا ّ
عفوه يوم القيامة)()2

قال :فالبالء هبذا يصبح حمدودا غاية املحدودية ..ألنك ال تقارنه ببالء مثله ،وإنام تقارنه
بقدرة اهلل التي ال حتد ،مع مشيئته النافذة يف خلقه ،فاهلل مع كونه ابتالك إال أنه ابتالك بيشء حمدود
ال قيمة له بجنب ما رصف عنك.
قلت :لقد ذكرتني بحكاية رجل الصالح ذكره بعضهم ،فقال :كان رجل بالبادية له كلب
ومحار وديك ،فالديك يوقظهم للصالة واحلامر ينقلون عليه املاء وحيمل هلم خباءهم والكلب
حيرسهم ،قال :فجاء الثعلب فأخذ الديك ،فحزنوا له وكان الرجل صاحل ًا فقال :عسى أن يكون
خري ًا ،ثم جاء ذئب فخرق بطن احلامر فقتله فحزنوا عليه فقال الرجل :عسى أن يكون خري ًا ،ثم
أصيب الكلب بعد ذلك فقال عسى أن يكون خري ًا ،ثم أصبحوا ذات يوم فنظروا فإذا قد سبـي
من حوهلم وبقوا هم ،قال :وإنام أخذوا أولئك ملا كان عندهم من أصوات الكالب واحلمري
والديكة ،فكانت اخلرية هلؤالء يف هالك هذه احليوانات كام قدّ ره اهلل تعاىل.
فقد كانت هذه املصائب كبرية يف حلظة نزوهلا ،ولكنها كانت بدال عن مصائب أكرب،
فنابت املصائب الصغرية عن الكبرية.
قال :بل أشار إىل هذا قوله تعاىل يف قصة موسى  مع اخلرض  حني خرق السفنية،
( )1أخرجه ابن أيب حاتم.
( )2أخرجه ابن أيب حاتم موقوف ًا ،ورواه مرفوع ًا من وجه آخر.
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وكانت مصيبة صغرية أقل بكثري من أن يسلبوا السفينة ،قال تعاىلَ ﴿ :أما الس ِفين َُة َفكَان َْت َملِس ِ
اكنيَ
َ
ا ا
ِ
ون ِيف ا ْل َب ْح ِر َف َأ َر ْد ُت َأ ْن َأ ِعي َب َها َو َ
َي ْع َم ُل َ
غَصب ًا﴾ (الكهف)79:
كَان َو َرا َء ُه ْم َم ِل ٌك َي ْأ ُخ ُذ كُ ال َسفينَة ْ
أو حني قتل الغالم ،وهو مصيبة كبرية يف نفسه ،ولكنه صغرية إذا ما قورن بنتيجته ،قال
كَان َأ َب َوا ُه ُمؤْ ِمن ْ ِ
الم َف َ
َني َف َخ ِشينَا َأ ْن ُي ْر ِه َق ُه َام ُط ْغ َيان ًا َوكُ ْفر ًا َف َأ َر ْدنَا َأ ْن ُي ْب ِد َهلُ َام َر ُّ ُهب َام
تعاىلَ ،﴿ :و َأ اما ا ْل ُغ ُ
َخ ْري ًا ِم ْن ُه زَ كَا ًة َو َأ ْق َر َب ُر ْمح ًا﴾ (الكهف 80:ـ)81
قلت :فهمت هذا ..وأدركت رس كونه نعمة.
قال :ليس هذا فقط ..بل إن من نعم هذه املصيبة التي حلت بك أهنا كانت يف الدنيا ،ومل
تكن يف الدين ،وكانت يف اجلسد ،ومل تكن يف الروح ،وتعلقت بالدنيا ،ومل تتعلق باالخرة.
قلت :ال يفقه رس هذا إال من عرف نسبة الدين إىل الدنيا ،ونسبة الروح إىل اجلسد ،ونسبة
النشأة األوىل إىل النشأة اآلخرة ..فارضب ل مثاال يقرب ل هذا املعنى.
قال :صاحب السيارة الذي تعرض حلادث ،مات فيه من مات لكنه نجا ،وتأثرت سيارته،
فإن هذا وإن تأسف عىل ما أصاهبا ،إال أنه حيمد اهلل عىل أن املصيبة حلت بالسيارة ،ومل حتل به.
قلت :هذا صحيح ..فكيف نطبق هذا املثل عىل ما نحن فيه؟
قال :لقد عرفنا أن اجلسد مطية الروح ومركوهبا ،وأن غذاء الروح هو الدين ،وسمها هو
التعلق بالدنيا.
قلت :أجل ..وقد ذكرتني بكالم مجيل لبديع الزمان يف هذا.
سمعت صوته ،وهو يقول( :إن املصيبة التي تعدّ مصيبة حق ًا والتي هي مرضة فعالً ،هي
التي تصيب الدين .فالبد من االلتجاء اىل اهلل سبحانه واالنطراح بني يديه والترضع اليه دون
انقطاع .أما املصائب التي المتس الدين فهي يف حقيقة االمر ليست بمصائب ،ألن قس ًام منها تنبيه
رمحاين! يبعثه اهلل سبحانه اىل عبده ليوقظه من غفلته ..أما القسم اآلخر من املصائب فهو كفارة
للذنوب ،وقسم آخر أيض ًا من املصائب هو منحة إهلية لتطمني القلب وافراغ السكينة فيه ،وذلك
73

بدفع الغفلة التي تصيب اإلنسان ،وإشعاره بعجزه وفقره الكامنني يف جبلته)()1

قال :وهناك ناحية أخرى مهمة يمكن االعتبار منها هنا ختفف من البالء وجتعله حمدودا،
بل تكاد تلغيه.
قلت :ما هي؟ فقد شوقتني.
قال :هي حمدودية آالم الدنيا مهام عظمت بآالم اآلخرة ومصائبها.
قلت :يشري إىل هذا املعنى آيات كثرية ،فاهلل تعاىل يقولَ ﴿:أ َف َر َأ ْي َت ِإ ْن َم ات ْعن َُاه ْم ِسنِنيَ ُث ام
ون َما َأغْ نَى عَ ن ُْه ْم َما كَا ُنوا ُي َم ات ُع َ
َجا َء ُه ْم َما كَا ُنوا ُيوعَدُ َ
ون﴾ (الشعراء 25:ـ  ،)207أي لو أخرناهم
وأنظرناهم وأمهلناهم برهة من الدهر وحين ًا من الزمان وإن طال ،ثم جاءهم أمر اهللّ ،أي يشء
جيدي عنهم ما كانوا فيه من النعيم.
قال :ألهنم يف ذلك احلني يدركون قرص عمر الدنيا التي كانوا يتفانون من أجلها.
قلت :وقد دل عىل ذلك آيات كثرية ،فاهلل تعاىل يقول ﴿:كَ َأ اهنُ ْم َي ْو َم َي َر ْو َن َما ُيوعَ دُ َ
ون َملْ
اعَة ِمن هنار بالغ﴾ (االحقاف ،)35:وقوله تعاىل ﴿:كَ َأهنم يوم يروهنا َمل ي ْلب ُثوا ِإ اال ِ
عَش اي ًة
اُ ْ َْ َ ََ ْ ََ َْ َ
َي ْل َب ُثوا ِإ اال َس ً ْ َ َ َ
َأ ْو ُض َح َاها﴾ (النازعـات)46:
قال :وقد أخرب  أنه (يؤتى بالكافر فيغمس يف النار غمسة ثم يقال له هل رأيت خري ًا
هلل يا رب ،ويؤتى بأشد الناس بؤس ًا كان يف الدنيا ،فيصبغ
قط؟ هل رأيت نعي ًام قط؟ فيقول :ال وا ّ
هلل يا رب)( ،)2فلحظة واحدة يف
يف اجلنة صبغة ،ثم يقال له :هل رأيت بؤس ًا قط؟ فيقول :ال وا ّ
اجلنة تنيس أشد الناس بؤسا يف الدنيا كل ما عاناه فيها.
قلت :فهمت الناحية األوىل ،وعرفت أثرها ووجه كوهنا نعمة ،فام الناحية الثانية؟
قال :حمدودية الزمان.
( )1اللمعة الثانية :ص  .16بترصف.
( )2مسلم.
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قلت :فرسها ل.
ِ
هلل َو ِإناا ِإ َل ْي ِه
ين ِإ َذا َأ َصا َبت ُْه ْم ُم ِصي َب ٌة َقا ُلوا ِإناا اِ
قال :هي ما أشار إليه قوله تعاىل ﴿:ا الذ َ
ر ِ
اج ُع َ
ون﴾ (البقرة)156:
َ
قلت :فام وجه اإلشارة فيها؟
قال :كلمة االسرتجاع حتمل داللة عظيمة عىل حمدودية البالء ،فاملؤمن املبتىل سريجع إىل
ربه ،وستنتهي برجوعه كل أصناف الباليا.
قلت :فارضب ل مثاال عىل ذلك.
قال :أرأيت لو أن مسجونا سجن أياما معدودة ..وكان آمر السجن رحيام ،فكان يرسل
له كل يوم من يملؤه بالبرش ،ويقول له( :إن هي إال أيام وتعود إىل أهلك ومالك) أال يستبرش هذا
املسجود ويستأنس؟
قلت :بىل..
قال :فاهلل تعاىل املبتيل مل يرسل لنا من يؤنسنا بذلك ،بل هو الذي مألنا باألنس ،فأخربنا
برجوعنا إليه ليمسح عنا كل دمعة ،ويربئ لنا كل جرح.
قلت :فهمت اإلشارة ..فهل هناك إشارة أخرى؟
قال :قوله تعاىلَ ﴿:و َل ْآل ِخ َر ُة َخ ْ ٌري َل َك ِم َن ْ ُ
األ َ
وىل﴾ (الضحى)4:
قلت :هذه اآلية يف تبشري رسول اهلل .
قال :ال ..هذه اآلية تبرش الكل ..تبرش كل من يسمع من اهلل ..فال يصح أن نحجر عىل
كالم اهلل.
قلت :فام فيها؟
قال :ذكر اآلخرة بعد ذكر البالء يفيد عظم اجلزاء الذي يشهده املبتلون بعد أن تنقيض فرتة
بالئهم.
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قلت :أهلذا التفت السحرة إىل املدة التي يمكن لفرعون أن يعذهبم فيها؟
قال :أجل ،لقد وجدوها قصرية ال تساوي شيئا أمام ما عند اهلل ،فقالوا له عندما وضعهم
يف ذلك اخليار الصعبَ ﴿ :لن ُنؤْ ِثر َك عَ َىل ما جاءنَا ِمن ا ْلبين ِ
َات َوا ال ِذي َف َط َرنَا َفا ْق ِ
ض َما َأن َْت َقاض
َ َ َ َ َ ِّ
ْ َ
ِِ
ِ
احل َيا َة الدُّ ْن َيا﴾ (طـه)72:
ِإن َاام ت َْقيض َهذه ْ َ
قلت :وهلذا يعرب تعاىل عن عذاب اآلخرة وبالئها بكونهَ ﴿:أ َشدُّ َو َأ ْب َقى﴾ (طـه)127:
قال :ليمأل القلوب املتأملة باألنس بانتهاء عذاهبا املحدود.
قلت :ال ـ يا معلم ـ فهي آية ختويف ال تأنيس.
قال :هي ختويف وتأنيس ..هي كالزرع الذي يسقى بامء واحد ،ويفضل بعضه عىل بعض
اات ِمن َأعْ نَاب وزَ رع ون ِ
يف األكل ،أمل تسمع قوله تعاىلَ ﴿:و ِيف ْ َ
األ ْر ِ
َخ ٌيل
ض ِق َط ٌع ُمت ََج ِاو َر ٌ
َ ْ ٌ َ
ات َو َجن ٌ ْ
ان وغَري ِصنْوان يس َقى ِبامء و ِ
ِ
احد َو ُن َف ِّض ُل َب ْع َض َها عَ َىل َب ْعض ِيف ْ ُ
األكُ ِل ِإ ان ِيف َذلِ َك َآليات
َ َ
صن َْو ٌ َ ْ ُ َ ُ ْ
لِ َق ْوم َي ْع ِق ُل َ
ون﴾ (الرعد)4:
قلت :بىل.
قال :فذلك مطره النازل إىل األرض ،وهذا مطره النازل عىل القلوب.
قلت :فكيف يزرع هذا البسمة يف القلوب املتأملة؟
قال :يروى ّ
أن يونس  قال جلربيل :دلني عىل أعبد أهل األرض ،فدله عىل رجل قد
قطع اجلذام يديه ورجليه وذهب ببرصه ،فسمعه وهو يقول :إهلي متعتني هبام ما شئت أنت،
وسلبتني ما شئت أنت ،وأبقيت ل فيك األمل يا بر يا وصول.
قلت :ما معنى هذا؟
قال :معناه ما رصح به باب مدينة العلم( )1فيام رواه عنه األحنف بن قيس قال :ما سمعت
( )1إشاة إىل قوله  (:أنا مدينة العلم وعيل باهبا ،فمن أراد العلم فليأت الباب) رواه ابن عدي والطرباين يف الكبري،
واحلاكم.
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بعد كالم رسول اهلل  أحسن من كالم أمري املؤمنني عيل حيث يقول( :إن للنكبات هنايات ،ال
بد لكل أحد إذا نكب من أن ينتهي إليها ،فينبغي للعاقل إذا أصابته نكبة أن ينام هلا حتى تنقيض
مدهتا ،فإن يف دفعها قبل انقضاء مدهتا زيادة يف مكروهها)
قلت :لقد استشهد األحنف هلذا بقول الشاعر:
الـــــــــــدهر ختنـــــــــــق أحيانـــــــــــا قالدتـــــــــــه
فاصـــــــــرب عليـــــــــه وال جتـــــــــزع وال تثـــــــــب
حتــــــــــى يفرجهــــــــــا يف حــــــــــال مــــــــــدهتا
فقـــــــد يزيـــــــد اختناقـــــــا كـــــــل مضـــــــطرب
قال :وزيادة عىل هذا كله ،فإن املؤمن ال يغفل بالنظر إىل البالء الذي نزل به عن الرخاء
الذي عاشه ،والذي ال تزال ترتسم ذكرياته يف ذهنه يستأنس هبا.
قلت :أهلذا إشارة من القرآن الكريم؟
اطن ِ
ِ
كَث َرية ﴾ (التوبة ،)25:فقد وردت هذه
َرصكُ ُم ا اُ
هلل ِيف َم َو َ
قال :أجل ،قوله تعاىلَ ﴿:ل َقدْ ن َ َ
اآلية يف موضع من مواضع األمل تذكرهم بأفضال اهلل السابقة لتمألهم أنسا هبا.
قلت :لقد قال الشاعر يف هذا وأحسن:
فال جتزع وإن أعرست يوم ًا

فقد أيرست يف الزمن الطويل

وال تظنن بر ّبك ظ ّن سوء

ّ
فإن

اهلل

أوىل

باجلميل

قال :هذه سنة اهلل يف عباده ،فهو يبتيل بالرساء والرضاء ،فمن ابتيل بالرساء ال بد أن يبتىل
ببعض الرضاء ،ومن رمحة اهلل حمدودية الرضاء بجنب الرساء.
بيت فرح ًا إال ُمِىل َء
قلت :لقد أشار ابن مسعود إىل هذا بقوله( :لكل فرحة ت َْرحة ،وما ُمِىل َء ٌ
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تَرح ًا)
قلت :فام رس جعل البالء حمدودا؟
قال :ألن القصد منه هو االختبار ،واالختبار حمدود من حيث األسئلة املطروحة فيه ،ومن
حيث املدة التي تطرح فيها تلك األسئلة.
قلت :فام هي املكاسب التي أناهلا من هذه املحدودية؟
قال :أول مكسب لك يف هذا هو تقليل عدد مصائبك وحتجيمها ،بل تقزيمها ،كام قال
بعض الصاحلني( :إذا نزلت بك مصيبة فصربت ،كانت مصيبتك واحدة ،وإن نزلت بك ولـم
تصرب ،فقد ُأصبت بمصيبتني :فقدان املحبوب ،وفقدان الثواب)
قلت :لقد ذكرتني ـ يا معلم ـ بأحاديث مجيلة للصاحلني ،فإهنم ال يغفلون بام حل هبم من
بالء عام هبم من نعم اهلل:
فقد حدث بعض الصاحلني ،قال :مررت بعريش من مرص وأنا أريد الرباط ،فإذا أنا برجل
يف مظلة قد ذهبت عيناه ويداه ورجاله ،وبه أنواع البالء وهو يقول :احلمد هلل محدا يوايف حمامد
خلقك بام أنعمت عيل وفضلتني عىل كثري ممن خلقت تفضيال .فقلت :ألنظرن أيشء علمه أم
أهلمه اهلل إهلاما؟ فقلت :عىل أي نعمة من نعمه حتمده؟ أم عىل أي فضيلة تشكره؟ فواهلل لو أرسل
السامء عيل نارا فأحرقتني ،وأمر اجلبال فدكدتني ،وأمر البحار فغرقتني ما ازددت له إال محدا
وشكرا وإن ل إليك حاجة :بنية ل كانت ختدمني وتتعاهدين عند إفطاري انظر هل حتس هبا؟
وقال عبد الوهاب بني كان ل فقلت :واهلل إين ألرجو أن يكون ل يف قضاء حاجة هذا العبد
الصالح قربة إىل اهلل عز وجل .فخرجت أطلبها بني تلك الرمال فإذا السبع قد أكلها .فقلت :إنا
هلل وإنا إليه راجعون ،من أين آيت هذا العبد الصالح أخربه بموت ابنته؟ فأتيته فقلت له :أنت أعظم
عند اهلل منزلة أم أيوب عليه السالم؟ ابتاله اهلل يف ماله وولده وأهله وبدنه حتى صار عرضا
للناس؟ فقال :ال بل أيوب .قلت :فإن ابنتك التي أمرتني أن أطلبها أصبتها وإذا السبع قد أكلها.
78

فقال :احلمد هلل الذي مل خيرجني من الدنيا ويف قلبي منها يشء .فشهق شهقة فامت .فقلت :إنا هلل
وإنا إليه راجعون ،من يعينني عىل غسله ودفنه؟ فإذا أنا بركب يريدون الرباط ،فأرشت إليهم
فأقبلوا إل فأخربهتم بالذي كان من أمره فغسلناه وكفناه ودفناه يف مظلته تلك ،ومىض القوم.
وبت ليلتي يف مظلته آنسا به حتى إذا مىض من الليل قد ثلثه إذا أنا به يف روضة خرضاء ،وإذا عليه
حلتان خرضاوان ،وهو قائم يتلو القرآن .فقلت ألست صاحبي باألمس؟ فقال :بىل .فقلت :فام
صريك إىل ما أرى؟ قال :وردت من الصابرين عىل درجة مل ينالوها إال بالصرب عند البالء ،والشكر
عند الرخاء.
نعمة السكينة:
قلت :فام نعمة السكينة؟
قال :هي تلك الطمأنينة التي جيدها املؤمن عقب بالئه ،وهي تثبيت اهلل تعاىل للقلوب
املتأملة ،ولواله لزلزل هبا.
قلت :أهي الصرب؟ فالثبات هو ثمرة الصرب ..وهو نعمة جتعل يف القلوب قدرة عجيبة
عىل التحمل والتعايش مع البالء.
قال :هي قريبة من نعمة الصرب ..ولكنها أعظم شأنا.
قلت :كيف؟
قال :السكينة هبة ربانية تنزل عىل من توفرت فيهم األهلية ،بينام الصرب عمل إنساين وجهد
يامرسه املكلف ليتحقق به(.)1
ِ
الص ْ ِرب
قلت :أهلذا ورد األمر بالصرب ،ومل يرد األمر بالسكينة ،فقد قال تعاىلَ ﴿:و ْاستَعي ُنوا ِب ا
ِ
كَبري ٌة ِإ اال عَ َىل ْ ِ ِ
َو ا ِ ِ
ين آ َم ُنوا ْاست َِعي ُنوا
اخلاشعنيَ ﴾ (البقرة ،)45:وقال تعاىلَ ﴿:يا َأ ُّ َهيا ا الذ َ
َ
الصالة َوإ ا َهنا َل ِ َ
وت وجنُ ِ
ود ِه َقا ُلوا َر ابنَا َأ ْف ِر ْغ َع َليْنَا
جلا ُل َ َ ُ
( )1وقد يتفق الصرب السكينة يف كوهنام هبة ربانية ،كام يف قوله تعاىلَ :و َاملا َب َرزُ وا ِ َ
ْرصنَا ع ََىل ا ْل َق ْو ِم ا ْل َكافِ ِري َن﴾ (البقرة)250:
َص ْرب ًا َو َث ِّب ْت َأ ْقدَ ا َمنَا َوان ُ ْ
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ِبالص ِرب والص ِ
ين((البقرة ،)153:وقال تعاىلَ ﴿:ل ُت ْب َل ُو ان ِيف َأ ْم َوالِكُ ْم َو َأ ْن ُف ِسكُ ْم
الة ِإ ان ا اَ
الص ِاب ِر َ
هلل َم َع ا
ا ْ َ ا
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ين ُأو ُتوا ا ْل ِكت َ ِ ِ
ربوا َو َتت ُاقوا
رشكُ وا َأ ً
َو َلت َْس َم ُع ان م َن ا الذ َ
ذى كَثري ًا َو ِإ ْن ت َْص ِ ُ
َاب م ْن َق ْبلكُ ْم َوم َن ا الذي َن َأ ْ َ
ِ
األ ُم ِ
َف ِإ ان َذلِ َك ِم ْن عَزْ ِم ْ ُ
ربوا َو َص ِاب ُروا
ين آ َم ُنوا ْ
ور﴾ (آل عمران ،)186:وقال تعاىلَ ﴿:يا َأ ُّ َهيا ا الذ َ
اص ِ ُ
هلل َل َع الكُ ْم ُت ْف ِل ُح َ
ون﴾ (آل عمران ،)200:ومل يأت يف آية واحدة األمر بالسكينة.
َو َر ِاب ُطوا َوات ُاقوا ا اَ
قال :السكينة ال يؤمر هبا ،ألهنا تتنزل ..وما يتنزل ال يؤمر به ..وإن صح أن يؤمر به ،فإنه
يؤمر بالتحقق بأهلية التنزل.
قلت :وما أهلية التنزل؟
قال :وقوف املؤمن يف مواقف اخلوف والشدة والزلزلة.
قلت :لقد هنينا عن طلب البالء.
قال :ال أقصد ذلك ..ولكني أقصد أن تتعرض للبالء املرتبط باخلوف والشدة والزلزلة.
قلت :فكل اخللق يتعرضون لذلك ..هذا من رضورات االختبار.
قال :فيهم من يتعرض هلا باهلل ،وفيهم من يتعرض هلا بنفسه.
قلت :فمن تعرض هلا بنفسه؟
قال :يوكل إليها ..وقد يلتجئ إىل الصرب ..وقد يضيق به الصرب ،فينتحر بجسده أو بروحه.
قلت :فمن تعرض هلا باهلل؟
قال :تتنزل عليه السكينة لتخربه بتول اهلل له ،وقيامه بشأنه.
قلت :أهلذا كان النبي  يف مواقف الشدة يطلب السكينة؟ ..فقد حدث بعضهم ،قال:
رأيت النبي  ينقل من تراب اخلندق حتى وارى الرتاب جلدة بطنه ،وهو يرجتز بكلمة عبداهلل
بن رواحة:

الهم لوال أنت ما اهتدينا
علينا
سكينة
فأنزلن

وال تصدقنا وال صلينا
وثبت األقدام إن القينا
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إن األوىل قد بغوا علينا

وإن

أرادوا

فتنة

أبينا

قال :أجل ..وهلذا وردت السكينة يف القرآن الكريم يف مواضع الشدة(.)1
قلت :وهي يف أغلبها تتعلق برسول اهلل  والعصبة املؤمنة معه(.)2
قال :أجل ..والعصبة املؤمنة معه تشمل صحابة رسول اهلل  املنتجبني إىل يوم القيامة.
قلت :الصحابة املنتجبون ماتوا.
قال :من اصطلح عىل تسميتهم كذلك ماتوا ..ولكن من صاحبوا رسول اهلل 
بأرواحهم ال ختلو منهم األرض ..ولو خلت منهم األرض ألذن اهلل للقيامة أن تقوم.
نعمة التطهري:
قلت :فام نعمة التطهري؟
قال :اهلل تعاىل برمحته ولطفه حيب عبادة املتطهرين( ،)3فلذلك هييء هلم من أسباب
الطهارة ما يغسل به األدران عنهم.
اس َأ َمن ًَة ِم ْن ُه َو ُينَزِّ ُل عَ َل ْيكُ ْم
قلت :لقد قال تعاىل يف املطر الذي أنزله يوم بدرِ ﴿:إ ْذ ُيغ َِّشيكُ ُم ال ُّن َع َ
الشي َط ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
عَىل ُق ُل ِ
وبكُ ْم َو ُي َث ِّب َت ِب ِه ْ َ
ان َولِ َ ْري ِب َط َ
األ ْقدَ َام﴾
ب عَ نْكُ ْم ِر ْجزَ ا ْ
الس َامء َما ًء ل ُي َط ِّه َركُ ْم ِبه َو ُي ْذه َ
م َن ا

(ألنفال ،)11:وقال يف الصدقاتُ ﴿:خ ْذ ِم ْن َأ ْم َو ِاهل ْم َصدَ َق ًة ُت َط ِّه ُر ُه ْم َو ُتزَ ِ
كِّيه ْم ِ َهبا ﴾
هلل عَ نْهم َأسو َأ ا ال ِذي ِ
ِ
عَم ُلوا َو َ ْجي ِز َ ُهي ْم َأ ْج َر ُه ْم ِب َأ ْح َس ِن
(التوبة ،)103:وقال يف املحسنني ﴿:ل ُيكَ ِّف َر ا اُ ُ ْ ْ َ

( )1قال تعاىلُ ،﴿ :ث ام َأنْزَ َل اهللاُ َسكِينَتَ ُه ع ََىل َر ُسولِ ِه َوع ََىل املُْؤْ ِمنِنيَ َو َأنْزَ َل ُج ُنود ًا َمل ْ ت ََر ْو َها َوع اَذ َب ا ال ِذي َن َك َف ُروا َو َذلِ َك َجزَ ا ُء
وب املُْؤْ ِمنِنيَ لِيزْ دادوا إِيامن ًا مع إِيام ِ ِهنم وهللاِ ج ُنود السامو ِ
ِ
ِ
السكِينَ َة ِيف ُق ُل ِ
ات
َ َ ُ َ َ َ َ ْ َ ُ ُ اَ َ
ا ْلكَاف ِري َن((التوبة )26:وقال تعاىلُ ،﴿ :ه َو ا الذي َأنْزَ َل ا
َو ْاألَ ْر ِ
ض َوك َ
َان اهللاُ عَلِي ًام َح ِكي ًام((الفتح)4:
وت فِ ِ
يه َس ِكينَ ٌة ِم ْن
( )2ما عدا ما ورد يف سورة البقرة يف قوله تعاىلَ ،﴿ :و َق َال َهل ُ ْم نَبِ ُّي ُه ْم ِإ ان آ َي َة ُم ْلكِ ِه َأ ْن َي ْأتِ َي ُك ُم التاا ُب ُ
َر ِّب ُك ْم﴾ (البقرة )248:فإن السكينة هنا ارتبطت بالتابوت ،قال ابن عباس(:كل سكينة يف القرآن فهي طمأنينة إال التي يف سورة
البقرة)
ِ
ب املُْ اط ِّه ِري َن﴾ (التوبة)108:
( )3كام قال تعاىلَ :واهللاُ ُحي ُّ
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ا ال ِذي كَا ُنوا َي ْع َم ُل َ
ون﴾ (الزمر)35:
قال :أجل ..فاهلل تعاىل ينزل عىل عباده من أسباب الطهارة ما جيعلهم أهال لكل فضيلة.
قلت :والبالء من هذه األسباب؟
قال :أجل ..أمل تسمع قوله  ( :ما من مصيبة تصيب املسلم إال كفر اهلل هبا عنه حتى
الشوكة يشاكها)()1

ِ
ِ
اين َأ ْه ِل ا ْل ِكت ِ
َاب َم ْن َي ْع َم ْل ُسوء ًا ُ ْجيزَ ِب ِه َوال
وعندما نزل قوله تعاىلَ ﴿:ل ْي َس ِب َأ َمان ِّيكُ ْم َوال َأ َم ِّ
جيدْ َله ِمن د ِ
هلل َولِ ّي ًا َوال ن َِصري ًا﴾ (النساء )123:بلغت من املسلمني مبلغا شديدا فقال رسول
ون ا اِ
َِ ُ ْ ُ
اهلل ( :قاربوا وسددوا ،ففي كل ما يصاب به املسلم كفارة حتى النكبة ينكبها ،أو الشوكة
يشاكها)()2

والنصوص الكثرية تنطق هبذا املعنى ،فعندما دخل عبد اهلل بن مسعود عىل النبي  يف
مرضه وجده وهو يوعك وعكا شديدا ،فقال :إنك لتوعك وعكا شديدا ،إن ذاك بأن لك أجرين
قال( :أجل ما من مسلم يصيبه أذى إال حات اهلل عنه خطاياه كام حتات ورق الشجر)()3

ولذلك يتخلص املؤمن يف مرضه ـ بقدر سعة صربه ورضاه ـ من كل الذنوب التي رانت
عىل قلبه ،قال  ( :إنام مثل املريض إذا برأ وصح كالربدة تقع من السامء يف صفائها ولوهنا)()4

وخيرب ابن عباس قال :شكا نبى من األنبياء ـ عليهم الصالة والسالم ـ إىل ربه فقال( :يا
رب ،العبد املؤمن يطيعك وجيتنب معاصيك تزوى عنه الدنيا وتعرض له البالء ويكون الكافر ال
يطيعك وجيرتىء عليك وعىل معاصيك تزوى عنه البالء وتبسط له الدنيا فأوحى اهلل تعاىل إليه
إن العباد والبالء ل وكل يسبح بحمدى فيكون املؤمن عليه من الذنوب فأزوى عنه الدنيا
( )1البخاري ومسلم.
( )2البخاري ومسلم.
( )3البخاري ومسلم.
( )4الرتمذي.411/4 :
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وأعرض له البالء فيكون كفارة لذنوبه حتى يلقانى فأجز به بحسناته ويكون الكافر له احلسنات
فأبسط له ىف الرزق وأزوى عنه البالء فأجزيه بحسناته ىف الدنيا حتى يلقانى فأجزيه بسيئاته)
قلت :أهلذا إذن وردت النصوص بالنهي عن سب املرض ،فقد دخل  عىل أم السائب،
فقال( :ما لك يا أم السائب تزفزفني؟) قالت( :احلمى ،ال بارك اهلل فيها) ،فقال( :ال تسبي احلمى،
فإهنا تذهب خطايا بني آدم كام يذهب الكري خبث احلديد()2()1

قال :أجل ..فهو رمحة من رمحات اهلل ..وال ينبغي أن يسب عاقل رمحة اهلل.
قلت :أهلذا ـ أيضا ـ ورد يف النصوص كراهية العافية الدائمة ،فقد روي أن رجال جاءه
املوت يف زمان رسول اهلل  ،فقال رجل ( :هنيئا له مات ومل يبتل بمرض) ،فقال رسول اهلل :
(وحيك وما يدريك لو أن اهلل ابتاله بمرض يكفر به عنه من سيئاته)
وروي عن الربيع بن عميلة قال :كنا مع عامر بن يارس ،وعنده أعرايب ،فذكروا املرض،
فقال األعرايب :ما مرضت قط ،فقال عامر( :لست منا ،إن املسلم يبتىل بالبالء ،فيكون كفارة
خطاياه ،فتتحات كام تتحات ورق الشجر ،وإن الكافر يبتىل فيكون مثله كمثل البعري عقل فال

( )1ثبت علميا أنه عند اإلصابة باحلمى تزيد نسبة مادة( األنرتفريون) لدرجة كبرية كام ثبت أن هذه املادة التي تفرزها
خاليا الدم البيضاء تستطيع القضاء عىل الفريوسات التي هامجت اجلسم وتكون أكثر قدرة عىل تكوين األجسام املضادة
الواقية ...فضال عن ذلك فقد ثبت أن مادة ( األنرتفريون) التي تفرز بغزارة أثناء اإلصابة باحلمى ال ختلص اجلسم من
الفريوسات والبكرتيا فحسب ولكنها تزيد مقاومة اجلسم ضد األمراض وقدرهتا عىل القضاء عىل اخلاليا الرسطانية منذ بدء
تكوينها وبالتال محاية اجلسم من ظهور أي خاليا رسطانية يمكن أن تؤدى إىل إصابة اجلسم بمرض الرسطان ولذا قال بعض
األطباء إن كثريا من األمراض نستبرش فيها باحلمى كام يستبرش املريض بالعافية فتكون احلمى فيها أنفع من رشب الدواء بكثري
مثل مرض الرماتيزم املفصىل الذي تتصلب فيه املفاصل وتصبح غري قادرة عىل التحرك ولذلك من ضمن طرق العالج الطبي
يف مثل هذه احلاالت احلمى الصناعية أي إجياد حالة محى يف املريض حيقنه بمواد معينة ومن هنا ندرك حكمة رسول اهلل  يف
رفض سب احلمى بل واإلشادة هبا بوصفها تنقى الذنوب كام تنقى النار خبث احلديد كام أشار هذا احلديث الرشيف ،انظر:
اإلعجاز العلمي يف اإلسالم والسنة النبوية " ملحمد كامل عبد الصمد.
( )2رواه مسلم.
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يدري مل عقل؛ ويطلق ،فال يدري مل أطلق)()1

قال :ليس ذلك عىل إطالقه ..فاهلل أعلم أين يضع عافيته وبالءه ،واملؤمن ال خيتار مع اهلل..
ولكنه إن ابتيل ببالء شكر.
قلت :أيشكر أم يصرب؟
قال :النعم تشكر ..وقد عرفت أن البالء نعمة.
قلت :ولكنه ورد باألمر بالصرب معه.
قال :الصرب هو الثبات يف وجهه ..والشكر هو النظر إىل املحاسن التي خيتزهنا البالء..
والصرب هو مقام الغافلني ..والشكر هو مقام العارفني.
قلت :أهلذا كان  يبرش املرىض ،فقد عاد  رجال من وعك كان به فقال( :أبرش ،فإن
اهلل يقول :هي ناري أسلطها عىل عبدي املذنب لتكون حظه من النار)()2

وعاد  أم العالء ،وهي مريضة فقال( :أبرشي يا أم العالء فإن مرض املسلم يذهب اهلل
به خطاياه كام تذهب النار خبث الذهب والفضة)()3

قال :أجل ..ليخربهم أن ما نزل هبم نعمة تستحق الشكر ال األنني.
قلت :واملعاندون املعارضون ..كيف نبرشهم؟
قال :بام يبرش به العارفون.
قلت :فإن أعرضوا؟
قال :تعرض عنهم ..فقد روي أن رسول اهلل  دخل عىل أعرايب يعوده وهو حمموم،
فقال( :كفارة وطهور) ،فقال األعرايب( :بل محى تفور عىل شيخ كبري تزيره القبور) ،فقام رسول

( )1ابن عساكر.
( )2أمحد واحلاكم وابن ماجة.
( )3مسلم.
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اهلل  وتركه(.)1
قلت :فام رس كون البالء مطهرا من الذنوب؟
قال :هو ما حيدثه يف القلب من ترفع عن الدنيا ،وعدم تعلق هبا ،ونوع من الزهد فيها،
فحب الدنيا رأس كل خطيئة ..أمل تسمع ببصريتك ما يقول الغزال ..فهو من أطباء هذا املستشفى
وكل مستشفى؟
أصخت ببصرييت ،فإذا يب أسمعه ،وهو يقول :رأس أسباب النجاة التجاىف بالقلب عن
دار الغرور ،ومواتاة النعم عىل وفق املراد من غري امتزاج ببالء ومصيبة تورث طمأنينة القلب إىل
الدنيا وأسباهبا ،وأنسه هبا حتى تصري كاجلنة ىف حقه ،فيعظم بالؤه عند املوت بسبب مفارقته ،وإذا
كثرت عليه املصائب انزعج قلبه عن الدنيا ،ومل يسكن إليها ،ومل يأنس هبا وصارت سجنا عليه(،)2
وكانت نجاته منها غاية اللذة كاخلالص من السجن.
قلت :البالء نعمة من هذا الوجه جيب الفرح هبا ..ولكن األمل مع ذلك موجود.
قال :هو رضورى ،وهو يضاهى فرحك عند احلاجة إىل احلجامة بمن يتوىل حجامتك
جمانا ،أو يسقيك دواء نافعا بشعا جمانا ،فإنك تتأمل ،وتفرح ،فتصرب عىل األمل وتشكره عىل سبب
الفرح ،فكل بالء ىف األمور الدنيوية مثاله الدواء الذى يؤمل ىف احلال وينفع ىف املآل.
قلت :هذا مثال رائع ..وهو جيعل املعنى قريبا إىل اخليال كقرب احلس.
قال :وعكس ذلك من دخل دار ملك للنظر فيها ،وعلم أنه خيرج منها ال حمالة ،فرأى
وجها حسنا ال خيرج معه من الدار..فإن ذلك وبال عليه وبالء..
قلت :مل ..فقد رأى حسنا.
قال :ألنه يورثه األنس بمنزل ال يمكنه املقام فيه ،ولو كان عليه ىف املقام خطر من أن يطلع
( )1البيهقي يف شعب اإليامن.
( )2ويف هذا يقول  (:الدنيا سجن املؤمن وجنة الكافر) رواه مسلم.
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عليه امللك فيعذبه ،فأصابه ما يكره حتى نفره عن املقام كان ذلك نعمة عليه.
وهكذا الدنيا ،فهي (منزل وقد دخلها الناس من باب الرحم ،وهم خارجون عنها من
باب اللحد ،فكل ما حيقق أنسهم باملنزل فهو بالء ،وكل ما يزعج قلوهبم عنها ويقطع أنسهم هبا
فهو نعمة ،فمن عرف هذا تصور منه أن يشكر عىل الباليا ومن مل يعرف هذه النعم ىف البالء مل
يتصور منه الشكر ألن الشكر يتبع معرفة النعمة بالرضورة ومن ال يؤمن بأن ثواب املصيبة أكرب
من املصيبة مل يتصور منه الشكر عىل املصيبة)()1

نعمة املعاينة:
قلت :فام نعمة املعاينة؟
قال :هي نعمة رؤية اهلل ملوقف عبده ،ومعاينته لصربه ورضاه.
ِ
يش ٌء ِيف ْ َ
األ ْر ِ
الس َام ِء﴾
ض َوال ِيف ا
قلت :اهلل يرى الكل ،ويعاين الكل ،فإنه ﴿ ال َ ْخي َفى عَ َل ْيه َ ْ
(آل عمران ،)5:فام وجه االختصاص يف هذه النعمة؟
قال :اهلل يرى الكل ..ولكن ال يشعر برؤيته إال خواص اخلواص.
قلت :من هم؟
قال :الذين رفع اهلل عن أعينهم الغشاوة ،وعن قلوهبم احلجب.
قلت :فام يفيدهم استشعار رؤية اهلل هلم؟
قال :األنس الذي يقيض عىل بالئهم.
قلت :هم يأنسون باهلل دائام ..فام عالقة ذلك باألمل والبالء؟
قال :أمل يبتلهم اهلل لينظر كيف يعملون؟
رت ُّد َ
عَم َلكُ ْم َو َر ُسو ُل ُه َوا ُْملؤْ ِم ُن َ
ون
اعْم ُلوا َف َس َ َريى ا اُ
ون َو َس ُ َ
هلل َ
قلت :بىل ،فقد قال تعاىلَ ﴿:و ُق ِل َ
امل ا ْل َغ ْي ِ
الش َها َد ِة َف ُي َن ِّب ُئكُ ْم ِب َام كُ ْن ُت ْم َت ْع َم ُل َ
ِإ َىل عَ ِ ِ
ب َو ا
ون﴾ (التوبة)105:
( )1إحياء علوم الدين.130/4 :
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قال :أليس الثبات يف وجه البالء باألنس باهلل عمال من األعامل الصاحلة؟
قلت :بىل ..بل هو من أعظم األعامل الصاحلة ،ولذلك ينزل اهلل البالء عىل عبده بحسب
درجة إيامنه.
قال :فإذا شعرت بأن اهلل الذي ابتالك ينظر إليك أال تتقن عملك؟
قلت :تقصد إتقان موقفي مع البالء.
قال :أجل.
قلت :نعم ،فشعوري برؤية اهلل ل ال يزيدين أنسا فقط ،بل أشعر بشعور لست أدري مدى
صحته.
قال :وما تشعر؟
قلت :ممارسو الرياضات عندنا يستقدمون مشجعيهم ،فلذلك كلام كثر مشجعوهم كلام
زاد ذلك من محاستهم ،فشعوري برؤية اهلل يعطيني نوعا من هذه القوة.
قال :هذا صحيح ..ولو أن اهلل أعظم من كل املتفرجني..
قلت :أجل ،فلله املثل األعىل.
قال :لقد دلت النصوص هذا املعنى ،فاهلل تعاىل يقول لنوح  وهو يواجه أعظم
اصنَعِ ا ْل ُف ْل َك ِب َأعْ ُينِنَا َو َو ْح ِينَا ﴾ (هود)37:
املصائب والضغوط من قومه حني صنعه للفلكَ ﴿:و ْ
قلت :ال شك أن هذه الكلمة كان هلا أثرا خطريا يف نفس نوح .
قال :أجل ..وقد قيل مثلها لرسول اهلل  ،فقد قال اهلل تعاىل له ،وهو يف مواقف ال تقل
عن موقف نوح  ﴿:واص ِ ِ
حل ِ
كْم َر ِّب َك َف ِإن َاك ِب َأعْ ُينِنَا ﴾ (الطور)48:
رب ُ
َ ْ ْ
قلت :لقد ذكرتني بس ّيد الشهداء احلسني بن عيل  ،فقد قال بعد أن تفاقم اخلطب أمامه يف
كربالء ،واستشهد أصحابه وأهل بيته( :هون عيل ما نَزَ َل ِيب َأن ُه ِب َع ْ ِ
ني اهللِ)
قال :وهلذا اعترب  اإلحسان الذي هو قمة األعامل الصاحلة ،أو أداء األعامل بأحسن
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الكيفيات متعلقا بالشعور برؤية اهلل سواء كان رؤية معاينة أو رؤية مراقبة.
قلت :ولكن هذه النعمة ـ يا معلم ـ خمتصة باملحسنني ،وهذا املستشفى يداوي عموم
الناس ،فكيف يعطى هلم مثل هذا الدواء الذي قد ال يستسيغونه؟
قال :أطباؤكم يعطون مرضاكم أدوية كثرية ال تستسيغها أجسامهم ،وال تأنس هلا ،بل هي
تثري فيها علال كثرية ،فهل منعهم ذلك من استعامهلا؟
قلت :ال ..فشعورهم بخطر الداء الذي يقفون يف وجهه يدعوهم ملامرسة كل األساليب.
قال :فكذلك األولياء يعاجلون اخللق بأدوية كثرية ،منها ما يفهمونه ،ومنها ما ال يفهمونه،
فام استساغوه انتفعوا به ،وما مل يستسيغوه أعطاهم نوعا من الشوق الستساغته.
قلت :فام ينفع الشوق؟
قال :من مل حيرتق جوفه بلهيب األشواق ،مل يستسغ تلك األذواق.
قلت :كيف؟
قال :ال يعرف لذة املاء إال من أحرق العطش جوفه.
قلت :فهمت.
قال :ما فهمت.
قلت :رس اإلغراب والغموض الذي يضع هالة مجيلة عىل كالم احلكامء من أهل اهلل.
قال :هو يضع تلك اهلالة لتثري األشواق ..فإذا ثارت األشواق كان الوصول بقدرها.
نعمة الثواب:
قلت :فام نعمة الثواب؟
قال :حينام تزاح الغشاوة التي تكسو العيون يف الدنيا ،فتفسد بسببها املقاييس يدرك اخللق
الكنوز التي كان خيفيها البالء ،فيودون ما أخرب عنه  بقوله( :يود أهل العافية يوم القيامة حني
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يعطى أهل البالء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت يف الدنيا باملقاريض)()1

قلت :هذا حديث عظيم.
قال :فبرش به.
قلت :كيف؟
قال :علقه عىل أبواب املستشفيات ..واكتبه عىل كل وصفة مريض ..واذكره لكل مبتىل.
قلت :ال أعرف أن مثل هذا من األعامل اخلريية التي يؤجر عليها.
قال :هذا من أعامل الرسل وخلفاء الرسل ،فهم الذين أرسلوا بالبشارة وللبشارة ..أليس
دين اهلل أعظم بشارة؟ ..أمل يرسل املسيح  ألجل هدف واحد هو البشارة؟
قلت :أجل ،بل إن لفظ (اإلنجيل) نفسها تعني البشارة.
قال :أمل يأمر النبي  بكل ما يمأل املبتىل بالبرش واألنس؟
قلت :بىل.
قال :فهذا من ذاك.
قلت :فام الثواب املعد ألهل البالء غري ما ذكرنا من النعم؟
عدم احلساب:
قال :أول ثواب عدم حساهبم يوم القيامة.
قلت :هذه نعمة عظيمة ال يمكن تصورها ،فإن أعظم ما خيافه كل مؤمن هو احلساب..
أن تنرش صحفه ،فيعاين جرائمه ..أو يفضح بني اخلالئق ..إنه موقف صعب جدا ..فأحدنا ال
يطيق الوقوف يف حمكمة الدنيا ليحاسب ،فكيف يطيق الوقوف يف حمكمة اآلخرة؟
قال :ومع ذلك ،فقد وردت البشارات ألهل البالء الناجحني هبذا النوع من الثواب ،فقد
روي أن امرأة جاءت إىل النبي  هبا ملم فقالت( :يا رسول اهلل ،ادع اهلل أن يشفيني) قال( :إن
( )1الرتمذي كتاب الزهد رقم ( )2403عن جابر وقال هذا حديث غريب.
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شئت دعوت اهلل أن يشفيك ،وإن شئت فاصربي وال حساب عليك) ،قالت( :بل أصرب وال
حساب عيل)()1

ويف حديث آخر ،قال ( :يؤتى بالشهيد يوم القيامة ،فينصب للحساب ،ويؤتى
باملتصدق ،فينصب للحساب ،ثم يؤتى بأهل البالء ،فال ينصب هلم ميزان وال ينرش هلم ديوان،
ويصب عليهم األجر صبا ،حتى إن أهل العافية ليتمنون يف املوقف أن أجسادهم قرضت
باملقاريض ،من حسن ثواب اهلل هلم)()2

قلت :هذه بشارة عظيمة ترفع املبتىل إىل درجات تفوق درجات الشهداء واملتصدقني.
قال :ليس ذلك عىل اهلل بعزيز ،فإن من املبتلني من يموت يف اليوم مائة مرة ،بينام الشهيد
ال يموت إال مرة واحدة(.)3
قلت :أهذا احتقار للشهادة؟
قال :لوال عظمة الشهادة ما ذكرها رسول اهلل  يف هذا املوقف.
قلت :فام رس هذا اجلزاء؟
قال :أمل نعلم أن البالء الذي يقع عىل املؤمن املحتسب يطهره من ذنوبه.
قلت :عرفنا ذلك عند معاينة نعمة التطهري.
قال :فلذلك إن عظم البالء ،وصرب عليه املبتىل ،لقي اهلل وليس عليه ذنب حياسبه عليه.
قلت :لقد روي يف هذا عن أنس قال دخلت مع النبي  نعود زيد بن أرقم وهو يشتكي
عينيه فقال له( :يا زيد ،لو كان برصك ملا به كيف كنت تصنع؟) ،قال( :إذا أصرب وأحتسب) ،قال:

( )1أمحد وابن حبان واحلاكم.
( )2الطرباين يف الكبري.
( )3بل إن البالء العام الذي يصاحبه الرضا شهادة يف سبيل اهلل ،قال  (:الطاعون شهادة لكل مسلم) البخاري
ومسلم.
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(إن كان برصك ملا به ثم صربت واحتسبت لتلقني اهلل عز وجل وليس لك ذنب)()1

قال :ولكن هذه البشارة العظيمة هلا فئة حمدودة.
قلت :وكيف عرفت ذلك ..هل اطلعت عىل قوائم أهل اآلخرة فرتى من يعفى منهم من
احلساب؟
قال :أنا أضعف من أطلع ..ولكن اهلل أطلعنا.
قلت :أين؟
عيل األمم ،فرأيت النبي ومعه الرهيط(،)2
قال :أمل تقرأ قول رسول اهلل ( :عُ ِر َضت ا
والنبي ومعه الرجل والرجالن ،والنبي وليس معه أحد ،إذ ُرفع ل سواد عظيم فظننت أهنم أمتي،
فقيل ل :هذا موسى وقومه ،ولكن انظر إىل األفق ،فنظرت فإذا سواد عظيم ،فقيل ل :انظر إىل
األفق اآلخر ،فإذا سواد عظيم ،فقيل ل :هذه أمتك ،ومهم سبعون ألف ًا يدخلون اجلنة بغري
حساب وال عذاب) ،فقال بعضهم :فلعلهم الذين صحبوا رسول اهلل  ،وقال بعضهم :فلعلهم
الذين ُولِدوا يف اإلسالم فلم ُيرشكوا باهلل شيئ ًا-وذكروا أشياء -فخرج عليهم رسول اهلل 
فقال( :ما الذي ختوضون فيه؟) فأخربوه فقال( :هم الذين ال يسرتقون وال يتطريون وال يكتوون
وعىل رهبم يتوكلون)()3

قلت :إذن هم سبعون ألفا ..هو عدد ال بأس به.
قال :وقد ذكرهم رسول اهلل  بأوصافهم ليتنافس يف الوصول إىل درجاهتم.
قلت :أجل ،فهم الذين ال يطلبون من أحد أن يرقيهم أو يكوهيم ،فهم ال يسألون أحد ًا
إال اهلل ،حتى يف ساعات الضعف واملرض.

( )1أبو يعىل ،وابن عساكر.
( )2تصغري رهط وهو ما دون العرشة أنفس.
( )3البخاري ومسلم.
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اجلنة:
قال :وأما الثواب الثاين الذي الذي وردت به النصوص ،فهو دار السعادة األبدية.
قلت :اجلنة !؟
قال :لقد أخرب  أن البالء الذي يصاحبه الرضا والصرب يقود صاحبه إىل اجلنة ،ومما
يروى يف ذلك قوله  ( :إن اهلل قال :إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصرب عوضته منهام اجلنة ،يريد
عينيه)()1

قلت :هذا ثواب عظيم ..فاجلنة هي الدار التي هتفو هلا القلوب.
قال :ومن رمحة اهلل بعباده أن جعل هلا هذا اجلزاء الذي ال يستدعي غري الثبات.
قلت :ولكن يبدو أن هذا اجلزاء العظيم ال يكون إال يف البالء العظيم املستمر ،وألهل
العزيمة يف الصرب.
قال :هذا صحيح ،وهو ما توحي به النصوص ،فقد روي عن عطاء قال ،قال ل ابن
عباس :أال أريك امرأة ِم ْن أهل اجلنة؟ فقلت :بىل .قال :هذه املرأة السوداء ،أتت النبي 
هلل تعاىل ل ،قال( :إن شئت صربت ولك اجلنة ،وإن شئت
فقالت :إين أرصع وإين أتكشف فادع ا ا
هلل أن ال أتكشف ،فدعا
هلل تعاىل أن يعافيك) ،فقالت :أصرب ،فقالت :إين أتكشف فادع ا ا
دعوت ا ا
هلا)()2

وعن أيب سنان قال :دفنت ابن ًا ل فإين لفي القرب إذ أخذ بيدي أبو طلحة (يعني اخلوالين)
هلل ( :قال اهللّ :يا ملك املوت
أبرشك؟ قلت :بىل ،قال :قال رسول ا ّ
فأخرجني وقال ل :أال ِّ
قبضت ولد عبدي؟ قبضت قرة عينه وثمرة فؤاده؟ قال :نعم ،قال :فام قال؟ قال :محدك

( )1رواه البخاري والرتمذي.
( )2البخاري ومسلم.
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واسرتجع ،قال :ابنوا له بيت ًا يف اجلنة وسموه بيت احلمد)()1

رفع الدرجات:
قلت :فام الثواب الثالث؟
قال :رفع الدرجات.
قلت :وما رفع الدرجات؟
قال :ترقية العبد من حمل يف اجلنة إىل حمل أعىل ..أال تعرفون الرتقيات؟
قلت :بىل ..نعرفها ..ونتنافس فيها.
قال :فقل لقومك( :تنافسوا يف درجات اجلنة ..ودعوا عنكم الرصاع عىل تلك الدرجات
التي ينشغل هبا األطفال)
قلت :هم ال يسمعون مني.
قال :فأسمعهم قوله ( :إن العبد إذا سبقت له من اهلل منزلة مل يبلغها بعمله ابتاله اهلل يف
جسده أو يف ماله أو يف ولده ،ثم صربه عىل ذلك ،حتى يبلغه املنزلة التي سبقت له من اهلل
تعاىل)( ،)2وقوله ( :ما من مسلم يصاب بيشء يف جسده فيصرب إال رفعه اهلل به درجة ،وحط
عنه به خطيئة)()3

قلت :يبدو أن هذا اجلزاء العظيم يرتبط كذلك بالبالء العظيم.
قال :أجل ،فقد أخرب  أن الرجل يكون له عند اهلل املنزلة ،فام يبلغها بعمل فام يزال يبتليه
بام يكره حتى يبلغه إياها ،وبأن عظم اجلزاء مع عظم البالء(.)4
قلت :أهلذا أخرب  أن أكثر الناس بالء األنبياء ،ثم األولياء ،ثم األمثل ،فاألمثل.
( )1أمحد والرتمذي.
( )2رواه أمحد وأبو داود وأبو يعىل والطرباين يف الكبري واألوسط.
( )3ابن جرير.
( )4الرتمذي وقال حديث حسن غريب.
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قال :أجل ،فقد قيل لرسول اهلل  :يا رسول اهلل ،أي الناس أشد بالء؟ قال( :االنبياء ثم
األمثل فاألمثل يبتىل الرجل عىل حسب دينه فإن كان دينه صلبا اشتد بالؤه وإن كان يف دينه رقة
ابتاله اهلل عىل حسب دينه فام يربح البالء بالعبد حتى يميش عىل األرض وما عليه خطيئة)()1

قلت :فالطاحمون للدرجات العليا معرضون للبالء إذن أكثر من غريهم.
قال :يروى يف ذلك أن رجال قال ملوسى :يا موسى ،سل اهلل ل حاجة يقضيها ل هو أعلم
هبا؛ ففعل موسى؛ فلام نزل إذ هو بالرجل قد مزق السبع حلمه وقتله؛ فقال موسى :ما بال هذا يا
رب؟ فقال اهلل تبارك وتعاىل له( :يا موسى انه سألني درجة علمت أنه مل يبلغها بعمله فأصبته بام
ترى ألجعلها وسيلة له يف نيل تلك الدرجة) ،فكان أبو سليامن الداراين إذا ذكر هذا احلديث
يقول :سبحان من كان قادرا عىل أن ينيله تلك الدرجة بال بلوى ،ولكنه يفعل ما يشاء.
صالة اهلل:
قلت :فام الثواب الرابع؟
ِ
قال :هو ما نص عليه قوله تعاىلَ ﴿:و َب ِّ ِ
هلل
ين ِإ َذا َأ َصا َبت ُْه ْم ُم ِصي َب ٌة َقا ُلوا ِإناا اِ
ين ا الذ َ
الص ِاب ِر َ
رش ا
َو ِإناا ِإ َل ْي ِه ر ِ
ات ِم ْن َر ِّ ِهب ْم َو َر ْمح ٌَة َو ُأو َل ِئ َك ُه ُم ا ُْمل ْهتَدُ َ
اج ُع َ
ون﴾ (البقرة 155:ـ
ون ُأو َل ِئ َك عَ َل ْي ِه ْم َص َل َو ٌ
َ
)157
قلت :فام يف هذا من الثواب؟
قال :لقد أخرب تعاىل عن صالته ورمحته هبؤالء الصابرين ،وهل هناك جزاء أعظم من
صالة اهلل عىل عبده.
قلت :فهل صالة اهلل عىل عبده جزاء؟
قال :جزاء فوق األجزية ..بل ال تعدهلا أي جائزة أخرى.
قلت :فام تعني؟
( )1أمحد والبخاري وابن ماجة والرتمذي وابن حبان واحلاكم.
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قال :هي تقريب اهلل لعبده ،والقرب ال يساويه جزاء وال يطاوله ثواب ،فهو إخراج من
الظلامت إىل النور ،ومن احلجاب إىل املشاهدة ،أمل تسمع قوله تعاىلُ ﴿:ه َو ا ال ِذي ُي َص ِّيل عَ َل ْيكُ ْم
الئكَ ُته لِي ْخ ِرجكُ م ِمن ال ُّظ ُلام ِ
وم ِ
ت ِإ َىل الن ِ
ُّور َو َ
كَان ِبا ُْملؤْ ِمنِنيَ َر ِحي ًام﴾ (األحزاب)43:؟
ُ ُ َ ْ َ َ
َ َ
قلت :بىل ،فام يعني هذا؟
قال :البالء نافذة عظيمة من نوافذ التعرف عىل اهلل والتقرب منه ،والتعرف عىل اهلل هو
النور الذي يرفع كل الظلامت ،واحلق الذي يقتل كل باطل.
لك ِو ْج ً
فتح َ
اعر ِف فال
قلت :لقد ذكرتني بحكمة البن عطاء اهلل يقول فيها( :إذا َ
هة من الت ُّ
ِ
ف َ
ف
إليك ..أمل تعلم أن ال ات َع ُّر َ
يتعر َ
تبال معها أن اقل عم ُل َك؛ فإنه ما َفت ََحها لك إال وهو يريد أن ا
ور ُد ُه عليك ،واألعامل أنت مهدهيا إليه ،وأين ما ُهتديه إليه مما هو ُم ِ
هو ُم ِ
ور ُد ُه َ
عليك)
استمرار الثواب:
قلت :يا معلم ..كل ما ذكرته ،وما وردت به النصوص ثواب عظيم ،ولكنه مع ذلك قد
حيال بني املريض وبني كثري من أعامل الرب ،وتلك خسارة عظيمة.
قال :ال ..فاهلل الشكور احلليم ال يضيع عمل عبده إن قعد به الداء عنه ،أمل تسمع قوله :
(إن العبد إذا مرض أوحى اهلل تعاىل إىل مالئكته :أنا قيدت عبدي بقيد من قيودي ،فإن أقبضه
اغفر له ،وإن أعافه فحينئذ يقعد ال ذنب له)(.)1
ويف حديث آخر قال  ( :ما من مسلم يصاب يف جسده إال أمر اهلل تعاىل احلفظة :اكتبوا
لعبدي يف كل يوم وليلة من اخلري ما كان يعمل ،ما دام حمبوسا يف وثاقي)()2

ويف األثر اإلهلي( :قال اهلل تعاىل :إذا ابتليت عبدا من عبادي مؤمنا فحمدين وصرب عىل ما
ابتليته ،فإنه يقوم من مضجعه ذلك كيوم ولدته أمه من اخلطايا ،ويقول الرب للحفظة :إين أنا
( )1احلاكم عن أيب أمامة.
( )2احلاكم عن ابن عمرو.
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قيدت عبدي هذا وابتليته فأجروا له ما كنتم جترون له قبل ذلك من األجر وهو صحيح)()1

بل إن رسول اهلل  أخرب بأن جمرد االسرتجاع عند تذكر املصيبة له ثوابه عند اهلل ،قال
( :ما من مسلم وال مسلمة ُيصاب بمصيبة فيذكرها ،وإن طال عهدها فيحدث لذلك
هلل له عند ذلك فأعطاه مثل أجرها يوم أصيب)()2
اسرتجاع ًا إال جدّ د ا ّ

( )1أمحد والطرباين يف الكبري وأبو نعيم عن شداد بن أوس.
( )2أمحد وابن ماجة.
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ثانيا ـ حصن األمل
دخلنا احلصن الثاين من حصون الروح ..وقد كانت تفوح منه روائح عطرة تنرشح هلا
الصدور ..وتشع من جنباته أنوار ترس هلا العني ،ويبتهج هلا القلب.
وقد شد انتباهي يف هذا احلصن وجود مرىض فيه ،وهو ما مل أره يف القسم السابق ،ولكنهم
مرىض ،ال كاملرىض ..جيلسون مسرتخني ـ كام نسرتخي أمام شواطئ البحار ـ ولكن البحار التي
كانوا ينظرون إليها ،والتي كان نسيمها هيب عليهم مل تكن كالبحار ..كان كل يشء ليس ككل
يشء.
قلت :ما هذا القسم يا معلم؟
قال :هذا حصن األمل.
قلت :فهل ينتظر هؤالء املرىض دورهم يف العالج؟ ..إين ال أرى الضيق يف وجوههم كام
أراه يف عيون املرىض الذين ينتظرون يف قاعات االنتظار عندنا.
قال :هؤالء يتنعمون بانتظارهم.
قلت :يتنعمون!؟ ..مل أعلم إال أن االنتظار ضيق للصدر ،وقتل للوقت ،فكيف يكون
نعمة؟
قال :انتظاركم ضيق للصدر وقتل للوقت ،أما انتظار أهل السالم فهو عمل وعبادة
وقرب ..وهو لذلك روح من روح اجلنة ،وعطر من عطرها.
بينام أنا كذلك سمعت صوتا مجيال مادت جلامله أجساد املرىض املسرتخني ،وكان ينشد:
فأصعب األمرأدناه من الفرج

إذا ضاق أمر فانتظر فرجا
فلام سكت هب صوت آخر يردد بلحن عذب:
كن

عن

أمورك

وكل

معرضا
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األمور

إىل

القضا

فلربام

اتسع

املضيق:

وربام

ولرب

أمر

متعب

لك

يشاء

فال

اهلل

يفعل

اهلل

ما

اجلميل

عودك

ضاق
عواقبه

يف

تكن

الفضا
رضا
متعرضا

فقس عىل ما قد مىض

فلام سكت هب صوت ثالث يردد بلحن عذب:
النفس

جاءها من ِق َبل اهلل فرج

ال تكن يف وجه روح آيسا
به

ربام قد فرجت تلك الرتج

دنف

وفرج

رب
بينام

أمر
املرء

ضاقت
كئيب

جاءه

اهلل

بروح

قلت :أهذا جملس إنشاد ..أم جملس عالج؟
قال :يف هذا القسم يعالج املرىض بكل املراهم ..كل ما يزيد يف أملهم يف اهلل ،ويف حتقيق
مرادهم يذكر هنا.
قلت :ولكن هؤالء بجلوسهم هذا واسرتخائهم وقعودهم يقطعون ما أمر اهلل به أن
يوصل ،ويضيعون ما أمر اهلل به أن يؤدى ،أمل يعرفوا أن وظيفة اإلنسان يف احلياة هي عبادة اهلل؟
قال :بىل ..وهم يعبدون اهلل يف اسرتخائهم ،كام يعبدون اهلل بقيامهم.
قلت :مل أعلم أن هناك عبادة تسمى االسرتخاء.
ِ
هلل ِق َيام ًا َو ُق ُعود ًا َوعَ َىل ُج ُن ِ ِ
ين َي ْذكُ ُر َ
وهب ْم﴾ (آل
ون ا اَ
قال :أمل تقرأ قوله تعاىل ﴿:ا الذ َ
عمران)191:
قلت :بىل ..فاهلل يثني عىل هؤالء خري ثناء.
قال :فإن العابد هلل حقا من ال يغفل عن عبادته يف كل حمل ..فاهلل ال يعبد فقط بالقيام.
قلت :نعم ..هو يعبد بالركوع والسجود.
قال :وباالسرتخاء والقعود واالنتظار كام ينتظر هؤالء املرىض ..أمل تسمع قوله ( :
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سلوا اهلل من فضله فإن اهلل حيب أن يسأل ،وأفضل العبادة انتظار الفرج)( ،)1فقد اعترب  انتظار
الفرج عبادة ،وما االنتظار إال جلوس ال خيتلف عن هذا اجللوس.
قلت :ولكن ما رس اعتبار هذا االنتظار عبادة ..بل أفضل عبادة؟
قال :ألن القصد من العبادة هو خالص القلب من كل الشوائب ،وقطعه لكل العالئق..
أيمكن للشخص أن يصيل ،وهو حيادث صاحبه؟
قلت :ال ..إن الصالة يبطلها هذا الشغل وغريه ..فهي أفعال تتناىف مع روح الصالة.
قال :فكذلك العبد إذا خلص قلبه هلل منتظرا فرجه ..فهو يف ذلك احلال ال ينظر إال هلل..
وال ينتظر إال من اهلل.
قلت :عرفت كونه عبادة ..ولكن كيف يكون أفضل العبادة؟
قال :ألنك يف الصالة قد تغفل عن صالتك ..قد ال حتدث صاحبك ،ولكنك حتادث
نفسك ومتازحها ..ولكن القلب املتعلق باهلل قلب عارف ..ال يغفل عن اهلل حلظة ..وأنت يف
الصالة قد تشوب صالتك بنوازع الرشك ..بينام يف هذا االنتظار ال حتدثك نفسك بأي رياء أو
مسمعة ..وأنت يف الصالة..
قلت :فهمت هذا يا معلم ..وقد عرفت رس تفضل اهلل عىل عباده الصاحلني بقطع العالئق
عنهم.
قال :لقد ورد يف بعض الكتب اإلهلية( :ألقطعن أمل من أمل سواي وألبسه ثوب املذلة
بني الناس ،أتقرع بالفقر باب غريي وبايب خري لك؟)
قلت :هذا صحيح ،فإن كل أمل يف غري اهلل يأس ،وكل رجاء يف غريه طمع ،وكل استعانة
بغريه خذالن.
قال :وهلذا مل جتد خربتكم الطبية العظيمة ،وال مستشفياتكم الضخمة ،وال جيوشكم
( )1الرتمذي.
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اهلائلة من األطباء يف دحر جيش اليأس القاتل الذي يدفع أعدادا هائلة منكم إىل االنتحار.
قلت :هذا صحيح ..ولكن ما عسى األطباء أن يفعلوا ..لقد استعملوا كل قواهم العقلية.
قال :فلم ال يبعثوهنم إىل هذا املستشفى؟
ضحكت ،وقلت :ومن يسمع هبذا املستشفى ..إنني أقف فيه ..ولكن ال أعلم عنه شيئا..
ففي أي مكان هو؟ ..لعيل أفلح يف إقناعهم باإلرشاد إليه.
قال :هو يف كل مكان..
قلت :ولكنا ال نراه..
قال :ألنكم ال تبرصون..
قلت :نحن نبرص ..بل نزيد يف قوة أبصارنا كل يوم بام نخرتعه من ألوان العدسات
املكربة ..فنحن نرى املجرات كام نرى دقائق امليكروبات.
قال :أنتم تبرصون بأبصاركم ،وال تبرصون ببصائركم ..فلذلك تعشى عيونكم عن رؤية
مثل هذه األدوية.
بينام أنا كذلك إذ سمعت صوتا عذبا متيد له قلوب اجلالسني يردد قوله ( :احفظ اهلل
حيفظك ،احفظ اهلل جتده أمامك ،تعرف إىل اهلل يف الرخاء ،يعرفك يف الشدة ،فإذا سألت ،فسل
اهلل ،وإذا استعنت ،فاستعن باهلل ،جف القلم بام كان وما هو كائن ،فلو جهد العباد أن ينفعوك
بيشء مل يكتبه اهلل عز وجل لك ،مل يقدروا عليه ،فإن استطعت أن تعمل هلل بالصدق واليقني،
فافعل ،فإن مل تستطع ،فإن يف الصرب عىل ما تكره ،خري ًا كثري ًا ،واعلم أن النرص مع الصرب ،وأن
الفرج مع الكرب ،وأن مع العرس يرس ًا)()1

قلت :اهلل ! ..لكأين أسمع هذا احلديث ألول مرة ..ما أحسن قراءة هذا الصوت هلذا
احلديث.
( )1احلديث هبذا اللفظ رواه الطرباين يف الكبري وابن حبان.
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قال :هذا صوت القلب..
قلت :أليس هذا صوتا للسان؟
قال :هو صوت اللسان النابع من القلب.
قلت :لقد رأيت هؤالء املسرتخني يميدون كام متيد السنابل حتركها األعاصري.
قال :أرواحهم تبع ألجسادهم ..ومن يسمع مثل هذا وال يميد!؟ ..أتعلم ملن قال رسول
اهلل  هذا احلديث؟
قلت :بىل ..لقد قاله البن عباس .
قال :فأي شيخ هو؟
قلت ضاحكا :شيخ ..ال ..لقد كان غالما صغريا.
قال :أرأيت كيف يريب  األمل يف اهلل يف قلوب األطفال ..سمعت أنكم تلقحون
صبيانكم يف صغرهم لتحفظوهم من رشور األوبئة.
قلت :بىل ،فنحن نلقحهم ضد ِ
الس ِّل والتيتانس ،وشلل األطفال ،واجلدري ،والشاهوق،
واحلمرياء ،واخلناق ..وقد نلقحهم يف حال الرضورة ضد التهاب السحايا ،والكولريا،
واحلمى الصفراء ،والكَ َلب..
والتيفوئيد،
ا
قال :فال تنسوا أن تضيفوا هذا اللقاح.
قلت :أي لقاح؟
قال :لقاح األمل يف اهلل ..ويف حفظ اهلل ..ويف فرج اهلل ..فهذا اللقاح هو الذي يقي
أرواحهم من فريوسات اليأس القاتلة.
قلت :فهمت كل هذا ـ يا معلم ـ ولكني ال أعرف أن مثل هذا يمكن اعتباره عالجا؟
قال :مل؟
قلت :ألن العالج هو الذي يقيض عىل املرض ،أما هذا ،فال يفعل شيئا ..بل املرض هو
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املرض.
قال :فهل مجيع أدويتكم تقيض عىل األمراض؟
قلت :منها ما يقيض ،ومنها ما خيدر.
قال :أفال تلجأون إىل هذا النوع من األدوية املخدرة يف كثري من األمراض؟
قلت :بىل ..نلجأ إليها ..بل ال تكاد ختلو وصفة منها.
قال :فاعتربوا هذا من ذاك.
قلت :ولكني أعترب هذا نوعا من الكذب عىل النفس ..وكأين أقول هلا :لقد شفيت ،مع
أن الطعنات التي يواجهها هبا املرض ال تزال تنخر قواها.
قال :ال ..ليس هذا من الكذب ..بل هو من سياسة النفس.
قلت :ما معنى هذا؟
قال :أمل تسمع قوله ( :إذا دخلتم عىل املريض فنفسوا له يف األجل ،فإن ذلك ال يرد
شيئا ،وهو يطيب بنفس املريض)()1

قلت :بىل..
قال :فقد رشع  يف عيادة املريض أن ننفس عنه ،ونبسط له جناح األمل ،فاألمل وحده
سعادة ،وما أضيق العيش لوال فسحة األمل(.)2
قلت :ولكن اجلسد ـ مع ذلك ـ يبقى عليال ،فهو كالتبن الذي خيفي النار التي تلتهمه.
قال :واألمل هو املاء الذي يطفئ تلك النار ،فلذلك قد يكون فيه من القوة بحيث يستطيع
( )1الرتمذي وابن ماجة.
( )2ويدل هلذا قوله تعاىل ـ وهو يبني قيمة األمل وثمرته النفسية ـ :وما جع َله اهللاُ إِ اال ب ْرشى َل ُكم ولِ َت ْطمئِن ُق ُلوب ُكم بِهِ
َ َ َ َ ُ
ْ َ َ ا ُ ْ
ُ َ
ارص إِ اال ِم ْن ِعن ِْد اهللاِ ا ْل َع ِز ِيز ْ
احلَكِي ِم﴾ (آل عمران ،)126:أي وما أنزل اهللّ املالئكة وأعلمكم بإنزاهلم إال بشارة لكم
َو َما الن ْ ُ
وتطييب ًا لقلوبكم وتطمين ًا ،وإال فإنام النرص من عند اهللّ الذي لو شاء النترص من أعدائه بدونكم ،ومن غري احتياج إىل قتالكم
هلم .فمع أن النرص من عند اهلل ،إال أن إحبار املؤمنني بمدد اهلل من املالئكة كان له تأثريه اجلميلة يف نفوس العصبة املؤمنة.
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القضاء عىل املرض..
قلت :إذن دور هو القسم من أقسام املستشفى هو البحث عن كل ما يرشح صدر املريض
من األعشاب واألغذية.
قال :ال ..ليس هذا فقط ..وهذا ميدان أطباء هذا القسم من املختصني ..ولكن هناك يشء
آخر ،وهو أهم من تلك األدوية.
قلت :أهم من تلك األدوية!؟
قال :أجل ..فتلك األدوية قد يفلح مفعوهلا ،وقد ال يفلح ..بينام هذه األدوية التي سنزور
أقسامها ال شك يف جدواها.
قلت :فام هو منبع هذه األدوية؟
قال :حسن الظن باهلل.
قلت :مل كان حسن الظن منبع األمل؟
قال :ألنه جيعل القلب متوجها خلري اهلل منتظرا فضله ،واهلل عند ظن عبده ،وقد قال 
يف األثر اإلهلي( :يقول اهلل تعاىل :أنا عند ظن عبدي يب ،وأنا معه إذا ذكرين)()1

***
سمعت أصواتا مجيلة ترتنم بلحن ،لست أدري هل كان من السامء أم من األرض ،تقول:
عودك

حسنا أمس وسوى أودك

أحسن

الظن

برب

إن ربا كان يكفيك الذي

كان باألمس سيكفيك غدك

قلت :اهلل ! ما هذا لصوت اجلميل ..ومن أين يصدر ..ال أرى مذياعا هنا ..وال آلة
تسجيل.

( )1البخاري ومسلم ،وتتمته(:فإن ذكرين يف نفسه ذكرت ه يف نفيس ،وإن ذكرين يف مأل ذكرته يف مأل خري منهم ،وإن
تقرب إل شربا تقربت إليه ذراعا ،وإن تقرب إل ذراعا تقربت إليه باعا ،وإن أتاين يميش أتيته هرولة)
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قال :أصوات البصائر ال حتتاج إىل اآلالت.
قلت :فمن حلن هذا اللحن؟
قال :أحلان القلوب ال حتتاج إىل ملحنني ،فهي عذبة بذاهتا.
قلت :فلم كان حسن الظن باهلل منبع انتظار الفرج وأساسه؟
قال :ألن الشعور بقرب اهلل ورمحته ،والتفكر يف فضله ورأفته ،جير إىل إحسان الظن به،
وإحسان الظن به ،سبيل لالستعانة به ..فال يمكن أن تستعني بمن تشك يف فضله أو قدرته.
بينام أنا كذلك إذ رأيت شخصا يربت عىل كتفي ،لعله أول شخص ينتبه ل يف هذا
املستشفى ،فالكل كان غارقا يف توحده ،قال ل( :استعمل يف كل بلية تطرقك حسن الظن باهلل عز
وجل ،يف كشفها ،فإن ذلك أقرب بك إىل الفرج) ،ثم مىض ..ال هيتم بردي ..وال ينتظر سؤال.
بعدها سمعت صوتا مجيال ..ال يقل عن الصوت السابق مجاال يردد:
يا صاحب اهلم إن اهلم منفرج
إذا بليت فثق باهلل وارض به

أبرش بخري فإن الفارج اهللُ
إن الذي يكشف البلوى هو اهللُ

اليأس يقطع أحيانا بصاحبه

ال تيأسن فإن الفارج اهللُ

اهلل حيدث بعد العرس ميرسة

ال جتزع ّن فإن الكايف اهللُ

واهلل ما لك غري اهلل من أحد

فحسبك اهلل يف ّ
كل لك اهللُ

قلت :اهلل ..ما أمجل هذه القصيدة ..كثريا ما كنا نرتنم هبا ..ولكني أسمعها بلحن مل أسمعه
من قبل..
قال :هذه أحلان القلوب كام قلت لك.
قلت :لقد اكتفى الشاعر بذكر أوصاف اهلل ليغرس األمل يف القلوب.
قال :حسن الظن باهلل يستدعي التعرف عىل اهلل ،فال يمكن أن حتسن الظن بمن ال تعرفه.
قلت :هذا صحيح ،فاملريض املتأمل ال يرتاح إال إذا وصف له الطبيب اخلبري النطايس،
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والسائل املحتاج ال يطمع إال إذا أخرب عن الغني الكريم.
قال :وهكذا ،فإن املتأمل ال يشعر باألمل فيام عند اهلل إال بمعرفته.
قلت :ولكن معرفة اهلل بحر ال ساحل له.
قال :وهلذا سنكتفي ـ هنا ـ باالغرتاف من بعض أسامء اهلل احلسنى التي ورد التنصيص
عليها ،والتي تدل عىل قدرة اهلل التي ال يعجزها يشء ،وعىل فضله العظيم الذي ال حيده يشء.
قلت :تعني أن حسن الظن يعتمد عىل معرفة القدرة والفضل.
قال :أجل ..فقد يكون العاجز كريام ..فيقف عجزه حائال بينه وبني كرمه ..وقد يكون
البخيل مالكا القدرة عىل التكرم عليك ،ولكن بخله حيول بينه وبني ذلك.
قلت :وهلذ كان حسن الظن ال يكتمل إال فيمن له القدرة املطلقة ،والفضل العظيم.
قال :وليس ذلك إال اهلل.
قلت :فكيف أحتقق هبذا؟
قال :برتتيل أسامء قدرته وفضله.
قلت :فهل هلذه األسامء أقسام يف هذا املستشفى؟
قال :أجل ..هلم بنا إليها.

القدرة املطلقة
دخلنا القسم األول من أقسام حسن الظن باهلل ،وقد كتب عىل بابه ـ بحروف حتمل قوة
عظيمة ،ممزوجة بلطف عظيم ـَ ﴿:
هلل َي ْف َع ُل َما َي َشا ُء﴾ (آل عمران)40:
كَذلِ َك ا اُ
قلت للمعلم :ال شك أن هذا هو قسم القدرة املطلقة.
قال :أجل ،وهو من األقسام اهلامة التي حيتاج املرىض اليائسون من املرور عليها.
قلت :مل؟ ..وأي داء يعاجلون؟
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قال :أول ما ينفخه الشيطان من بذور اليأس يف نفسك هو إخبارك باستحالة إصالح ما
حل بك ،فلذلك كان عالج هذا الداء بقتل هذه البذور يف مهدها قبل أن تنبت.
قلت :وما تنبت؟
قال :شجرة اليأس القاتل.
قلت :وكيف تقطع هذه الشجرة إن نبتت؟
قال :بدالالهتا عىل القادر الذي ال يستحيل معه يشء.
قلت :أاهلل؟
قال :وهل هناك قادر غريه ..فاعتقاد املؤمن بقدرة اهلل املطلقة ،والتي ال يقف املستحيل
أمامها جتعله يشعر باستناده إىل ركن عظيم ،وهذا الشعور هو الذي يولد فيه األمل من جهة،
وحيضه عىل التوجه إىل اهلل من جهة أخرى ،ويف كال األمرين يبتسم أنينه ،وتنفرج أسارير قلبه.
***
بينام كنت أستمع للمعلم رأيت رجال يمر عىل املرىض ،ويقول هلم( :اذكروا زكريا..
اذكروا زكريا)
قلت :أرغب هذا عن دين حممد  إىل دين زكريا  ..ما باله ال يدعوهم إىل ذكر اهلل..
ويدعوهم إىل ذكر زكريا؟
قال :ذكر زكريا هو ذكر ملحمد ..وذكرهم مجيعا هو ذكر هلل ..فال حيجب أهل اهلل عن اهلل..
الرصاع هو الذي تكون فيه احلجب.
قلت :أستغفر اهلل ..لكن ملاذا خص زكريا ؟
قال :هو ينبههم إىل التدبر يف قصة زكريا  عندما رأى مريم ـ عليها السالم ـ وعندها
هلل َي ْرزُ ُق
هلل ِإ ان ا اَ
من رزق اهلل ما احتار يف سببه ،فقال هلاَ ﴿:يا َم ْر َي ُم َأناى َل ِك َه َذا َقا َلت ُه َو ِم ْن ِعن ِْد ا اِ
َم ْن َي َشا ُء ِبغ ْ ِ
َري ِح َساب﴾ (آل عمران)37:
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ففي ذلك احلني امنزج الشعوران لدى زكريا  :الشعور بقدرة اهلل املطلقة التي ال يقف
يف وجهها الزمن وال املستحيل ،والشعور بفضل اهلل العظيم ،فهو يرزق من يشاء بغري حساب.
وعندما امتزج الشعوران توجه هلل طالبا ما كان يتصوره مستحيال يستحي أن يسأل اهلل
حتقيقه ،قال تعاىل مؤرخا لتلك اللحظة التي كانت فتحا عظيام عىل زكريا ُ ﴿:هنَالِ َك َدعَا
ِ
ِ
زَ ِ
يع الدُّ عَ ِاء﴾ (آل عمران)38:
ب ِل م ْن َلدُ ن َْك ُذ ِّر اي ًة َط ِّي َب ًة ِإن َاك َسم ُ
كَر ايا َر اب ُه َق َال َر ِّب َه ْ
قلت :حينها جاءته املالئكة ـ عليهم والسالم ـ بالبشارة ،وبتحقيق األمل الذي كان حبيس
القلب ،واستحيا اللسان من إبرازه ،قال تعاىلَ ﴿:فنَاد ْته ا َْمل ِ
كَة َو ُه َو َق ِائ ٌم ُي َص ِّيل ِيف ا ْملِ ْح َر ِ
الئ ُ
هلل
اب َأ ان ا اَ
َ ُ
هلل وسيد ًا وحصور ًا ون َِبي ًا ِمن الص ِ
يب ِّرش َك ِبيحيى مصدِّ ق ًا ِب ِ ِ
احلنيَ ﴾ (آل عمران)39:
َ ّ َ ا
كَل َمة م َن ا اِ َ َ ِّ َ َ ُ
َُ ُ َ ْ َ ُ َ
قال :وحينها ـ كذلك ـ انحلت عقدة لسان زكريا  متعجبا من هذا ،ال منكرا له ،فسأل
اهلل عن كيفية ذلك كام سأله اخلليل  من قبل عن كيفية إحياء املوتى ،فرده اهلل إىل مشيئته
ون ِل غُ الم و َقدْ ب َلغَنِي ا ْل ِكرب وامر َأ ِيت ِ
املطلقة ،قال تعاىلَ ﴿:ق َال َر ِّب َأناى َيكُ ُ
عَاق ٌر ﴾ (آل
َُ َ َْ
ٌ َ َ َ
عمران)40:
قلت :وحينها أجابه امللكَ ﴿:
هلل َي ْف َع ُل َما َي َشا ُء﴾ (آل عمران)40:
كَذلِ َك ا اُ
قال :أعرفت اآلن مل كتبت هذه اآلية يف مدخل هذا القسم؟
قلت :أجل..
قال :وهلذا يمأل القرآن الكريم نفوسنا وضامئرنا بقدرة اهلل املطلقة ،لنتوجه بكل كياننا إليه،
كَان ا اُ ِ ِ ِ
فال نعتقد أن هناك مستحيال أمام اهلل ،وأمام قدرة اهلل ،قال تعاىلَ ﴿:و َما َ
يشء
هلل ل ُي ْعجزَ ُه م ْن َ ْ
ِيف السامو ِ
كَان ِ
ات َوال ِيف ْ َ
األ ْر ِ
ض ِإ ان ُه َ
عَلي ًام َق ِدير ًا﴾ (فاطر)44:
اَ َ
***
مر رجل آخر عىل املرىض ،وهو يقول هلم( :اذكروا السموات واألرض ..اذكروا العرش
والكريس)
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قلت :مل يذكرهم هبذا؟
قال :لينبههم إىل قدرة اهلل املطلقة.
قلت :يا معلم ،مل نرى القرآن الكريم يمتلئ بذكر السموات واألرض يف مواضع احلديث
عن القدرة؟
قال :ألن أكرب ما ترونه هو السموات واألرض ،ومها مامها.
قلت :يا معلم ..نحن نرى األرض ،ولكنا ال نرى إال جزءا بسيطا من السامء.
قال :نعم ..أنتم ال ترون إال جزءا بسيطا من السامء الدنيا ،وهي ال تساوي شيئا أمام ملك
اهلل الواسع.
قلت :لقد ورد يف النصوص ذكر الكريس ،وهو خلق غري السموات واألرض ،بل أخرب
تعاىل أنه أوسع منهام ،قال تعاىل ﴿:و ِسع كُ ر ِسيه السامو ِ
ات َو ْ َ
األ ْر َض﴾ (البقرة)255:
َ َ ْ ُّ ُ ا َ َ
قال :ومع ذلك ،فإنه ال يساوي شيئا أمام العرش( ،)1فعن أيب ذر الغفاري أنه سأل النبي
هلل ( :والذي نفيس بيده ما السموات السبع واألرضون السبع
 عن الكريس ،فقال رسول ا ّ
عند الكريس إال كحلقة ملقاة بأرض فالة ،وإن فضل العرش عىل الكريس كفضل الفالة عىل
تلك احللقة)()2

قلت :ولكن اهلل مع ذلك خياطب عباده بام تعيه عقوهلم.
قال :ليقرب هلم احلقيقة التي ال يمكن تقريبها ..ألن تقريبها يؤدي إىل التشبيه ،واهلل ﴿
كَم ْث ِل ِه َيشء و ُهو ِ
َليس ِ
يع ا ْل َب ِص ُري﴾ (الشورى)11:
السم ُ
ْ َ
ْ ٌ َ َ ا
قلت :وهلذا يرضب اهلل تعاىل املثل عىل قدرته بإمساك السموات واألرض وحفظهام،

( )1النصوص الكثرية تدل عىل أن العرش خملوق يدار الكون منه بأمر اهلل تعاىل  ،فهو أشبه بـ (سنرتال) الكون ،وليس
كام يتصوراملشبهون أنّه مكان جيلس عليه اهلل تعاىل !
( )2ابن حبان ،وأبو نعيم يف احللية ،وابن عساكر.
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تقريبا لعظمة القدرة من القلوب ،وإال فإن قدرة اهلل ال هناية هلا ،وال حدود حتدها ،أمل تسمع قوله
ِ
هلل يم ِس ُك السامو ِ
ات َو ْ َ
كَه َام ِم ْن َأ َحد ِم ْن َب ْع ِد ِه ِإ ان ُه
األ ْر َض َأ ْن تَزُ وال َو َلئ ْن زَ ا َلتَا ِإ ْن َأ ْم َس ُ
اَ َ
تعاىلِ ﴿:إ ان ا اَ ُ ْ
َ
كَان َح ِلي ًام غَ ُفور ًا﴾ (فاطر)41:
قلت :لقد أخرب تعاىل أنه ال يؤوده وال يثقله حفظهام ،قال تعاىل ﴿:و ِسع كُ ر ِسيه السامو ِ
ات
َ َ ْ ُّ ُ ا َ َ
ِ
ِ
ِ
َو ْ َ
يم﴾ (البقرة)255:
األ ْر َض َوال َيؤُ و ُد ُه ح ْف ُظ ُه َام َو ُه َو ا ْل َع ُّيل ا ْل َعظ ُ

وعندما افرتى الغافلون من اليهود ما افرتوا عىل اهلل من ركونه إىل الراحة بعد خلق
السموات واألرض( )1رد عليهم قائال ﴿:و َل َقدْ َخ َل ْقنَا السامو ِ
ات َو ْ َ
األ ْر َض َو َما َب ْين َُه َام ِيف ِست ِاة َأ ايام
اَ َ
َ
َو َما َم اسنَا ِم ْن ُل ُغوب﴾ ( ّق)38:
وعندما تعجب الغافلون من إمكانية إحياء املوتى بعد أن يصبحوا رمما بالية ،رد عليهم اهلل
األعْ َىل ِيف السامو ِ
ِ
اخل ْل َق ُث ام ُي ِعيدُ ُه َو ُه َو َأ ْه َو ُن عَ َل ْي ِه َو َل ُه ا َْمل َث ُل ْ َ
ات
اَ َ
تعاىل بقوله تعاىلَ ﴿:و ُه َو ا الذي َي ْبد ُأ ْ َ
ض و ُهو ا ْلع ِزيزُ ا ْ ِ
َو ْ َ
يم﴾ (الروم)27:
األ ْر ِ َ َ َ
حلك ُ
َ
قال :سبب ذلك أن هؤاء املتعجبني قارنوا قدرهتم بقدرة اهلل ،وعلمهم بعلم اهلل ،ونسوا
أن ينظروا إىل أنفسهم لريوا اآليات العظيمة التي ينطوي عليها وجودهم ،فلذلك نرى القرآن
الكريم ينبه كثريا إليها ،قال تعاىل ﴿:و َرضب َلنَا م َث ً ِ
َيس َخ ْل َق ُه َق َال َم ْن ُ ْحي ِيي ا ْل ِع َظ َام َو ِه َي
َ َ َ
َ
ال َون َ
ِ
يم﴾ ( ّيـس)78:
َرم ٌ
ثم أمر رسوله  بالرد عليهم بإعادة النظر إىل منشئها األول ،فقال تعاىلُ ﴿:ق ْل ُ ْحي ِي َيها
ِ
ِ
يم﴾ ( ّيـس)79:
ا الذي َأن َْش َأ َها َأ او َل َم ارة َو ُه َو ِبكُ ِّل َخ ْلق عَ ل ٌ

هلل ا ال ِذي َخ َل َق السامو ِ
ات
أو بتقليب أطرافهم يف السامء واألرض ،قال تعاىلَ ﴿:أ َو َملْ َي َر ْوا َأ ان ا اَ
اَ َ
األر َض و َمل يعي ِب َخ ْل ِق ِهن ِب َق ِ
ِ
ِ
ادر َ
يشء َق ِد ٌير﴾ (االحقاف)33:
ا
َ َْ ْ َ
َو ْ َ ْ
عَىل َأ ْن ُ ْحيي َي ا َْمل ْوتَى َب َىل إ ان ُه عَ َىل كُ ِّل َ ْ
يتصورون ّ
( )1ذكر املفرسون يف سبب نزول اآلية ّ
أن اهلل خلق الساموات واألرض يف ستّة أ ّيام (ستّة أ ّيام
أن اليهود كانوا
ّ

ثم اسرتاح يف اليوم السابع (السبت) فوضع رجال عىل رجل ُأخرى.
من أ ّيام األسبوع)! ّ
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والقرآن الكريم ال يسوق هذه التنبيهات هلؤالء الغافلني وحدهم من اليهود واملنكرين
للبعث ،بل يسوقها لكل ضمري قد توسوس له خواطر السوء أن هناك شيئا ما من شئون احلياة قد
يعجز اهلل ،أو قد يستحيل عىل اهلل.
ولذلك خيرب تعاىل أن اخللق ما قدروه حق قدره حني نسبوا العجز له يف أي حمال من
هلل َل َق ِو ٌّي ِ
عَزيزٌ ﴾ (احلج ،)74:وقال تعاىلَ ﴿:و َما
هلل َح اق َقدْ ِر ِه ِإ ان ا اَ
املحال ،قال تعاىلَ ﴿:ما َقدَ ُروا ا اَ
ِ
هلل َ
يشء ﴾ (األنعام)91:
هلل َح اق َقدْ ِر ِه ِإ ْذ َقا ُلوا َما َأنْزَ َل ا اُ
َقدَ ُروا ا اَ
عَىل َب َرش م ْن َ ْ
األر ُض َ ِ
ِ
مجيع ًا
فلذلك يذكرهم بقدرته التي ال حتد ،قال تعاىلَ ﴿:و َما َقدَ ُروا ا اَ
هلل َح اق َقدْ ِره َو ْ َ ْ
ات م ْط ِوي ٌ ِ ِ ِ
ِ ِ
عَام ُي ْ ِ
رشكُ َ
ون﴾ (الزمر)67:
الس َام َو ُ َ ا
ات ِب َيمينه ُس ْب َحا َن ُه َو َت َع َاىل ا
َق ْب َض ُت ُه َي ْو َم ا ْلق َيا َمة َو ا

بل يقسم اهلل تعاىل عىل قدرته التي ال حتد ،ليؤكد هذا املعنى يف الضمري املؤمن ،قال تعاىل﴿:
َار ِب ِإناا َل َق ِ
َفال ُأ ْق ِس ُم ِب َر ِّب ا َْمل َش ِار ِق َوا َْملغ ِ
اد ُر َ
ون((املعارج)40:
***
رست مع معلم السالم يف أرجاء هذا القسم ،فرأيت بابا قد كتب عليه (باب معاينة مظاهر
القدرة)
قلت للمعلم :هيا بنا ندخل إىل هذه القاعة ففيها معاينة مظاهر القدرة.
قال :أخاف أن ال خترج منها.
قلت :مل؟
قال :كثري ممن دخل هذه القاعة وعاين بعض مظاهر قدرة اهلل مل يطق فراقها ،فلم خيرج
منها منذ دخلها.
قلت :ال ختف ـ يا معلم ـ فقد أخربتك أين ال أسكن إال لغاية الغايات وقدس األقداس.
قال :فادخل ،وال تطل املكث ،فاألقسام األخرى يف انتظارنا.
دخلت القاعة ،وهي كقاعات السنام إال بفارق بسيط هو أن السينام تنقل الصور إىل
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العيون ،أما هذه القاعة ،فتنقل العيون إىل الصور ،كانت صورا كثرية مزدمحة متلتئ هبا القلوب
والعقول.
أما احلضور ..فقد كانت أفواههم مشدوهة لعظم ما يرون ..وقد غابوا عن كل اآلالم
التي ال ختفيها اإلعاقات التي تنم هبا جوارحهم.
سألت املعلم :من هؤالء؟
قال :هؤالء مرىض يئس أطباؤكم من عالجهم ..فهداهم اهلل هلذا املستشفى.
قلت :ولكن عللهم ال تزال تنخر يف أجسادهم.
قال :وما هيمهم من عللهم ..هم يعيشون يف سعادة ال يعيشها أعظم ملوككم.
أشار إىل أحدهم ،فقال :أتعلم من هذا؟
قلت :ال ..ولكن يبدو أن املشيب بدأ يشتعل يف شعره ليقيض عىل سواد شبابه.
قال :هذا الرجل الذي تراه ،جلس هنا منذ ثامنني سنة ،ومل يفارق جملسه.
قلت :ثامنني ..عجيب هذا ..ال يبدو عليه التقدم يف العمر.
قال :إنام يعمر اجلسد البال ..أما املعاينون ،فقد ذاقوا إكسري الشباب الدائم ،فال ينشغلون
بشيخوخة وال هرم.
قلت :يا معلم ..دعني أجلس معهم.
قال :أمل نتفق عىل عدم السكون ليشء؟
قلت :أجل..
قال :فهيا ..فباهلل إن ترس ترى العجائب.
***
خرجت من القاعة ،وعند خروجي ربت عىل كتفي شيخ وقور بحنان ،وقال( :أليس يف
قدرة هذا الذي خلق كل هذا أن خيفف عني ما أنا فيه ،أو يرمي بدائي إىل اهلاوية التي ال حدود
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هلا!؟)
قلت :نعم ..فمن أنت؟ ..فام أعظم وقارك؟
تركني وانرصف ،قال املعلم :هذا نزيل أقنعه األطباء بكل أجهزهتم أنه ميئوس منه ،وقد
جاء إىل هنا ..وهو يعيش يف سالم منذ جاء.
***
بعد خروجي لقيني شاب ال يقل عن الشيوخ وقارا ،وقال :بعد هذه املظاهر التي تدل
عىل قدرة اهلل املطلقة ،والتي ال يعجزها يشء ،هل تظل أهيا املتأمل حبيس آالمك ،متصورا استحالة
تفرجيها.
أليس الذي خلق السموات واألرض ،ودبر أمر الدقيق واجلليل ،أعظم من أن يقف
املستحيل يف طريقه ،وأكرب شأنا من أن يعجزه ما نفخه شيطان اليأس يف نفسك.
أردت أن أسأله عنه ،فقاطعني ،وقال :قد تقول( :نعم إنه قادر عىل كل يشء ،ولكن من
أنا حتى يتوجه إل فاكا أزمتي ،مفرجا كربتي ،وما أنا إال قطرة من بحر حميطه ،أو هباءة يف فضاء
أثريه ..إذا راودك هذا اخلاطر ،وأوحت لك شياطني اإلنس واجلن هبذه الوساوس ،فاذهب إىل
ذلك القسم ،فستجد فيه ضالتك)

الفضل الواسع
دخلنا القسم الثاين من أقسام حسن الظن باهلل ،وقد كتب عىل بابه ـ بحروف حتمل رمحة
هلل ُذو ا ْل َف ْض ِل ا ْل َع ِظ ِ
يم﴾ (البقرة)105:
ممزوجة بحكمة ـ قوله تعاىلَ ﴿:وا اُ
قلت للمعلم :ال شك أن هذا هو قسم الفضل الواسع.
قال :أجل ،وهو من األقسام اهلامة التي حيتاج املرىض اليائسون إىل املرور عليها.
قلت :مل؟ ..وأي داء يعاجلون؟
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قال :الفضل مكمل للقدرة ..وال تربز القدرة إال بالفضل ..وال يكتمل الفضل إال بقدرة.
قلت :ارشح ل هذا ،فإين أرى القدرة منفضلة عن الفضل انفصاال تاما.
قال :من كان قادرا ،ولكنه بخيل ،فإنه ال يصدر منه يشء ،فإن صدر كان حمفوفا ببخله..
ومن كان متفضال ،ولكنه عاجز كتم عجزه فضله ،أو رماه عجزه بالبخل.
قلت :ففضل اهلل عظيم كقدرته؟
هلل ُذو ا ْل َف ْض ِل ا ْل َع ِظ ِ
يم﴾
قال :ال يوازي قدرته إال فضله ،أمل تقرأ قوله تعاىلَ ﴿:وا اُ
(البقرة)105:
قلت :هذه اآلية هي آية هذا الباب ،وهي تذكر فضل اهلل الواسع العظيم ..ولكن القرآن
هلل ُذو ا ْل َف ْض ِل
َص ِب َر ْمح َِت ِه َم ْن َي َشا ُء َوا اُ
الكريم يذكر أن فضل اهلل موزع حسب مشيئة اهلل ،فهوْ َ ﴿:خيت ُّ
ا ْل َع ِظ ِ
يم﴾ (آل عمران)74:
قال :ال تفهم من هذه اآلية غري ما تريد ..فضل اهلل واسع ،ولكن من اخللق من تعرض
له ،فصار خمصوصا بالرمحة ،ومنهم من أعرض فصار خمصوصا بالشقاوة ..فضل اهلل كاملطر من
تعرض له ترابا أنبت طيبا ،وأثمر طيبا ،ومن تعرض له صخورا قاسية ،فإن املطر ينزل عليه ،ولكنه
ال يؤثر فيه.
قلت :أرى القرآن الكريم يقرص الفضل عىل اهلل ،كام قال تعاىل ﴿:لِئ اَال َي ْع َل َم َأ ْه ُل ا ْل ِكت ِ
َاب
َأ اال َي ْق ِد ُر َ
هلل ُذو ا ْل َف ْض ِل ا ْل َع ِظ ِ
يم﴾
هلل ُيؤْ ِت ِيه َم ْن َي َشا ُء َوا اُ
هلل َو َأ ان ا ْل َف ْض َل ِب َي ِد ا اِ
يشء ِم ْن َف ْض ِل ا اِ
ون عَ َىل َ ْ
(احلديد)29:
قال :أجل ففضل اهلل بيد اهلل ..وهذا معنى مجيل ،تطرب له النفوس ،ألنه ينفي الوسائط
بني عباد اهلل ،وفضل اهلل ،فيكفي العبد أن يتوجه هلل صادقا خملصا لريى يد اهلل ،وهي متتد إليه
ِ ِ
عْو َة الدا اعِ
يب َد َ
يب ُأ ِج ُ
بالفضل والكرم واجلود ،كام قال تعاىلَ ﴿:و ِإ َذا َس َأ َل َك ع َبادي عَ نِّي َف ِإ ِّين َق ِر ٌ
ِإ َذا دعَ ِ
ان ﴾ (البقرة)186:
َ
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وهذا الشعور هو الذي يتولد منه الرجوع إىل اهلل واالستمداد منه..
بينام نحن كذلك مر علينا رجل ،واالبتسامة تشع من عينيه ،وهو يقول :اهلل ! ما أعظم
فضل اهلل !..إنه اجلدار الذي تتحطم أمامه كل اآلالم.
ثم قصدين ،وكأنه يعرفني ،وربت عىل كتفي ،وقال :ابتسم ـ أهيا املتأمل ألناتك ـ وطالع
أسامء ربك التي تنطق هبا حروف املكونات ،وترضع إليه هبا كام يترضع الكون مجيعا ،ففي نفس
ترضعك تكمن االستجابة ،ويف نفس طلبك تتحقق األماين.
قلت :من هذا؟ ،ومن أين خرج؟
قال :هذا الرجل كان يف أقسام أسامء الفضل ..وهي أقسام تعرف بفضل اهلل انطالقا من
أسامء اهلل.
قلت :أهناك أقسام غري هذه؟
قال :أجل ..فهناك أقسام تعرف فضل اهلل من خالل أكوان اهلل.
قلت :فأي القسمني نزور؟
قال :سنقترص من زيارتنا يف هذا املحل عىل أسامء وردت يف أكثرها النصوص املتعلقة
بتفريج الكروب ،وإجابة الدعوات وتنزل الفضل ،لنزرع يف قلوبنا قرب اهلل منا ،وفضله العظيم
علينا.
قلت :والفضل الذي ختتزنه أكوان اهلل متى نراه ..أو متى نزوره؟
قال :سنزوره يف درس آخر من دروس السالم ،عندما نسبح يف (بحار النعم)
احلي القيوم:
دخلنا قسام من أقسام األسامء املرتبطة بفضل اهلل ،وقد كتب عىل بابه( :احلي القيوم)
قلت للمعلم :هذان اسامن من أسامء اهلل احلسنى.
قال :نعم ..مها اسامن ..ومها اسم واحد؟
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قلت :ما هذا التناقض؟
قال :كل واحد منهام إذا انفرد كان اسام من أسامء اهلل احلسنى ،ويف اجتامعهام يتشكل اسم
جديد له داللة جديدة.
قلت :فام هي الداللة اجلديدة التي حيملها؟
قال :ال تعرفها إال إذا عرفت داللة كل اسم منفردا.
قلت :فام احلي ..وملاذا كان من أسامء الفضل؟
قال :هو من األسامء الدالة عىل الفضل وغريه ،فال يمكن للقادر أن يكون قادرا إال إذا كان
حيا ..فاحلياة هي الصفة التي تعتمد عليها مجيع الصفات.
قلت :عرفت هذا ..فنحن ال يمكن أن نقوم بأي عمل إال إذا كنا أحياء.
قال :مع فارق عظيم بني حياتكم البدائية البسيطة وحياة اهلل ..أال تعلم أن اهلل ﴿ َل ْي َس
كَم ْث ِل ِه َيشء و ُهو ِ
ِ
يع ا ْل َب ِص ُري﴾ (الشورى)11:
السم ُ
ْ ٌ َ َ ا
قلت :فام عالقة احلياة بفضل اهلل؟
قال :ال يمكن أن تدعو ميتا ..وال أن يستجيب لك ميت.
قلت :صدقت ..لقد عرب الشاعر عن ذلك ،فقال:
لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن ال حياة ملن تنادي
قال :بل عرب احلق تعاىل عن ذلك ،فقالَ ﴿:وت ََو ْ
كال َ
وت ﴾
احل ِّي ا ال ِذي ال َي ُم ُ
عَىل ْ َ
(الفرقان ،)58:فقد ربط بني التوكل واحلياة ..والتوكل هو استعانة باهلل واستسالم مطلق هلل ناتج
عن ثقة عظيمة بفضل اهلل.
احل ُّي ال ِإ َل َه ِإ اال ُه َو
قلت :أهلذا إذن يقرتن هذا االسم باألمر بدعاء اهلل ،كام قال تعاىلُ ﴿:ه َو ْ َ
ِ
هلل َر ِّب ا ْل َعا َملِنيَ ﴾ (غافر)65:؟
احل ْمدُ اِ
َفا ْدعُ و ُه ُخم ِْلصنيَ َل ُه الدِّ َ
ين ْ َ
قال :أجل ،أي ألنه حي ،فادعوه ،ألن الدعاء ال يكون إال حلي ،وقد ورد الدعاء هبذا
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االسم يف هذا الباب ،فقد روي أن رسول اهلل  قال( :ما كربني أمر إال متثل ل جربيل ،فقال يا
حممد :قل توكلت عىل احلي الذي ال يموت واحلمد هلل الذي مل يتخذ ولدا ،ومل يكن له رشيك يف
امللك ،ومل يكن له ول من الذل ،وكربه تكبريا)()1

ويف حديث آخر ،قال  ( :أال أعلمك كلامت تذهب عنك الرض والسقم ،قل :توكلت
عىل احلي الذي ال يموت ،واحلمد هلل الذي مل يتخذ ولدا ،ومل يكن له رشيك يف امللك ،ومل يكن له
ول من الذل ،وكربه تكبريا)()2

وقد روي يف االستعاذات املأثورة( :أعوذ بعزتك الذي ال إله إال أنت الذي ال متوت
واجلن واإلنس يموتون)()3

قلت :فام القيوم ..وملاذا كان من أسامء الفضل؟
قال :هو القائم بنفسه املقيم لغريه.
قلت :فام القائم بنفسه؟
قال :هو الذي عظمت صفاته ،فاستغنى عن مجيع خملوقاته.
قلت :فكيف قام غريه به؟
قال :هو الذي أوجد األشياء ،وأمدها وأعدها لكل ما فيه بقاؤها وصالحها وقيامها.
قلت :فالقيوم إذن هو الغني عن األكوان من كل وجه ،وهي التي افتقرت إليه من كل
وجه.
قال :ومن كان كذلك ،فحري أن يستغاث به ،ويلجأ إليه ،ويطرق بابه.
قلت :فلهذا االسم إذن تأثريه اخلاص يف زرع الثقة بقدرة اهلل املطلقة ،وفضله العظيم.

( )1ابن أيب الدنيا يف الفرج والبيهقي يف األسامء.
( )2ابن السني يف عمل يوم وليلة.
( )3البخاري.
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قال :أجل ..فقد مجع هذا االسم بني املعنيني مجيعا ،ولذلك كان من األسامء التي ورد
الدعاء هبا يف الكربات.
قلت :عرفت املفردات ،فام معنى الرتكيب؟
قال :يتشكل من ذينك االسمني اسم جديد( )1له داللته اخلاصة واملؤثرة.
قلت :فام هي؟
قال :هي مثل داللة اجتامع القدرة مع الفضل ،فقد يكون قادرا غري متفضل ،أو متفضال
غري قادر.
قلت :وهنا :قد يكون حيا غري قيوم ،أو قيوما غري حي.
قال :أجل ،فإذا كان حيا مل ترجه حلياته فقط ،فقد يكون حيا ضعيفا ..ولو كان قيوما غري
حي ،ال ترجوه كذلك ،ألنه ال يسمعك إال إذا كان حيا.
قلت :وبكونه حيا قيوما جتتمع فيه مجيع مواصفات من يدعى فيجيب.
قال :أجل ،وهلذا ورد يف النصوص ما يشري إىل كون هذا االسم املقرتن حيمل معنى اسم
اهلل األعظم الذي إذا دعي به أجاب ،وإذا سئل به أعطى( ،)2ففي احلديث أن النبي  سمع رج ً
ال
( )1انظر يف اقرتان األسامء ودالالهتا رسالة (أرسار األقدار)
( )2اختلف العلامء يف (االسم األعظم) الذي إذا ُدعي به ال يرد ،اختالفا عظيام:
فمنهم من أنكره مثل أيب جعفر الطربي ،وأيب احلسن األشعري ،ومجاعة بعدمها كأيب حاتم ابن حبان ،والقايض أيب بكر
الباقالين ،فقالوا :ال جيوز تفضيل بعض األسامء عىل بعض ،ومحلوا ما ورد من ذلك عىل أن املراد باألعظم العظيم ،وجعلوا اسم
التفضيل عىل غري بابه ،وهو أسلوب معروف عند علامء العربية ،وأن أسامء اهلل كلها عظيمة.
ومنهم من ذكر أن األعظمية الواردة يف األخبار إنام يراد هبا مزيد ثواب الداعي بذلك ،كام إذا أطلق ذلك يف القرآن ،املراد
به مزيد ثواب القارئ.
ومنهم من ذكر أن املراد باالسم األعظم ،كل اسم من أسامء اهلل تعاىل دعا العبد به مستغرق ًا بحيث ال يكون يف فكره
حينئذ غري اهلل تعاىل ،فإن من تأتى له ذلك استجيب له ،ونقل معنى هذا عن جعفر الصادق ،وعن اجلنيد وعن غريمها.
ومنهم من ذهب إىل أن اهلل تعاىل استأثر بعلم االسم األعظم ،ومل ُي ْطلِ ْع عليه أحد ًا من خلقه وأثبته آخرون ،واضطربوا
يف ذلك.
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يقول( :اللهم إين أسألك بأن لك احلمد ال إله إال أنت وحدك ال رشيك لك املنان يا بديع
السموات واألرض ،يا ذا اجلالل واإلكرام ،يا حي يا قيوم إين أسألك اجلنة وأعوذ بك من النار)،
فقال النبي ( :لقد سأل اهلل باسمه األعظم الذي إذا سئل به أعطى ،وإذا دعي به أجاب) ()1

قلت :فام الرس يف هذه األفضلية؟
قال :ألن احلياة مستلزمة جلميع صفات الكامل ،وال يتخلف عنها صفة منها إال ضعف
احلياة ،فإذا كانت حياته تعاىل أكمل حياة وأمتها استلزم إثباهتا إثبات كل كامل يضاد نفيه كامل
احلياة ،لذلك اقرتن هذا االسم بالتوكل يف قوله تعاىلَ ﴿ :وت ََو ْ
كال َ
وت ﴾
احل ِّي ا ال ِذي ال َي ُم ُ
عَىل ْ َ
(الفرقان ..)58:وأما القيوم :فهو متضمن كامل غناه ،وكامل قدرته ،فإنه القائم بنفسه ،فال حيتاج
إىل غريه بوجه من الوجوه ،القائم عىل غريه ،فال قيام لغريه إال بإقامته.
مه ُه ا َ
أل ْم ُر ،رفع طرفه إىل السامء فقالُ ( :س ْب َح َ
ِ
العظيم) ،وإذا
ان اهلل
ِِوهلذا ،كان  إذا أ ا
وم)
اجتهد ىف الدعاء قال( :يا َح ُّى يا َق ُّي ُ
َ
وكان  يستغيث باهلل مستنجدا متوسال هبذا االسم ،ففي احلديث ا
رسول اهلل  كان
أن
إذا حزَ به أمر قال( :يا حى يا َقيوم ِ
أستغيث)()2
ُ
برمحت َك
َ ُّ ُّ ُ
َ َُ ٌ
رأيت كثريا من الناس جيتمعون يف حلقة رجل يبدو عليه الوقار ،قلت للمعلم :من هذا؟
قال :هذا طبيب من أطباء هذا املستشفى.
قلت :هلم نستفيد منه..
قال :حسبك هبذا هنا ..فاألقسام األخرى يف انتظارنا.
الصمد:
ومنهم من ذهب إىل حتديد االسم ،واختلفوا يف ذلك اختالفا شديدا ،منها هذا االسم املركب ،وسنعرض للمسألة
بتفاصيلها يف حملها اخلاص من هذه الرسائل.
( )1أهل السنن األربع وابن حبان وأمحد واحلاكم.
الرتمذى.
()2
ّ
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دخلنا قسام آخر من أقسام األسامء املرتبطة بفضل اهلل ،وقد كتب عىل بابه( :اهلل الصمد)
هلل
قلت للمعلم :لقد ورد ذكر هذا االسم يف القرآن الكريم مرة واحدة ،قال تعاىل ﴿:ا اُ
الص َمدُ ﴾ (االخالص)2:؟
ا
قال :ولكن يف سورة اختصت بالتعريف باهلل ،وهي تعدل ثلث القرآن( ،)1فلذلك كانت
له لذلك مزية خاصة.
قلت :لقد ورد يف اللغة هلذا االسم دالالت كثرية جدا ،ولذلك ورد اختالف كبري يف
حتديد معناه.
قال :ما نحتاج إليه هنا داللة واحدة وهو الصمد الذي يعني يف اللغة القصد ،فيكون
لجأ إليه لتحقيق
الصمد بذلك بمعنى املصمود أي املقصود يف احلوائج والنوازل ،املستحق أن ُي َ
احلاجات ونيل الرغبات وتفريج الكربات ودفع امللامت.
قلت :لقد قرأت كالما مجيال البن عباس يف تعريف هذا االسم.
قال :وما قال؟
قلت :قال( :هو السيد الذي قد كمل يف سؤدده ،والرشيف الذي قد كمل يف رشفه،
والعظيم الذي قد كمل يف عظمته ،واحلليم الذي قد كمل حلمه ،والعليم الذي قد كمل يف علمه،
هلل
واحلكيم الذي قد كمل يف حكمته ،وهو الذي قد كمل يف أنواع الرشف والسؤدد ،وهو ا ّ
هلل الواحد القهار)
سبحانه ،ليس له كفء وليس كمثله يشء ،سبحان ا ّ
قال :وهلذا ورد يف النصوص ما يدل عىل أن هذا االسم هو االسم األعظم ،فقد سمع
النبي  رجال يقول :اللهم إين أسألك بأنك أنت اهلل ال إله إال أنت األحد الصمد الذي مل يلد،
ومل يولد ،ومل يكن له كفوا أحد فقال( :لقد سألت اهلل باسمه األعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا
( )1لقوله  (:أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن يف ليلة فإنه من قرأ قل هو اهلل أحد اهلل الصمد يف ليلة فقد قرأ ليلته
ثلث القرآن) أمحد والرتمذي والنسائي.
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دعي به أجاب)()1

وهو من األسامء التي كان  يتوسل هبا يف عالج املرىض ،ففي احلديث أن رسول اهلل
عاد رجال ،فقال( :بسم اهلل الرمحن الرحيم أعيذك باهلل األحد الصمد الذي مل يلد ومل يولد ومل يكن
له كفوا أحد من رش ما جتد) ثالث مرات (.)2
الكايف:
دخلنا قسام آخر من أقسام األسامء املرتبطة بفضل اهلل ،وقد كتب عىل بابه (الكايف)
قلت للمعلم :ما الكايف()3؟
قال :هو الذي يكفي عباده ما حيتاجون إليه ،بحيث يستغنون به عن غريه ،كام قال تعاىل﴿:
هلل ِبكَاف عَ ْبدَ ُه﴾ (الزمر)36:
َأ َل ْي َس ا اُ
قلت :مل كان كذلك؟
قال :ألنه حي قيوم عامل بجميع املعلومات ،قادر عىل كل املمكنات ،غني عن كل
احلاجات ،يعلم حاجات العباد ،ويقدر عىل دفعها ،وهو ليس بخيال وال حمتاجا حتى يمنعه بخله
وحاجته عن إعطاء ذلك املراد.
قلت :أهلذا وعد اهلل كل من ينرصه بكفاية اهلل فقال تعاىلَ ﴿:ف ِإ ْن آ َم ُنوا ِب ِم ْث ِل َما آ َم ْن ُت ْم ِب ِه َف َق ِد
ِ
ِ
هلل َو ُه َو الس ِم ُ ِ
يم﴾ (البقرة)137:
يكَه ُم ا اُ
ْاهتَدَ ْوا َو ِإ ْن ت ََو ال ْوا َف ِإن َاام ُه ْم ِيف ش َقاق َف َس َيكْف ُ
يع ا ْل َعل ُ
ا
قال :بل أخرب تعاىل بأنه كفى رسوله  أمر املستهزئني ،قال تعاىلِ ﴿:إناا كَ َف ْين َ
َاك
ا ُْمل ْست َْه ِزئنيَ ﴾ (احلجر)95:
قلت :فام يكفينا اهلل؟
( )1أبو داود والرتمذي وابن ماجه ،وابن حبان ،واحلاكم.،
( )2ابن زنجويه يف ترغيبه ،والعقييل ،والبغوي.
( )3كـلـمة (كايف) مأخوذة من (كفاية) ،وهي تـعـنـي اإلقدام عىل عمل معني والتمكن منه  ،قال الراغب يف مفرداته:
(الكفاية) هي رفع حاجة والوصول إىل املقصود ،وكفية عىل وزن كنية تعني الغذاء الكايف  ،وكفي عىل وزن خفي تعني املطر.
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قال :كل يشء ..فكفاية اهلل لعباده شاملة لكل يشء ،فاهلل هو الذي يكفي عباده كل ما
هيمهم من العظيم واحلقري ،وهلذا كان  إذا أوى إىل فراشه؛ قال( :احلمد هلل الذي أطعمنا وسقانا
وكفانا وآوانا؛ فكم ممن ال كايف له وال مؤوي)()1

وقد ورد يف قصة الغالم مع الساحر والراهب :أنه كلام ذهبوا به إىل مكان لقتله؛ قال:
(اللهم اكفنيهم بام شئت)()2

قلت :فهذا يدعو العارفني إىل االكتفاء باهلل.
ِ
ين
قال :أجل ..ولذلك أخرب اهلل تعاىل عن اكتفاء املؤمنني باهلل وبحفظ اهلل ،قال تعاىل ﴿:ا الذ َ
مج ُعوا َلكُ ْم َف ْ
هلل َو ِن ْع َم ا ْل َو ِك ُيل﴾
اخ َش ْو ُه ْم َفزَ ا َد ُه ْم ِإ َيامن ًا َو َقا ُلوا َح ْس ُبنَا ا اُ
ااس َقدْ َ َ
ااس ِإ ان الن َ
َق َال َهلُ ُم الن ُ
(آل عمران)173:
ِ
ين كَ َف ُروا َث ِاين ا ْثن ْ ِ
وقال عن رسوله ِ ﴿:إ ّ
مها
َرص ُه ا اُ
هلل ِإ ْذ َأ ْخ َر َج ُه ا الذ َ
َني ِإ ْذ ُ َ
َ
ْرصو ُه َف َقدْ ن َ َ
ال َتن ُ ُ
ول لِص ِ
ِيف ا ْلغ ِ
هلل َس ِكي َن َت ُه عَ َل ْي ِه َو َأ ايدَ ُه ِب ُج ُنود َملْ ت ََر ْو َها َو َج َع َل
هلل َم َعنَا َف َأنْزَ َل ا اُ
اح ِب ِه ال َحتْزَ ْن ِإ ان ا اَ
َار ِإ ْذ َي ُق ُ َ
ِ
ِ
ين كَ َفروا الس ْف َىل َو ِ
ِ
هلل ِ
يم﴾ (التوبة)40:
هلل ِه َي ا ْل ُع ْل َيا َوا اُ
كَل َم ُة ا اِ
عَزيزٌ َحك ٌ
ُّ
كَل َم َة ا الذ َ ُ
قلت :وهلذا إذن ورد الدعاء هبذا االسم يف السنة ،وقد أخرب  عن تأثريه العجيب يف
دفع الرضر ،فقال  لفاطمة الزهراء ( :إذا أخذت مضجعك فقول( :احلمد اهلل الكايف ،سبحان
اهلل األعىل ،حسبي اهلل وكفى ،ما شاء اهلل قىض ،سمع اهلل ملن دعا ،ليس من اهلل ملجأ وال وراء اهلل
ملتجأ ،توكلت عىل اهلل ريب وربكم ما من دابة إال هو آخذ بناصيتها ،إن ريب عىل رصاط مستقيم،
احلمد هلل الذي مل يتخذ ولدا ومل يكن له رشيك يف امللك ومل يكن له ول من الذل وكربه تكبريا)،
ثم قال ( :ما من مسلم يقوهلا عند منامه ثم ينام وسط الشياطني واهلوام فترضه)()3

( )1مسلم.
( )2مسلم.
( )3ابن السني.
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***
بينام نحن كذلك إذ سمعت حركات يف القاعة ،فسألت املعلم :فقال :هذا عبد الوكيل قد
جاء ،ومعه عبد احلسيب.
قلت :ومن عبد الوكيل ..ومن عبد احلسيب ..فال أعلم يف األسامء التي ختتزهنا ذاكريت
هذين االسمني؟
قال :مها طبيبان من أطباء هذه القاعة.
قلت :وما عالقتهام باسم اهلل الكايف؟
قال :سيرشحاهنا لك ،فهذه وظيفتهام.
قال عبد الوكيل( :الوكيل) من األسامء القريبة من اسم اهلل الكايف.
قلت :فام يعني؟ وما وجه القرابة بينهام؟
قال :الوكيل هو من توكل إليه األمور ،وتفوض إليه ،كام قال تعاىل ﴿:وكفى باهلل
وكيالً﴾(األحزاب )3:أي القائم بأمور عباده ،املتكفل بمصاحلهم ،الكفيل بأرزاقهم ،فاخللق
واألمر له ،ال يملك أحد من دونه شيئ ًا.
قلت :فام عالقته بالكايف؟
قال :من توكل لك ،فقد كفاك ،وهلذا ورد هذا االسم يف ذكر من األذكار العظيمة التي
تتعلق هبذا اجلانب ،وهو (حسبنا اهلل ونعم الوكيل)
ِ
ااس
ااس ِإ ان الن َ
ين َق َال َهلُ ُم الن ُ
قلت :هو ذكر قرآين أثنى اهلل عىل من قاله ،فقال تعاىل ﴿:ا الذ َ
مج ُعوا َلكُ ْم َف ْ
هلل َو ِن ْع َم ا ْل َو ِك ُيل﴾ (آل عمران)173:
اخ َش ْو ُه ْم َفزَ ا َد ُه ْم ِإ َيامن ًا َو َقا ُلوا َح ْس ُبنَا ا اُ
َقدْ َ َ
قال :وكان هذا االلتجاء سببا يف حصول خري عظيم للمؤمنني ،قال تعاىلَ ﴿:فان َْق َل ُبوا ِبنِ ْع َمة
هلل ُذو َف ْضل ِ
هلل َو َف ْضل َملْ َي ْم َس ْس ُه ْم ُسو ٌء َوا ات َب ُعوا ِر ْض َو َ
عَظيم﴾ (آل عمران)174:
هلل َوا اُ
ان ا اِ
ِم َن ا اِ
قلت :كان هذا الذكر هو الذي نطق به إبراهيم  يف أحرج مواقف حياته ،قال ابن
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عباس يف اآلية السابقة( :قاهلا :إبراهيم  حني ألقي يف النار ،وقاهلا حممد  حني قال هلم
ااس َقدْ
الناس ﴿ ِإ ان الن َ

مج ُعوا َلكُ م﴾ (آل عمران)1())173:
ََ

ْ

قال :وهلذا أخرب  أن هلذا الذكر تأثريه العميق يف النفس بإعطائها القوة وختليصها من
العجر ،قال  ( :إن اهلل تعاىل حيمد عىل الكيس ويلوم عىل العجز فإذا غلبك اليشء فقل :حسبي
اهلل ونعم الوكيل)()2

وقد ورد يف النصوص استعامل هذا الذكر يف املوضع الذي نحن فيه ،فقد كان  إذا
أصابه غم أو كرب يقول( :حسبي الرب من العباد ،حسبي اخلالق من املخلوقني ،حسبي الرازق
من املرزوقني ،حسبي اهلل الذي هو حسبي ،حسبي اهلل ونعم الوكيل ،حسبي اهلل ال إله إال هو،
عليه توكلت ،وهو رب العرش العظيم)()3

***
بمجرد انتهاء عبد الوكيل قال عبد احلسيب :احلسيب( )4من كفاك مجيع ما أمهك من أمر
دينك ودنياك ،وهو الذي جيلب لك املنافع ،ويدفع عنك املضار ،وهو الذي حيميك من كل
املخاطر ،ويؤمن لك كل السبل ،وهو الذي..
قلت للمعلم :أهلذا قال تعاىلَ ﴿:و َم ْن َيت ََو ْ
هلل َف ُه َو َح ْس ُب ُه ((الطالق)3:
كال عَ َىل ا اِ
قال :أجل ..من توكل عىل اهلل فهو حسبه.
الشايف:
دخلنا قسام آخر من أقسام األسامء املرتبطة بفضل اهلل ،وقد كتب عىل بابه (الشايف)
قلت للمعلم :اهلل ! ما أمجل هذا االسم ..وما أعظم تفرجيه لكربات املعتلني ..فإن املريض
( )1البخاري.
( )2الطرباين يف الكبري.
( )3ابن أيب الدنيا يف الفرج من طريق اخلليل بن مرة عن فقيه أهل األردن بالغا.
ِ
( )4قد حيمل هذا االسم معنى الكفاية ومعنى املحاسبة ،كام يف قوله تعاىلَ :و َك َفى بِاهللاِ َحسيب ًا﴾ (النساء)6:
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ال حين السم كام حين للطبيب؟
قال :وهلذا ورد اسم (الطبيب) مقرتنا باهلل ،فاهلل هو الطبيب :طبيب القلوب والنفوس
هلل  فرأى أيب
واألجساد ،فقد ورد يف احلديث عن أيب رمثة قال :دخلت مع أيب عىل رسول ا ّ
هلل الطبيب)()2
الذي بظهره( ،)1فقال( :دعني أعاجله فإين طبيب) ،فقال  ( :ا ّ

يب ،بل أنت ٌ
رفيق،
رجل ٌ
وقد ذكر  علة كون اهلل هو الطبيب احلقيقي ،فقال( :اهلل ال اط ِب ُ
َط ِبي ُبها الذي خلقها)
قلت :ما رس هذا؟ ،فالنبي  جعل اسم الطبيب خاصا باهلل.
قال :ألن الطبيب هو العامل بحقيقة الدواء والداء ،والقادر عىل الصحة والشفاء ،وليس
ذلك إال اهللّ ،فهو العامل وحده بتفاصيل العلل ،مجيع العلل ،والعامل وحده بعالجهاَ ﴿:أال َي ْع َل ُم
اخل ِب ُري((امللك)14:
َم ْن َخ َل َق َو ُه َو ال ال ِط ُ
يف ْ َ
قلت :وهلذا توسل إبراهيم  إىل اهلل بالشفاء ،فقالَ ﴿:و ِإ َذا َم ِر ْض ُت َف ُه َو َي ْش ِف ِ
ني﴾
(الشعراء)80:
قال :أجل ..يشفي من كل يشء ..من أمراض احلس وأمراض املعنى ،هو خالق الدواء،
وملهم األطباء ،ورازق الشفاء ،فام أنزل اهلل داء إال أنزل له شفاء.
قلت :لقد ورد يف النصوص ما يدل عىل هذا ،فقد وورد يف القرآن الكريم التنصيص عىل
ما جعل اهلل يف العسل من الشفاء ،فقال تعاىلُ ﴿:ثم كُ ِيل ِمن كُ ِّل ال اثمر ِ
ات َف ْاس ُل ِكي ُس ُب َل َر ِّب ِك ُذ ُل ً
ال
ْ
ََ
ا
ِ
ِ
ِ
ِ
ف َأ ْل َوا ُن ُه ِف ِيه ِش َفا ٌء لِلن ِ
كار َ
ون﴾
اب ُخمْت َِل ٌ
رش ٌ
ااس ِإ ان ِيف َذل َك َآل َي ًة ل َق ْوم َي َت َف ُ
َخي ُْر ُج م ْن ُب ُطوهنَا َ َ
(النحل)69:
وورد طلب الشفاء من اهلل تعاىل يف األمراض احلسية ،قال( :من عاد مريض ًا مل حيرض
( )1وهو خاتم النبوة.
( )2الرتمذي والنسائي خمترصا ومطوال ،وقال الرتمذي :حسن غريب.
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أجله فقال سبع مرات :أسأل اهلل العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إال عافاه اهلل من ذلك
املرض)()1

ااس َقدْ َجا َءتْكُ ْم
وأما املعنوية والنفسية ،فقد قال تعاىل يف بيان خصائص كالمهَ ﴿:يا َأ ُّ َهيا الن ُ
ِ
ِ
ِ ِ
الصدُ ِ
دى َو َر ْمح ٌَة لِ ْل ُمؤْ ِمنِنيَ ﴾ (يونس)57:
ور َو ُه ً
َم ْوع َظ ٌة م ْن َر ِّبكُ ْم َوش َفا ٌء َملا ِيف ُّ
يعوذ بعض
قال :وهلذا ورد هذا االسم يف أدعية االستشفاء ،ففي احلديث أن النبي  كان ِّ
أهله يمسح بيده اليمنى ويقول( :اللهم رب الناس أذهب البأس واشفه وأنت الشايف ،ال شفاء
إال شفاؤك شفاء ال يغادر سق ًام)()2

املغيث:
دخلنا قسام آخر من أقسام األسامء املرتبطة بفضل اهلل ،وقد كتب عىل بابه (املغيث)
قلت للمعلم :اهلل ! ما أمجل هذا االسم ..لكأين به يمد يده إىل ضعف اإلنسان وقصوره
وحاجاته الكثرية لينقذه منها؟
قال :أجل ..فله هذه الداللة النفسية العميقة التي تشهد هلا كل احلقائق ،وكل الفطر ،وكل
املوجودات:
فاهلل تعاىل هو الذي يغيث عباده عندما تنزل هبم الكربات ،وعندما متتد أيدهيم إليه طالبة
الئ ِ
ون ربكُ م َفاستَجاب َلكُ م َأ ِّين ُممِدُّ كُ م ِب َأ ْلف ِمن ا َْمل ِ
ِ
كَة ُم ْر ِد ِفنيَ ﴾
َ
نجدته ،قال تعاىلِ ﴿:إ ْذ ت َْستَغي ُث َ َ ا ْ ْ َ َ
ْ
ْ
(ألنفال)9:
هلل ِعنْدَ ه ِع ْلم الس ِ
اعَة َو ُينَزِّ ُل
وهلل تعاىل هو الذي يغيث البرش بإنزال الغيث ،قال تعاىلِ ﴿:إ ان ا اَ ُ ُ ا
ِ
ِ
ِ
مح َت ُه َو ُه َو
ْرش َر ْ َ
ا ْل َغ ْي َث ﴾ (لقامن ،)34:وقال تعاىلَ ﴿:و ُه َو ا الذي ُينَزِّ ُل ا ْل َغ ْي َث م ْن َب ْعد َما َق َن ُطوا َو َين ُ ُ
احل ِميدُ ﴾ (الشورى)28:
ا ْل َو ِ ُّل ْ َ
( )1أبو داود ،والرتمذي ،وقال :حسن غريب ،واحلاكم عن ابن عباس.
( )2البخاري وغريه.
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قلت :وهلذا كان  يف االستسقاء يرصخ مستغيثا باهلل ،فقد روي أن رج ً
ال دخل املسجد
يوم اجلمعة ،ورسول اهلل  خيطب ،ثم قال يا رسول اهلل :هلكت األموال وانقطعت السبل فادع
اهلل يغيثنا ،فرفع رسول اهلل  يديه ثم قال( :اللهم أغثنا ..اللهم أغثنا ..اللهم أغثنا)
بينام نحن كذلك إذ ظهرت أنوار عظيمة حتمل صورا خمتلفة متأل القلوب أنسا وثقة ،قلت
للمعلم :ما هذه الصور؟
قال :هذه بعض مظاهر اسم اهلل املغيث ،وهي تدعوا للتأمل فيها المتالء القلب معانيها.
قلت :فهيا نلبي نداءها ..فام أعظم أن متتلئ قلوبنا بالثقة باهلل ..ويف إغاثة اهلل.
قال :سنقترصعىل أربعة مظاهر السم اهلل املغيث وردت هبا النصوص ،وهلا عالقة هبذا
الباب ،أما ما عداها فسنمر بالكثري منها يف دروس السالم ،فال تعجلَ ﴿ ،و ُق ْل َر ِّب ِز ْد ِين ِع ْل ًام﴾
(طـه)114:
فارج الكرب:
رأيت صورة سواد عظيم يغمر الكون فيمأله بالكآبة ،وإذا بإغاثة إهلية تنزل عىل ذلك
السواد ،فرتفع ما عاله من الظالم ،وحتوله إىل نور متتلئ بجامله أرجاء القاعة.
سألت املعلم عن رس هذه الصورة ،فقال :هذا مظهر من مظاهر اإلغاثة أرسله فارج
الكروب ،ليمحو الغني الذي ران عىل الكون والقلوب.
قلت :وما الكروب؟
قال :الكرب هو الغم الشديد ،واملصيبة العظيمة ،ولذلك مل يرد يف النصوص املقدسة إال
يف مواضع الشدة الشديدة ،والدواهي العظيمة.
قلت :نعم ،فقد ورد يف حديث الشفاعة الطويل قوله ( :جيمع اهلل األولني واآلخرين
يف صعيد واحد فيسمعهم الداعي وينفذهم البرص وتدنو الشمس ،فيبلغ الناس من الغم والكرب
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ما ال يطيقون)()1

قال :وورد قبل ذلك يف قوله تعاىل خمربا عن إنجائه لنوح  من الكربَ ﴿:و ُنوح ًا ِإ ْذ
ِ
ِ
كَر ِب ا ْل َع ِظ ِ
يم﴾ (االنبياء ،)76:وقال تعاىل﴿:
است ََج ْبنَا َل ُه َفن اَج ْينَا ُه َو َأ ْه َل ُه م َن ا ْل ْ
نَا َدى م ْن َق ْب ُل َف ْ
ِ
كَر ِب ا ْل َع ِظ ِ
يم((الصافات)76:
َون اَج ْينَا ُه َو َأ ْه َل ُه م َن ا ْل ْ
َامها َو َق ْو َم ُه َام ِم َن
وأخرب عن إنجائه ملوسى وهارون ـ عليهام السالم ـ ،فقال تعاىلَ ﴿:ون اَج ْين ُ َ
كَر ِب ا ْل َع ِظ ِ
يم﴾ (الصافات)115:
ا ْل ْ
قلت :اهلل ! ..ما أعظم رمحة اهلل بأنبيائه !
قال :وبجميع خلقه ،أمل خيرب تعاىل عن سنته يف إنجاء كل اخللق من كل الكربات ،فقال
ِ
ِ
كَرب ُث ام َأ ْن ُت ْم ُت ْ ِ
رشكُ َ
ون﴾ (األنعام)64:
تعاىلُ ﴿:ق ِل ا اُ
هلل ُين َِّجيكُ ْم من َْها َوم ْن كُ ِّل ْ
قلت :بىل ..واستشعار هذا املعنى ينفي اليأس من قلب املؤمن عندما حتل به املصيبة
العظيمة التي يرى استحالة حلها باألسباب التي لديه.
قال :وهلذا علمنا رسول اهلل  أذكارا نقوهلا عند الكرب تذكرنا باهلل وبقدرة اهلل التي ال
يعجزها يشء ،قال  ألسامء بنت عميس  ( :أال أعلمك كلامت تقوليهن عند الكرب؟ اهلل اهلل
ريب ال أرشك به شيئا)()2

وقال  ( :يا بني عبد املطلب ،إذا نزل بكم كرب أو مجة أو جهد أو ألواء فقولوا :اهلل اهلل
ربنا ال رشيك له)()3
وقال ( :من قرأ آية الكريس ،وخواتيم سورة البقرة عند الكرب أغاثه اهلل تعاىل)()4

ِ ِ
ِ
عَني،
عَوات
املكروب :ال ال ُه ام َر ْ َ
وقال َ ( :د ُ
محت ََك ُ
أرجوَ ،فال تَك ْلنى إىل َن ْفسى َط ْر َف َة ْ
( )1البخاري ومسلم.
( )2أمحد وأبو داود.
( )3الطرباين يف الكبري.
( )4ابن السني.
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ْت)()1
وأص ِل ْح ىل َشأنى كُ ال ُه ،ال إله إال أن َ
ْ

وقال ( :إين ألعلم كلمة ال يقوهلا مكروب إال فرج اهلل عز وجل عنه ،كلمة أخي
يونسَ ﴿:فنَادى ِيف ال ُّظ ُلام ِ
ظاملِنيَ ﴾ (االنبياء)2())87:
ت َأ ْن ال ِإ َل َه ِإ اال َأن َْت ُس ْب َحان ََك ِإ ِّين كُ ن ُْت ِم َن ال ا
َ
َ
قلت :اهلل ! اهلل ! ما دعا هبا مكروب إال فرج اهلل عنه.
قال :أجل.
قلت :هذا ترياق عجيب ،فكيف نغفل عنه؟
قال :وهل تغفلون عن هذا فقط؟ ..من نيس اهلل غفل عن كل يشء.
قلت :فام رس ارتباطها بتفريج الكربات؟
قال :سنرحل إىل هذا يف درس من دروس السالم(.)3
باعث اليرس:
رأيت صورة عقد كثرية يستحيل عىل أي يد أن تفكها ..وفجأة وجدت هذه العقد تنحل
عقدة عقدة ..بل يذهب كل ما هبا من آثار العقد.
سألت املعلم عن رس هذه الصورة ،فقال :هذه مظاهر العرس الذي يعقد القلوب بعقده..
فإذا علمت القلوب شدة عقدها ،ويئست منها بعث اهلل بيرسه ،فاهلل هو الذي يعقب العرس
هلل َب ْعدَ عُ ْرس ُي ْرس ًا﴾ (الطالق)7:
باليرس ،أمل تسمع إىل قوله تعاىلَ ﴿:س َي ْج َع ُل ا اُ
تدخل رجل من احلارضين ،وقد سمع هذا الكالم من املعلم ،فقال :بل يعقب العرس
رس ُي ْرس ًا ِإ ان َم َع ا ْل ُع ْ ِ
بيرسين( ،)4قال تعاىلَ ﴿:ف ِإ ان َم َع ا ْل ُع ْ ِ
رس ُي ْرس ًا﴾ (الرشح ،)6 ،5:قال ابن عباس
( )1أبو داود.
( )2ابن السني يف عمل يوم وليلة.
( )3انظر:رسالة (كنوز يف بطن احلوت)
( )4نص املفرسون عىل أن من عادة العرب إذا ذكروا اسام معرفا ثم كرروه ،فهو هو ،وإذا نكروه ثم كرروه فهو غريه.
ومها اثنان ،ليكون أقوى لألمل ،وأبعث عىل الصرب.
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هلل تعاىل خلقت عرسا واحدا ،وخلقت يرسين ،ولن يغلب عرس يرسين)
يفرس هذه اآلية( :يقول ا ّ
وقال ابن مسعود( :والذي نفيس بيده ،لو كان العرس يف حجر ،لطلبه اليرس حتى يدخل
عليه؛ ولن يغلب عرس يرسين)
بل ورد يف احلديث أن رسول اهلل  خرج يوما مرسورا وهو يضحك ويقول( :لن يغلب
رس ُيرس ًا﴾ (الرشح)1()6 ،5:
رس ُيرس ًا ِإ ان م َع ا ْل ُع ِ
عرس يرسين ﴿ َف ِإ ان م َع ا ْل ُع ِ

َ

ْ

ْ

َ

ْ

ْ

تدخل آخر ،فقال :واهلل تعاىل واضع املخارج ،فهو الذي يضع املخارج عندما تنسد
هلل َ ْجي َع ْل َل ُه َخم َْرج ًا﴾ (الطالق)2:
األبواب ،وتضيق املسالك ،قال تعاىلَ ﴿:و َم ْن َيت ِاق ا اَ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
اج َع ْل ِل
ولذلك أمرنا أن نقولَ ﴿:ر ِّب َأ ْدخ ْلني ُمدْ َخ َل صدْ ق َو َأ ْخ ِر ْجني ُخم َْر َج صدْ ق َو ْ
ِم ْن َلدُ ن َْك ُس ْل َطان ًا ن َِصري ًا﴾ (االرساء)80:
قلت للمعلم :من هذين؟
قال :هذان مقيامن هبذا القسم ال يربحانه ..يعبدان اهلل هبذين االسمني.
كاشف الرض:
رأيت صورة قروح وأدواء كثرية متزق هلا قلبي ..ثم رأيت مرمها ينزل من السامء ..فيقع
عىل تلك القروح ،فيشفيها شفاء تاما ،وال يدع أثرا لعلة.
سألت املعلم عن رس هذه الصورة ،فقال :هذا مظهر من مظهر اإلغاثة أرسله كاشف
الرض ،ليمحو القروح التي جتثم عىل القلوب واألجساد ..فاهلل تعاىل هو كاشف الرض ،بل ال
هلل ِب ُرض َفال ِ
ِ
ف َل ُه ِإ اال ُه َو َو ِإ ْن
كَاش َ
يكشف الرض غريه ،أمل تسمع قوله تعاىلَ ﴿:وإ ْن َي ْم َس ْس َك ا اُ ٍّ
رض َفال
يشء َق ِد ٌير﴾ (األنعام ،)17:وقوله تعاىلَ ﴿:و ِإ ْن َي ْم َس ْس َك ا اُ
هلل ِب ُ ٍّ
َي ْم َس ْس َك ِب َخ ْري َف ُه َو عَ َىل كُ ِّل َ ْ
ِ ِ ِِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ور
كَاش َ
ف َل ُه ِإ اال ُه َو َو ِإ ْن ُي ِر ْد َك ِب َخ ْري َفال َرا اد ل َف ْض ِله ُيص ُ
يب ِبه َم ْن َي َشا ُء م ْن ع َباده َو ُه َو ا ْل َغ ُف ُ
ِ
يم﴾ (يونس)107:
الرح ُ
ا
( )1عبد الرزاق وابن جرير واحلاكم والبيهقي.
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قلت :بىل ،وهلذا كان من دواعي تسليم املؤمنني هلل وإذعاهنم له وحده ما نص عليه العبد
ِ
ِِ ِ
ِ ِ
رض ال ُتغ ِْن عَ نِّي َش َفاعَ ُت ُه ْم َش ْيئ ًا َوال
الصالح بقولهَ ﴿:أ َأ اخت ُذ م ْن ُدونه آهلَ ًة ِإ ْن ُي ِر ْدن ا
الر ْمح َُن ِب ُ ٍّ
ين ِْق ُذ ِ
ون﴾ ( ّيـس)23:
ُ
قال :بل هذا ما أمر كل مؤمن أن يقوله ،قال تعاىل ﴿:و َل ِئن س َأ ْلتَهم من َخ َل َق السامو ِ
ات
اَ َ
َ ْ َ ُ ْ َ ْ
هلل ِب ُرض َه ْل ُهن ِ
ون ِمن د ِ
ِ
ون ا اِ ِ
َو ْ َ
رض ِه
األ ْر َض َل َي ُقو ُل ان ا اُ
كَاش َف ُ
ا
هلل ُق ْل َأ َف َر َأ ْي ُت ْم َما تَدْ عُ َ ْ ُ
ات ُ ِّ
هلل إ ْن َأ َرا َد َين ا اُ ٍّ
هلل عَ َل ْي ِه َيت ََو ُ
كال ا ُْملت ََوكِّ ُل َ
ون﴾ (الزمر)38:
كَات َر ْمح َِت ِه ُق ْل َح ْس ِب َي ا اُ
َأ ْو َأ َرا َد ِين ِب َر ْمحَة َه ْل ُه ان ُممْ ِس ُ
تدخل رجل من نزالء املستشفى ،فقال :إن هذه احلقيقة يذعن هلا الكل حتى أولئك الذين
جيهلون اهلل عند الرخاء ،فإنه إذا ما حلت هبم الشدائد ال جيدون غري باب اهلل ،قال تعاىلَ ﴿:و ِإ َذا
الرض دعَانَا ِجلن ِْب ِه َأو َق ِ
مس ْ ِ
ِ
األن َْس َ
اعد ًا َأ ْو َق ِائ ًام َف َل اام َ
رض َم اس ُه
َ ْ
ان ُّ ُّ َ
َ ا
رض ُه َم ار كَ َأ ْن َملْ َيدْ عُ نَا إ َىل ُ ٍّ
كَش ْفنَا عَ ْن ُه ُ ا
كَذلِ َك زُ ِّي َن لِ ْل ُم ْ ِ
رس ِفنيَ َما كَا ُنوا َي ْع َم ُل َ
َ
عَوا
رض َد ْ
ون﴾ (يونس ،)12:وقال تعاىلَ ﴿:و ِإ َذا َم اس الن َ
ااس ُ ٌّ

َر ا ُهب ْم ُمنِ ِيبنيَ ِإ َل ْي ِه ُث ام ِإ َذا َأ َذا َق ُه ْم ِم ْن ُه َر ْمح ًَة ِإ َذا َف ِر ٌيق ِمن ُْه ْم ِب َر ِّ ِهب ْم ُي ْ ِ
رشكُ َ
ون﴾ (الروم ،)33:وقال تعاىل﴿:
ِ ِ ِ
و ِإ َذا مس ْ ِ
ِ ِ ِ ِ
َيس َما َ
األن َْس َ
كَان َيدْ عُ و ِإ َل ْي ِه ِم ْن َق ْب ُل َو َج َع َل
َ َ ا
رض َدعَ ا َر اب ُه ُمنيب ًا إ َل ْيه ُث ام إ َذا َخ او َل ُه ن ْع َم ًة م ْن ُه ن َ
ان ُ ٌّ
ِ ِ
ال ِإن َاك ِم ْن َأ ْص َح ِ
عَن َس ِب ِيل ِه ُق ْل َمتَت ْاع ِبكُ ْف ِر َك َق ِلي ً
اب الن ِاار﴾ (الزمر ،)8:وقال تعاىل﴿:
اِ
هلل َأنْدَ اد ًا ل ُيض ال ْ
ان ُرض دعَ انَا ُثم ِإ َذا َخو ْلنَاه ِنعم ًة ِمناا َق َال ِإناام ُأ ِ
ِ
وتي ُت ُه عَ َىل ِع ْلم َب ْل ِه َي ِف ْتن ٌَة َو َل ِك ان
َف ِإ َذا َم اس ْاألن َْس َ ٌّ َ
َ
ا ُ َْ
ا
َأكْ َث َر ُه ْم ال َي ْع َل ُم َ
ون﴾ (الزمر)49:
تدخل آخر ،فقال :واهلل تعاىل ال يعاتب هؤالء عىل تذكرهم إياه وقت الكرب والشدة ،بل
يعاتبهم عىل نسياهنم وغفلتهم حال األمن والعافية.
جاء ثالث ،وهو يقول :خيربنا القرآن الكريم عن رجل من الزمن السالف رأى قرية قد
دب إليها اخلراب ،وكساها املوت برسابيله ،بل كفنها بأكفانه ،فتأسف حزنا عليها ،فأماته اهلل مائة
عام ،لرياها وقد دبت إليها احلياة ،فال حيزن وال ييأس ،قال تعاىلَ ﴿:أ ْو كَا ال ِذي َم ار عَ َىل َق ْر َية َو ِه َي
هلل بعدَ مو ِهتا َف َأما َته ا اُ ِ
ِِ
ِ
كَم َل ِب ْث َت َق َال
َخ ِاو َي ٌة عَ َىل عُ ُروش َها َق َال َأناى ُ ْحي ِيي َهذه ا اُ َ ْ َ ْ َ َ ُ
هلل مائ ََة عَ ام ُث ام َب َع َث ُه َق َال ْ
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ِ
ِ
ِ
مح ِار َك
رش ِاب َك َملْ َيت ََس ان ْه َوا ْن ُظ ْر ِإ َىل ِ َ
َل ِب ْث ُت َي ْوم ًا َأ ْو َب ْع َض َي ْوم َق َال َب ْل َل ِب ْث َت مائ ََة عَ ام َفا ْن ُظ ْر إ َىل َط َعام َك َو َ َ
ااس وا ْن ُظر ِإ َىل ا ْل ِع َظا ِم كَ ي َ ِ
ِ
ِ
هلل
ني َل ُه َق َال َأعْ َل ُم َأ ان ا اَ
حل ًام َف َل اام َت َب ا َ
َكْس َ
ْ
وها َ ْ
ف ُننْشزُ َها ُث ام ن ُ
َولن َْج َع َل َك آ َي ًة للن ِ َ ْ
َ
يشء َق ِد ٌير﴾ (البقرة)259:
عَىل كُ ِّل َ ْ
شارح الصدور:
رأيت صورة غيوم كثرية لكنها غري ممطرة ،وال تبقى يف السامء ،بل كانت تنزل إىل األرض،
ثم تدخل إىل الصدور ،فيصيح أصحاهبا من األمل والضيق ..فيأيت نسيم عليل يذهب ما هبا من
ضيق ،ويمألها انرشاحا وعافية.
قلت للمعلم :ال شك أن هذه صورة بعض الغازات السامة التي يتفنن قومي يف
اخرتاعها ..ولكن ما رس ذلك النسيم؟
قال :ال ..هذه صورة الضيق الذي يمأل القلوب والصدور ،وذلك النسيم ،هو مظهر من
ارش ْح ِل
مظاهر اإلغاثة اإلهلية ،فاهلل تعاىل هو شارح صدر املتأملني ،قال تعاىلَ ﴿:ق َال َر ِّب ْ َ
ِ
هلل َصدْ َر ُه لِ ْ ِ
ل ْسال ِم َف ُه َو َ
عَىل ُنور ِم ْن َر ِّب ِه َف َو ْي ٌل
رش َح ا اُ
َصدْ ري﴾ (طـه ،)25:وقال تعاىلَ ﴿:أ َف َم ْن َ َ
ِ ِ ِ
كْر ا اِ ِ ِ
وهب ْم ِم ْن ِذ ِ
َرش ْح َل َك
ل ْل َقاس َية ُق ُل ُ ُ
هلل ُأو َلئ َك يف َضالل ُم ِبني﴾ (الزمر ،)22:وقال تعاىلَ ﴿:أ َملْ ن ْ َ
َصدْ َر َك﴾ (الرشح)1:

واهلل تعاىل هو املنجي من اهلم والغم ،قال تعاىلُ ﴿:ث ام َأنْزَ َل عَ َل ْيكُ ْم ِم ْن َب ْع ِد ا ْلغ َِّم َأ َمن ًَة ﴾ (آل
عمران ،)154:وقال تعاىل ﴿:و َق َت ْل َت َن ْفس ًا َفنَجين َ ِ
است ََج ْبنَا
اْ
َ
َاك م َن ا ْلغ َِّم ﴾ (طـه ،)40:وقال تعاىلَ ﴿:ف ْ
َل ُه َون اَج ْينَا ُه ِم َن ا ْلغ َِّم َو َ
كَذلِ َك ُنن ِْجي ا ُْملؤْ ِمنِنيَ ﴾ (االنبياء)88:
تدخل أحد احلارضين ،فقال :وهلذا أرشدنا رسول اهلل  أن نستعني باهلل يف دفع اهلم

والغم ،قال ( :ما أصاب أحدا قط هم وال حزن فقال( :اللهم إين عبدك وابن عبدك وابن أمتك
ناصيتي بيدك ماض يف حكمك عدل يف قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو
علمته أحدا من خلقك أو أنزلته يف كتابك أو استأثرت به يف علم الغيب عندك أن جتعل القرآن
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ربيع قلبي ونور صدري وجالء حزين وذهاب مهي إال أذهب اهلل مهه وحزنه وأبدله مكانه فرجا)
فقيل :يا رسول اهلل أال نتعلمها؟ فقال( :بىل ينبغي ملن سمعها أن يتعلمها)()1

( )1أمحد.
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ثالثا ـ حصن االستعانة
ذهبنا إىل احلصن الثالث من حصون الروح ،وهو حصن (االستعانة باهلل) ،وقد كتب عىل
بابه بحروف من نورَ ﴿ :و ِإ اي َ
اك ن َْست َِعنيُ ﴾ (الفاحتة)5:
قلت للمعلم :مل كانت االستعانة باهلل تالية حلسن الظن باهلل؟
قال :أول نتيجة للمعرفة باهلل هي حسن الظن به والثقة فيه ،ومها مفتاح األمل الذي جيعل
القلب متوجها هلل طالبا غوثه مستمدا عونه ..فمن ثمرات حسن الظن باهلل االستعانة به ،كام أن
من ثمرات سوء الظن باهلل عدم االلتفات إليه.
اك َن ْع ُبدُ َو ِإ اي َ
وهلذا عقب اهلل تعاىل العبادة باالستعانة يف سورة الفاحتة ،فقالِ ﴿:إ اي َ
اك

ن َْست َِعنيُ ﴾ (الفاحتة ،)5:فمن عبد اهلل كام أمر ال بد أن يصل إىل نصيبه من املعرفة الذي يضعه يف
عبودية االستعانة باهلل.
قلت :فام ثمرة االستعانة باهلل؟
قال :القوة التي تتحدى كل الصعاب ،وتنفرج هلا كل الكروب ،أرأيت لو استعنت بأقوياء
قومك عىل بناء بيتك ..أال تبنيه؟
قلت :بل أبنيه ..وأبني قصورا معه ..فال قوة كقوة االستعانة.
قال :هذا أثر االستعانة بالبرش ،وبجهد البرش ،فكيف باالستعانة باهلل الذي يملك الكل؟
قلت :فام حيقق هذه االستعانة باهلل؟

قال :اإليامن باهلل ،أمل تسمع قوله  يف احلديث الذي يبني فيه أسس القوة التي يتمتع هبا
املؤمن ،فقد قال  ( :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 لكان
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كذا وكذا ،ولكن قل قدر اهلل وما شاء فعل ،فان لو تفتح عمل الشيطان)()1

قلت :فام حدود القوة التي أحققها باالستعانة؟
قال :ال حدود هلذه القوة ،فكل ما خيطر ببالك قليل بالنسبة للحقيقة ..أمل يواجه األنبياء ـ
عليهم الصالة والسالم ـ االنحراف بجميع أشكاله ،مستعينني بقوة اهلل !؟ ..أمل تسمع قوله تعاىل
عن رسول اهلل  يف حلظة من اللحظات احلرجة التي مر هباِ ﴿:إ ّ
هلل ِإ ْذ
َرص ُه ا اُ
ْرصو ُه َف َقدْ ن َ َ
ال َتن ُ ُ
ول لِص ِ
ِ
ين كَ َف ُروا َث ِاين ا ْثن ْ ِ
مها ِيف ا ْلغ ِ
هلل
هلل َم َعنَا َف َأنْزَ َل ا اُ
اح ِب ِه ال َحتْزَ ْن ِإ ان ا اَ
َار ِإ ْذ َي ُق ُ َ
َأ ْخ َر َج ُه ا الذ َ
َني ِإ ْذ ُ َ
َ
ِ
ِ
كَلم َة ا ال ِذي َن كَ َفروا الس ْف َىل َو ِ
ِ
هلل
هلل ِه َي ا ْل ُع ْل َيا َوا اُ
كَل َم ُة ا اِ
ُّ
ُ
َسكي َن َت ُه عَ َل ْيه َو َأ ايدَ ُه ِب ُج ُنود َملْ ت ََر ْو َها َو َج َع َل َ
ِ
ِ
يم﴾ (التوبة)40:
عَزيزٌ َحك ٌ
وقوله عن موسى  وهو بني عدو يرتبص به ،وبني بحر حيول بينه وبني الفرار ﴿:ا
كَال
ِإ ان َم ِع َي َر ِّيب َس َي ْه ِد ِ
ين﴾ (الشعراء)62:
هلل ُي ِ
ربوا ِإ ان ْ َ
ور ُث َها َم ْن
األ ْر َض اِ
وقول موسى  لقومه من اجلبناء ﴿:ا ْست َِعي ُنوا ِبا اِ
هلل َو ْ
اص ِ ُ
ي َشاء ِمن ِعب ِ
اد ِه َوا ْل َع ِاق َب ُة لِ ْل ُمت ِاقنيَ ﴾ (ألعراف)128:
َ ُ ْ َ
قلت :فام مكامن القوة يف االستعانة باهلل؟
قال :ال تكمن قوة االستعانة باهلل يف املدد الذي حيصل ثمرة هلا فقط ،وإنام قوهتا يف نفس
االستعانة بام حتدثه من أمل يف القلب ،وانرشاح يف الصدر ،وابتسامة لألنني.
بينام أنا كذلك إذ رأيت طبيبا يظهر عليه من خالل مظهره ،ومن خالل صعوبة نطقه
بالعربية أنه أعجمي ،فسألت املعلم عنه ،فقال :هذا طبيب من قومك(.)2
قلت :وما الذي حرض به إىل هنا؟
قال :هو أستاذ زائر هبذا القسم ..أال تعرف األستاذ الزائر؟
( )1أمحد.
( )2هو بول إرنست أدولف ،أستاذ مساعد الترشيح بجامعة سانت جونس وعضو مجعية اجلراحني األمريكية.
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قلت :بىل ..فجامعاتنا تفعل هذا ..حيث تستقدم بعض األساتذة ليحارضوا يف جامعاهتا
مدة ،ثم يعودون إىل مراكز عملهم األصلية.
قال :فهذا الطبيب كان يتصور العالج عملية رياضية حمضة ،تكفي فيها املواد الكيميائية،
وال عالقة هلا باحلالة النفسية أو التوجه اإليامين( ،)1ولكنه حتول بعد ذلك ليقر بدور اإليامن
واالستعانة باهلل يف الشفاء ،فلهذا استقدمته إدارة املستشفى ليدل بشهادته هنا ..فهلم نقرتب
لنسمع ما يقول.
تقدمنا ،فسمعته يقول :لقد درست ـ عندما كنت أتعلم الطب ـ أحد املبادىء املادية
األساسية التي تفرس ما حيدث من تغريات داخل اجلسم عندما يصيبها عطب أو تلف ،تفسري ًا
مادي ًا رصف ًا ،كام فحصت قطاعات جمهرية هلذه األنسجة ،وتبينت أن الظروف املناسبة تعينها عىل
أن تلتئم برسعة وتتقدم نحو الشفاء ،وعندما اشتغلت جراح ًا يف أحد املستشفيات بعد ذلك ،كنت
عىل إال أن أهيئ
أستخدم املبدأ السابق استخداما يتسم بالثقة فيه واالطمئنان إليه .ومل يكن ّ
الظروف املادية والطبية املناسبة ،ثم أدع اجلرح يلتئم ،وكيل ثقة بالنتيجة املرتقبة.
قلت :هذه هي املعرفة التي يؤمن هبا أكثر األطباء ،ويكتفون هبا.
قال املعلم :ولكن هذا الطبيب انتقل إىل مرحلة أخرى ،سار من خالهلا نحو اإليامن،
فاسمع ملا يقول.
قال الطبيب :ولكنني مل ألبث غري قليل حتى اكتشفت أنني قد فاتني أن ُأ ِّضمن عالجي
وأفكاري الطبية أهم العنارص وأبعدها أثر ًا يف إمتام الشفاء أال وهو االستعانة باهلل.
قلت :فهل ذكرت لنا رس حتولك هذا؟
قال :سأذكر مثاال عىل التجارب التي مرر هبا ،والتي جعلتني أحتول إىل هذه القناعة..
( )1عن كتاب (اهلل يتجىل يف عرص العلم) مجعها :جون كلوفر مونسام ،ترمجة الدكتور الدمرداش عبد املجيد رسحان،
النارش مؤسسة احللبي ورشكاه للنرش والتوزيع القاهرة.
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عندما كنت أعمل جراح ًا يف أحد املستشفيات ،جاءتني ذات يوم جدة جاوزت السبعني تشكو
من شدخ يف عظام ردفها ،وبعد أن وضعت فرتة حتت العالج أدركت من فحص سلسلة الصور
التي أخذت هلا عىل فرتات حتت األشعة أهنا تتقدم برسعة عجيبة نحو الشفاء ،ومل متض أيام قليلة
حتى تقدمت إليها مهنئ ًا بام تم هلا من شفاء نادر عجيب ،عندئذ استطاعت السيدة أن تتحرك فوق
املقعد ذي العجالت ،ثم سارت وحدها متوكئة عىل عصاها ،وقررنا أن خترج تلك السيدة يف
مدى أربع وعرشين ساعة وتذهب إىل بيتها ،فلم يعد هبا حاجة إىل البقاء يف املستشفى.
وكان صباح اليوم التال هو األحد ،وقد عادهتا ابنتها يف زيارة األحد املعتادة حيث أخربهتا
أهنا تستطيع أن تأخذها والدهتا يف الصباح إىل املنزل ألهنا تستطيع اآلن أن تسري متوكئة عىل
عصاها.
ومل تذكر ل ابتنها شيئ ًا مما جال يف خاطرها ،ولكنها انتحت بأمها جانب ًا وأخربهتا أهنا قد
قررت باالتفاق مع زوجها أن يأخذا األم إىل أحد مالجيء العجزة ألهنام ال يستطيعان أن يأخذاها
إىل املنزل.
ومل تكد تنقيض بضع ساعات عىل ذلك حتى استدعيت عىل عجل إلسعاف السيدة
العجوز ،ويا هلول ما رأيت ..لقد كانت املرأة حتترض ،ومل متض ساعات قليلة حتى أسلمت
الروح.
إهنا مل متت من كرس يف عظام ردفها ،ولكنها ماتت من انكسار يف قلبها ،لقد حاولت دون
جدوى أن أقدم هلا أقىص ما يمكن من وسائل اإلسعاف ،وضاعت كل اجلهود سدى.
لقد شفيت من مرضها بسهولة ،ولكن قلبها الكسري مل يمكن شفاؤه برغم ما كانت قد
تناولته يف أثناء العالج من الفيتامينات والعقاقري املقوية وما هتيأ هلا من أسباب الراحة ،ومن
االحتياجات التي كانت تتخذ لتعينها عىل املرض وتعجل هلا الشفاء ..لقد التأمت عظامها
املكسورة التئام ًا تام ًا ومع ذلك فإهنا ماتت.
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صحت :ملاذا؟
نظر إل ،وقال :إن أهم عامل يف شفائها مل يكن الفيتامينات وال العقاقري وال التئام العظام،
ولكنه كان األمل ،وعندما ضاع األمل تعذر الشفاء.
قلت :فام نواحي األمل التي غابت عن ذهن هذه العجوز يف تصورك كطبيب؟
قال :أثرت هذه احلاثة يف نفيس تأثري ًا عميق ًا ،وقلت يف نفيس :لو أن هذه السيدة وضعت
أملها يف اهلل ما ضيعها وما اهنارت وملا حدث هلا ما حدث ..وبرغم أنني كنت أومن باهلل خالق
كل يشء بحكم اشتغال بالعلوم الطبية ،فإنني كنت أفضل بني معلومايت الطبية واملادية ،وبني
اعتقادي يف وجود اهلل كام لو مل تكن هنالك صلة بني هذين األمرين.
قلت :فقد وصلت إذن إىل رضورة اإليامن للشفاء والعافية والسعادة؟
قال :لقد أيقنت أن العالج احلقيقي البد أن يشمل الروح واجلسم مع ًا ويف وقت واحد،
وأدركت أن من واجبي أن أطبق معلومايت الطبية واجلراحية إىل جانب إيامين باهلل وعلمي به ،ولقد
أقمت كلتا الناحيتني عىل أساس قويم ..هبذه الطريقة وحدها استطعت أن أقدم ملرضاي العالج
الكامل الذي حيتاجون إليه ..ولقد وجدت بعد تدبر عميق أن معلومايت الطبية وعقيديت يف اهلل
مها األساس الذي ينبغي أن تقوم عليه الفلسفة الطبية احلديثة.
قلت :أهذه قناعتك وحدك؟ ..أم ترى من زمالئك من اقتنع هبذه القانعة؟
قال :الواقع أن النتيجة التي وصلت إليها تتفق كل االتفاق مع النظرية الطبية احلديثة عن
أمهية العنرص السيكولوجي يف العالج احلديث ،فقد دلت اإلحصائيات الدقيقة عىل أن  80باملائة
من املرىض بشتى األمراض يف مجيع املدن األمريكية الكربى ترجع أمراضهم إىل حد كبري إىل
مسببات نفسية ،ونصف هذه النسبة من األشخاص الذين ليس لدهيم مرض عضوي يف أية
صورة من الصور ..وليس معنى ذلك أن هذه األمراض جمرد أوهام خيالية حقيقة ،وليست
أسباهبا خيالية ولكنها موجودة فع ً
ال ويمكن الوصول إليها عندما يستخدم الطبيب املعالج
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بصريته هبا.
***
قلت للمعلم :هاهو الطب بدأ يسلم وجهه إىل اهلل ،ويرتفع عنه ذلك الغرور الذي أصابه
بعد اكتشافه ألسباب العلل ،وكيفية عالجها.
قال :وسريى من آيات اهلل ما حيمله إىل اهلل محال ..ويوشك لو امتد بك العمر أن ترى
املستشفيات مساجد يعبد فيها اهلل ،ويذكر فيها باهلل ،ال ختتلف عن سائر املساجد.
قلت :أرى بابان مقابالن ..إىل أين يؤديان؟
قال :إىل ركنني عظيمني من أركان االستعانة.
قلت :ما أوهلام؟
قال :الترضع إىل اهلل ودعاؤه وطلب مدده وعونه ،وهو الذي يقصد باالستعانة عند
اإلطالق.
قلت :وما الثاين؟
قال :العمل الصالح ،فاهلل تعاىل يمد بعونه من أطاعه ،كام حيرم منه من عصاه ،وقد ورد يف
احلديث القديس( :يقول اهلل تعاىل :من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي
السائلني)()1

قلت :فكيف يكون العمل الصالح ركنا من أركان االستعانة؟
قال :أال متد بالعون من استغاث بك طالبا النجدة؟
قلت :بىل ..وهذا هو الركن األول ..وسؤال عن الركن الثاين.
قال :أال متد بالعون من نطق لسان حاله باحلاجة مع صالحه وعفافه؟
( )1البخاري يف خلق أفعال العباد ،وابن شاهلني يف الرتغيب يف الذكر ،وأبو نعيم يف املعرفة.
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قلت :مل أفهم هذا.
قال :إذا سألك مسكني أال تعطيه؟
قلت :بىل ..وهذا هو الركن األول.
قال :فإذا رأيت فقريا طيبا عفيفا استحيا من مد يده ..أال تعطيه؟
قلت :بل أقدمه عىل السائل.
قال :مل؟
ِ
ِ ِ
ِ
رصوا ِيف َس ِب ِ
يل
قلت :اهلل تعاىل هو الذي أمرنا بذلك ،فقد قال تعاىل ﴿:ل ْل ُف َق َراء ا الذ َ
ين ُأ ْح ُ
اه ُل َأغْ نِياء ِمن ال اتع ُّف ِ
اجل ِ
رضب ًا ِيف ْ َ
األ ْر ِ
ف َت ْع ِر ُف ُه ْم ِب ِس َيام ُه ْم ال َي ْس َأ َ
هلل ال َي ْست َِطي ُع َ
لون
ا اِ
َ َ َ َ
ض َ ْحي َس ُب ُه ُم ْ َ
ون َ ْ
ااس ِإ ْحلاف ًا َوما ُتن ِْف ُقوا ِم ْن َخري َف ِإ ان ا اَ ِ ِ
يم﴾ (البقرة)273:
هلل ِبه عَ ل ٌ
ْ
الن َ َ َ
قال :فكذلك من عرف بسيام الصالح كان اهلل يف عونه ،سأل ،أو مل يسأل.

الدعاء
اقرتبنا من الباب األول من أبواب االستعانة باهلل ،وقد كتب عليه بحروف من نور قوله
ادي عَ نِّي َف ِإ ِّين َق ِريب ُأ ِجيب دعْو َة الدا اعِ ِإ َذا دعَ ِ
تعاىل ﴿:و ِإ َذا س َأ َل َك ِعب ِ
ان ﴾ (البقرة)186:
َ
ُ َ َ
ٌ
َ
َ َ
فقال ل املعلم :أول مفتاح من مفاتيح االستعانة باهلل هو الدعاء ،فبه تطرق أبواب اجلود،
ومتد أيدي العون ،وترسل أمداد اإلغاثة.
قلت :ما رس أمر اهلل لنا بالدعاء ،مع كونه ال يتضمن إال مصاحلنا ،وهي من الفطرية بحيث
ال حتتاج إىل اإلحلاح يف طلبها؟
قال :هذا رس من أرسار كرم اهلل ..فالكريم ليس من أعطاك بعد أن تسأله ،وإنام الكريم
هو الذي يسألك أن تسأله.
قلت :كيف؟
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قال :ألنك إذا اضطررت إىل سؤال من مل يطلب منك أن تسأله قد يشق عليك السؤال
خوفا من الرد ..ولكنه إن فتح لك املجال بطلبه حل عقدة لسانك بالسؤال.
قلت :هلذا ـ إذن ـ كان من رمحة اهلل ودالئل فضله أنه حيثنا عىل دعائه وطلب احلاجات منه،
واعدا إجابة من دعاه وحتقيق سؤله ،قال تعاىلَ ﴿:و َق َال َر ُّبكُ ُم ا ْدعُ ِ
ب َلكُ ْم ﴾ (غافر)60:
وين َأ ْست َِج ْ
قال :ليس ذلك فقط ،بل اعترب عدم رفع األيدي بالدعاء نوعا من أنواع الكرب ،فقال تعاىل
ِ
ِ
عَن ِع َبا َد ِيت َس َيدْ ُخ ُل َ
َكْرب َ
ين﴾ (غافر)60:
ون َج َهن َام َداخ ِر َ
ون ْ
تتمة لآلية التي ذكرهتاِ ﴿:إ ان ا الذ َ
ين َي ْست ِ ُ
قلت :مل كان عدم رفع الدعاء كربا؟
قال :ألنه ناتج عن إعظام النفس لنفسها ،فلم تر اهلل كفؤا لتسأله حاجاهتا.
قلت :أتتجرأ النفوس عىل هذا؟
قال :وكيف ال تتجرأ ..والكرب ابن إبليس ..أمل يكن يف وسع إبليس أن يقول ما قال آدم
 طالبا مغفرة اهلل؟
قلت :بىل..
قال :فام الذي منعه من ذلك ..متحمال غضب اهلل يف سبيل ذلك؟
قلت :الكرب الكاذب الذي امتألت به نفسه.
قال :فهكذا من يرث من إبليس كربه.
قلت :لقد أدركت اآلن رس قول الشاعر الصالح:
ني آدم حاجة
ال تسأل ان ُب ا

ب
وسل الذي أبوابه ال ُحت َج ُ

اهلل يغضب إن تركت سؤا َل ُه

يغضب
و ُبن َُّي آدم حني ُيسأل
ُ

قال :أجل ..فرتك الدعاء نوع من أنواع الكرب ،أو درك من دركات الغفلة ،وكالمها
موجب لغضب اهلل.
وإلضافة

شطر

***
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سمعت صوتا يف القاعة يردد بصوت مجيل :ورد يف بعض الكتب اإلهلية أن اهلل تعاىل
يقول( :وعزيت وجالل ألقطعن أمل كل مؤمل غريي باليأس ،وأللبسنه ثوب املذلة عند الناس،
وألخيبنه من قريب ،وألبعدنه من وصيل ،وألجعلنه متفكرا حريان يؤمل غريي يف الشدائد،
والشدائد بيدي ،وأنا احلي القيوم ،ويرجو غريي ،ويطرق بالفكر أبواب غريي ،وبيدي مفاتيح
األبواب ،وهي مغلقة ،وبايب مفتوح ملن دعاين)
قلت للمعلم :ما هذا؟ ..أيتىل غري القرآن الكريم؟
قال :معناه موجود يف القرآن الكريم ،أمل يقل اهلل تعاىل موبخا املتكربين الذين أصاهبم
َاه ْم
ببالئه لريفعوا أيدهيم إليه طالبني نجدته ،ولكن كربهم حال بينهم وبني ذلكَ ﴿:و َل َقدْ َأ َخ ْذن ُ
ِ
ِبا ْل َع َذ ِ
َرضعُ َ
ون((املؤمنون)76:
اب َف َام ْاستَكَا ُنوا ل َر ِّ ِهب ْم َو َما َيت َ ا
بل بني تعاىل أن غاية البالء املرسل عىل اخللق هو دعوهتم إىل طرق أبواب اهلل ،واالستمداد
من فضله ،ليكون ذلك سببا التصاهلم باهلل وعبوديتهم له ،فقال تعاىلَ ﴿:و َل َقدْ َأ ْر َس ْلنَا ِإ َىل ُأ َمم ِم ْن
َقب ِل َك َف َأ َخ ْذنَاهم ِبا ْلب ْأس ِاء و ا ِ
ِ
َرضعُ َ
َرضعُ وا َو َل ِك ْن َق َس ْت
ْ
ون َف َل ْوال إ ْذ َجا َء ُه ْم َب ْأ ُسنَا ت َ ا
الرضاء َل َع ال ُه ْم َيت َ ا
ُ ْ َ َ َ ا
ان َما كَا ُنوا َي ْع َم ُل َ
الش ْي َط ُ
وهب ْم َوزَ اي َن َهلُ ُم ا
ون﴾ (األنعام 42:ـ ،)43أي هال إذ جاءهم بأس اهلل
ُق ُل ُ ُ
ورأوه يف الدنيا ترضعوا ورجعوا إىل اهلل سبحانه وتعاىل ،فعلموا أنه رهبم وإهلهم وموالهم ،وأنه
كام أنه قادر عىل نفعهم قادر عىل رضهم ،فاستفادوا من ذلك بالعودة إىل اهلل ،وطاعة رسله..
***
جاءين رجل ..وكأنه يعرفني ،فقال :ولكن..
قلت له :ولكن ماذا؟
قال :مع أمهية الدعاء وتأثريه الفاعل يف حتقيق املطالب ،ويف بث السكينة يف النفوس
املضطربة ،إال أن وحي الشيطان ال يزال يترسب إليك ـ أهيا املتأمل لدائك ـ لينفخ فيك داء اليأس
القاتل ،ويبعدك عن جوار ربك القوي إىل جوار نفسك القارصة.
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قلت ـ وقد تصبب مني العرق حياء ـ :أجل ،وأستغفر اهلل ..فام املخرج؟
قال :لقد توصل أطباء هذا املستشفى ـ انطالقا من القرآن الكريم ـ إىل وضع أربعة أدوية
تعالج األوهام التي يبني هبا الشيطان األبراج التي حتول بينك وبني االستمداد من ربك.
قلت :أأنا اآلن مريض بأربعة علل؟
قال :كل من رأى يده قارصة عن الدعاء ،أو لسانه خافتا بالطلب ،فهو مريض بأحد أوهام
أربعة.
قلت :فام األول؟
قال :وهم الضعف الذي يقول لك( :اعمل وراع األسباب ،فالكون كله أسباب ،ال
مكان فيه للخوارق)
قلت :فام الوهم الثاين؟
قال :وهم املعارضة الذي يقول لك( :من أنت حتى تعارض مقادير ربك ،فقد جف
القلم بام كان ،ولن يؤخر دعاؤك ،ولن يقدم)
قلت :فام الوهم الثالث؟
قال :وهم النقص الذي يقول لك( :الدعاء سلوى القارصين ،أما الكمل ،فليس هلم خيار
مع رهبم ،وال يريدون إال ما أراد:
فكيفام شئت فاختربين)

وليس ل يف سواك حظ
قلت :فام الوهم الرابع؟

قال :وهم اليأس الذي يقول لك( :كل الناس يرفعون أيدهيم ،ولكن كل أيدهيم ترجع
صفرا ..فالتمس لك أسبابا أخرى)
قلت :هذه األمراض ،فأين األدوية؟
قال :فبأي األمراض أصبت أنت حتى أدلك عىل موضع الدواء.
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قلت :لعيل مريض بجميعها ..ال أدري.
قال :فرس إىل هذه العيادات األربع بصحبة معلمك ،ففيها أدوية األوهام األربع.
وهم الضعف:
رسنا إىل القاعة التي يعالج فيها وهم الضعف ،فقرأت عىل بابه مكتوبا( :هذا وهم ينفخه
الشيطان يف النفوس التي تتصور الكون بصورة معادالت رياضية ،تتحكم يف اهلل ،وال يتحكم اهلل
فيها ،فلذلك قد تنكر اخلوارق ،أو ال تنسبها إال لألنبياء والصديقني ،أما من عداهم فهم حتت
رمحة القوانني حلوة كانت أو مرة ،والتعامل معها ينبغي أن يكون بالسعي واالجتهاد ال بالسؤال
والتواكل)
قلت للمعلم :إن هذا الكالم حيتوي عىل بعض احلق عىل األقل ،فاهلل تعاىل قدر للكون
ِ
يشء َخ َل ْقنَا ُه ِب َقدَ ر﴾ (القمر)49:
مقادير ثابتة ووضعه بنظام دقيق ،كام قال تعاىل ﴿:إناا كُ ال َ ْ
ِ ِ
يشء ِإ اال ِعنْدَ نَا
وأخرب أن ما ينزل من فضله ينزل بمقادير حمددة ،فقال تعاىلَ ﴿:وإ ْن م ْن َ ْ
َخزَ ِائ ُن ُه َو َما ُننَزِّ ُل ُه ِإ اال ِب َقدَ ر َم ْع ُلوم﴾ (احلجر)21:
ِ
ِ
الس َام ِء
بل أخرب أن الغيث النازل نازل بمقادير دقيقة حمددة ،فقال تعاىلَ ﴿:وا الذي نَزا َل م َن ا
كَذلِ َك ُخت َْر ُج َ
ْرشنَا ِب ِه َب ْلدَ ًة َم ْيت ًا َ
ون﴾ (الزخرف)11:
َما ًء ِب َقدَ ر َف َأن َ ْ
قال :ولكن مع ذلك ،فإن اهلل تعاىل رب القوانني ،وهو الذي يتحكم فيها ،وليست هي
التي تتحكم فيه ،ولذلك من اخلطأ اعتقاد عدم ربوبية اهلل عىل القوانني ،واهلل هو رب كل يشء..
أرأيتم لو أن أحدكم وضع نظاما من أنظمة هذا اجلهاز الذي تدمنون عىل اجللوس بجانبه.
قلت :احلاسب اآلل..
قال :أجل ..فهل يمكن له أن يضع له من االختيارات واخلصائص ما يشاء ..ثم يغريها
كام يشاء؟
قلت :مثل ماذا؟
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قال :بأن يغري نوع اخلط مثال أو لونه ،أو يضع صورا بدل صور أخرى.
قلت :ذلك بإمكانه ..بل بإمكانه أشياء أخرى كثرية.
قال :فلو أن أحدا من مستعميل برناجمه تعود عىل لون معني ..فتصور أن ذلك اللون هو
اللون الوحيد لذلك النظام.
قلت :هذا إما جاهل أو مكابر ..ومن البساطة الرد عىل دعواه.
قال :كيف؟
قلت :نتصل بمصم النظام ليضع له واجهة أخرى تفند رأيه ومذهبه.
قال :فهذا االتصال هو الدعاء ..واهلل هو واضع قوانني اخللق وبراجمهم.
قلت :ولكن ..كيف نرد عىل من يعترب الدعاء نوعا من التواكل والقعود؟
قال :ال ..الدعاء نوع من االستعانة باهلل ،وهو ملا حيدثه يف النفس من األمل قوة فاعلة هلا
تأثريها اإلجيايب يف اخلروج من األزمات ..واسمع ملا يقول الشهود.
قلت :أهنا شهود أيضا؟
قال :الشهود يف كل مكان..
رأيت أعجميا يقول بعربية خمتلطة بعجمة( :الدعاء ـ إضافة إىل قدرته يف بث الطمأنينة يف
النفس ـ يؤدي إىل نوع من النشاط الدماغي يف ِ
اإلنسان ،وإىل نوع من االنرشاح ،واالنبساط
الباطني وأحيان ًا إىل تصعيد روح البطولة والشجاعة فيه .الدعاء يتجىل بخصائص مشخصة
فريدة ..صفاء النظرة ،وقوة الشخصية ،واالنرشاح والرسور ،والثقة بالنفس ،واالستعداد
للهداية ،واستقبال احلوادث بصدر رحب ،كل هذه مظاهر لكنز عظيم دفني يف نفوسنا ،وانطالق ًا
القوة يستطيع حتى األفراد املتخلفون أن يستثمروا طاقاهتم العقلية واألخالقية بشكل
من هذه ّ
أفضل ،وأكثر)()1

( )1نقال عن :األمثل للشريازي.462/1 :
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رسنا قليال ،فرأينا أعجميا آخر يقول بعربية خمتلطة بعجمة( :حينام ندعو فإننا نربط أنفسنا
إن أحدث العلوم ِ
بقوة ال متناهية تربط مجيع الكائنات مع بعضهاّ ..
اإلنسانية ـ أعني علم النفس ـ
يع ّلمنا نفس تعاليم األنبياء ،ملاذا؟ ألن األطباء النفسانيني أدركوا أن الدعاء والصالة ِ
واإليامن
القوي بالدين يزيل عوامل القلق واالضطراب واخلوف واهليجان الباعثة عىل أكثر أمراضنا)()1

قلت :فالدعاء إذن عامل قوة ال عامل الضعف.
قال املعلم :الضعيف املؤمن باهلل املتوكل عليه قد يتوجه لألعامل العظيمة ،ويقوم هبا خري
قيام ،ألنه مل يقم هبا بذاته ،بل قام هبا بمعونة اهلل ،وبمدده وفضله ..بينام القوي ـ الذي يتصور نفسه
قويا ـ قد يقف أمام أبسط األمور ،ألن املعادالت التي رسمها له شيطان األسباب ال تسمح له
باإلقدام.
بينام نحن كذلك دخل طبيب بمئزره الطبي ،فرنت له العيون ،فقلت للمعلم :من هذا؟
قال :هذا الطبيب خمتص بذكر النامذج التي حتطم أوهام املختبئني حتت عباءة األسباب
والقوانني الغافلني عن رؤية مسبب األسباب.
قلت :فهو عامل بالرجال إذن.
قال :عامل باألولياء ..ال بكل الرجال ..فأصخ سمعك إليه.
قال :أما النموذج األول ،فهو موسى  عندما وقع يف احلصار ،البحر أمامه ،والعدو
من ورائه ،حينذاك قال الغافلون من قومه( :أين املفر؟ ﴿ ِإناا َُملدْ َركُ َ
ون﴾ (الشعراء)61:
كَال ِإ ان َم ِع َي َر ِّيب َس َي ْه ِد ِ
ولكن موسى  قال بثقة املؤمن ﴿:ا
ين((الشعراء)62:
وعندما قاهلا انخرمت قوانني السيولة يف البحر ،واستسلم البحر لربه ،وحتول إىل طريق
يبس سار فيه موسى  ومن معه.
صاح املرىض :اهلل ! اهلل !
( )1األمثل.462/1 :
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وصحت معهم بال شعور :اهلل ! اهلل ! لقد كان الدعاء هو مدد موسى  ،وهو مصدر
قوته ،كام أن االعتامد عىل األسباب هو سبب ضعف قومه املخذولني.
قال الطبيب :والنموذج الثاين ،مع موسى  أيضا ،وهو موقف قومه من أمر موسى
 هلم بدخول األرض املقدسة ،قال هلم باعتباره الزعيم الذي أنقذهم من بطش فرعون،
وباعتباره حمل ثقتهم ،فاخلوارق يروهنا أمامهم كام نرى القوانني العاديةَ ﴿:يا َق ْو ِم ا ْد ُخ ُلوا ْ َ
األ ْر َض
ِ
هلل َلكُ ْم َوال ت َْرتَدُّ وا عَ َىل َأ ْد َب ِاركُ ْم َف َتن َْق ِل ُبوا َخ ِ ِ
ين﴾ (املائدة)21:
َب ا اُ
ارس َ
ا ُْمل َقدا َس َة ا التي كَ ت َ
لكنهم غفلوا عن قدرة اهلل التي شقت البحر لتنقذهم ،وواجهوا هذا األمر اإلهلي ـ كام
ِ
ين َو ِإناا َل ْن نَدْ ُخ َل َها َحتاى َخي ُْر ُجوا
وسى ِإ ان ف َيها َق ْوم ًا َج اب ِار َ
واجهوا غريه ـ بتخاذهلم ،قالواَ ﴿:يا ُم َ
ِمنْها َف ِإ ْن َخيْرجوا ِمنْها َف ِإناا د ِ
اخ ُل َ
ون﴾ (املائدة)22:
َ
َ
ُ ُ
َ
ولكن رجلني صاحلني قويني منهم دلوهم عىل الطريق الذي يدخلون به إىل هؤالء القوم،
ِ ِ ِ
ين َخيَا ُف َ
هلل عَ َل ِيه َام ا ْد ُخ ُلوا عَ َل ْي ِه ُم
ون َأ ْن َع َم ا اُ
قال تعاىل واصفا هذا املوقفَ ﴿:ق َال َر ُجالن م َن ا الذ َ
اب َف ِإ َذا َد َخ ْل ُت ُمو ُه َف ِإناكُ ْم غَ الِ ُب َ
ون َو َ
هلل َفت ََوكا ُلوا ِإ ْن كُ ْن ُت ْم ُمؤْ ِمنِنيَ ﴾ (املائدة)23:
عَىل ا اِ
ا ْل َب َ
فقد دلوهم عىل أمرين:
مراعاة األسباب :بالدخول عليهم من الباب.
مراعاة قدرة اهلل :بالتوكل عليه واالستعانة به.
لكن هؤالء أبوا إال النظر إىل قوهتم وحدها وأسباهبم وحدها ،فقالوا ،وبإرصار عظيم:
﴿يا موسى ِإناا َلن نَدْ ُخ َلها َأبد ًا ما داموا ِفيها َفا ْذ َهب َأن َْت ورب َك َف َق ِاتال ِإناا َه ُاهنَا َق ِ
اعدُ َ
ون﴾
َ َ ُّ
ْ
َ
ْ
َ َ َ َ ُ
َ ُ َ
(املائدة)24:
حينذاك مل جيد موسى  حال إال الفرار إىل ربه ،فقالَ ﴿:ر ِّب ِإ ِّين ال َأ ْم ِل ُك ِإ اال َن ْف ِيس
ني ا ْل َق ْو ِم ا ْل َف ِاس ِقنيَ ﴾ (املائدة)25:
َو َأ ِخي َفا ْف ُر ْق َب ْي َننَا َو َب ْ َ
واستجاب له ربه كام عوده ،وطمأنه ،قال تعاىلَ ﴿:ق َال َف ِإ ا َهنا ُحم اَر َم ٌة عَ َل ْي ِه ْم َأ ْر َب ِعنيَ َسن ًَة
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ون ِيف ْ َ
األ ْر ِ
َي ِت ُيه َ
ض َفال َت ْأ َس َ
عَىل ا ْل َق ْو ِم ا ْل َف ِاس ِقنيَ ﴾ (املائدة)26:
صاح املرىض :اهلل ! اهلل !
وصحت معهم بال شعور :اهلل ! اهلل !
قلت للمعلم :إن حياة موسى  يف القرآن الكريم مثال عظيم عىل التوجه إىل اهلل يف
مجيع الساعات :ساعات الشدة ،وساعات الرخاء.
قال :أجل ..فإنه بعد أن قتل نفسا ،وهو الذي يملك شفافية اإليامن وحساسيته ،مل ينهد
كيانه ،ومل ختر قواه ،بل قال متوجها لربه ﴿:رب ِإ ِّين َظ َلم ُت َن ْف ِيس َف ِ
اغْف ْر ِل ﴾ (القصص،)16:
َ ِّ
ْ
وما إن قاهلا حتى غفر له ،بل نجاه من الغم الذي يصيب املؤمنني بعد وقوعهم يف اخلطأ ،قال تعاىل
يذكر فضله عليهَ ﴿:و َق َت ْل َت َن ْفس ًا َفن اَج ْين َ
َاك ِم َن ا ْلغ َِّم ﴾ (طـه)40:
وحينذاك مل ينس اهلل الذي أجاب دعاءه ،بل توجه إليه بقلبه الرقيق شاكراَ ﴿ :ر ِّب ِب َام
َأ ْن َع ْم َت عَ َ ايل َف َل ْن َأكُ َ
ون َظ ِهري ًا لِ ْل ُم ْج ِر ِمنيَ ﴾ (القصص)17:

وسى ِإ ان ا َْمل َ َ
ون ِب َك لِ َي ْق ُت ُل َ
أل َي ْأ َمت ِ ُر َ
وك َف ْ
اخ ُر ْج
وعندما جاءه الرجل يسعى حمذرا قائالَ ﴿:يا ُم َ
ِإ ِّين َل َك ِمن الن ِ
ااص ِحنيَ ﴾(القصص ،)20:قدم موسى األسباب وهو ملتجئ لرب األسباب ،قال
َ
ِ
ِ
ب َق َال َر ِّب ن َِّجنِي ِم َن ا ْل َق ْو ِم ال اظاملِنيَ ﴾(القصص)21 :
رت اق ُ
تعاىلَ ﴿:ف َخ َر َج من َْها َخائف ًا َي َ َ
أما األسباب فخروجه خائفا مرتقبا حمتاطا متخذا كل األسباب املادية ،أما جلوؤه لرب
األسباب ،فهو دعاؤه اهلل بأن ينجيه من القوم الظاملني ،وهو يؤمل يف فضلهَ ﴿:و َاملا ت ََو اج َه ِت ْل َقا َء
ِ ِ
الس ِب ِ
يل﴾ (القصص)22:
عَسى َر ِّيب َأ ْن َ ْهيد َيني َس َوا َء ا
َمدْ َي َن َق َال َ
وعندما ورد ماء مدين ،ومل يكن الوقت كافيا ألي عمل يمكن أن يكسب منه قوته توجه
إىل ربه ـ كام يتوجه الصغري إىل والديه ـ قائالَ ﴿:ر ِّب ِإ ِّين َملِا َأنْزَ ْل َت ِإ َ ال ِم ْن َخ ْري َف ِق ٌري﴾
(القصص)24:
ويف تلك اللحظة جاءه املدد اإلهلي الذي مل يتخلف عنه حلظة من اللحظات.
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قلت :إن من قومي من يقرأون هذه األحداث التي يقصها القرآن الكريم كام يقرأون ألف
ليلة وليلة ،وهم يمألوهنا باألساطري فوق ذلك.
قال :ال ..هذا حتريف خطري ..إن القرآن الكريم ال يرسم هذه الصور ،وال يعيد احلياة يف
هذه األحداث إال ليزيل عنكم األوهام التي حتول بينكم وبني ربكم متلبسة ثياب العلم
واحلكمة ..فال تتخذوا آيات اهلل هزؤا..
قلت :أهذا من ذاك؟
قال :بل هو أخطر من ذاك ..فاملستهزئ قد يتوب ،أما هؤالء فتشغلهم غفلتهم وما زين
هلم عن مد أيدهيم هلل بالتوبة.
وهم املعارضة:
رسنا إىل القاعة التي يعالج فيها وهم املعارضة ،فقرأت عىل باهبا مكتوبا( :هذا وهم ناشئ
عن سوء الفهم للقدر ،ولعالقة اهلل بعباده ،وعنه تنشأ أوهام كثرية تصور اهلل صورا ال تليق بجالله
ومجاله ورمحته وحكمته)
قلت للمعلم :فسنبحث يف هذا الباب إذن مسألة القدر.
قال :ال ..ليس بتفاصيلها ..فلذلك رحلة خاصة ودرس خاص نعرفه عندما نبحث يف
(أرسار األقدار)
قلت :واآلن ..ويف هذه القاعة؟
قال :سنعرف عدم التعارض بني الدعاء والقدر.
قلت :فام أول عالج نستفيده لعالج هذا الوهم؟
قال :أول ما نستيضء به لدفع هذا الوهم هو التسليم هلل واعتقاد عجزنا عن فهم حقائق
الكون.
قلت :ال أرى الوهم يزال إال بالعلم ،فكيف تدلنا عىل التسليم الذي يبقي اجلهل راسبا يف
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حمله؟
قال :ألستم تستفيدون من الكهرباء؟
قلت :لو انقطعت الكهرباء عىل البرشية يوما واحدا ألصبحت األرض غري األرض.
قال :فكم من اخللق يعرفون أرسارها؟
قلت :أفراد معدودون اختصوا يف هذا اجلانب ..ومع ذلك ..فإهنم كل يوم يكتشفون
أشياء جديدة ،ويصححون معلومات كانت خاطئة.
قال :فإذا سلمتم هلؤالء ،فلم ال تسلمون هلل الذي خلق كل يشء وقدر كل يشء.
قلت :ما نسلم؟
قال :ما يتومهه الغافلون تناقضا.
قلت :كيف ذلك؟
قال :اهلل تعاىل أخربنا بأنه قدر مقادير كل يشء ،ودعانا يف نفس الوقت أن ندعوه ،ووعدنا
بإجابة دعواتنا.
قلت :هذا صحيح ،وليس يف ذلك أي تناقض.
قال :ال ..الغافلون اعتربوا هذا تناقضا ،فقالوا :كيف جييب دعواتكم ،وقد قدر املقادير
وانتهى منها ،وما سجل سيكون()1؟
( )1ذكر الفخر الرازي ما استدل به املتعلقون هبذا الوهم ،ومما ذكره:
 . 1أن املطلوب بالدعاء إن كان معلوم الوقوع عند اهلل تعاىل كان واجب الوقوع ،فال حاجة إىل الدعاء ،وإن كان غري
معلوم الوقوع كان ممتنع الوقوع ،فال حاجة أيضا إىل الدعاء.
 .2أن حدوث احل وادث يف هذا العامل ال بد من انتهائها باآلخرة إىل املؤثر القديم الواجب لذاته ،وإال لزم إما التسلسل،
وإما الدور وإما وقوع احلادث من غري مؤثر وكل ذلك حمال وإذا ثبت وجوب إنتهائها باآلخرة إىل املؤثر القديم ،فكل ما اقتىض
ذلك املؤثر القديم وجوده اقتضاء قديام أزل يا كان واجب الوقوع ،وكل ما مل يقتض املؤثر القديم وجوده اقتضاء قديام أزليا كان
ممتنع الوقوع ،وملا ثبتت هذه األمور يف األزل مل يكن للدعاء أثر.
 . 3أن األقدار سابقة واألقضية متقدمة والدعاء ال يزيد فيها وتركه ال ينقص شيئا منها ،فأي فائدة يف الدعاء.،
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قلت :أمل ينتبهوا إىل أن الذي أخرب عن قدره هو الذي أمر بدعائه؟
قال :هم يأخذون ببعض الكتاب ،وهيجرون بعضه.
قلت :واملؤمنون املسلمون هلل؟
قال :ال يسألون هذا السؤال ،بل ال خيطر بباهلم ،كام ال خيطر ببال كل الناس ما يقوله
الطبيب أو املهندس ما داما يتكلامن انطالقا من خربهتام واختصاصهام.
قلت :أهلذا إذن خيرب  بأن البالء ينفع مما نزل ،ومما مل ينزل ،قال ( :ال يغنى حذر من
قدر ،والدعاء ينفع مما نزل ومما مل ينزل ،وإن البالء لينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان اىل يوم
القيامة)( ،)1وقال  ( :ال يرد القدر اال الدعاء ،وال يزيد يف العمر اال الرب ،وإن الرجل ليحرم
الرزق بالذنب يصيبه)()2

قال :أجل ليكون ذلك زادا للمؤمنني املسلمني هلل ،ويكون عالجا نافعا للغافلني
املتومهني.
قلت :فام البذرة التي أنبتت هذا الوهم؟
قال :كيف وأخواهتا.
قلت :مل أفهم قصدك.
قال :هو سؤاهلم عن الكيفية ،وهي تعني البحث عن أمور ال طاقة للعقل بفهمها أو

 .4أنه سبحانه عالم الغيوب يعلم خائنة االعني وما ختفى الصدور ،فأي حاجة بالداعي إىل الدعاء؟
 . 5أن املطلوب بالدعاء إن كان من مصالح العبد فاجلواد املطلق ال هيمله وإن مل يكن من مصاحله مل جيز.
 . 6أن أجل مقامات الصديقني وأعالها الرضا بقضاء اهلل تعاىل والدعاء ينايف ذلك ألنه اشتغال باإللتامس وترجيح ملراد
النفس عىل مراد اهلل تعاىل وطلبه حلصة البرش.
 . 7أن الدعاء يشبه األمر والنهي وذلك من العبد يف حق املوىل الكريم الرحيم سوء أدب.
( )1ابن عدي ،واحلاكم.
( )2البيهقي يف الشعب ،والطرباين يف الكبري.
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للخيال بتصورها ،فلذلك كان الكامل يف التسليم للخبري ال معارضته.
قلت :ولكن هؤالء يقعون يف خطأ عظيم ،فهم يامرسون يف حياهتم العادية خالف ما
يقتضيه تصورهم ملسألة الدعاء.
قال :أجل ..فهم يأكلون إذا جاعوا ،ويرشبون إذا عطشوا ،ويتداوون إذا مرضوا ،وال
يقول أحد منهم :إن ذلك معارضة للمقادير ،ولو شئنا لقلنا هلم :ملاذا تفرون من املوت بأسباب
احلياة التي تتفننون يف احلرص عليها ،أال تعارضون بذلك املقادير التي حددت آجالكم؟
قلت :فالدعاء سبب من األسباب ،ال خيتلف عن سائر األسباب التي يامرسها كل البرش
يف مجيع األحوال.
قال :أجل ..هكذا أخربت النصوص.
رأيت رجال يف تلك القاعة ،قد التف حوله مجع من املرىض ،سألت املعلم عنه ،فقال :هذا
الغزال ،وهو ـ كام تعلم ـ من أطباء هذا املستشفى.
اقرتبنا من الغزال ،فسمعته يقول بحامسة ،وكأنه يرافع يف حمكمة من املحاكم ـ وهو يشري
إىل بعض املرىض اجلدد ـ( :فإن قلت :فام فائدة الدعاء مع أن القضاء ال مرد له؟ فاعلم أن من مجلة
القضاء رد البالء بالدعاء ،فالدعاء سبب لرد البالء ووجود الرمحة ،كام أن الرتس سبب لدفع
السالح ،واملاء سبب خلروج النبات من األرض ،فكام أن الرتس يدفع السهم فيتدافعان ،فكذلك
الدعاء والبالء ،وليس من رشط االعرتاف بالقضاء أال حيمل السالح ،وقد قال تعاىلَ ﴿:و ْل َي ْأ ُخ ُذوا
ِ
ِ
حت َُهم﴾ (النساء ،)102:فقدا ر اهلل تعاىل األمر وقدا ر أسبابه)()1
ح ْذ َر ُه ْم َو َأ ْسل َ ْ
قال املعلم :لقد حتقق هذا املعنى يف منتهى كامله يف رسول اهلل  فقد كان يعطي لكل مقام
حقه من العبودية ،ولعل أدل مثال عىل ذلك ما وقع منه يف غزوة بدر ،فقد أراه اهلل مصارع
املرشكني حتى أنه أخذ يرها للصحابة ،ومع ذلك مل يكف  من اإلحلاح عىل ربه يف الدعاء ،عن
( )1اإلحياء.328/1 :
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هلل 
عيل قال :ما كان فينا فارس يوم بدر غري املقداد ،ولقد رأيتنا وما فينا إال نائم إال رسول ا ّ
يصيل حتت شجرة ويبكي حتى أصبح.
ويف يوم املعركة نام رسول اهلل  ،ثم استيقظ فزعا ،وهو رافع يديه يناشد ربه ما وعده
من النرص ،ويقول( :اللهم إن تظهر عىل هذه العصابة يظهر الرشك وال يقم لك دين)
قلت للمعلم :لكن بعض سالكي طريق املعرفة تأدبوا ،فقالوا برشعية الدعاء ،ولكنهم
قرصوه عىل املعنى التعبدي املحض الذي يطلب به العبد جمرد الثواب من غري أن يكون له أي
تأثري يف حتقيق املطلوب ..فال فرق عند هؤالء بني الدعاء واالمساك عنه بالقلب واللسان يف التأثري
يف حصول املطلوب ..بل إن ارتباط الدعاء عندهم بتحقيق املطلوب كارتباط السكوت ،ال فرق
بينهام.
قال :هذا الرأي يتناقض مع ما رصحت به النصوص من جعل اهلل تعاىل الدعاء سببا يف
حتقيق املطالب ،بل هو يتناقض أصال مع ترشيع الدعاء ،بل يعترب قوله تعاىلَ ﴿:و َق َال َر ُّبكُ ُم
ا ْدعُ ِ
ب َلكُ ْم﴾ (غافر )60:قوال ال معنى له ..بل يعترب كل ما ورد من النصوص احلاثة
وين َأ ْست َِج ْ
عىل الدعاء ،واملخربة عن إجابة اهلل تعاىل دعاء الداعني وترضع املترضعني ال حقيقة هلا.
قلت للمعلم :لقد ذهب بعضهم إىل اعتبار الدعاء عالمة جعلها اهلل تعاىل أمارة عىل قضاء
احلاجة ،فمتى وفق العبد للدعاء كان ذلك عالمة له عىل أن حاجته قد قضيت ،وشبهوا ذلك
بداللة الغيم األسود يف الشتاء عىل أنه يمطر.
وعمموا هذا القول عىل مجيع الطاعات واملعايص ،فهي أمارات حمضة عندهم لوقوع
الثواب والعقاب ،ال أسباب حقيقية له.
بل عمموا ذلك يف مجيع ما حيدث يف الكون من آثار ،فكلها أمارت فالكرس مع االنكسار
ليس سببا ،بل ال ارتباط بينه وبني ما يرتتب عليه إال جمرد االقرتان ،ال التأثري السببي.
قال :فهل يمنع هذا القول الداعني من رفع أيدهيم هلل بالدعاء؟
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قلت :ال..
قال :فال حرج يف هذا القول ما دام ال يمنعهم من رفع أيدهيم إىل اهلل بالدعاء.
قلت :لقد أنكر بعضهم هذا القول ،واشتدا يف اإلنكار ،بل اعترباهم خمالفني لـ (احلس
والعقل والرشع والفطرة وسائر طوائف العقالء ،بل أضحكوا عليهم العقالء)()1

قال :ال نرى صحة هذا اإلنكار ،بل نرى أن االختالف فيها جمرد اختالف نظري ال مربر
له ،وال حاجة إليه ،أو هو اختالف تنوع ،أو هو اختالف يف التفسري ال أثر له ،فسواء قلنا بأن
الدعاء أمارة أو سبب ال خيتلف األمر بالنسبة للداعي ،وال يقعده ذلك عن الدعاء.
قلت :ولكن القول بالسببية له تأثريه اخلاص.
قال :ال ..بل إن القول بكون الدعاء أمارة قد يكون أكثر تأثريا يف الدعوة إىل استعامل
الدعاء من القول بالسببية.
قلت :كيف هذا؟
قال :ألن الداعي إذا عرف أن الدعاء عالمة عىل استجابة اهلل قد جيعله أكثر إقباال عليه من
اعتقاده سببا ،فالسبب قد يقرص عن حتقيق املطلوب بخالف جعله عالمة..
قلت :لقد ذكرتني بشاعر اقتبس هذا املعنى ،فأحسن ،فقد قال:
لو مل ترد نيل ما أرجوه وأطلبه من جود كفيك ما علمتنى الطلبا
قال :وهناك ناحية أخرى أهم من هذه.
قلت :وما هي؟
قال :هي األثر الروحي الذي يرتكه اعتقاد كون الدعاء أو العبادة أمارة ال سببا يف حد ذاته.
قلت :أإىل هذه الناحية أشار العارفون عند حديثهم عن الدعاء ،فقد نبه أبو احلسن الشاذل
إىل االشتغال بمناجاة اهلل قبل االشتغال بتحقيق املطالب ،فقال( :ال يكن مهك يف دعائك الظفر
( )1انظر :مدارج السالكني.409/3 :
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بقضاء حاجتك فتكون حمجوب ًا ،وليكن مهك مناجاة موالك)؟
وقال ابن عطاء اهلل( :ال يكن طلبك تسبب ًا إىل العطاء منه ،فيقل فهمك عنه .وليكن طلبك
إلظهار العبودية ،وقيام ًا بحقوق الربوبية)؟
ثم علل كون الطلب ال يكون سبب ًا للعطاء بثالث علل:
أما العلة األوىل ،فعرب عنها بقوله ( :كيف يكون طلبك الالحق سبب ًا يف عطائه السابق؟)،
فعطاء اهلل للعبد عطاء أزل سابق ،وهو السبب يف العطاء احلادث ،والسبب ال بد من تقدمه عىل
املسبب ،وهو كام قال الواسطي :أقسام قسمت ،وأحكام أجريت ،كيف تستجلب بحركات أو
تنال بسعايات؟
أما العلة الثانية ،فعرب عنها بقوله ( :جل حكم األزل أن ينضاف إىل العلل) ،أي أن حكم
اهلل يتنزه ويتقدس أن يؤثر فيه أي مؤثر.
أما العلة الثالثة ،فعرب عنها بقوله( :عنايته فيك ال ليشء منك ،وأين كنت حني واجهتك
عنايته ،وقابلتك رعايته؟ مل يكن يف أزله إخالص أعامل ،وال وجود أحوال .بل مل يكن هناك إال
حمض اإلفضال ،وعظيم النوال)
قال :هذا صحيح ..وهو ال يتناقض مع ما سبق ذكره ،بل يكمله ويضفي عىل الدعاء من
املعاين اجلميلة واالرتباط باهلل ما يرفعه إىل مستويات عالية من العبودية ..فإن معرفة كون عناية
اهلل األزلية هي السبب يف كل نعمة يشعر القلب بمحبة اهلل واصطفائه عىل الكثري من خلقه ،وهو
ما جيعله يعبد اهلل مستشعرا منته عليه ،وإحسانه السابق إليه.
قلت :أهذا هو مقصود العارفني من ذكر التوحيد بجانب الدعاء؟
قال :أجل ..الدعاء سبب رشعي معترب ،ولكن الرشع الذي رشع الدعاء وبني تأثريه يف
قضاء احلوائج هو الذي بني سبق عناية اهلل بعبده ،فيفنى العارف يف الفضل السابق ،وينشغل
الغافل بالسبب الالحق.
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وهم النقص:
رسنا إىل القاعة التي يعالج فيها وهم النقص ،فقرأت عىل باهبا مكتوبا( :هذا الوهم ناشئ
من سوء فهم لكالم األولياء)()1

قلت :ما هذا الوهم ـ يا معلم ـ؟
قال :هو ما كتب عىل الباب.
قلت :ولكنه مل حيدد املوضوع الذي أيسء فهمه.
قال :األولياء واملقربون ربام تركوا الدعاء رىض بالقسمة اإلهلية.
قلت :لقد عرب عىل موقفهم هذا ابن عطاء اهلل بقوله( :ربام دهلم األدب عىل ترك الطلب؛
اعتامد ًا عىل قسمته؛ واشتغا ً
ال بذكره عن مسألته)
قال :فهذه احلكمة ال تدل عىل تركهم الدعاء مطلقا ،بل يدل عىل أهنم ربام تركوا الدعاء يف
بعض األحيان الشتغال بعبادة أو رىض بام قسم هلم.
قلت :ولكن مع ذلك ..أليس فيه خمالفة للنصوص ،فإهنا حتث عىل الدعاء مطلقا؟
قال :ال ..ليس األمر هبذه الصورة ،فإن ما ذكروه يف هذا الباب صحيح ال مشاحة فيه،
وقد ورد ما يؤيده من النصوص كقوله  يف احلديث القديس( :من شغله ذكري عن مسألتي
أعطيته أفضل ما أعطي السائلني)()2

أمل نقل يف بداية هذا القسم :إن االستعانة باهلل قد تتحقق بالسؤال ،وقد تتحقق بالعمل
الصالح؟
قلت :بىل ،وقد رضبنا املثل عىل ذلك بالفقري املتسول ،واملسكني املتعفف ..ولكن كيف
( )1ذكرنا يف هذه الرسائل كثريا أن دور العارفني الرتبوي هو احلديث عن اجلوانب املعرفية املتعلقة بالتكاليف الرشعية،
ومجع القلوب عىل حقائق التوحيد ،تكميال لدور الفقهاء ،ال مناقضة هلم ،هلذا حتدثوا يف هذا الباب عن جانب مراعاة العبودية
يف الدعاء مع االعتقاد باملنة هلل يف الدعاء أو يف حتقيقه.
( )2البخاري يف خلق أفعال العباد ،وابن شاهلني يف الرتغيب يف الذكر ،وأبو نعيم يف املعرفة ،والبيهقي.
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نتعفف مع اهلل ،وهو الذي أمرنا بالسؤال؟
قال :ليس األمر كذلك ..بل إن األمر ال يعدو جمرد رضا بقسمة اهلل ،وانشغاال بطاعته.
قلت :ولكني قد قرأت للواسطي قوال جيعل العلة غري هذا ..فقد قال( :أخشى إن دعوت
أن يقال ل :إن سألتنا مالك عندنا فقد اهتمتنا ،وإن سألتنا ما ليس لك عندنا فقد أسأت الثناء علينا،
وإن رضيت أجرينا لك من األمور ما قضينا لك يف الدهور)
قال :هذا القول من الواسطي تعبري عن حالة وجدانية معينة ،وليس تعبريا عن مذهب أو
فكرة كام قد يتصور.
قلت :ولكنه قد يكون معارضا للدعاء ،أو يكاد يعتربه نقصا.
قال :ال ..سوء الفهم هو الذي جر إىل هذا املعنى ..مل حيتقر أحد من األولياء ما عظمه اهلل،
ولكن هذا تعبري عن أحوال معينة.
قلت :ولكن كالمه واضح ..فلامذا نتعسف يف تأويله ..وهو ليس قرآنا حتى ندافع عنه.
قال :القرآن الكريم أعظم من أن حيتاج للدفاع عنه ..ولكنا ندافع عن احلقيقة التي أيسء
فهمها ..فال ينبغي أن نقول :أخطأت إال ملن أخطأ.
قلت :فلامذا ال نقول هلذا :أخطأت؟
قال :أمل يمر رسول اهلل  بمواقف كثرية كان يكتفي فيها بتصاريف األقدار عن اإلحلاح
يف الدعاء.
قلت :بىل ..ويكفي من ذلك أنه  كان يعصب احلجر عىل بطنه من اجلوع ..ومع ذلك
مل يسأل اهلل رغيفا واحدا.
قال :بل إن يف القرآن الكريم ما قد يستدل به عىل هذا.
قلت :أين؟
وب ِإ ْذ
قال :تأخر طلب أيوب تعاىل وصربه تلك الفرتة الطويلة ،كام قال تعاىلَ ،﴿ :و َأ ُّي َ
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الرض و َأن َْت َأرحم الر ِ ِ
ِ
امحنيَ ((االنبياء)83:
نَا َدى َر اب ُه َأ ِّين َم اسن َي ُّ ُّ َ
ْ َ ُ ا
قلت :لقد روي أنه مكث يف البالء مدة طويلة ثامين عرشة سنة ،فرفضه القريب والبعيد،
إال رجلني من إخوانه كانا من أخص إخوانه له ،كان يغدوان إليه ويروحان ،فقال أحدمها
هلل لقد أذنب أيوب ذنب ًا ما أذنبه أحد من العاملني ،فقال له صاحبه :وما ذاك؟
لصاحبه :تعلم وا ّ
هلل فيكشف ما به ،فلام راحا إليه مل يصرب الرجل ،حتى ذكر ذلك
قال :منذ ثامين عرشة سنة مل يرمحه ا ّ
ا
وجل يعلم أين كنت أمر عىل الرجلني
له ،فقال أيوب  :ما أدري ما تقول غري أن ا ّ
هلل عزا
هلل إال يف حق)()1
يتنازعان فيذكران اهللّ ،فارجع إىل بيتي فأك ّفر عنهام كراهية أن يذكرا ا ّ

قال :واألرصح من ذلك تأخر دعاء نوح تعاىل عىل قومه كل تلك السنني الطويلة.
ف َسنَة ِإ اال َمخ ِْسنيَ عَ ام ًا
قلت :أجل ،فقد ذكر اهلل تعاىل مدة ذلك ،فقالَ ﴿:ف َل ِب َث ِف ِيه ْم َأ ْل َ
﴾ (العنكبوت)14:
قال :ومن ذلك تأخر دعاء إبراهيم وزكريا ـ عليهام السالم ـ يف طلب الولد إىل أن بلغا من
العمر عتيا.
قلت :أجل ،فقد ذكر اهلل تعاىل تعاىل عن زكريا َ ﴿ :ر ِّب ِإ ِّين َو َه َن ا ْل َع ْظ ُم ِمنِّي َو ْاش َت َع َل
ِ
ِ
الر ْأس َشيب ًا و َمل َأكُ ن ِبدُ عَ ِائ َك رب َش ِقي ًا و ِإ ِّين ِخ ْف ُت ا َْملو ِ ِ
ب ِل
ال م ْن َو َرائي َوكَانَت ا ْم َر َأ ِيت عَ اقر ًا َف َه ْ
َ ِّ ّ َ
ا ُ ْ َ ْ ْ
َ َ
ِم ْن َلدُ ن َْك َولِ ّيا ً ﴾ (مريم 4:ـ)5
قال :فزكريا  مع علمه بأنه مل يكن بدعاء ربه شقيا ،أي ومل يعهد من اهلل إال اإلجابة يف
الدعاء ،إال أنه مل يستعمل هذا السالح إال بعد أن اضطر إليه اضطرار.
قلت :فكيف نوفق بني هذا وذاك؟
قال :بأن يوضع كل يشء يف حمله.
قلت :كيف ذلك؟
( )1ابن أيب حاتم.
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قال :األنبياء ـ عليهم الصالة والسالم ـ دعوا اهلل يف مواقف كثرية ،وتركوا الدعاء يف
مواضع أخرى اكتفاء باهلل ..فالكامل يف اجلمع بني 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 بني اهلل وعبده ،فقد يدفع
العبد أحيانا ،وبدون شعور إىل أن يسأل اهلل أمرا معينا ،فيسأل اهلل ،وقد ال يشعر بذلك الدافع،
فيكتفي بنظر اهلل.
وهم اليأس:
رسنا إىل القاعة التي يعالج فيها وهم اليأس ،فقرأت عىل باهبا مكتوبا( :هذا الوهم ناشئ
عن علتني ،إحدامها فطرية ،والثانية مكتسبة)
العلة الفطرية:
قلت :فام الفطرية؟
قال :العجلة ،أمل تسمع قوله تعاىلُ ﴿:خ ِل َق ْ ِ
األن َْس ُ
ان ِم ْن عَ َجل ﴾ (االنبياء ،)37:وقوله
كَان ْ ِ
تعاىل ﴿:ويدْ ع ْ ِ
عَجو ً
األن َْس ُ
اخل ْ ِري َو َ
األن َْس ُ
ال﴾ (االرساء)11:
ان ُ
الرش ُدعَ ا َء ُه ِب ْ َ
ََ ُ
ان ِب ا ِّ
قلت :بىل ..فاالستعجال صفة فطرية يف اإلنسان باعتبار عمره القصري ،وبسببها آثر
كَان ُي ِريدُ ا ْل َع ِ
العاجلة عىل اآلجلة ،والنقد عىل النسيئة ،كام قال تعاىلَ ﴿:م ْن َ
عَج ْلنَا َل ُه ِف َيها َما
اج َل َة ا
الها َم ْذ ُموم ًا َمدْ ُحور ًا﴾ (االرساء)18:
ن ََشا ُء َملِ ْن ُن ِريدُ ُث ام َج َع ْلنَا َل ُه َج َهن َام َي ْص َ
وبسببها طلب املرشكون العذاب ليتأكدوا من صدق رسول اهلل  ،قال تعاىل﴿:
ِ
ِ
َي ْس َت ْع ِج ُلون ََك ِبا ْل َع َذ ِ
ين ﴾ (العنكبوت)54:
اب َو ِإ ان َج َهن َام َُملحي َط ٌة ِبا ْلكَاف ِر َ
قال :وقد أشار  إىل هذه العلة ،واعتربها حجابا بني العبد واستجابة ربه له ،فقال :
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عجل فيقول :قد دعوت ريب فلم يستجب ل) ( ،)1فاهلل عز وجل ال
(يستجاب ألحدكم ما مل َي َ
يعجل بعجلة ابن آدم ،ولكن لكل قضاء عنده موعد.
قلت :فام عالج هذه العلة؟
قال :هنا أربعة رقاة خمتصون يف عالج هذه العلة.
قلت :أيدخل هلذا املستشفى اجلن أيضا؟
قال :اجلن خلق من خلق اهلل ،وفيهم الصاحلون ،فام الذي يمنع دخوهلم؟
قلت :ويسكنون بني آدم.
ضحك ،وقال :ومل يسكنوهنم؟ ..أضاقت عليهم األرض حتى يسكنوا اإلنسان؟ ..ما
مناسبة هذه األسئلة؟
قلت :لقد ذكرت الرقاة.
قال :الرقاة هم األطباء الذين يعاجلون هذه العلل ..انظر لقد بدأوا يف العالج ،فهلم
نستمع إليهم.
قال الراقي األول :أول ما جيرك من هذا الوهم هو تسليمك األمر هلل يف حتقيق املطلوب
أو عدم حتقيقه ،ألن اهلل أعلم بمصالح العباد منهم بمصالح أنفسهم.
ويكون اإلنسان يف هذه احلالة كصبي صغري بني يدي والديه ،يطلب منهام كل ما يلوح
لبرصه ،وقد يكون يف بعض ما يطلبه داؤه ورضره ،فيمنعانه ال بخال وشحا ،وإنام حرصا ورمحة.
وهكذا ،فقد يدعو اإلنسان بام يرتاءى له خريا ،غافال عن الرش املنطوي يف ذلك اخلري،
والذي أعمته العجلة عن تبرصه ،وهلذا قال تعاىل ﴿:ويدْ ع ْ ِ
اخل ْ ِري َو َ
األن َْس ُ
كَان
الرش ُدعَا َء ُه ِب ْ َ
ََ ُ
ان ِب ا ِّ
ِْ
عَجو ً
األن َْس ُ
ال﴾ (اإلرساء)11:
ان ُ
زيادة عىل ذلك ،فإن اإلنسان يف مواقف الغفلة قد يدعو دون نظر لعواقب ما يدعو ،ومما
( )1البخاري ومسلم.
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دعا به املرشكون كام نص القرآن الكريم ﴿:ال ال ُه ام ِإ ْن َ
احل اق ِم ْن ِعن ِْد َك َف َأ ْم ِط ْر عَ َل ْينَا
كَان َه َذا ُه َو ْ َ
ِ
ِ
الس َام ِء َأ ِو ائ ِْتنَا ِب َع َذاب َألِيم﴾ (ألنفال)32:
ح َج َار ًة م َن ا
بل قد يدعو املؤمن يف موقف من مواقف الغفلة أو الضجر ،فيلعن نفسه وأهله وولده
وماله ،ولو استجيب له يف الرش كام يستجاب له يف اخلري هللك ،وهلذا قال  ( :ال تدعوا عىل
هلل ساعة إجابة يستجيب فيها)()1
أنفسكم وال عىل أموالكم أن توافقوا من ا ّ

وإىل هذا املعنى يشري العارفون ـ كام يعرب عىل لساهنم ابن عطاء اهلل ـ بقوله( :ال يكُ ْن ت ُّ
َأخ ُر
ِ
ِ
ِ
َأ َمد ال َعطاء َم َع ْ
خيتار ُه َ
لك ،ال فيام
اإلحلاح يف الدّ عَ اء موج َب ًا ليأسك؛ فهو َضم َن َل َك اإلجا َب َة فيام ُ
ختتاره ل َن ْف َ
سك ويف الو ْق ِت الذي يريدُ  ،ال يف الو ْقت الذي ُتريدُ )
وإىل ذلك أشار يف احلكمة األخرى بقوله( :ربام منعك فأعطاك وربام أعطاك فمنعك)
بل ذلك ما يدل عليه قوله تعاىل ﴿:وعَسى َأ ْن تَكْر ُهوا َشيئ ًا و ُهو َخري َلكُ م وعَسى َأ ْن ُ ِ
حت ُّبوا
ْ َ َ ٌْ ْ َ َ
َ
َ َ
هلل َي ْع َل ُم َو َأ ْن ُت ْم ال َت ْع َل ُم َ
ون﴾ (البقرة)216:
رش َلكُ ْم َوا اُ
َش ْيئ ًا َو ُه َو َ ٌّ
قال الراقي الثاين :أما الرقية الثانية ،فهي أن الدعاء قد يكون جمابا ،ولكنه ينتظر احلني الذي
يربز فيه ،وتكون الرمحة يف ذلك التأجيل.
َأخ ُر َأ َمد ال َعطاء َم َع ْ
وإىل هذا أشارت احلكمة السابقة( :ال يكُ ْن ت ُّ
اإلحلاح يف الدّ عَ ِاء موج َب ًا
ِ
ِ
لك ،ال فيام ختتاره ل َن ْف َ
خيتار ُه َ
سك ويف الو ْق ِت الذي يريدُ  ،ال
ليأسك؛ فهو َضم َن َل َك اإلجا َب َة فيام ُ
يف الو ْقت الذي ُتريدُ )
وقد روي يف اآلثار أن موسى  حني دعا عىل قوم فرعون فقالَ ﴿:ر ابنَا ِإن َاك آ َت ْي َت
ال ِيف ْ ِ
ِ
ِ ِ
عَو َن َو َم َ َ
أل ُه ِزين ًَة َو َأ ْم َوا ً
عَن َس ِب ِيل َك َر ابنَا ا ْط ِم ْس َ
عَىل َأ ْم َو ِاهل ْم َو ْاشدُ ْد
احل َياة الدُّ ْن َيا َر ابنَا ل ُيض ُّلوا ْ
ف ْر ْ
َ
وهبم َفال يؤْ ِم ُنوا حتاى يروا ا ْلع َذاب ْ َ ِ
َ
يم﴾ (يونس ،)88:وقال اهلل تعاىل لهَ ﴿:قدْ ُأ ِجي َب ْت
َ ََ ُ َ َ
عَىل ُق ُل ِ ِ ْ ُ
األل َ
عْو ُتكُ َام((يونس )89:أربعني سنة.
َد َ
( )1أبو داود عن جابر.
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قال الراقي الثالث :أما الرقية الثالثة ،فعرب عنها حممد بن عيل حني مر عىل رجل رآه
مغموما ،فقال :ما ل أراك مغموم ًا ؟ فقال :لدين فدحني ،قال حممد بن عيل :أفتح لك يف الدعاء؟
قال :نعم ،قال :لقد بورك لعبد يف حاجة أكثر فيها دعاء ربه ،كانت ما كانت.
وعرب عنها النوريس بقوله( :وهلذا فان عدم القبول الظاهري لدعويت بالشفاء من مريض
طوال ثالثني سنة مل يرصفني أبد ًا من أن أفكر يف يوم من األيام برتكه والتخيل عنه ،ذلك ألن
املرض أوان الدعاء ووقته ،والشفاء ليس نتيجة الدعاء بل إذا وهب اهلل سبحانه  -وهو احلكيم
الرحيم  -الشفاء فإنه هيبه من فضله وكرمه ،وان عدم قبول الدعاء بالشكل الذي نريده ال يقودنا
إىل القول بأن الدعاء مل ُيستَجب ،فاخلالق احلكيم يعلم أفضل منا ونحن نجهل ،وأنه سبحانه
يسوق إلينا ما هو خري لنا وانفع ،وأنه يدّ خر لنا األدعية اخلاصة بدنيانا أحيان ًا لتنفعنا يف ُأخرانا،
رس املرض
وهكذا يقبل الدعاء .ومهام يكن فان الدعاء الذي اكتسب اإلخالص والنابع من ّ
قريب جد ًا من القبول .واملرض أساس ملثل هذا
واآليت من الضعف والعجز والتذلل واالحتياجٌ ،
الدعاء اخلالص ومداره .فاملريض والذين يقومون برعايته من املؤمنني ينبغي أن يستفيدوا من هذا
الدعاء)()1

قال الراقي الرابع :أما الرقية الرابعة ،فهي أن تعلم ـ أهيا اليائس احلزين ـ أنك يف كل
األحوال لن ترجع صفر اليدين ،بل الغنائم التي تناهلا من عند ربك ال تعد وال حتىص ،بل هي
أبلغ بكثري مما طلبته.
وقد قال  يعرب عن هذا العالج( :ما عىل األرض مسلم يدعو اهلل تعاىل بدعوة إال آتاه
يدع بإثم أو قطيعة رحم) ،فقال رجل :إذ ًا ُنكثر
اهلل إياها ..أو رصف عنه من السوء مثلها ..ما مل ُ
قال( :اهلل أكثر)()2

( )1اللمعة اخلامسة والعرشون.331 :
( )2رواه الرتمذي وقال :حديث حسن صحيح.
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العلة املكتسبة:
قلت :عرفنا العلة الفطرية وعالجها ،فام العلة املكتسبة؟
قال :هي سوء املعرفة باهلل ،والتي ينتج عنها سوء الظن به.
قلت :فام سبب ذلك؟
قال :سببان قد جيتمعان ،وقد يفرتقان.
قلت :فام األول منهام؟
قال :الغفلة التي ترين عىل القلوب ،فتجعلها حمجوبة عن اهلل يائسة من فضله..
قلت :وما الثاين؟
قال :ما سبق من اإلنسان من املعايص ،فيتصورها جدارا حيول بينه وبني دعوة ربه أو
استجابة ربه لدعائه.
قلت :فأين الرقاة الذين اختصوا بعالج كال العلتني؟
قال :أما من كان سبب علته الغفلة ،فإنه يرسل إىل قسم (حسن الظن باهلل) ،ليتعرف عىل
األسامء احلسنى الكثرية التي تستدعي حسن الظن باهلل ،فتنزاح غفلته.
قلت :والسبب الثاين؟
قال :بتقوية الصلة باهلل ،أمل يقل اهلل تعاىل بعد األمر بالدعاءَ ﴿:ف ْل َي ْست َِجي ُبوا ِل َو ْل ُيؤْ ِم ُنوا ِيب
َل َع ال ُه ْم َي ْر ُشدُ َ
ون﴾ (البقرة)186:
قلت :بىل..
قال :فمن أراد أن يستجيب اهلل له ،فليستجب هو هلل.
قلت :أال جييب اهلل إال الصاحلني.
قال :تعاىل اهلل ..فهو أكرم من ذلك ،إنام الدعاء الذي خيرج من فم اخلطيئة غري معطر
بمسك التذلل والترضع ال خيرج طاهرا نقيا ،فإذا نزلت اإلجابة ال جتد املحل املالئم هلا.
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قلت :مل أفهم هذا ..ارضب ل مثاال يوضحه ل.
قال :لقد استبعد  أن يستجاب ملن هذا حاله ،فقد ذكر ( :الرجل يطيل السفر أشعث
أغرب يمد يديه إىل السامء :يا رب يا رب ،ومطعمه حرام ومرشبه حرام وملبسه حرام وغذي
باحلرام ،فأناى يستجاب لذلك)()1

قلت :ال أزال أحتاج إىل توضيح أكثر.
قال :لتمثيل حيلولة اجلسم الذي نبت من حرام بني الداعي وبني اإلجابة نستعري ما
تسمونه بصحون االستقبال الفضائي ،فإن هذه الصحون إن حصل هلا ما يشوش الصورة
بانحنائها أو عدم توجيهها الوجهة املعينة ،فإهنا ال تستقبل البث الفضائي مع أن موجاته متأل
األثري.
قلت :فالبخل ليس يف املوجات ،وإنام يف املستقبل هلا.
قال :فلذلك ورد يف النصوص التنبيه إىل رشوط الدعاء ،وهي ترجع مجيعها إىل االستقامة
َرضع ًا َو ُخ ْف َي ًة ِإ ان ُه
والتأدب بني يدي اهلل ظاهرا وباطنا ،قال تعاىل مبينا أدب الدعاء ﴿:ا ْدعُ وا َر ابكُ ْم ت َ ُّ
ِ
ِ
ين﴾ (ألعراف ،)55:أي بخشوع قلوبكم وصحة اليقني بوحدانيته وربوبيته فيام
ب ا ُْمل ْعتَد َ
ال ُحي ُّ
بينكم وبينه ،ال جهار ًا مراءاة.
هلل أوحى إىل داود أن مر بني
قلت :لقد ذكرتني بقول عيل لنوف البكال( :يا نوف ،إن ا ّ
إرسائيل أال يدخلوا بيتا من بيويت إال بقلوب طاهرة ،وأبصار خاشعة ،وأيد نقية ،فإين ال أستجيب
ألحد منهم ،ما دام ألحد من خلقي مظلمة)
وقد ذكر ابن عطاء رشوط الدعاء ودعائمه التي يقوم عليها ،فقال( :إن للدعاء أركانا
وأجنحة وأسبابا وأوقاتا ،فإن وافق أركانه قوي ،وإن وافق أجنحته طار يف السامء ،وإن وافق
مواقيته فاز ،وإن وافق أسبابه أنجح .فأركانه حضور القلب والرأفة واالستكانة واخلشوع،
( )1مسلم.
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وأجنحته الصدق ،ومواقيته األسحار ،وأسبابه الصالة عىل حممد )
وعندما سئل إبراهيم بن أدهم :ما بالنا ندعو فال يستجاب لنا؟ قال بقوة ورصاحة:
هلل فلم تطيعوه ،وعرفتم الرسول فلم تتبعوا سنته ،وعرفتم القرآن فلم تعملوا به،
(ألنكم عرفتم ا ّ
هلل فلم تؤدوا شكرها ،وعرفتم اجلنة فلم تطلبوها ،وعرفتم النار فلم هتربوا منها،
وأكلتم نعم ا ّ
وعرفتم الشيطان فلم حتاربوه ووافقتموه ،وعرفتم املوت فلم تستعدوا له ،ودفنتم األموات فلم
تعتربوا ،وتركتم عيوبكم واشتغلتم بعيوب الناس)
قال :ولكن مع ذلك ،ال ييأس املؤمن من رمحة اهلل مهام كثرت خطاياه أو حالت احلوائل
بينه وبني اإلجابة ،فرمحة اهلل أشمل وأعم ،وقد قال بعضهم( :ال يمنعن أحدا من الدعاء ما يعلمه
هلل قد أجاب دعاء رش اخللق إبليس ،قال ﴿:رب َف َأن ِ
ْظ ْر ِين ِإ َىل َي ْو ِم ُي ْب َع ُث َ
ون َق َال َف ِإن َاك
من نفسه فإن ا ّ
َ ِّ
ِ
ين﴾ (احلجر 36:ـ ))37
م َن ا ُْمل ْن َظ ِر َ
قلت :فهذا هو عالج هذه العلة إذن.
قال :هذه ناحية من العالج.
قلت :أهناك ناحية أخرى؟
قال :أجل ..فإن الدعاء يقتيض اليقني يف اهلل ويف فضله وقدرته ،فلذلك إن دعا يائسا من
اإلجابة كان ذلك حائال بينه وبني استجابة دعائه.
قلت :فارضب ل مثاال يقرب ل هذا.
قال :إن أي أحد من الناس إن طلب منك شيئا ،وهو ينظر إليك بعني االحتقار ،احتقار
قدرتك أو كرمك ،فإنك ال تعامله وفق ما قال بلسانه ،بل وفق ما دل عليه حاله.
وكذلك اهلل تعاىل فإنه ال جيرب ،فمن دعا جمربا اهلل ردت عليه دعوته.
قلت :أهلذا ـ إذن ـ ورد يف النصوص النهي عن االستثناء يف الدعاء مع كونه مرغبا فيه يف
كل األحوال ،كام قال ( إذا دعا أحدكم فليعزم املسألة وال يقولن اللهم إن شئت فأعطني ،فإنه
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ال مستكره له)()1

قال :أجل ،وذلك ملا قد ينرشه يف النفس من احتامل عدم اإلجابة ،وذلك ألن يف قوله (إن
شئت) نوع من االستغناء عن مغفرته وعطائه ورمحته ،كقول القائل :إن شئت أن تعطيني كذا
فافعل ،ال يستعمل هذا إال مع الغني عنه ،وأما املضطر إليه فإنه يعزم يف مسألته ،ويسأل سؤال
فقري مضطر إىل ما سأله.
***
خرجنا من هذا القسم ،ويف طريقنا لقيت حلقة جيتمع فيهم قوم حول رجل ،وكأن عىل
رؤوسهم الطري ،فسألت املعلم من هذا؟
قال :هذا القاص.
قلت :الذي يقص القصص.
قال :أجل..
قلت :هلم بنا إليه ..فإن يف طبعي ولعا عظيام بالقصص.
قال :ذلك طبع مجيع بني جنسك ..فاستخدموه يف طاعة اهلل.
اقرتبنا من القاص ،فسمعناه يقول :أهيا اليائس الذي ينظر بعينه الكئيبة إىل الكون ورب
الكون ،ختلص من قنوطك وارفع يديك بالدعاء ،فإن رمحة اهلل الشاملة ستشملك ما دمت مادا
يدك إىل اهلل.
قالت اجلامعة املحيطة به :حدثنا عن ترضعات الصاحلني لتكون نرباسا يطفئ نريان
أوهامنا.
سكن القاصا قليال ،وقلب صفحات كتاب بجانبه ،ثم قال :لقد حدث بعضهم ،قال :إين
لفي احلجر ذات ليلة ،إذ دخل عيل بن احلسني ،فقلت :رجل صالح من أهل بيت اخلري ،ألستمعن
( )1البخاري ومسلم.

165

إىل دعائه الليلة ،فصىل ،ثم سجد ،فأصغيت بسمعي إليه ،فسمعته يقول :عبيدك بفنائك،
مسكينك بفنائك ،فقريك بفنائك ،سائلك بفنائك .قال الراوي :فحفظتهن ،فام دعوت هبن يف
كرب ،إال فرج اهلل عني.
قلت للمعلم :هذا مل يدعو ..بل وصف حاله.
قال املعلم :أعظم الدعاء هو الفقر واملسكنة.
قال القاص :ويروى عن عبد اهلل بن جعفر :أن رج ً
ال أصابه مرض شديد ،منعه من الطعام
والرشاب والنوم ،فبينا هو ذات ليل ساهر ًا ،إذ سمع وجبة شديدة يف حجرته ،فإذا هو كالم،
فوعاه ،فتكلم به ،فربأ مكنه ،وهو :اللهم أنا عبدك ،وبك أميل ،فاجعل الشفاء يف جسدي ،واليقني
يف قلبي ،والنور يف برصي ،والشكر يف صدري ،وذكرك بالليل والنهار -ما بقيت -عىل لساين،
وارزقني منك ،رزق ًا غري حمظور وال ممنوع.
وحدث آخر ،قال :أخربت أن رجالً ،أخذ أسري ًا ،فألقي يف جب ،وألقي عىل رأس اجلب
صخرة ،فتلقن فيه :قل :سبحان اهلل احلي القدوس ،سبحان اهلل وبحمده ،فأخرج من غري أن
يكون أخرجه إنسان.
وروي أن احلجاج بن يوسف أيت برجل كان جعل عىل نفسه ،إن ظفر به ،أن يقتله ،قال:
فلام دخل عليه ،تكلم بكالم ،فخىل سبيله ،فقيل له :أي يشء قلت ؟ فقال :قلت :يا عزيز ،يا محيد،
يا ذا العرش املجيد ،ارصف عني ما أطيق ،وما ال أطيق ،واكفني رش كل جبار عنيد.

العمل الصالح
اقرتبنا من الباب الثاين من أبواب االستعانة ،وقد كتب عليه بحروف من نور قوله تعاىل﴿:
واست َِعي ُنوا ِبالص ِرب والص ِ
الة َو ِإ ا َهنا َل ِ
اخل ِاش ِعنيَ ((البقرة)45:
كَب َري ٌة ِإ اال عَ َىل ْ َ
ا ْ َ ا
َ ْ
فقال ل املعلم :املفتاح الثاين من مفاتيح االستعانة العمل الصالح ،فبه تطرق أبواب اجلود،
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ومتد أيدي العون ،وترسل أمداد اإلغاثة.
قلت :ولكن اآلية التي كتبت عىل الباب مل تتحدث عن املستعان عليه ،بل اكتفت بإطالق
االستعانة ،ومثل ذلك قوله تعاىل ﴿:يا َأهيا ا ال ِذين آم ُنوا است َِعي ُنوا ِبالص ِرب والص ِ
هلل َم َع
الة ِإ ان ا اَ
ا ْ َ ا
ْ
َ َ
َ ُّ َ
ين﴾ (البقرة)153:
الص ِاب ِر َ
ا
قال :لقد جاء لفظ االستعانة مطلقا ليبني دور الصرب والصالة يف كل يشء ،فهام عون يف
الدين كام أهنام عون يف الدنيا ،وعون يف األمراض النفسية كام أهنام عون يف األمراض اجلسدية.
قلت :ولكن اهلل تعاىل قد رتب عىل األعامل أجورها املعلومة ،كام ورد يف احلديث القديس:
(إذا هم عبدي بحسنة ومل يعملها كتبتها له حسنة ،فإن عملها كتبتها له عرش حسنات إىل سبعامئة
ضعف ،وإذا هم بسيئة ومل يعملها مل أكتبها عليه ،فإن عملها كتبتها سيئة واحدة)()1

قال :إن اهلل شكور حليم ،فلذلك يمن عىل عباده بأجور الدنيا وأجور اآلخرة.
قلت :كيف ذلك؟
قال :سنعرف تفاصيل هذا يف حملها من( :أسواق التجارة الرابحة)( ..)2ولكن أمل تسمع
قوله ( :تعرف إىل اهلل يف الرخاء يعرفك يف الشدة)()3

قلت :بىل ..وقد روي يف أخبار األنبياء أن يونس  حني بدا له أن يدعو اهلل بالكلامت
حني ناداه وهو يف بطن احلوت ،فقال ﴿:ال ِإ َل َه ِإ اال َأن َْت ُس ْب َحان ََك ِإ ِّين كُ ن ُْت ِم َن ال اظاملِنيَ ﴾
(األنبياء ،)87:فأقبلت الدعوة نحو العرش فقالت املالئكة :يا رب! هذا صوت ضعيف معروف
من بالد غريبة ،فقال :أما تعرفون ذلك؟ قالوا :يا رب! من هو؟ قال :ذلك عبدي يونس الذي مل
يزل يرفع له عمل متقبل ودعوة مستجابة ،قالوا :يا رب! أفال ترحم من كان يصنع يف الرخاء

( )1البخاري ومسلم.
( )2من رسائل املجموعة الثالثة.
( )3الرتمذي ،وقال حسن صحيح.
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فتجيبه يف البالء ،قال :بىل! فأمر احلوت فطرحه بالعراء(.)1
قال :فلذلك يكون العمل الصالح شفيعا لصاحبه عند اهلل.
قلت :وهلذا إذن توسل الثالثة الذين انطبقت عليهم الصخرة إىل اهلل بأعامهلم الصاحلة،
فنجاهم اهلل ،فقد قال ( :بينام ثالثة رهط من بني إرسائيل يسريون ،إذ أخذهم املطر ،فأووا إىل
غار ،فانطبقت عليهم صخرة ،فسدت الغار ،فقالوا :تعالوا فليسأل اهلل تعاىل كل رجل منا بأفضل
عمله.
فقال أحدهم :اللهم إنه كانت ل ابنة عم مجيلة ،وكنت أهواها ،فدفعت إليها مائة دينار،
فلام جلست منها جملس الرجل من املرأة ،قالت :اتق اهلل يا ابن عم ،وال تفض اخلاتم إال بحقه،
فقمت عنها ،وتركت املائة دينار ،اللهم إن كنت تعلم ،أين فعلت هذا خشية منك ،وابتغاء ما
عندك ،فأفرج عنا ،فانفرج عنهم ثلث الصخرة.
وقال اآلخر :اللهم إن كنت تعلم أنه كان ل أبوان شيخان كبريان ،وكنت أغدو عليهام
بصبوحهام ،وأروح عليهام بغبوقهام ،فغدوت عليهام يوم ًا ،فوجدهتام نائمني ،فكرهت أن أوقظهام،
وكرهت أن أنرصف عنهام ،فيفقدا غداءمها ،فوقفت حتى استيقظا ،فدفعت إليهام غداءمها ،اللهم
إن كنت تعلم أين إنام فعلت ذلك ابتغاء ما عندك ،وخشية منك ،فأفرج عنا ،فانفرج الثلث الثاين.
وقال الثالث :اللهم إن كنت تعلم ،أين استأجرت أجري ًا ،فلام دفعت إليه أجره ،قال :عميل
بأكثر من هذا ،فرتك عيل أجره ،وقال :بيني وبينك يوم يؤخذ فيه للمظلوم من الظامل ،ومىض،
فابتعت له بأجره غن ًام ،ومل أزل أنميها وأرعاها ،وهي تزيد وتكثر ،فلام كان بعد مدة ،أتاين ،فقال
ل :يا هذا إن ل عندك أجر ًا ،عملت كذا وكذا يف وقت كذا وكذا ،فقلت :خذ هذه الغنم ،فهي
لك ،فقال :متنعني من أجري ،وهتزأ يب ،فقلت :خذها فهي لك ،فأخذها ودعا ل ،اللهم إن كنت
تعلم أين فعلت هذا خشية منك ،وابتغاء ما عندك ،فأفرج عنا ،فانفرج عنهم باقي الصخرة،
( )1ابن أيب الدنيا.
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وخرجوا يمشون)()1

قال :هذا احلديث ال يدل فقط عىل جواز التوسل هلل باألعامل الصاحلة ،وإنام يدل عىل أن
األعامل الصاحلة شافعة لصاحبها ،سأل أو مل يسأل.
***
رأيت بابني مفتوحني ،وكأهنام يطلبان منا الدخول منهام ،فقلت للمعلم :ما هذان البابان
اللذان ينفتحان لنا طالبني منا الدخول؟
قال :هذان البابان يشريان إىل أركان العمل الصالح الذي يريض اهلل تعاىل ،ويمد صاحبه
بالعون.
قلت :األعامل الصاحلة كثرية ،فكيف يشري إليهام هذان البابان؟
قال :هذان البابان جيمعان شتاهتام.
قلت :فام األول منهام؟
قال :هو النوع الذي جيعل العبد متصال باهلل ،ذاكرا له ،متوجها إليه ،مناجيا له ،جالسا معه.
قلت :فام دليل تأثريه يف االستعانة؟
قال :لقد كان  إذا اشتدت به األمور هرع إىل الصالة ،ف َع ْن ُح َذ ْي َف َة َق َالَ :
كَان الن ِاب ُّي 
ِإ َذا َحزَ َب ُه َأ ْم ٌر َص اىل(.)2

ُ
رسول اهلل  وأنا نائم أشكو ِمن وجع بطنى ،فقال ىل( :يا أبا
وعن أبى هريرة قال :رآنى
فإن ىف الص ِ
ِ
َ
رسول اهلل ،قالُ ( :ق ْم َف َص ِّل ،ا
الة
قلت :نعم يا
كَم ْت َد ْر ْد()3؟) ،قالُ :
ا
ُه َر ْي َرة؛ أش َ
ِش َفاء)()4
ً
( )1البخاري ومسلم.
ُ
احلديث موقوف ًا عىل أبى ُه َريرةَ ،وأنه هو الذى قال ذلك ملجاهد ،وهو أشب ُه.
( )2أبو داود ،وقد ُروى هذا
ِ
اللفظة بالفارسى :أيوج ُع َك بطنُ َك؟
( )3معنى هذه
( )4ابن ماجه.
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قلت :وما الباب الثاين؟
قال :هو باب إغاثة امللهوف ،ورمحة اخللق ،وقضاء حوائجهم.
قلت :فام دليل تأثري هذا النوع من األعامل الصاحلة؟
قال :وردت النصوص الكثرية يف تأثري ذلك يف رفع البالء ،فقد قال ( :الرامحون
يرمحهم الرمحن ،ارمحوا من يف األرض يرمحكم من يف السامء) ..فمن رحم اخللق استعد لرمحة
اهلل ،ومن أغاثهم استعد لغوثه ،فاهلل يف عون العبد ما كان العبد يف عون أخيه.
قلت :فهل مها بابان عىل اخليار أم جيرب عىل الدخول من كليهام؟
قال :أال تعلم أن السالم يتناىف مع اجلرب؟
قلت :أقصد أن كال الركنني أساسيان بحيث ال يغني أحدمها عن اآلخر.
قال :أجل ،فمن قرص يف أحدمها كان له تأثريه يف قضاء حاجته ..وهلذا جيمع اهلل كال
هلل ورسو ُله وا ال ِذين آم ُنوا ا ال ِذ ِ
ِ
يم َ
ون
َ
الوصفني للمؤمنني الصاحلني ،كام قال تعاىلِ ﴿:إن َاام َول ُّيكُ ُم ا اُ َ َ ُ ُ َ
ين ُيق ُ
َ َ
ون الزا كَا َة و ُهم ر ِ
اك ُع َ
الصال َة َو ُيؤْ ُت َ
ون﴾ (املائدة ،)55:فقد وصفهم بإقامة الصالة التي تدعم صلة
ا
َ ْ َ
العبد بربه ،ووصفهم بإيتاء الزكاة ،وهي التي تنمي عالقتهم برهبم.
قلت :أهلذا إذن اقرتنت الصالة بالزكاة يف مواضع كثرية من القرآن الكريم.
قال :أجل ..فال يمكن أن يصل القلب إىل اهلل بالصالة ،ويف قلبه قسوة عىل اخللق.
قلت :لقد ذكرتني بقوله  يف املرأة التي قيل له :إهنا تصوم النهار وتقوم الليل وتؤذي
جرياهنا ،فقال( :هي يف النار)
قال :وأذكرك بقوله  يف املرأة التي قيل له :إهنا تصيل املكتوبة وتصدق باألثوار من
األقط وال تؤذي جرياهنا( :هي يف اجلنة)()1

قلت :فهل ندخل لكال البابني ..فقد عرفنا ما فيهام؟
( )1ابن النجار يف حقوق الراكب واملركوب.
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قال :ال مناص لنا من ذلك ..أال ترى انفتاحهام لنا ،وترحيبهام بنا؟
الصلة باهلل:
دخلنا قاعة الصلة باهلل ،وكانت أشبه بمحراب للعبادة ،وقد فوجئت بوجود مرىض يف
هذه القاعة ،ولكن ال كاملرىض ،فإن كل واحد منهم يفرتش سجادته ،ثم خيتلفون ..منهم من يمد
يديه بالدعاء واملناجاة ،ومنهم من هو قائم أو راكع أو ساجد.
قلت للمعلم :ما يفعل هؤالء يف هذا املستشفى؟ ..أأخطأوا الطريق ،أم تصوروا املستشفى
مسجدا؟
قال :ال ..هؤالء يتدربون عىل تقوية الصلة باهلل.
قلت :يتدربون!؟ ..أراهم يصلون ويدعون.
قال :هناك من يدرهبم عىل الصالة املوصلة والدعاء املجاب.
قلت :أليس كل صالة موصلة؟
قال :ال ..أمل تسمع قوله ( :إن العبد ليصيل الصالة ال يكتب له سدسها وال عرشها،
وإنام يكتب للعبد من صالته ما عقل منها)( ..)1أمل يتفق الصاحلون عىل عدم اعتبار الصالة اخلالية
من احلضور مع اهلل؟
قلت :أجل ..فقد قال بعضهم( :من مل خيشع فسدت صالته) ،وقال آخر( :كل صالة ال
حيرض فيها القلب فهي إىل العقوبة أرسع)
قال :بل قال آخر( :من عرف من عىل يمينه وشامله متعمدا وهو يف الصالة فال صالة له)
قلت :فكيف يدربونه عىل اخلشوع؟
قال :ألستم تدربون املرىض عىل أشياء معينة لينسجموا مع حياهتم؟
قلت :أجل ..لدينا أقسام كثرية خاصة بالتدريب يف مستشفياتنا.
( )1أبو داود والنسائي وابن حبان.
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قال :وقد الحظ هذا املستشفى أمهية الصالة يف العالج ..والحظوا يف نفس الوقت
التقصري يف القيام هبا ..حيث صارت جمرد حركات ،وصار الدعاء جمرد متتامت ،فلذلك قررت
إدارة املستشفى وضع هذا القسم لتدريب املرىض عىل الصالة النافعة املؤثرة.
قلت :لقد ظفرت ببغيتي ..كم أشتاق ألتعلم صالة اخلاشعني.
قال :ال ..لن نبحث ذلك هنا ..لذلك حمله اخلاص من دروس السالم.
بينام أنا كذلك إذ أخذ بيدي أحدهم ،وقال :إن أرادت دوام الصحة والعافية ،فعليك بقيام
الليل ،فقد جربت فوائده العالجية.
قلت :وما أدلة اعتبار قيام الليل دواء ،واملريض مرخص له يف النوم والراحة ،فكيف
يطالب بقيام الليل؟
فقال :أما الدليل ،فقد قال  وهو يعدد فضائل قيام الليل( :عليكم بقيام الليل فإنه دأب
الصاحلني قبلكم ،ومقربة لكم إىل ربكم ،ومكفرة للسيئات ،ومنهاة عن اإلثم ،ومطردة للداء عن
اجلسد)( ،)1فقد أخرب  أنه مطردة للداء عن اجلسد.
قلت :ولكن املريض يعجز عن صالة الفرض ،فكيف تطلب منه القيام؟
قال :القيام يتحقق بأي صورة ،فإن كان املريض ال يستطيع أن يصيل التهجد قائ ًام يتهجد
قاعد ًا أو مضجع ًا واألجر يكتب له كامالً.
زيادة عىل ذلك ،فإنه لو طلب الطبيب من املريض أن ينهض ساعة يف جوف الليل ليتحرك
حركات معينة ،أال يؤخذ قول الطبيب اخلبري بثقة ويقني بدون أن جيادله أحد؟
قلت :بىل ،وكيف جيادل اخلبري؟
فقال :فقد أخرب املعصوم الذي ال ينطق عن اهلوى هبذا ،فخذ بام يقول وسلم.

( )1اإلمام أمحد والرتمذي والبيهقي واحلاكم يف املستدرك عن بالل وابن عساكر.
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تدخل رجل عليه سيام اخلرباء ،وقال:دعه ل ،فإين أعرف اللغة التي يفهم هبا.
قلت :فحدثني بلساين.
قال :لقد جاء يف كتاب (الوصفات املنزلية املجربة وأرسار الشفاء الطبيعية) ،وهو كتاب
باإلنكليزية ملجموعة من املؤلفني األمريكيني( )1أن القيام من الفراش أثناء الليل ،واحلركة
البسيطة داخل املنزل والقيام ببعض التمرينات الرياضية اخلفيفة ،وتدليك األطراف باملاء،
والتنفس بعمق له فوائد صحية عديدة ،وهذه النصائح متاثل متام ًا حركات الوضوء والصالة عند
قيام الليل.
ورس عالقة هذه األمور بالصحة أهنا تؤدي إىل تقليل إفراز هرمون
الكورتيزون()2خصوص ًا قبل االستيقاظ بعدة ساعات ،وهو ما يتوافق زمني ًا مع وقت السحر ،مما
يقي من الزيادة املفاجئة يف مستوي سكر الدم ،والذي يشكل خطورة عيل مريض السكر ،ويقلل
كذلك من االرتفاع املفاجئ يف ضغط الدم ،ويقي من السكتة املخية واألزمات القلبية يف املرىض
املعرضني لذلك ،كام يقلل من خماطر ختثر الدم يف وريد العني الشبكي ،الذي حيدث نتيجة لبطء
رسيان الدم يف أثناء النوم ،وزيادة لزوجة الدم بسبب قلة تناول السوائل ،أو زيادة فقداهنا .أو
بسبب السمنة املفرطة وصعوبة التنفس مما يعوق ارجتاع الدم الوريدي من الرأس.
ويؤدي قيام الليل إىل حتسن وليونة عند مرىض التهاب املفاصل املختلفة ،سواء كانت
روماتيزمية أو غريها نتيجة احلركة اخلفيفة والتدليك باملاء عند الوضوء.
كام أن قيام الليل عالج ناجح ملا يعرف باسم (مرض اإلجهاد الزمني) ملا يوفره من انتظام
يف احلركة ما بني اجلهد البسيط واملتوسط ،الذي ثبتت فاعليته يف عالج هذا املرض.
ويؤدي قيام الليل إىل ختلص اجلسد من ما يسمي باجلليسريات الثالثية (نوع من الدهون)
( )1انظر :مقالة لـ د .صالح أمحد حسني أستاذ بطب أسيوط،جريدة األهرام  2004/7/27بترصف.
( )2وهو الكورتيزون الطبيعي للجسد.
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التي ترتاكم يف الدم خصوص ًا بعد تناول العشاء املحتوي عيل نسبه عالية من الدهون والتي تزيد
من خماطر اإلصابة بأمراض رشايني القلب التاجية بنسبة  32باملائة يف هؤالء املريض مقارنة
بغريهم.
ويقلل قيام الليل من خطر الوفيات بجميع األسباب ،خصوص ًا الناتج عن السكتة القلبية
والدماغية وبعض أنواع الرسطان.
ويقلل قيام الليل من خماطر املوت املفاجئ بسبب اضطراب رضبات القلب ملا يصاحبه
من تنفس هواء نقي خال من ملوثات النهار ،وأمهها عوادم السيارات ومسببات احلساسية.
وقيام الليل ينشط الذاكرة وينبه وظائف املخ الذهنية املختلفة ملا فيه من قراءه وتدبر للقرآن
وذكر لألدعية واسرتجاع ألذكار الصباح واملساء .فيقي من أمراض الزهايمر وخرف الشيخوخة
واالكتئاب وغريها.
***
جاء آخر ،وقال :عليك باالستغفار ،فقد جربت التداوي به ،فوجدته عالجا ناجعا ال
تقف أمامه األدواء.
قلت :فكيف وصلت إىل هذا النوع من العالج؟
قال :لقد قرأت قوله ( :من أكثر االستغفار جعل اهلل له من كل هم فرج ًا ،ومن كل
ضيق خمرج ًا ،ورزقه من حيث ال حيتسب)( ،)1فدلني هذا عىل البحث يف رس هذه الوصفة،
فوجدت نصوصا كثرية تدل عليها ،فقد قال تعاىل عىل لسان نوح ْ ﴿:اس َتغ ِْف ُروا َر ابكُ ْم ِإ ان ُه َ
كَان
ِ
الس َام َء عَ َل ْيكُ ْم ِمدْ َرار ًا﴾ (نوح 10:ـ  ،)11وقال عىل لسان هود َ ﴿:و َيا َق ْو ِم
غَ افار ًا ُي ْرس ِل ا
ِ ِ
ِ
الس َام َء عَ َل ْيكُ ْم ِمدْ َرار ًا(َ )2و َي ِز ْدكُ ْم ُق او ًة ِإ َىل ُق او ِتكُ ْم َوال َتت ََو ال ْوا
ْاس َتغْف ُروا َر ابكُ ْم ُث ام ُتو ُبوا ِإ َل ْيه ُي ْرس ِل ا
( )1أمحد واحلاكم.
( )2متتابعا مرة بعد أخرى.
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ُجم ِْر ِمنيَ ﴾ (هود ،)52:فقد ذكر اهلل تعاىل يف هذه اآلية جوامع النعم( ،)1واعترب االستغفار سببا هلا.
قلت :فام الرس الذي وجدته لذلك؟
قال :لقد اتفق العقالء عىل أن املعاىص والفساد توجب اهلم والغم ،واخلوف واحلزن،
وضيق الصدر ،وأمراض القلب ،حتى إن أهلها إذا قضوا منها أوطارهم ،وسئمتها نفوسهم،
ارتكبوها دفعا ملا جيدونه ىف صدورهم من الضيق واهلم والغم ،كام قال شاعرهم:
وكأس رشبت عىل لذة

وأخرى تداويت منها هبا

وإذا كان هذا تأثري الذنوب واآلثام يف القلوب ،فال دوا َء هلا إال ُ
التوبة واالستغفار.
قلت :ففصل لنا علل ذلك وأسبابه.
قال املعلم :لذلك قسم خاص يف هذا املستشفى ،سنمر عليه يف حصن االستعاذة.
***
بينام كنت مع املعلم يف هذه القاعة نتأمل الصلوات اخلاشعة ،ونستمع إىل األدعية الرقيقة
مر رجل بنا هو يقول( :صلوا عىل رسول اهلل ..صلوا عىل رسول اهلل)
قلت :من هذا؟
قال :هذا ممرض هبذا القسم يسقي املرىض دواء الصالة عىل رسول اهلل .
قلت :أعلم أن الصالة عىل رسول اهلل  عبادة ..ولكني ال أعلم أهنا دواء.
قال :كل عبادة دواء ..والصالة عىل رسول اهلل  خصوصا أعظم دواء ..أمل تقرأ ما ورد

( )1وقد فصل الفخر الرازي رس اجتامع النعم يف هذه اآلية ،فقال(:ثم إنه  قال ( :إنكم متى فعلتم ذلك فاهلل تعاىل
يكثر النعم عندكم ويقويكم عىل االنتفاع بتلك النعم) وهذا غاية ما يراد من السعادات ،فإن النعم إن مل تكن حاصلة تعذر
االنتفاع وإن كانت حاصلة ،إال أن احليوان قام به املنع من االنتفاع هبا مل حيصل املقصود أيضا ،أما إذا كثرت النعمة وحصلت
ِ
الس َام َء َع َل ْي ُك ْم ِمدْ َرار ًا إشارة إىل تكثري
القوة الكاملة عىل االنتفاع هبا ،فههنا حتصل غاية السعادة والبهجة فقوله تعاىلُ :ي ْرس ِل ا
النعم ألن مادة حصول النعم هي األمطار املوافقة ،وقولهَ :و َي ِز ْد ُك ْم ُق او ًة إِ َىل ُق او ِت ُك ْم  إشارة إىل كامل حال القوى التي هبا يمكن
االنتفاع بتلك النعمة ،وال شك أن هذه الكلمة جامعة يف البشارة بتحصيل السعادات ،وأن الزيادة عليها ممتنعة يف رصيح العقل)
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يف احلديث أن رسول اهلل  كان إذا ذهب ثلثا الليل قام فقال( :يا أهيا الناس اذكروا اهلل اذكروا
اهلل جاءت الراجفة ،تتبعها الرادفة ،جاء املوت بام فيه) ،فقال له رجل :يا رسول اهلل إين أكثر الصالة
عليك ،فكم أجعل لك من صاليت ،قال :ما شئت ،قال الرجل :الربع؟ قال :ما شئت ،فإن زدت
فهو خري ،قال الرجل :فالنصف؟ قال :ما شئت ،فإن زدت فهو خري ،قال الرجل :فالثلثني؟ قال:
ما شئت ،فإن زدت فهو خري ،قال الرجل :أجعل لك صاليت كلها ،فقال  ( :إذا تكفى مهك،
ويغفر لك ذنبك)( ،)1فقد أخربه  بأنه يكفى كل ما أمهه.
قلت :وقد روي حديث آخر يقارب هذا ،فقد روي أن رجال قال :يا رسول اهلل أجعل
ثلث صاليت عليك؟ قال نعم إن شئت ،قال :الثلثني؟ قال :نعم إن شئت ،قال فصاليت كلها؟،
فقال  ( :إذا يكفيك اهلل ما أمهك من أمر دنياك وآخرتك)()2

قال :فقد وصف رسول اهلل  الصالة عليه عالجا هلموم الدنيا واآلخرة.
قلت :فهمت هذا ..ولكن ما رس ذلك؟
قال :رس ذلك يسري ،فالصالة عىل رسول اهلل  تربط املؤمن برسول اهلل  ومتأل قلبه
حمبة له وشوقا إليه.
قلت :وما يف ذلك من العالج؟
قال :املحبة حترق كل من عداها ..فتحرق اهلم والغم ..ومتأل صاحبها بالبرش والرسور.
قلت :لقد ورد يف النصوص اإلخبار أن الصالة عىل رسول اهلل  جتعل صاحبها أهال
هلل  جاء ذات يوم والرسور يرى يف وجهه،
لصالة اهلل عليه ،كام ورد يف احلديث :أن رسول ا ّ
هلل إنا لنرى الرسور يف وجهك ،فقال( :إنه أتاين امللك فقال :يا حممد أما يرضيك
فقالوا :يا رسول ا ّ
ربك عزا ا
وجل يقول :إنه ال يصيل عليك أحد من أمتك إال صليت عليه عرش ًا ،وال يسلم عليك
( )1أمحد وعبد بن محيد وابن منيع والروياين واحلاكم والبيهقي.
( )2الطرباين يف الكبري وأبو النعيم.
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أحد من أمتك إال سلمت عليه عرش ًا) قلت( :بىل)(..)1
لكن ما رس ذلك؟ وهل له عالقة باالستشفاء بالصالة عىل رسول اهلل ؟
قال :أجل ..له عالقة عظيمة ،فقد ورد يف القرآن الكريم اإلخبار بالتأثري العظيم الذي
حتدثه صالة اهلل عىل عبده ،كام قال تعاىلُ ﴿:هو ا ال ِذي يص ِّيل عَ َليكُ م وم ِ
الئكَ ُت ُه لِ ُي ْخ ِر َجكُ ْم ِم َن
ُ َ
َ
ْ ْ َ َ
ال ُّظ ُلام ِ
ت ِإ َىل الن ِ
ُّور َو َ
كَان ِبا ُْملؤْ ِمنِنيَ َر ِحي ًام ﴾ (األحزاب)43:
َ
قلت :لقد أخرب اهلل تعاىل بأن صالة اهلل عىل عباده خترجهم من الظلامت إىل النور.
قال :وهل اهلموم واألحزان واملصائب إال ظلامت ،وهل النور إال الفرج والعافية
وانرشاح الصدر ..أمل تسمع قوله ( :إن النور إذا دخل الصدر انفسح)()2

***
هلل ِذكْر ًا ِ
كَثري ًا﴾
دخل ممرض آخر عىل املرىض ،وهو يقرأ قوله تعاىل ﴿:ا ْذكُ ُروا ا اَ
(األحزاب ..)41:اذكروا اهلل يرشح اهلل صدوركم ،وينور قلوبكم)
قلت للمعلم :أهذا املمرض مكلف بدواء الذكر؟
قال :أجل ..فهو حيضهم يف كل حني ،ال عىل الذكر فقط ..بل عىل كثرة الذكر ..فالذكر ال
اكر ِ
كَثري ًا و ا ِ
هلل ِ
يؤيت أكله إال بكثرته ،أمل تسمع احلق تعاىل وهو يقول ﴿:و ا ِ
ات﴾
ين ا اَ
َ
الذاك ِر َ
َ
الذ َ
(األحزاب)35:
قلت :بىل إن اهلل تعاىل مل يقرن أي عمل صالح بالكثرة ما عدا الذكر ،ويف هذه اآلية قال
اد َق ِ
اد ِقنيَ والص ِ
َات والص ِ
ِ ِ
ِِ
ِ ِ
ِِ
ِ
ِ
ات
َ ا
تعاىلِ ﴿:إ ان ا ُْمل ْس ِلمنيَ َوا ُْمل ْس ِل َامت َوا ُْملؤْ مننيَ َوا ُْملؤْ منَات َوا ْل َقانتنيَ َوا ْل َقانت َ ا
ِ
ِ
اخل ِاش ِعنيَ و ْ ِ ِ
ِ
الص ِائ ِمنيَ
اخلاش َعات َوا ُْملت ََصدِّ قنيَ َوا ُْملت ََصدِّ َقات َو ا
َ َ
الص ِاب َرات َو ْ َ
ين َو ا
الص ِاب ِر َ
َو ا
اكر ِ
كَثري ًا و ا ِ
هلل ِ
ات و ا ِ
احل ِاف ِظنيَ ُفروجهم و ْ ِ ِ
و ِ ِ
هلل َهلُ ْم َمغ ِْف َر ًة
ات َأعَ دا ا اُ
ين ا اَ
َ
الذاك ِر َ
احلاف َظ َ
َ ا
الذ َ
ُ َ ُ ْ َ َ
الصائ َامت َو ْ َ
( )1أمحد ورواه النسائي بنحوه.
( )2احلاكم ،وتعقب ،عن ابن مسعود.

177

و َأجر ًا ِ
عَظي ًام﴾ (األحزاب ،)35:فجعل الذكر وحده خمصوصا بالكثرة.
َ ْ
قال :أتدري علة ذلك؟
قلت :لطرد الغفلة ..فالغفلة تعرتي اإلنسان كل حلظة ،فيحتاج إىل مقاومتها بالذكر.
قال :أجل ..والغفلة عن اهلل هي التي جتر إىل اليأس ،ومتأل القلب ظلمة ،فال يعرف اهلل
وال يشاهد أفضاله ،فإن سمع باسمه كان كسامعه أي اسم ال عالقة له به ،وال صلة بينه وبينه.
قلت :أهلذا كان من أسباب انرشاح الصدر وطمأنينته اإلكثار من ذكر اهلل؟
قال :أجل ..فإن له تأثري ًا عجيب ًا يف انرشاح الصدر وطمأنينته ،وزوال مهه وغمه ،وامتالئه
ِ
ِ
هلل َأال ِب ِذ ِ
وهب ْم ِب ِذ ِ
كْر
كْر ا اِ
أمال وثقة باهلل ،أمل تسمع احلق تعاىل ،وهو يقول ﴿:ا الذ َ
ين آ َم ُنوا َو َت ْط َمئ ُّن ُق ُل ُ ُ
ا اِ ِ
هلل وتسكن عند ذكره ،وترىض
وب ﴾ ((الرعد ،)28:أي تطيب وتركن إىل جانب ا ّ
هلل َت ْط َمئ ُّن ا ْل ُق ُل ُ
به موىل ونصري ًا.
قلت :بىل ،فام رس ذلك؟
قال :لقد جعل اهلل تعاىل القلب حمال ملعرفته ،وال يكون كذلك إال إذا كان طاهرا نظيفا
منورا بنور اإليامن ،وإال أثرت فيه األنجاس التي حيملها ،فتجعله معرفته باهلل معرفة مشوهة تؤدي
إىل إساءة الظن باهلل ،كام قال تعاىلَ ﴿:و َذلِكُ ْم َظنُّكُ ُم ا ال ِذي َظ َن ْن ُت ْم ِب َر ِّبكُ ْم َأ ْر َداكُ ْم َف َأ ْص َب ْح ُت ْم ِم َن
اخل ِ ِ
ين﴾ (فصلت)23:
ارس َ
َْ
قلت :فام دور الذكر يف هذا؟
قال :دور الذكر هو أنه جالء القلوب وصقالتها ،كام قال ( :لكل شئ صقالة ،وان
صقالة القلوب ذكر اهلل عز وجل وما من شئ انجى من عذاب اهلل عز وجل من ذكر اهلل عز وجل)
قالوا( :وال اجلهاد يف سبيل اهلل عز وجل) ،قال( :ولو أن يرضب بسيفه حتى ينقطع)()1

ِ
عَن
قلت :أهلذا هني عن مصاحبة أهل الغفلة ،كام قال تعاىلَ ﴿:وال ُتط ْع َم ْن َأغْ َف ْلنَا َق ْل َب ُه ْ
( )1البيهقي.
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ِذ ِ
كْرنَا َوا ات َب َع َه َوا ُه َو َ
كَان َأ ْم ُر ُه ُف ُرط ًا﴾ (الكهف)28:؟
قال :أجل ،ملا يمألون به القلوب من وساوس.
قلت :وهلذا إذن وردت النصوص الكثرية تصف األذكار الرافعة للهم واحلزن ،كقوله
( :من قال يف كل يوم أربع مرات :أشهد أن اهلل هو احلق املبني ،وأنه حيي ويميت ،وأن الساعة
آتية ال ريب فيها ،وأن اهلل يبعث من يف القبور ،رصف اهلل عنه السوء)()1

وقوله ( :كلامت الفرج :ال إله إال اهلل احلليم الكريم ،ال إله إال اهلل العيل العظيم ،ال إله
إال اهلل رب السموات السبع ،ورب العرش الكريم)()2

وقوله ( :من قال ال إله إال اهلل ،قبل كل يشء ،وال إله إال اهلل بعد كل يشء وال إله إال
اهلل يبقى ،ويفنى كل يشء ،عويف من اهلم واحلزن)()3
وقوله  ( :ال حول وال قوة إال باهلل دواء من تسعة وتسعني داء أيرسها اهلم)()4

قال :أجل ،وكلها تضمنت املعارف اإلهلية التي تنزع اهلم والغم ،وتبرش بالفرج ،ومن
أيقن بالفرج حصل له ،فاهلل ال خيلف ظن عبده.
***
ااس َقدْ َجا َءتْكُ ْم َم ْو ِع َظ ٌة
دخل ممرض آخر عىل املرىض ،وهو يقرأ قوله تعاىلَ ﴿:يا َأ ُّ َهيا الن ُ
ِ
ِ
ِ
الصدُ ِ
دى َو َر ْمح ٌَة لِ ْل ُمؤْ ِمنِنيَ ﴾ (يونس ،)57:وقوله تعاىلَ ﴿:و ُننَزِّ ُل
ور َو ُه ً
م ْن َر ِّبكُ ْم َوش َفا ٌء َملا ِيف ُّ
ِمن ا ْل ُقر ِ
مح ٌة لِ ْل ُمؤْ ِمنِنيَ ﴾ (اإلرساء)82:
آن َما ُه َو ِش َفا ٌء َو َر ْ َ
َ ْ
قلت :هذا املمرض يرشد املرىض إىل االستشفاء بالقرآن الكريم.
قال :نعم ،فهو الكتاب الوحيد يف العامل الذي يعرف باهلل املعرفة الصحيحة ،ألنه كالم
( )1احلاكم يف تارخيه.
( )2ابن أيب الدنيا.
( )3الطرباين يف الكبري.
( )4ابن أيب الدنيا يف الفرج.
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اهلل ..وال يعرف اهلل إال اهلل.
قلت :إن قومي خرباء بالعالج بالقرآن الكريم وهلم جتارب كثرية يف هذا متتلئ هبا كتب
الرقية.
قال :أولئك يتاجرون بالقرآن الكريم ،وال يعاجلون به ..القرآن الكريم يعالج باحلقائق ال
بالدجل.
قلت :كيف؟ ..هم يستخدمون القرآن الكريم يف العالج.
قال :سنعرف دجلهم يف حمله من أقسام هذا املستشفى..
قلت :فكيف يعالج القرآن الكريم املرىض؟
قال :يعاجلهم بالتعريف باهلل ،وإحسان الظن به ،وهلذا كان شفاء ملا يف الصدور.
قلت :أهلذا كان  يرشد من أصابه اهلم واحلزن هبذا الدعاء ،قال ( :ما أصاب عبدا
هم وال حزن ،فقال اللهم إين عبدك ،وابن عبدك ،ابن أمتك ،ناصيتي بيدك ،ماض ّيف حكمك،
سمت به نفسك ،أو أنزلته يف كتابك أو ع ّلمته أحدا
عدل ّيف قضاؤك ،أسألك بكل اسم هم لك ّ
وغمي ،إال
مهي ّ
من خلقك ،أن جتعل القرآن ربيع قلبي ،ونور صدري ،وجالء حزين ،وذهاب ّ
وغمه ،وأبدله مكانه فرحا) ،قالوا :يا رسول اهلل أفال نتع ّلمهن؟ قال( :بىل ،ينبغي
مهه ّ
أذهب اهلل ّ
ملن سمعهن أن يتع ّلمهن)(..)1؟
قال :أجل ..فالقرآن ربيع القلوب ،ويف الربيع يكون األنس والفرحة والرسور
واالبتسامة ،وهلذا كان بعض الصاحلني يقول( :ما زرع القرآن يف قلوبكم يا أهل القرآن ،إن
القرآن ربـيع املؤمن كام أن الغيث ربـيع األرض)
اإلحسان إىل اخللق:
دخلنا قاعة اإلحسان إىل اخللق ،وقد كتب عىل باهبا قوله ( :الرامحون يرمحهم الرمحن،
( )1أمحد والبيهقي يف الشعب ،واحلاكم ،والطرباين يف الكبري.
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ارمحوا من يف األرض يرمحكم من يف السامء)()1

قلت للمعلم :مل كان اإلحسان إىل اخللق قرينا للصلة باهلل؟
قال :ألنه ثمرة أساسية من ثامر الصلة باهلل ،فيستحيل عىل القلب املنور بنور الذكر ،املؤدب
بتأديب القرآن الكريم أن يقعد عن إغاثة امللهوف أو إجابة املحتاج أو اإلحسان إىل الضعفاء.
ويستحيل عىل القلب املنور بنور اإليامن أن يؤذي إخوانه ،ففي احلديث أن رسول اهلل 
صعد املنرب ،فنادى بصوت رفيع فقال( :يا معرش من أسلم بلسانه ومل يفض اإليامن إىل قلبه ال
تؤذوا املسلمني وال تتبعوا عوراهتم فإنه من تتبع عورة أخيه املسلم تتبع اهلل عورته ،ومن تتبع اهلل
عورته يفضحه ولو يف جوف رحله)()2

وقال  ( :يا معرش من آمن بلسانه ومل يدخل اإليامن قلبه ال تغتابوا املسلمني وال تتبعوا
عوراهتم ،فإنه من اتبع عوراهتم تتبع اهلل عورته ،ومن تتبع اهلل عورته يفضحه يف بيته)()3

قلت :عرفت صلة الصلة باهلل باالستعانة باهلل ،فام صلة اإلحسان إىل اخللق باالستعانة؟
قال :اهلل تعاىل يعامل عباده بحسب ما يعامل به بعضهم بعضا ،أمل تقرأ ما كتب عىل الفتة
الباب؟
قلت :بىل.
قال :فقد أخرب  عن معاملة اهلل لعباده بجنس ما يعامل به بعضهم بعضا ،وقد أخرب يف
خلقت الرحم
احلديث القديس عن صلته ملن وصل رمحه وقطعه ملن قطعها ،فقال( :أنا الرمحن
ُ
وشققت هلا اس ًام من اسمي ،فمن وصلها وصلته ،ومن قطعها قطعته)()4

وأخرب  أن (من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس اهلل عنه كربة من كرب يوم
( )1الرتمذي.
( )2الرتمذي ،وقال :حسن صحيح.
( )3أبو داود.
( )4الرتمذي وصححه.
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القيامة ،ومن سرت عىل مسلم سرته اهلل يف الدنيا واآلخرة ،واهلل يف عون العبد ما كان العبد يف عون
أخيه)()1

وأخرب  أن (املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال يسلمه من كان يف حاجة أخيه كان اهلل يف
حاجته ،ومن فرج عن مسلم كربة فرج اهلل عنه هبا كربة من كرب يوم القيام،ة ومن سرت مسلام
سرته اهلل يوم القيامة)()2
وأخرب  أنه (ال يسرت عبد عبدا يف الدنيا إال سرته يوم القيامة)()3

قلت :أمن هذا الباب ما ورد من عالج املرىض بالصدقة ،فقد قال ( :حصنوا أموالكم
بالزكاة ،وداووا مرضاكم بالصدقة ،واستقبلوا أمواج البالء بالدعاء والترضع)()4

قال :هذا احلديث يؤخذ عىل ظاهره ،ويسلم لقائله.
قلت :فام الرس يف ذلك؟
قال :إن مل يدع لك لسان الفقري دعا لك قلبه ،فإن جحد قلبه دعت لك املالئكة ،فإن مل
يدع لك أحد ،فاهلل شاكر حليم ،يعطيك ما عجز الكل عن إعطائه لك ،فسلم لقول نبيك ،وال
تسأل عن الكيفية.
قلت :ليطمئن قلبي.
قال :سأورد لك ما يطمئن به قلبك ،لقد جاء بعضهم لبعض الصاحلني ،وشكا له عن
قرحة خرجت يف ركبته منذ سبع سنني ،وقد عاجلها بأنواع العالج ،وسأل األطباء فلم ينتفع به،
فقال الرجل الصالح( :اذهب فاحفر بئر ًا يف مكان الناس بحاجة إىل املاء ،فإين أرجوا أن ينبع هناك
عنيً ويمسك عنك الدم)  ،ففعل الرجل فربأ.
( )1مسلم وأبو داود واللفظ له والرتمذي وحسنه والنسائي وابن ماجه.
( )2أبو داود واللفظ له والرتمذي وقال حديث حسن صحيح غريب.
( )3مسلم.
( )4أبو داود يف املراسيل ورواه الطرباين والبيهقي وغريمها.
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فهكذا يفعل الصاحلون والربانيون ،فأنبئني لو أن هذا الرجل جاء لقومك من الرقاة ،بامذا
سيشريون عليه؟
قلت :خيربونه ـ بعد رقية التشخيص ـ بأن الشيطان ركضه ركضة حيتاج معها إىل التجول
عىل الرقاة مجيعا ليجد من حيرق له شيطانه ،وقد يموت قبل ذلك.
قال :وسأزيدك أخرى لرتى منهج الصاحلني يف التسليم للنصوص املقدسة ،حدث
بعضهم قال :مرضت مرضا خطرا ،فرآين جار ل صالح ،فقال استعمل قول رسول اهلل :
(داووا مرضاكم بالصدقة) ،وكان الوقت ضيقا ،فاشرتيت بطيخا كثريا ،واجتمع مجاعة من
الفقراء والصبيان ،فأكلوا ورفعوا أيدهيم إىل اهلل عز وجل ،ودعوا ل بالشفاء ،فواهلل ما أصبحت
إال وأنا يف كل عافية من اهلل تبارك وتعاىل.
قلت :تلك أزمنة الصاحلني.
فقال :كل األزمة أزمنة الصاحلني  ،وال زمان للصاحلني ،وإن شئت أن أزيدك ،فانرش
إعالنا يف الصحف ،تطلب فيه استعامل هذا الدواء بيقني وتسليم ،لرتى آالف الرسائل تنهال
عليك ختربك بمدى جدواه ،فمن وصفه ال ينطق عن اهلوى.
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رابعا ـ حصن االستعاذة
دخلنا احلصن الرابع من حصون الروح ..كان مهيبا خميفا ..لست أدري كيف شعرت
بقشعريرة ترسي يف أوصال ..كنت أتشبث بمعلم السالم ،وكأين ال أتشبث بيشء ..خالطني
رعب لست أدري ما سببه ..قف شعري ..اختلطت يف خيال صور كثرية مرعبة ..وزاد من رعبي
انطفاء األضواء وامتالء القاعة بظلمة شديدة ..فازداد رعبي.
فجأة الحت أنوار عظيمة بددت خماويف ،كانت األنوار تكتب بحروف من نور سورة
الفلق.
ضحكت مع نفيس ،وقلت :عجبا لك يا نفس ..كيف ختافني ..وسورة الفلق موجودة !؟
قال :لقد عرفت رس هذا احلصن.
قلت :ما عرفت ..مل أر شيئا بعد ..إن هو إال رعب بسيط رسى يف أوصال ..ولكني بحمد
اهلل وجدت احلصن الذي أحتصن به.
قال :ما وجدت؟
قلت :اهلل ..فاهلل رب كل يشء ..وما دام كذلك فلم أخاف؟ ..ومن أخاف؟ ..أمل يقل اهلل
ِ ِ
رش َما َخ َل َق﴾ (الفلق)2:؟
تعاىل وهو يعلمنا التحصن بهُ ﴿:ق ْل َأعُ و ُذ ِب َر ِّب ا ْل َف َلق م ْن َ ِّ
قال :ما دمت قد علمت هذا ..فاعلم أن هذا احلصن الذي متثله سورة الفلق حيفظك من
كل األعداء ما خيتفون ،وما يربزون.
قلت :عرفت األعداء الظاهرين ،فمن األعداء املتسرتين بستار الغيب؟
قال :كثريون ..وهم يرتبصون بك ..وما وجدته من وحشة كان نوعا من تلك األنواع
املتسرتة.
قلت :فاذكر ل ما ورد يف النصوص من هؤالء األعداء ألتقيهم.

184

قال :سأذكر لك ثالثة ..ورد يف النصوص ذكرهم ..وورد يف النصوص احلث عىل
االستعاذة منهم.
قلت :من هم؟
قال :الشياطني ،والسحرة ،واحلسدة.
قلت :ال أكتمك ـ يا معلم ـ فإن النصوص ،وإن وردت باالستعاذة من هذه األمور..
وضمنت حتصني اهلل ملن التجأ إليه منها إال أن من قومي من يفتت قلوهبم اخلوف منها ،وكأن ما
وعدهم اهلل به لغو من القول أو مواعيد عرقوب.
قال :فابتدعوا لذلك بدعا كثرية.
قلت :لست أدري هل يصح إطالق هذا اللفظ يف هذا املحل ،أم ال؟
قال :بل ال يصلح هذا اللفظ إال يف هذا املحل ..فإهنم هجروا كالم اهلل الذي أمرنا
باالستعاذة به ،وهجروا سنة رسول اهلل  ،ومألوا الكتب واملصنفات بخرافاهتم ..فرموا دين
اهلل باخلرافة ،ومألوه بالشعوذة.
قلت :يا معلم ..أنت تشتد يف النكري عليهم.
قال :غرية عىل دين اهلل ..فلم أر قوما حيرفون الكلم عن مواضعه كام رأيت هؤالء.
قلت :فهل قامت إدارة املستشفى بعالج هذه الظاهرة؟
قال :ليست إدارة املستشفى وحدها ..بل إدارة املستشفى ،ووزارة احلياة ..ووزارة احلزم.
قلت :أكل هذه اجلنود املجندة من أجل هذا؟
قال :أمل أقل لك :إن مدائن السالم هتتم بسالم اإلنسان كاهتاممكم بسالم العمران؟
قلت :بىل..
قال :فوزارات احلرب عندكم تشهر دباباهتا من أجل مصالح بسيطة ،ولكنها ال تقف
وقفة حزم واحدة للنسان ،وهو خيرب ،وحيارب ،ويكذب عليه.
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قلت :أهؤالء يكذبون؟
هلل ِ
ِ
كَذب ًا
رتى عَ َىل ا اِ
قال :أبشع الكذب ..أمل تسمع احلق تعاىل وهو يقولَ ﴿:و َم ْن َأ ْظ َل ُم مما ِن ا ْف َ َ
كَذ َب ِبآ َي ِات ِه ِإ ان ُه ال ُي ْف ِل ُح ال اظ ُاملِ َ
َأ ْو ا
ون ﴾ (األنعام)21:
قلت :أهؤالء يفرتون عىل اهلل كذبا؟
قال :ويكذبون بآياته.
قلت :ال ..إهنم مؤمنون.
قال :يؤمنون ببعض الكتاب ،ويكفرون ببعض.
كان الغضب باديا عىل معلم السالم ،وهو يتحدث ..لست أدري هل يصيب جنسه من
اخلطأ حني الغضب مثلام يصيب جنسنا ..أم أنه معصوم الغضب ،معصوم الرضا؟
قال ل ،وكأنه قرأ ما يف عيني :لقد عجبت لغضبي.
قلت :كنت أراك هادئا كصفحة املاء التي مل تعكر.
قال :الغضب هلل سنة رسول اهلل  ..وال ينبغي أن نميت سنة رسول اهلل  ،فقد كان
 إذا خطب امحرت عيناه ،وعال صوته ،واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول :صبحكم
مساكم(.)1
قلت :أجل ..وقد غضب  يف مواضع ..ومل يكن غضبه إال هلل ..ففي احلديث الصحيح
هلل فرضبه فقتله ،فذكر
هلل  قال ألسامة ملا عال ذلك الرجل بالسيف ،فقال ال إله إال ا ّ
أن رسول ا ّ
هلل
هلل  ،فقال ألسامة( :أقتلته بعدما قال ال إله إال اهللّ؟ وكيف تصنع بال إله إال ا ّ
ذلك لرسول ا ّ
هلل إنام قاهلا تعوذ ًا ،قال( :ه ّ
ال شققت عن قلبه) وجعل يقول
يوم القيامة؟) ،فقال :يا رسول ا ّ
هلل يوم القيامة؟) قال أسامة :حتى متنيت أين مل أكن أسلمت إال
ويكرر عليه( :من لك بال إله إال ا ّ

( )1ابن ماجة ،وابن حبان واحلاكم.
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يومئذ(.)1
رأيت مجاعة من املرىض تبدو عليهم الكآبة يدخلون من أربعة أبواب يف ذلك احلصن،
سألت املعلم عنهم ،فقال :هؤالء مساكني ..أصاهبم رقاتكم بأنواع من الكآبة ..ولكن اهلل
هداهم ،فجاءوا إىل هذا املستشفى ليغسلوا ما أصاهبم من سوء الفهم ..وما مأل قلوهبم من العلل.
قلت :فهل ندخل معهم؟
قال :ال مناص لنا من ذلك ..فال ينبغي أن تعود إىل قومك بعلم ال تعرف تفاصيله.

االستعاذة من الشياطني
الش ْي َط َ
دخلنا الباب األول من أبواب هذا احلصن ،وقد كتب عىل بابه قوله تعاىلِ ﴿:إ ان ا
ان
َلكُ م عَ دُ و َف ا ِ
اخت ُذو ُه عَدُ ّو ًا﴾ (فاطر)6:
ْ ٌّ
قلت للمعلم :ما رس حتذير النصوص من الشياطني؟
قال :الشيطان هو العدو األول للنسان ،أمل يأب السجود ألبيكم آدم ؟
قلت :ليس الشيطان وحده ..بل من معه من ذريته ..فإن قومي حيذرون منه وحيذرون..
ولذلك متتلئ بيوهتم باملعوذات ،ويكثرون بني احلني واحلني من زيارة الرقاة.
قال :أخطأتم ..أنتم ختافون الشيطان عىل دنياكم ال عىل دينكم ..ختافون منه أن يصيبكم
باألمراض ،أو يصيب أموالكم باملحق ..أو يصيب ذراريكم بالفقر ..وكأنه إله يوزع األرزاق ،ال
شيطان يعلم املروق.
قلت :أصدقك ..فإن قومي ال يقصدون الرقاة إال ألجل هذا.
قال :هذا كيد من كيد الشيطان ،وأحبولة من أحابيله ..الشيطان ال هيمه غناكم ،أو فقركم،
بل إنه قد حيب غناكم الذي يرصفكم عن اهلل أكثر من حبه لفقركم الذي يقربكم إىل اهلل.

( )1البخاري ومسلم.
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قلت :فلامذا نستعيذ من الشيطان؟
الش ْي َط َ
قال :ملا قاله تعاىل يف اآلية املعلقة عىل الفتة الباب ،فقد قالِ ﴿:إ ان ا
ان َلكُ ْم عَ دُ ٌّو
َف ا ِ
اخت ُذو ُه عَدُ ّو ًا ِإن َاام َيدْ عُ و ِحزْ َب ُه لِ َيكُ و ُنوا ِم ْن َأ ْص َح ِ
الس ِع ِري﴾ (فاطر ،)6:فقد ذكر علة واحدة
اب ا
الختاذه عدوا ،وهي كونه يدعو إىل السعري.
قلت :قومي ال ينكرون هذا..
قال :ولكنهم يتيهون عنه ..جيعلونه أمرا هينا بجانب ما يتصورونه من أباطيل.
قلت :ال أفهم قصدك.
قال :يف أي موضع يستدل قومك بقوله  ( :إن الشيطان جيري من ابن آدم جمرى
الدم)()1؟
قلت :يستدلون به عىل قدرة الشيطان عىل استعامر جسد اإلنسان ،واضطراره إىل الرقاة
ليخلصوه.
قال :وهل هذا احلديث الرشيف ورد يف هذا املوضع؟
قلت :ال ..لقد ورد يف مواضع خمتلفة ،منها قوله ( :ال تدخلوا عىل هؤالء املغيبات،
فإن الشيطان جيري من ابن آدم جمرى الدم) ،قيل :يا رسول اهلل ومنك؟ قال :ومني إال أن اهلل
أعانني عليه فأسلم(.)2
قال :فهم حيرفون احلديث إن فهموا منه ما فهموا ..فال ينبغي رصف ألفاظ النصوص عن
السياق الذي وردت فيه.
قلت :ولكنهم يستدلون هبذا من باب العموم ،ال من باب اخلصوص.
قال :أي عموم ،وأي خصوص ..مل يكن رسول اهلل  ليغفل عن هذا حتى نذكره ..ومل
( )1النسائي.
( )2النسائي.
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يكن ليجهل حتى نعلمه ..ومل يكن ليرتك دينه ناقصا حتى نكمله.
***
ينام نحن كذلك إذ دخل شيخ مهيب ممتلئا وقارا ،فرنت عيون املرىض إليه ،فقلت للمعلم:
من هذا املهيب الذي امتأل قلبي هيبة له.
قال :هذا ول صالح ..وعامل جليل ..وهو خبري بعامل الشياطني.
قلت :إذن هو راق ناجح ..ولكني ال أرى الغنى يبدو عليه!؟..
قال :هو راق للقلوب ،وباحلقائق ..ال ما يفعله قومك من الدجل.
قلت :ولكنهم يستندون للقرآن الكريم والسنة املطهرة.
قال :فهذا الرجل املهيب مل يكتسب هيبته إال من القرآن الكريم ،فاستمع إليه ليبني لك
موقف القرآن الكريم من هذا العامل ..فهو الكتاب الوحيد الذي يمدنا باحلقائق.
قلت :وما شأن هؤالء املساكني هبذا الرجل؟
قال :هؤالء املساكني أقنعهم رقاتكم أهنم مستعمرون بعوامل من اجلن والشياطني ..ثم
استلوا كل ما يف جيوهبم ..حيرقون كل يوم جنا بامل من ماهلم وعرق من عرقهم ..فلام فرغت
جيوهبم جلأوا إىل اهلل ..فدهلم عىل هذا املستشفى ..فأرسلتهم إدارة هذا املستشفى هلذا القسم
ليصححوا ما أوقعهم فيه قومك من أخطاء ومن كآبة.
القرآن الكريم:
عم القاعة سكون مهيب ،بعده تكلم الرجل املهيب بصوت يكاد يكون من السامء ،قال،
وكأنه يواصل كالما قديام :لتقرير هذه احلقائق ـ الغائبة لألسف ـ نسوق هنا أكثر ما ورد يف القرآن
الكريم من ذكر الشيطان وعالقته باإلنس ،باختصار ،لنفهم املسألة عىل ضوء القرآن الكريم ،ال
عىل ضوء ما يرشعه الرقاة املشعوذون:
فاهلل تعاىل يقرر أن املس الذي يمس به الشيطان ال يعدو هذه الوساوس التي يلقيها ،فتمأل
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القلوب مها وحزنا ،وقد يمتد تأثريها إىل اجلوارح مرضا وأنينا ،وقد يكون حمل الوسوسة مريضا
مستعدا حلصول الرصع ،فيرصع ويتخبط ،لتأثري تلك الوساوس عىل نفسه ،بل هو يتخبط ألي
وساوس من اجلن أو من اإلنس.
وهذا التأثري الذي حيدثه الشيطان يف القلوب والنفوس ،وقد يمتد إىل اجلوارح واألعضاء،
الش ْي َط ُ
ال يكون إال ألوليائه املقرتنني به ،قال تعاىلِ ﴿:إن َاام َذلِكُ ُم ا
وه ْم
ان ُخي َِّو ُ
ف َأ ْولِ َيا َء ُه َفال َختَا ُف ُ
و َخا ُف ِ
الش ْي َط ُ
ون ِإ ْن كُ ْن ُت ْم ُمؤْ ِمنِنيَ ﴾ (آل عمران ،)175:وقال تعاىلَ ﴿:و َم ْن َيكُ ِن ا
ان َل ُه َق ِرين ًا َف َسا َء
َ

ِ
ان ولِي ًا ِمن د ِ
َق ِرين ًا((النساء ،)38:وقال تعاىل ﴿:ومن يت ِ
اخ ِذ ا
رسان ًا
ون ا اِ
الش ْي َط َ َ ّ ْ ُ
َ َ ْ َ
رس ُخ ْ َ
هلل َف َقدْ َخ َ
الش ْي َط ُ
ُم ِبين ًا((النساء ،)119:وقال تعاىلَ ﴿:وات ُْل عَ َل ْي ِه ْم َن َب َأ ا ال ِذي آ َت ْينَا ُه آ َي ِاتنَا َفان َْس َل َخ ِمن َْها َف َأ ْت َب َع ُه ا
ان
كَان ِم َن ا ْلغ ِ
َف َ
هلل َل َقدْ َأ ْر َس ْلنَا ِإ َىل ُأ َمم ِم ْن َق ْب ِل َك َفزَ اي َن َهلُ ُم
ين﴾ (ألعراف ،)175:وقال تعاىل ﴿:تَا اِ
َاو َ
ان َأعْام َهلم َفهو ولِيهم ا ْليوم و َهلم عَ َذ ِ
ا
يم﴾ (النحل)63:
ٌ
اب َأل ٌ
الش ْي َط ُ َ ُ ْ ُ َ َ ُّ ُ ُ َ ْ َ َ ُ ْ
ِ
ف ِم َن
ين ات َاق ْوا ِإ َذا َم اس ُه ْم َط ِائ ٌ
أما املؤمنون ،فال يرضهم الشيطان ،قال تعاىلِ ﴿:إ ان ا الذ َ
الشي َط ِ
ِ
ِ
لشي َط ِ
ان ت ََذ ُ ِ
رص َ
ان
ون﴾ (ألعراف ،)201:وقال تعاىلِ ﴿:إن َاام الن ْاج َوى م َن ا ْ
ا ا ْ
كاروا َفإ َذا ُه ْم ُم ْب ُ
ِ
ِ
هلل َف ْل َيت ََو ِ
كال ا ُْملؤْ ِم ُن َ
هلل َو َ
ون﴾ (املجادلة)10:
عَىل ا اِ
ين آ َم ُنوا َو َل ْي َس ِب َض ِّار ِه ْم َش ْيئ ًا ِإ اال ِب ِإ ْذ ِن ا اِ
ل َي ْحزُ َن ا الذ َ
ِ
ِ
ِ
ص،)83:
وذلك ألن معهم أسلحة مقاومته ،قال تعاىلِ ﴿:إ اال ع َبا َد َك من ُْه ُم ا ُْمل ْخ َلصنيَ ﴾ ( ّ

ان نَزْ ٌغ َف ِ
الشي َط ِ
ِ
هلل ِإ ان ُه س ِم ٌ ِ
يم﴾ (ألعراف)200:
وقال تعاىلَ ﴿:و ِإ اما َينْزَ غَ ن َاك م َن ا ْ
يع عَ ل ٌ
استَع ْذ ِبا اِ َ
ْ
الشي َط ِ
ان َ
كَان َض ِعيف ًا﴾
وذلك ألن كيده ضعيف مثل ضعفه ،قال تعاىلِ ﴿:إ ان كَ ْيدَ ا ْ
ِ
ب َلكُ ُم ا ْل َي ْو َم ِم َن الن ِ
الش ْي َط ُ
(النساء ،)76:وقال تعاىلَ ﴿:و ِإ ْذ زَ اي َن َهلُ ُم ا
ااس
عْام َهلُ ْم َو َق َال ال غَ ال َ
ان َأ َ
َان نَكَص عَ َىل ِ
ت ا ْل ِف َئت ِ
و ِإ ِّين جار َلكُ م َف َلام تَراء ِ
عَق َب ْي ِه َو َق َال ِإ ِّين َب ِري ٌء ِمنْكُ ْم ِإ ِّين َأ َرى َما ال ت ََر ْو َن ِإ ِّين
َ
َ َ ٌ ْ ا َ َ
هلل َش ِديدُ ا ْل ِع َق ِ
اب﴾ (ألنفال)48:
هلل َوا اُ
اف ا اَ
َأ َخ ُ

والشيطان خيوف معتنقي وساوسه من الفقر ،ويأمرهم لذلك بالفحشاء ،قال تعاىل﴿:
ال وا اُ ِ
ِ ِ
ان ي ِعدُ كُ م ا ْل َف ْقر وي ْأمركُ م ِبا ْل َفح َش ِاء وا اُ ِ
ِ
ا
يم﴾
هلل َيعدُ كُ ْم َمغْف َر ًة م ْن ُه َو َف ْض ً َ
َ
ْ
الش ْي َط ُ َ
هلل َواس ٌع عَ ل ٌ
َ ََ ُُ ْ
ُ
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(البقرة)268:
والغاية الكربى من وساوس الشيطان هي اإلضالل وتوابعه ،قال تعاىلَ ﴿:و ُي ِريدُ
ان َأ ْن ُي ِض ال ُه ْم َضال ً
الش ْي َط ُ
الش ْي َط ُ
ال َب ِعيد ًا﴾ (النساء ،)60:وقال تعاىلَ ﴿:وال َي ُصدا ناكُ ُم ا
ا
ان ِإ ان ُه َلكُ ْم
هلل َقا ُلوا َب ْل َنت ِاب ُع َما َو َجدْ نَا
عَدُ ٌّو ُم ِبنيٌ ﴾ (الزخرف ،)62:وقال تعاىلَ ﴿:و ِإ َذا ِق َيل َهلُ ُم ات ِاب ُعوا َما َأنْزَ َل ا اُ
وه ْم ِإ َىل عَ َذ ِ
الش ْي َط ُ
عَ َل ْي ِه آ َبا َءنَا َأ َو َل ْو َ
كَان ا
الس ِع ِري﴾ (لقامن ،)21:وقال تعاىلِ ﴿:إ ان
ان َيدْ عُ ُ
اب ا
ان َلكُ م عَ دُ و َف ا ِ
اخت ُذو ُه عَ دُ ّو ًا ِإن َاام َيدْ عُ و ِحزْ َب ُه لِ َيكُ و ُنوا ِم ْن َأ ْص َح ِ
ا
الس ِع ِري﴾ (فاطر)6:
الش ْي َط َ ْ ٌّ
اب ا
قلت للمعلم :صدق الرجل ،فضحايا هذه احلروب كام يصورها هؤالء الرقاة ليست كام
ورد يف القرآن الكريم من تزيني املنكر والغواية وأصناف الوساوس الصارفة عن اهلل ،وإنام هي
حروب متصلة باحلياة املادية التي تلتصق التصاقا شديدا بمصالح الناس ورغباهتم.
قال :أتدري ما الدافع إىل اختصار هؤالء الرقاة عالقة اجلن باإلنس يف هذه الناحية ،أو
تضخيمها عىل حساب غريها من النواحي؟
قلت :ما رس ذلك؟
قال :ألهنم رأوا ذلك هو االهتامم الوحيد للمجتمع ،فهو ال هيمه أن يعرف مسالك الغواية
أو مداخل الشيطان أو رضوب الوسوسة مادام ذلك ال يصيبه برصع أو ختبط أو فقر أو حاجة،
وال يصيب مصاحله بأي نوع من األذى سحرا أو مسا أو عينا أو غريها من مصادر البالء التي
وكل هبا اجلن وتسلطوا عىل بني آدم يف تصور هؤالء.
واصل الشيخ يقول :وهو لذلك يبهرج هلم الوساوس ليتبعوه ،قال تعاىلَ ﴿:ي ِعدُ ُه ْم
الش ْي َط ُ
َو ُي َمن ِِّيه ْم َو َما َي ِعدُ ُه ُم ا
ان ِإ اال غُ ُرور ًا﴾ (النساء ،)120:وقال تعاىلَ ﴿:ف َل ْوال ِإ ْذ َجا َء ُه ْم َب ْأ ُسنَا
ِ
ان َما كَا ُنوا َي ْع َم ُل َ
الش ْي َط ُ
وهب ْم َوزَ اي َن َهلُ ُم ا
ون﴾ (األنعام )43:وقال
َرضعُ وا َو َلك ْن َق َس ْت ُق ُل ُ ُ
تَ ا
ان لِ ُي ْب ِد َي َهلُ َام َما ُو ِ
ور َي عَ ن ُْه َام ِم ْن َس ْو ِ ِ
الش ْي َط ُ
تعاىلَ ﴿:ف َو ْس َو َس َهلُ َام ا
عَن َه ِذ ِه
آهت َام َو َق َال َما َ َهناكُ َام َر ُّبكُ َام ْ
كَني َأو تَكُ ونَا ِمن ْ ِ ِ
ا ِ
ين﴾ (ألعراف ،)20:وقال تعاىلَ ﴿:ف َو ْس َو َس
اخلالد َ
َ َ
الش َج َرة ِإ اال َأ ْن تَكُ ونَا َم َل ْ ِ ْ
191

ِ
الش ْي َط ُ
ِإ َل ْي ِه ا
اخل ْل ِد َو ُم ْلك ال َي ْب َىل﴾ (طـه ،)120:وقال تعاىل﴿:
ان َق َال َيا آ َد ُم َه ْل َأ ُد ُّل َك عَ َىل َش َج َرة ْ ُ
الش ْي َط ُ
َو َما َأ ْر َس ْلنَا ِم ْن َق ْب ِل َك ِم ْن َر ُسول َوال ن َِب ٍّي ِإ اال ِإ َذا َمتَناى َأ ْل َقى ا
هلل َما ُي ْل ِقي
ان ِيف ُأ ْمنِ اي ِت ِه َف َي ْن َس ُخ ا اُ
ِ
هلل آ َي ِات ِه َوا اُ ِ
الش ْي َط ُ
ا
يم﴾ (احلج)52:
ان ُث ام ُ ْحي ِك ُم ا اُ
يم َحك ٌ
هلل عَ ل ٌ
ان َأ ْن ي ِ
وهو يبحث عن كل الوسائل املؤدية إىل اإلضالل ،قال تعاىلِ ﴿:إن َاام ُي ِريدُ ا
وق َع َب ْينَكُ ُم
الش ْي َط ُ ُ

عَن الص ِ
عَن ِذ ِ
اخل ْم ِر َوا َْمل ْي ِ ِ
الة َف َه ْل َأ ْن ُت ْم ُم ْنت َُه َ
ون﴾
كْر ا اِ
هلل َو ِ ا
رس َو َي ُصدا كُ ْم ْ
ا ْل َعدَ َاو َة َوا ْل َبغ َْضا َء ِيف ْ َ
(املائدة ،)91:وقال تعاىل ﴿:و ُق ْل لِ ِعب ِ
الش ْي َط َ
ادي َي ُقو ُلوا ا ال ِتي ِه َي َأ ْح َس ُن ِإ ان ا
ان َينْزَ ُغ َب ْين َُه ْم ِإ ان
َ
َ
لنْس ِ
ان َ ِ
الش ْي َط َ
ا
ان عَ دُ ّو ًا ُم ِبين ًا﴾ (االرساء ،)53:وقال تعاىلَ ﴿:و ْاس َت ْف ِززْ َم ِن ْاس َت َط ْع َت ِمن ُْه ْم
كَان ل ْ ِ َ
األو ِ
ِ
األم َو ِ
الد َو ِعدْ ُه ْم َو َما َي ِعدُ ُه ُم
ال َو ْ َ ْ
ب عَ َل ْي ِه ْم ِب َخ ْي ِل َك َو َر ِج ِل َك َو َش ِار ُ
ِب َص ْوت َك َو َأ ْج ِل ْ
كْه ْم ِيف ْ َ ْ
الش ْي َط ُ
الش ْي َط ُ
ان ِإ اال غُ ُرور ًا﴾ (االرساء ،)64:وقال تعاىلَ ﴿:يا َبنِي آ َد َم ال َي ْف ِت َنناكُ ُم ا
ا
ان َكَام َأ ْخ َر َج

ِ
َأبويكُ م ِمن ْ ِ
اس ُه َام لِ ُ ِري َ ُهي َام َس ْو ِ ِ
آهت َام ِإ ان ُه َي َراكُ ْم ُه َو َو َق ِبي ُل ُه ِم ْن َح ْي ُث ال ت ََر ْو َهنُ ْم ِإناا
اجلناة َين ِْز ُع عَ ن ُْه َام ل َب َ
ََْ ْ َ َ
ِ
ِ ِ ِ
جع ْلنَا ا ِ
ين ال ُيؤْ ِم ُن َ
ين آ َم ُنوا ال
ون﴾ (ألعراف ،)27:وقال تعاىلَ ﴿:يا َأ ُّ َهيا ا الذ َ
الش َياطنيَ َأ ْول َيا َء ل الذ َ
َ َ
الشي َط ِ
ِ
ات ا ا ِ
َتت ِابعوا ُخ ُطو ِ
ان َف ِإ ان ُه َي ْأ ُم ُر ِبا ْل َف ْح َش ِاء َوا ُْملن ِ
هلل
ْكَر َو َل ْوال َف ْض ُل ا اِ
لش ْي َطان َو َم ْن َيت ِاب ْع ُخ ُط َوات ا ْ
َ
ُ
هلل س ِم ٌ ِ
يم﴾
مح ُت ُه َما زَ كَى ِمنْكُ ْم ِم ْن َأ َحد َأ َبد ًا َو َل ِك ان ا اَ
عَ َل ْيكُ ْم َو َر ْ َ
يع عَ ل ٌ
هلل ُيزَ كِّي َم ْن َي َشا ُء َوا اُ َ

(النور)21:
وبعد هذا كله ،فإن الشيطان خيون من اتبعه ،ويرتكه يف أهم مواضع احلاجة ،قال تعاىل﴿:
لنْس ِ
ِ
ال﴾ (الفرقان ،)29:وقال تعاىل ﴿:كَم َث ِل ا ِ
لنْس ِ
الشي َط ُ ِ
ان َخ ُذو ً
َو َ
ان
كَان ا ْ
الش ْي َطان ِإ ْذ َق َال ل ْ ِ َ
َ
ان ل ْ ِ َ
هلل َر اب ا ْل َعا َملِنيَ ﴾ (احلرش)16:
اف ا اَ
اكْ ُف ْر َف َل اام كَ َف َر َق َال ِإ ِّين َب ِري ٌء ِمن َْك ِإ ِّين َأ َخ ُ
قال :أسمعت هذا العرض لكثري مما ورد يف القرآن الكريم من ذكر الشيطان.
قلت :أجل..
قال :األمر أخطر من هذا ..فهؤالء الرقاة ال يقرصون خطر اجلني أو الشيطان عىل
الرصع ،بل يتعدونه إىل أشياء كثرية تدل النصوص القطعية عىل أهنا من خصوصيات اهلل.
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قلت :أوصل هبم األمر إىل هذه الدرجة؟
قال :أجل ..ماذا يقول اهلل تعاىل يف األوالد؟
قلت :يعتربهم نعمة من اهلل تعاىل عىل عباده جيب شكرها ،فاهلل تعاىل يقولْ َ ﴿:خي ُل ُق َما
ي َشاء هي ِ
ب َملِ ْن َي َشا ُء ُّ
ور ﴾ (الشورى)49:
ب َمل ْن َي َشا ُء ِإنَاث ًا َو َ َهي ُ
َ ُ ََ ُ
الذكُ َ
قال :إال أن التفسريات التي يتوالها رقاتكم جتعل األوالد هبة من الشياطني ،ال هبة من
اهلل.
قلت :مل أسمع هذا.
قال :هم جيعلون العقم وليدا لترصف جني يستقر يف الرحم ليحول بني البويضة
وحصول التلقيح ،أو (ينفث يف اجلنني بعد ختلقه فيموت وتسقط املرأة محلها)()1

أو أن اجلن (يرتك اإلخصاب يتم ويكتمل احلمل ،ولكن بعد عدة شهور من احلمل
يركض الشيطان عرقا يف رحم املرأة ،فينزل الدم فيحدث اإلجهاض)()2

قلت :نعم ..هم يقولون هذا ،ويتفقون عليه ،ويرقون من به عقم عىل هذا األساس ..أو
عىل أسس أخرى قريبة.
قال :هذا التفسري الغريب الذي يكاد جيمع عليه الرقاة وبه جيتذبون كل من لدهيم مشاكل
يف العقم أو حنني لألوالد حيمل ظالال كثرية من الرشك.
قلت :الرشك!؟ هذه هتمة خطرية.
قال :ولكنها واقع ..فإن قوهلم ذلك يؤدي إىل اعتبار اجلني هو الواهب لألوالد بكف أذاه
عنهم ،وبرتكهم خيرجون من أرحام أمهاهتم بسالم ،وكأن امللك املوكل بالرحم والوارد يف
األحاديث الصحيحة اإلخبار عنه ،وهو يؤمر بنفخ الروح فيه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقي
( )1احلاج خليفة معامرة،جتربتي الواقعية يف الرقية الرشعية،عنابة:مطبعة الريام،1997،ص.45
( )2وحيد عبد السالم البال ،الصارم البتار يف التصدي للسحرة األرشار ،ص.112
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وسعيد يقف عاجزا أمام تسلط اجلني املارد الذي وصلت قوته وجربوته إىل أن يتحدى وجود
كائن أذن اهلل له بالتخلق.
قلت :هذا صحيح ..ولقد الحظت هذا.
قال :وهذا التفسري وما حيمله من خرافة ورشك هو الذي يشري إليه قوله تعاىلُ ﴿:ه َو ا ال ِذي
َخ َل َقكُ م ِمن َن ْفس و ِ
مح ً
ال َخ ِفيف ًا َف َم ار ْت
مح َل ْت َ ْ
احدَ ة َو َج َع َل ِمن َْها زَ ْو َج َها لِ َي ْسكُ َن ِإ َل ْي َها َف َل اام َتغ اَش َاها َ َ
َ
ْ ْ
ِ
احل ًا َلنَكُ ونَن ِمن ا ِ
هلل رهبام َل ِئن آ َتي َتنَا ص ِ
ِ
احلا َج َع َال َل ُه
الشاك ِر َ
ا َ
عَوا ا اَ َ ا ُ َ ْ ْ َ
ِبه َف َل اام َأ ْث َق َل ْت َد َ
َامها َص ً
ين َف َل اام آت ُ َ

ِ
عَام ُي ْ ِ
رشكُ َ
ون﴾ (ألعراف 189 :ـ )190
َامها َف َت َع َاىل ا اُ
هلل ا
رشكَا َء ف َيام آت ُ َ
ُ َ

فالقرآن الكريم يذكر يف هاتني اآليتني حالة محل خاف الزوجان خالهلا أن يسقط احلمل
أو يولد عىل غري اخللقة البرشية ،ويمكن أن يكونا قد التجآ إىل أي وسيلة من والوسائل حلفظ
احلمل ،ولكن بعد أن من اهلل عليهام بالولد السوي نسباه لغري اهلل ،وقرصاه عىل تلك الوسائل.
قلت :مل أفهم عالقة اآليات الكريمة بواقع الرقاة عندنا.
قال :إن الشبه بني الرشك املنصوص عليه يف تينك اآليتني والرشك الذي تعيشونه قريب،
فالراقي وزبناؤه يعتقدون أن تلك الرقية التي خلص هبا الرحم من اجلن املارد هي السبب املبارش
حلصول نعمة الولد مع أنه هبة ربانية ال ارتباط هلا بالراقي وال باجلن ،وكان جيب أن يولد ذلك
الولد مادام مقدرا له أن يولد ،ولو ذهبت أمه لساحر أو كاهن أو مشعوذ.
وهبذه التصورات الرشكية متكن كل مشعوذ ودجال من السيطرة عىل عقول الناس
وقلوهبم وجيوهبم ،ألن اهلل تعاىل شاء أن يبسط عليهم من فضله وهم يف صحبة ذلك املشعوذ،
فيعتقد العامي الساذج أن تلك الصحبة هي السبب والواسطة واملحل واملؤثر.
قلت :نعم ..هذا رشك واضح ..وكثريا ما أراهم ينسبون حصول الولد لراق معني.
قال :وهم ال يكتفون هبذا ..بل يضيفون هلذا حتريفات أخرى للقرآن الكريم.
قلت :فامذا يقولون؟
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قال :هم يستندون إىل تفاسري عجيبة للقرآن تتناىف مع املسلامت الرشعية ،فهم مثال
اجلن َق ِد استَكْ َثر ُتم ِمن ْ ِ
ِ
األن ِ
ْس َو َق َال َأ ْولِ َياؤُ ُه ْم
رش ِْ ِّ ْ ْ ْ َ
رش ُه ْم َمجيع ًا َيا َم ْع َ َ
يفرسون قوله تعاىلَ ﴿:و َي ْو َم َ ْحي ُ ُ
ِِ
ِ
ِمن ْ ِ
األن ِ
ين ِف َيها
ْس َر ابنَا ْاست َْمت ََع َب ْع ُضنَا ِب َب ْعض َو َب َل ْغنَا َأ َج َلنَا ا الذي َأ اج ْل َت َلنَا َق َال الن ُاار َم ْث َواكُ ْم َخالد َ
َ
هلل ِإ ان ر اب َك َح ِك ِ
يم﴾ (األنعام )128:باالستمتاع بني اجلن واإلنس(.)1
يم عَل ٌ
ٌ
ِإ اال َما َشا َء ا اُ َ
قلت :سمعت هذا ..وهو من املسلامت عند العامة واخلاصة ..بل لعلهم ينقلون عليه
اإلمجاع.
قال :مع أنه مل يدل أي دليل نيص عىل ذلك ،وإنام هي أخبار تتلقى عادة من املرىض
النفسيني واملجانني لتبنى منها قضايا عقدية حيتاج التسليم هلا إىل نصوص رصحية قطعية.
قلت :نعم ..هذه حقيقة عشتها ..فهم يصدقون كل ما يقال ..املهم أن يصب فيام يرونه.
قال :ليس هذا فقط ..بل إهنم يتنازلون كذلك عن كل مواقفهم من البدعة ،فيضعون
األوراد الطويلة التي يبحث هبا عن اجلن أو التي حيرق هبا ،أو التي يعاهد عىل أساسها اجلني ،أو
التي يفك هبا السحر.
قلت :من العجيب ـ يا معلم ـ أن توظف اآليات الكريمة بواسطة هذه الفهوم توظيفا ال
يليق بقدسيتها ،فبعضهم مثال يذكر من أوراد فك الربط قوله تعاىلَ ﴿:فا ْن َط َل َقا َحتاى ِإ َذا َر ِك َبا ِيف
الس ِفين َِة َخ َر َق َها َق َال َأ َخ َر ْقت ََها لِ ُتغ ِْر َق َأ ْه َل َها َل َقدْ ِج ْئ َت َش ْيئ ًا ِإ ْمر ًا﴾ (الكهف)71:
ا
قال :األمثلة عن ارتباط اخلرافة بالعامل الغيبي واستغالهلا يف العبث بمشاعر الناس
وصحتهم كثرية ،وخطرها ال يكمن يف كوهنا خرافة أو شعوذة ،ولكنه يف استعامل القرآن الكريم
يف إشاعتها ونرشها واعتبارها عالجا رشعيا ،وهو ما ينذر بخطر عظيم ،فهؤالء ال يكتفون
بالقراءة ،بل قد يلجئون إىل الرضب املربح أو الكي أو الكهرباء أو غريها من وسائل التعذيب
ألهنم يف تصورهم ال يعذبون املريض وإنام يعذبون اجلن الذي يتلبسه ،وقد يأيت يوم يسقون فيه
( )1انظر:حممد الصايم،حوار مع الشياطني،ص.61
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مرضاهم السم ليقتلوا اجلن ،وما ذلك منهم ببعيد(.)1
قلت :ولكنهم ـ يا معلم ـ يستدلون لذلك بنص من القرآن الكريم ال ينبغي جتاوزه.
ِ
الش ْي َط ُ
الربا ال َي ُقو ُم َ
ين َي ْأكُ ُل َ
وم ا ال ِذي َيت ََخ اب ُط ُه ا
ان ِم َن
قال :قوله تعاىل ﴿:ا الذ َ
ون ِإ اال َكَام َي ُق ُ
ون ِّ
ا َْمل ِّس ﴾ (البقرة)275:
قلت :أجل ..ففي هذه اآلية ترصيح بأن الشيطان يتخبط اإلنسان من املس.
( )1مل يعد الرضب هو الوسيلة الوحيدة التي يعامل هبا اجلن عند هؤالء الرقاة ،بل إهنم كل يوم يطورون املزيد من
الطرق ،ويستفتون العلامء الذين ال جيدون منهم إال التشجيع ،وقد أورد بعض الرقاة هذه الطرق من أنواع األذى والتي عنوهنا
بقوله ( :حلاق األذى باجلن املعتدي الساكن باجلسد) ،ومن هذه الطرق:
 . 1استخدام املاء الساخن املقروء عليه يف تعذيب اجلن وابعاده عن مكان أذاه باجلسم بوضع املاء الساخن عىل العضو
املراد
 . 2استخدام املوجات الصوتية بواسطة سامعات عالية الرتدد موصلة بجهاز تسجيل عليه آيات الرقية واحلرق واحلفظ
وبعض السور واآليات ووضع السامعة عىل مكان وجود اجلن أو مكان تأثريه يف عضو من األعضاء فيبدأ اجلن يف ترك العضو
غري السليم.
 . 3استخدام الثلج املقروء عليه آيات معينة ووضعه عىل وجه الشخص املصاب وخاصة يف حالة اجلن املجويس عابد
النار.
 . 4استخدام جلسات الكهرباء عىل الدماغ أو عىل أي عضو من أعضاء اجلسم لرصف اجلني املسبب لألمل أو املرض.
 . 5غمر اجلسد أو جسم املصاب يف حوض به ماء مقروء عليه (برميل ماء مثال)مع تغطيس اجلسم كله بالرأس صعودا
وهبوطا خلنق اجلن.
 .6كتابة آيات قرآنية عىل جسم املصاب أو أماكن وجوده حلبس اجلني العارض وتكتفيه.
 . 7رصفه من الرحم وخاصة يف سحر النزيف بواسطة األعشاب (رشب مغيل نبات الربداقوش والينسون واحلرمل)
وينفع كذلك رشب مغيل الشبت والبقدونس وحيىل املرشوب بالعسل املقروء عليه 0
 .8هناك مأكوالت ترض باجلن اليهودي مثل ان حيرص املريض عىل أن يأكل حلم األرانب ألن اليهود ال يأكلون األرانب.
 . 9احلجامة أثناء القراءة وأثناء وضع حقنة اجللوكوز يف وريد املريض
 . 10استخدام العطس ،ويتم باستنشاق النشوق يف األنف عدة مرات وحتميد اهلل فإن ذلك يؤذي اجلن وخاصة إذا كان
النشوق مقروءا عليه.
 .11إنزال اجلن الساكن بالدماغ واملقارن للحالة (حارض عىل احلالة طوال الوقت) بواسطة جلسات الكهرباء عىل الدماغ
وعمل احلجامة الالزمة والرضب بقوة عىل أعىل الظهر ونقرة القفا.
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قال :يف أي سياق وردت اآلية ..أمل تعلم أنه ال ينبغي فصل اآلية عن سياقها؟
ِ
ين َي ْأكُ ُل َ
ون
قلت :وردت يف سياق حتريم الربا ،تشبه املرابني هبذه الصورة ،قال تعاىل ﴿:ا الذ َ
ِ
ِ
الشي َط ُ ِ
ِ
الربا ال َي ُقو ُم َ
الربا
وم ا الذي َيت ََخ اب ُط ُه ا ْ
ان م َن ا َْمل ِّس َذل َك ِب َأ اهنُ ْم َقا ُلوا ِإن َاام ا ْل َب ْي ُع م ْث ُل ِّ
ون ِإ اال َكَام َي ُق ُ
ِّ
هلل َو َم ْن عَ ا َد
ف َو َأ ْم ُر ُه ِإ َىل ا اِ
الربا َف َم ْن َجا َء ُه َم ْو ِع َظ ٌة ِم ْن َر ِّب ِه َفا ْنت ََهى َف َل ُه َما َس َل َ
َو َأ َح ال ا اُ
هلل ا ْل َب ْي َع َو َح ار َم ِّ

ِ
اب الن ِاار ُه ْم ِف َيها َخالِدُ َ
ون﴾ (البقرة)275:
َف ُأو َلئ َك َأ ْص َح ُ

قال :فأنتم حرفتم هذه اآلية حتريفا شنيعا ..انشغلتم بالتشبيه عن احلقيقة ..تركتم بنوككم
وجيوبكم وحياتكم متتلئ بالربا ..ورحتم للتشبيه متلؤون عيونكم وقلوبكم وحياة الناس به.
قلت :ولكن مع ذلك فهو قرآن كريم ،وهو ﴿ ال ي ْأ ِت ِيه ا ْلب ِ
اط ُل ِم ْن َب ْ ِ
ني َيدَ ْي ِه َوال ِم ْن َخ ْل ِف ِه
َ
َ
َتن ِْز ٌيل ِمن ح ِكيم َ ِ
محيد﴾ (فصلت)42:
ْ َ
قال :فام يقول قومك يف هذه اآلية؟
قلت :هم يتشددون يف تفسريها ..ويرون من خالف ما ذهبوا إليه خمالفا للسنة وألهل
السنة وشاذا عن مجاعة املسلمني ..وهم ينقلون أقوال املفرسين يف ذلك كدليل عىل هذا اإلمجاع.
قال :فأخربين بام قالوا؟
قلت :نقلوا عن الطربي قوله( :فقال ا
جل ثناؤه للذين يأكلون الربا الذي وصفنا صفته يف
الدنيا ال يقومون يف اآلخرة من قبورهم إال كام يقوم الذي يتخبطه الشيطان من املس ،يعني بذلك:
يتخبطه فيرصعه من املس ،يعني من اجلنون ،وبمثل ما قلنا يف ذلك قال أهل التأويل(.)1
قال :صدق الطربي ..وهو مل يعدو ما ورد يف اآلية.
قلت :كيف هذا ..فأنت توافقهم إذن.
قال :لقد قال الطربي( :فيرصعه من املس) وهو مل خيالف نص اآلية بذلك.
قلت :كيف هذا؟
( )1الطربي.101/3 :
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قال :اذكر ل أوال ما قالوا ..ثم نرشح هذا.
قلت :نقلوا عن أيب إسحاق الزجاج قوله( :املعنى :الذين يأكلون الربا ال يقومون يف
اآلخرة إال كام يقوم املجنون من حالة جنونه ،يقال بفالن مس ،وهو َأ ْمل َس و َأ ْو َلق :إذا كان به
جنون) ()1

قال :صدق أبو إسحاق ..بل وقف إىل جنب أهل احلق.
قلت :ونقلوا عن املاوردي قوله( :ال يقومون يوم القيامة من قبورهم إال كام يقوم الذي
يتخبطه الشيطان من املس ،يعني الذي خينقه الشيطان يف الدنيا من املس ،يعني اجلنون) (.)2
قال :هو مل يعدو ما ذكر أصحابه.
قلت :ونقلوا عن عبد الرمحن بن اجلوزي قوله( :قال ابن قتيبة :ال يقومون أي يوم البعث
من القبور ،واملس :اجلنون ،يقال رجل ممسوس :أي جمنون) (.)3
قال :أراهم يكررون نفس الكالم ..فام احلاجة إىل كل هذه التطويالت؟
قلت :ليؤكدوا ما قالوا ..وليستدلوا عىل اإلمجاع بسبب ذلك.
قال :فليفهموا ـ أوال ـ ما يقولون قبل أن ينقلوه ..فإن كل ما قالوه صحيح ال خيتلف فيه
املسلمون مجيعا سنتهم وشيعتهم سنيهم ومعتزليهم.
قلت :ال ..املعتزلة خيتلفون اختالفا شنيعا مع أهل السنة يف هذا ،وقد جروا أنفسهم إىل
سهام أهل السنة ورميهم هلم بالبدعة.
قال :فام يقولون؟
قلت :ذهبوا إىل القول بعدم قدرة اجلن عىل التأثري يف بدن اإلنسان ورصعه له(.)4
( )1الزجاح ،معاين القرآن وإعرابه.358/1:
( )2املاوردي :النكت والعيون.348/1 :
( )3زاد املسري.286/1 :
( )4انظر مقاالت اإلسالميني.133/1 :
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قال :أهذا ما ذهبوا إليه؟
قلت :مل يكتفوا هبذا ،بل جروا إليهم نفرا من أهل السنة.
قال :ومن هؤالء املغفلون من أهل السنة الذين تركوا أنفسهم يف أيدي املعتزلة ليجروهم
إىل البدعة!؟
قلت :كثريون ..كثريون جدا.
قال :مساكني ..فاذكر ل من هم لعيل أشفع هلم.
قلت :من األقدمني :حممد بن عيل القفال الشافعي املذهب ،والبيضاوي وأبو السعود،
وكالمها من أصحاب التفاسري الذين اخترصوا كتاب الكشاف للزخمرشي املعتزل ،ومن
املحدثني الشيخ حممود شلتوت ،والشيخ طنطاوي جوهري ،والشيخ أمحد مصطفى املراغي،
والشيخ حممد الغزال.
قال :هؤالء من فحول العلامء ،فكيف يتسلط املعتزلة عىل عقوهلم!؟
قلت :اسمع ما قالوا لتدرك ذلك ..يقول القفال يف تفسريه لآلية السابقة( :إن الناس
يضيفون الرصع إىل الشيطان وإىل اجلن ،فخوطبوا عىل ما تعارفوا من هذا ،وأيض ًا من عادة الناس
الشي ِ
اط ِ
ني﴾
وس ا َ
إذا أرادوا تقبيح يشء أن يضيفوه إىل الشيطان كام يف قوله تعاىلَ ﴿:ط ْل ُع َها كَ َأ ان ُه ُرؤُ ُ
(الصافات.)1( ))65:
قال :هذا رأي ذهبوا إليه ..وهلم يف اللغة ما يدل عليه ..ولو أين أرى أن القرآن الكريم
أعظم من أن ينقل خرافة جاهلية..
قلت :فأنت مع املؤيدين إذن؟
قال :ألي يشء؟
قلت :لدخول اجلني يف اإلنيس ورصعه له.
( )1الرازي.89/7 :
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قال :وهل نص القرآن الكريم عىل ما ذكرت ..وهل قال من قال من املفرسين الذي
ذكرت أقواهلم ذلك؟
قلت :أجل ..وهو ما يستند إليه الرقاة يف جهادهم لتخليص اإلنس من استعامر اجلن.
قال :وهل ذكر القرآن الكريم الدخول ..أم ذكر املس؟
قلت :ذكر املس.
قال :فهل املس يف لغة القرآن الكريم ولغة العرب التي نزل هبا القرآن الكريم يعني
الدخول.
قلت :ال ..ولكنه قد يعنيه عىل سبيل املجاز.
قال :واألصل يف اللغة الظاهر ال املجاز ..هل ورد هذا اللفظ مرتبطا بالشيطان يف غري هذا
املوضع؟
ِ
ين ات َاق ْوا ِإ َذا
قلت :بىل ،فقد قال تعاىل عن حال املتقني إذا تعرضوا ملس الشياطنيِ ﴿:إ ان ا الذ َ
ِ
الشي َط ِ
مسهم َط ِائ ٌ ِ
ان ت ََذ ُ ِ
رص َ
ون﴾ (ألعراف)201:
ف م َن ا ْ
َا ُ ْ
كاروا َفإ َذا ُه ْم ُم ْب ُ
قال :فلم مل يقل اهلل تعاىل( :إذا مسهم طائف من الشيطان ذهبوا إىل الرقاة ليخرجوه منهم)
وهل تتصور أن هؤالء األتقياء الذين ذكرهم اهلل تعاىل يتخبطون من املس الذي أصاهبم
به الشياطني.
قلت :ال ..بل أرى أهنم أعظم شأنا من ذلك.
قال :قل ل :أنتم تدرسون خصائص األنبياء.
قلت :أجل ..فمن صفاهتم األمانة والصدق والتبيليغ والفطانة ،ومن خصائصهم..
قاطعني ،وقال :هل يمكن أن يكون النبي جمنونا؟
قلت :هذا عظيم ..كيف تقول هذا ،فهذا من املنفرات ..والنبي أذكى األذكياء وأعظم
العباقرة ،فكيف يكون جمنونا؟
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قال :رقاتكم يقولونه.
قلت :كيف ..مل أسمعهم يقولون هذا ..ولو قالوه لرماهم الناس باحلجارة.
الش ْي َط ُ
وب ِإ ْذ نَا َدى َر اب ُه َأ ِّين َم اسنِ َي ا
ان ِب ُن ْصب
قال :أمل يقل اهلل تعاىلَ ﴿:وا ْذكُ ْر عَ ْبدَ نَا َأ ُّي َ
ص ..)41:فقد ذكر أن الشيطان مسه ..واملس عند رقاتكم يعني الدخول والرصع
َوعَ َذاب﴾ ( ّ
والتخبط ..وقد فرسمتوه باجلنون.
قلت بيني وبني نفيس :هذا صحيح ..فكيف غاب عن باهلم هذا؟ ولكن كيف تفرس
عالقة املس بالتخبط الذي ورد يف القرآن الكريم؟
قال :ذلك يشء بسيط ..وسأرضب لك مثاال لتوضيحه.
قلت :هات ..فباملثال يتضح املقال.
قال :سمعتكم تتحدثون عن مرض تسمونه (احلساسية)
قلت :أجل ..فبعض الناس ال يطيقون أشياء معينة ،فتصيبهم ألجل ذلك علل قد ال
تصيب سائر الناس.
قال :مثل ماذا؟
قلت :لعل أقرب مثال لذلك القطط.
قال :ما هبا؟
قلت :فمع أهنا من الطوافني علينا والطوافات( ،)1إال أن بعض الناس تصيبهم
باحلساسية.
قال :أي أهنم يصيبهم التخبط كلام رأوا القطط.
قلت :ليست الرؤية وحدها ..هناك أشياء أخرى فقد أوردت وكاالت األنباء أن فريقا
( )1نص احلديث (:إهنا ليست بنجس إهنا من الطوافني عليكم والطوافات) رواه مالك وأمحد وابن حبان والرتمذي،
وقال :حسن صحيح.
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من الباحثني الفرنسيني نجح ىف عزل اجلني املسئول عن احلساسية التى تسببها القطط املنزلية
ألصحاهبا..
قال :أهلذه الدرجة هتتمون هبذا؟
قلت :وأكثر من ذلك ..فلبعض الناس ولع شديد بالقطط قد ال تساعدهم عليه احلساسية
التي تصيبهم جراء احتكاكهم هبا.
قال :فام الرقية التي وضعتموها هلذا؟
قلت :ال ..هذا ليس ميدان الرقاة ..ولكن الباحثني يف الواليات املتحدة يسعون أن ينجزوا
يف املستقبل مرشوعا للتكييف اجليني هيدف إىل إنتاج قطط خالية مما يثري احلساسية عند البعض
ممن يواجهون مشاكل باقرتاهبم من القطط.
وقد تدخلت الرشكات يف هذه البحوث ،حيث أن رشكة ترانسجينيك بيتس ،وهي رشكة
للتكنولوجيا احليوية تعتزم بيع هذا النوع اجلديد من القطط بأسعار تصل إىل ألف دوالر للقط.
قال :دعنا من شذوذكم ..قل ل :كيف تؤثر القطط يف احلساسية التي تصيب هؤالء ..هل
تدخل يف هؤالء املمسوسني هبا؟
قلت :ال ..ـ يا معلم ـ بل هي بام فيها من روائح تسبب هلم تلك النوبات.
قال :فهل السبب منهم أم من القطط؟
قلت :منهم ..بدليل أن القطط من الطوافني علينا والطوافات ،ومع ذلك ال يصيبنا منها
يشء.
قال :فإذا أراد املريض أن يتجنب ما تثريه القطط فيه من حساسية ماذا يفعل؟
قلت :هناك حالن :إما أن جيتنبها متاما ،وإما أن يستعمل من األدوية ما خيفف أو يزيل
تأثريها عنه.
قال :فإذا صادف وأصيب أحد بنوبة حساسية جراء رؤيته لقط هل تستقدمون الرقاة
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ليقول له( :اخرج أهيا القط)
قلت :نحن ال نفعل هذا ..بل نعطيه األدوية التي تعيد له هدوءه ..ولكن ما عالقة هذا بام
نحن فيه؟
قال :نفس املثال الذي ذكرته عن القطط ينطبق عىل املس الشيطاين.
قلت :كيف؟
قال :يف بعض الناس أمراض عضوية ،سنعرفها من األطباء يف هذا القسم ..وهذه
األمراض جتعل هلم حساسية جتاه وساوس معينة.
قلت :مثل ماذا؟
قال :كأن خيوفوا مثال خوفا شديدا ..فإن ذلك اخلوف يتسبب هلم يف حصول هذه
النوبات.
قلت :فاخلوف هو اجلني املسؤول عن هذه احلالة؟
قلت :ليس وحده ،فهناك جينات أخرى ..ولكنا نقترص عىل مثال التخويف ..فهذا الذي
يرصع ألجل اخلوف لو القاه أي خملوق وخوفه أال تصيبه نوبة الرصع؟
قلت :أجل ..فهو ال خيتلف عن احلساسية ..يظهر بظهور السبب ،وخيتفي باختفائه..
ولكن ما دور الشيطان يف هذا؟
قال :الشيطان خبري ماهر بطبيعة من يوسوس له ..فإذا علم من قرينه هذا ..راح يوسوس
الش ْي َط ُ
له باملخاوف إىل أن يتخبطه من املس ،كام قال تعاىلِ ﴿:إن َاام َذلِكُ ُم ا
ف َأ ْولِ َيا َء ُه َفال
ان ُخي َِّو ُ
وهم و َخا ُف ِ
ون ِإ ْن كُ ْن ُت ْم ُمؤْ ِمنِنيَ ﴾ (آل عمران)175:
َختَا ُف ُ ْ َ
قلت :فأنت تفرس املس بالتخويف.
قال :التخويف بعض املس ..فمن الناس من ال خياف ..ولكن يغضب ،فيأتيه الشيطان..
وينفخ فيه من الوساوس ما يملؤه غضبا ..أمل تقرأ قوله ( :إنام الغضب من الشيطان ،والشيطان
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خلق من النار ،وإنام تطفأ النار باملاء ،فإذا غضب أحدكم فليتوضأ)()1

قلت :بىل ..وهلذا سن لنا النبي  أن نستعيذ باهلل من الشيطان الرجيم يف هذه احلال ،ففي
احلديث أن رسول اهلل  رأى رجلني يستبان ،وأحدمها قد امحر وجهه وانتفخت أوداجه فقال
هلل ِم ْن الشيطان الرجيم
هلل ( :إين ألعلم كلمة لو قاهلا لذهب عَ نْه ما جيد ،لو قال أعوذ با ا
َر ُسول ا اِ
هلل ِم ْن الشيطان الرجيم(.)2
ذهب عَ نْه ما جيد) ،فقالوا له إن النبي  قال :تعوذ با ا
قال :فالشيطان يوسوس لكل الناس ،كام أن القطط ختالط مجيع الناس ،ولكن بعض
الناس هلم استعدادات معينة كاحلساسية والرصع ،فيصيبهام ما يصيب.
قلت :فأنت تقر أن للشيطان دورا.
قال :صحيح ..وما كان ل أن أخالف القرآن الكريم ..ولكن :أجبني إن حصلت
الوساوس من اإلنسان بأن كان هو املتسبب يف التخويف أو الغضب ،فلامذا ننسب الرصع حينها
للشيطان؟
قلت :ولكن القرآن الكريم ذكر الشيطان.
قال :ولكن القرآن الكريم مل يقرص الشيطان عىل إبليس ،بل قالَ ﴿:و َ
كَذلِ َك َج َع ْلنَا لِكُ ِّل
اجلن ي ِ
اطنيَ ْ ِ
ن َِبي عَ دُ و ًا َشي ِ
األن ِ
ف ا ْل َق ْو ِل غُ ُرور ًا ﴾
وحي َب ْع ُض ُه ْم ِإ َىل َب ْعض زُ ْخ ُر َ
ْس َو ِْ ِّ ُ
ّ َ
ٍّ
(األنعام ،)112:وأمرنا باالستعاذة منهم مجيعا ،فقالُ ﴿:ق ْل َأعُ و ُذ ِب َر ِّب الن ِ
ااس﴾ (الناس)1:إىل
قوله تعاىلِ ﴿:م َن ِْ
اجلن ِاة َوالن ِ
ااس﴾ (الناس)6:
قلت :فام العالج يف رأيك؟
قال :عالجان :أحدمها ألهل اهلل يملؤون قلب اخلائف طمأنينة ،وغضبه سكينة ،واآلخر
لألطباء يستأصلون مكامن الداء ..هو نفس عالجكم لوساوس القطط ..ألستم تعزلوهنا ،أو
( )1أمحد وأبو داود عن عطية السعدي.
( )2البخاري ومسلم.
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حتاولون استنساخ السليم منها ،أو تعاجلون العليل باملراهم ،ال بأمر القطط باخلروج.
***
قلت :ولكن األمر خموف.
قال :ملاذا؟
قلت :أخشى أن أخرج عن إمجاع املفرسين ،فهم يتفقون عىل أن املس يرتبط بالتخبط.
قال :هذا صحيح ،وقد رشحنا ذلك.
قلت :والتخبط يكون عن دخول ..ال عن جمرد وسواس ..وهم يتشددون يف املخالف
هلذا ويرمونه بالبدعة ،فقد قال القرطبي( :ويف هذه اآلية دليل عىل فساد إنكار من أنكر الرصع من
جهة اجلن ،وزعم أنه من فعل الطبائع ،وأن الشيطان ال يسلك يف اإلنسان ،وال يكون منه مس)()1

ويقول بن جزي الكلبي( :أمجع املفرسون أن املعنى ال يقومون من قبورهم يف البعث إال
كاملجنون ،ويتخبطه يتفعله من قولك :خبط خيبط ،واملس :اجلنون)()2

ويقول حممد الطاهر بن عاشور( :والذي يتخبطه الشيطان هو املجنون الذي أصابه
الرصع ،فيضطرب به اضطرابات ،ويسقط عىل األرض إذا أراد القيام ..وإنام احتيج إىل زيادة قوله
من املس ليظهر املراد من ختبط الشيطان ،فال ُيظن أنه ختبط جمازي بمعنى الوسوسة)()3

قال :فهل ترتك ما فهمت إىل ما قالوا ملجرد خوفك أن خترج عن قومك؟
قلت :صعب جدا أن خيالف املرء قومه.
قال :فمن قومك من ذهبوا إىل ما فهمت واقتنعت ..واسمع هلذا املتخصص يف آراء
الرجال خيربك وخيرب هؤالء املرىض املساكني الذين حرف هلم كالم رهبم بكالم الرجال.

( )1القرطبي ،355/3:وانظر نفس القول يف تفسري الشوكاين.295/1:
( )2ابن جزي الكلبي ،التسهيل لعلوم التنزيل.94/1 :
( )3التحرير والتنوير.82/3 :
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دخل رجل القاعة ،وبمجرد دخوله بادره املرىض يقولون :نخشى أن نخالف اإلمجاع.
قال هلم بنربة الواثق :ومن قال باإلمجاع حتى ختالفوه؟
قالوا :أقوامنا.
قال :أليس القفال ،والبيضاوي وأبو السعود ،وحممود شلتوت ،وطنطاوي جوهري
وأمحد مصطفى املراغي ،وحممد الغزال من أقوامكم؟
قالوا :بىل ..بل هم من خيارنا ..وبنو خيارنا.
قال :فهم ،وغريهم كثري يقولون هبذا.
فهذا حممود شلتوت يقول( :ليس للجن مع اإلنسان يشء وراء الدعوة والوعد
والوسوسة واإلغراء والتزيني)( ..)1وهو ينفي أن تكون للجن مقدرة عىل أن يلبس جسم
اإلنسان ،فينطق عىل لسانه ،ويتحرك اإلنسان بحركته وقال( :هذا من أوهام الناس ،ومصدره
خارج عن املصادر الرشعية ،ذات القطع واليقني)
وهذا حممد الغزال ،فقد ذهب إىل أن عداوة الشيطان للنسان ال تعدو سوى الوسواس
واخلداع واالستغفال ،وأنكر تلبس اجلن باإلنسان ،واعترب هذا االعتقاد من األوهام واخلرافات
التي شاعت بني الناس(.)2
وغريهم كثري..
قال أحد املرىض :ولكن أمحد بن حنبل ونعله.
قال :ما تقصد؟
قال املريض :لقد جاء يف طبقات احلنابلة ..وآكام املرجان يف أحكام اجلان ..ولقط املرجان
يف أحكام اجلان ..و ....اجلان
( )1الفتاوى ،دار الرشوق ،الطبعة العارشة 1400هـ1980-م ،ص .24
( )2انظر كتابه :السنة النبوية بني أهل الفقه واحلديث ،دار الرشوق -القاهرة ،بريوت -الطبعة الرابعة 1989م ص.93
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قال العامل :ووساوس الشيطان يف أحكام اجلان ..قل قولك وال تبالغ يف التوثيق.
قال املريض :هم يقولون لنا هذا.
قال :ليمألوا قلوبكم رعبا.
قال املريض :لقد رووا أن أمحد بن حنبل كان جيلس يف مسجده ،فأنفذ إليه اخلليفة العبايس
املتوكل صاحب ًا له يعلمه أن جارية هبا رصع ،وسأله أن يدعو اهلل هلا بالعافية ،فأخرج له أمحد نعيل
خشب برشاك من خوص للوضوء فدفعه إىل صاحب له ،وقال له :امض إىل دار أمري املؤمنني
وجتلس عند رأس اجلارية وتقول له ،يعني اجلن :قال لك أمحد :أيام أحب إليك خترج من هذه
اجلارية ،أو تصفع هبذه النعل سبعني.
فمىض إليه ،وقال له مثل ما قال أمحد ،فقال له املارد عىل لسان اجلارية :السمع والطاعة،
لو أمرنا أمحد أن ال نقيم بالعراق ما أقمنا به ،إنه أطاع اهلل ،ومن أطاع اهلل أطاعه كل يشء ،وخرج
من اجلارية وهدأت ورزقت أوالد ًا ،فلام مات أمحد عاودها املارد ،فأنفذ املتوكل إىل صاحبه أيب
بكر املروذي وعرفه احلال ،فأخذ املروذي النعل ومىض إىل اجلارية ،فكلمه العفريت عىل لساهنا:
ال أخرج من هذه اجلارية وال أطيعك وال أقبل منك ،أمحد بن حنبل أطاع اهلل ،فأمرنا بطاعته.
ضحك العامل وقال :ال شك أن هذه الرواية من اختالق املتعصبني للمام أمحد ،فقد كان
أورع من ذلك.
قال املريض :كيف هذا ..وقد رويت يف تلك املصادر.
قال العامل :اإلسناد املظلم يبقى مظلام ،ولو طبعوه يف نسخة واحدة مع القرآن الكريم.
قال املريض :وكيف ترد هذا؟
قال :أما األول ،فام فائدة النعل؟ ..أمل يكن يف إمكانه أن يدعو اهلل هلا يف مكانه؟
والثاين :هل كان أبو بكر املروذي من الغباء بحيث حيمل نعل ابن حنبل ..فهل كانت النعل
هي الشافية!؟
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ثم إن هؤالء ينكرون التربك بآثار الصاحلني ،فكيف يتربكون بنعل ابن حنبل!؟
ثم أمل يكن يف الدنيا مجيعا من الصاحلني إال احلنابلة ،بحيث مل جيد املتوكل إال أبا بكر
املروذي الذي هو تلميذ ابن حنبل؟
ومع ذلك ..فإين أرى أن للقصة أصال صحيحا.
قال املريض :كيف هذا ،وقد فندهتا هبذه الوجوه؟
قال :لقد فطن ابن حنبل إىل أن اجلارية ربام كانت تتالعب بذلك الترصف ..فلذلك اكتفى
بإخافتها لرتتدع..
ثم بعد هذا :من روى هذه القصة :هل مالك يف املوطأ ،أم البخاري يف الصحيح؟
قال املريض :ال هذا وال ذاك ،فهذه الرواية ليست حديثا.
قال :فهل ادعى أمحد يف يوم من األيام أنه رسول مرشع؟
قال املريض :ال … كان أروع من ذلك.
قال :فهل تدعون له العصمة؟
قال املريض :نحن ال نقول بعصمة األئمة.
قال :فهل كان أمحد أو من عارصه راقيا جيلس الناس إليه كام جيلسون إىل رقاتكم؟
قال املريض :ما يف مسنده ،وما رواه عنه تالميذه ال يدل عىل هذا.
قال :فلامذا تزجون هبذا اإلمام يف هذه املتاهات؟
تركنا الرجل يتحدث مع املرىض ،وهم يذكرون له ما قيل ،فريد أو يصحح أو يدافع ..قال
ل املعلم :دعنا من الرجال ..ولنذهب إىل سيد الرجال.
قلت :تقصد سيد األولني واآلخرين حممدا .
قال :أجل.
قلت :أنخرج اآلن من املستشفى لنزور املدينة املنورة.
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قال :رسول اهلل  أعظم شأنا من أن ينحرص يف املدينة املنورة.
قلت :فأين نذهب إذن؟
قال :إىل سنته ..أمل يأمر اهلل بالرد إىل رسول اهلل عند التنازع؟
قلت :بىل.
قال :فلنرتك آراء الرجال ،ولنذهب إىل السنة.
السنة املطهرة:
قال املعلم :أقرأت األصول الكربى للسنة؟
قلت :وكيف ال أقرؤها ،وفيها أحاديث رسول اهلل  ..ولكني ال أكتمك بأين اكتفيت
منها باملصادر الصحيحة أو السنن ،أما املعاجم وغريها ،فقد اكتفيت منها بام كتب النقلة عنهم.
قال :ففي تلك املصادر توجد أبواب خاصة بالرقى.
قلت :أجل ..توجد أبواب خاصة بالطب والرقى ..وهي ختتلف يف تصنيفها باختالف
املصنفني.
قال :فهل جتد الرقية من العني؟
قلت :أجل ..العلامء ينقلون التفاصيل املرتبطة بذلك ،فالنبي  حتدث عن العني وبني
خطرها ،وعلمنا كيف نستعيذ منها.
قال :وقد أثبت املحدثون ذلك يف تلك األبواب؟
قلت :أجل.
قال :فهل فيها حديث واحد فيه الرقية من اجلن ،وكيفيتها؟
قلت :ال أذكر أين قرأت حديثا يف هذا املعنى.
قال :بل مل تقرأ ..فال يوجد نص فيام يامرسه قومك من أنواع الشعوذة ..ومل يرد نص
صحيح واحد خيرب بام يدعيه الرقاة من استعامر اجلني للنيس.
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قلت :ولكن العني ختتلف عن املس؟
قال :ما الفرق بني أذى العني ،وأذى اجلن؟ أليس كالمها أذى؟..
قلت :أجل ..هذا صحيح ،بل إن قومي يزعمون أن العني بسبب اجلن ..واملس عىل كل
حال أخطر من العني.
قال :وأزيدك شيئا آخر ..أمل تسمع حديث املرأة التي ترصع؟
هلل
قلت :أجل ..لقد روي أن امرأة أتت النبي  فقالت :إين أرصع وإين أتكشف فادع ا ا
هلل تعاىل أن يعافيك) ،فقالت:
تعاىل ل .قال( :إن شئت صربت ولك اجلنة ،وإن شئت دعوت ا ا
هلل أن ال أتكشف ،فدعا هلا(.)1
أصرب ،فقالت :إين أتكشف فادع ا ا
قال :يف هذا احلديث دليل عىل أن الرصع مرض من األمراض التي جيازى الصابر عليها..
وليس مرضا شيطانيا كام يزعمون.
قلت :إهنم يستدلون به عىل عكس ذلك ،فقد ذكر ابن حجر العسقالين عدة طرق هلذا
احلديث ثم قال( :وقد يؤخذ من الطرق التي أوردهتا أن الذي كان بأم زفر كان من رصع اجلن ال
من رصع اخللط)( ،)2وذكر ابن عبد الرب يف االستيعاب وابن األثري يف أسد الغابة يف ترمجة أم زفر
أهنا هي التي كان هبا مس من اجلن( ،)3وقال ابن القيم( :وجيوز أن رصع هذه املرأة السوداء من
جهة األرواح اخلبيثة)()4

قال :ال ..هذا حتريف خطري للحديث ..فأين ذكر الشياطني هنا ،لقد طلبت املرأة الدعاء،
ومل تطلب الرقية ،وقد كان التفريق بينهام مشهورا ال شك يف ذلك بدليل ما سنعرفه من نصوص،
فقد ذكرت فيها الرقية بكوهنا مرخص فيها بخالف الدعاء الذي هو عبادة من العبادات.
( )1البخاري.
( )2فتح الباري.115/10 :
( )3انظر ابن عبد الرب :االستيعاب يف معرفة األصحاب.333/6 :
( )4زاد املعاد.181/3:
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ثم إن الرسول  أرشدها إىل الصرب ،وال نرى أن رسول اهلل  يرتكها للشيطان يسيمها
سوء العذاب.
***
بينام نحن كذلك إذ دخل رجل مهيب ،فقلت للمعلم :من هذا الشيخ املمتلئ هيبة
ووقارا؟
قال :هذا عامل من علامء احلديث..
قلت :فلم جاء هنا؟
قال :ليجيب عن الشبهات التي امتألت هبا نفوس هؤالء املرىض.
سأل بعض احلارضين هذا العامل ،فقال :ولكنهم يروون يف هذا أحاديث ،وقد عرفناك
معظام هلا.
قال املحدث :وما يروون؟ إين أحتدى أي واحد منهم حمدثا كان أو فقيها أن يأتيني بحديث
واحد يربهن عىل ما يأتونه من الدجل.
ارتعد القلم يف يدي ،وأنا أسمع حتديه ،فتوقفت عن الكتابة ،فقال ل( :ما بالك؟ ،أمل نتفق
عىل كتابة كل ما يقال؟
قلت :ولكن التحدي صعب.
قال :ولكنا ال نتحدى لنظهر عجز غرينا ،وإنام نتحدى لطلب احلق ونرصة احلق ،وقد قال
ائيل ِإ اال َما َح ار َم ِإ ْرس ُ
ال لِ َبنِي ِإ ْرس َ
تعاىل متحديا بني إرسئيل ﴿:كُ ُّل ال اط َعا ِم َ
كَان ِح ًّ
ائيل عَ َىل َن ْف ِس ِه ِم ْن
وها ِإ ْن كُ ْن ُتم ص ِ
اد ِقنيَ ﴾ (آل عمران)93:
َق ْب ِل َأ ْن ُتنَزا َل الت ْاو َرا ُة ُق ْل َف ْأ ُتوا ِبالت ْاو َر ِاة َفا ْت ُل َ
ْ َ
قال أحد احلارضين :ال ..يا شيخ ،فقد رووا يف الباب أحاديث.
قال املحدث :فام رووا؟
احلديث األول:
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قال :ما رواه البخاري ومسلم وأبو داود عن صفية بنت حيي زوج النبي  قالت :كان
النبي  معتكف ًا ،فأتيته أزوره ليالً ،فحدثته ،ثم قمت ألنقلب ،فقام ليقلبني ،وكان مسكنها يف
دار أسامة بن زيد ،فمر رجالن من األنصار ،فلام رأيا النبي  أرسعا ،فقال النبي ( :عىل
رسلكام ،إهنا صفية بنت حيي) ،فقاال( :سبحان اهلل يا رسول اهلل!) فقال ( :إن الشيطان جيري
من اإلنسان جمرى الدم ،وإين خشيت أن يقذف يف قلوبكام رش ًا ،أو شيئ ًا)
فقد استدل هبذا احلديث عىل قدرة اجلن سلوك بدن اإلنسان مجاعة من العلامء منهم
القرطبي يف تفسريه( ،)1وابن تيمية يف فتاواه(،)2وابن حجر اهليثمي ور اد به عىل املعتزلة منكري
ذلك( ،)3والبقاعي يف تفسريه( ،)4وابن حجر العسقالين يف بذل املاعون( ،)5والعالمة موفق الدين
بن عبد اللطيف البغدادي( ،)6والقاسمي يف تفسريه( )7و....
قال املحدث :هذا حديث صحيح ال شك فيه ..وال عالقة له هبذا.
قال :كيف؟ ..وكل هؤالء استدلوا به.
قال املحدث :أليس معك عقلك ..وهو ال خيتلف عن عقول الذين استدلوا به؟
قال :بىل..
قال املحدث :لقد ذكر النبي  أن الشيطان جيري من اإلنسان جمرى الدم ..فهل اإلنسان
إنسان خمصوص ،أم كل الناس؟

( )1انظر تفسري القرطبي .50/2
( )2انظر جمموع الفتاوى 277/24
( )3انظر الفتاوى احلديثية.72 :
( )4نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور.531/1:
( )5بذل املاعون يف فضل الطاعون.83 :
( )6الطب من الكتاب والسنة.231 :
( )7حماسن التأويل .360/3
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قال :بل كل الناس.
قال املحدث :وهل ذلك خاص بوقت من األوقات؟
قال :نص احلديث يدل عىل عدم اخلصوص ..أي أنه جيري دائام.
قال املحدث :وهل جيوز التخصيص بدون خمصص؟
قال :ال..
قال املحدث :فلم خيصصون املرصوع بدخول الشيطان إليه وحده من دون سائر الناس.
قال :فام تقول يف هذا احلديث؟
قال املحدث :هذا احلديث يذكر قرب الشيطان من اإلنسان ورسعة تأثريه فيه بدليل قوله:
(وإين خشيت أن يقذف يف قلوبكام رش ًا ،أو شيئ ًا)
قال :فأنت تؤول احلديث إذن ،أو تنفيه ،أو تقول بام قال من استدل بقول الشاعر:
وقد كنت أجري يف حشاهن مرة كجري معني املاء يف قصب اآلس
قال املحدث :أنا ال أقول بكل هذا ..بل إن ل نزعة ظاهرية مع النصوص ،ولكني أرفض
أن حيمل القائل غري ما أراده ،فكيف إذا كان القائل هو املعصوم  ..ثم ملاذا مل هيرع  هلؤالء
الذي خيش عليهم من الشيطان يرقيهم ..بل اكتفى بام يبعد الوساوس عنهم!؟
احلديث الثاين:
قال آخر :فقد روى ابن ماجه وابن أيب عاصم وغريمها عن عثامن بن أيب العاص قال :ملا
استعملني رسول اهلل  عىل الطائف جعل يعرض ل يشء يف صاليت حتى ما أدري ما أصيل،
فلام رأيت ذلك رحلت إىل رسول اهلل  ،فقال :ابن العاص؟ قلت نعم يا رسول اهلل ،قال :ما
جاء بك؟ قلت :يا رسول اهلل عرض ل يشء يف صاليت حتى ما أدري ما أصيل ،قال :ذاك
الشيطان ،أدنه ،قال :فدنوت منه ،فجلست عىل صدور قدمي ،قال :فرضب صدري بيده وتفل
يف فمي ،وقال :اخرج عدو اهلل ،ففعل ذلك ثالث مرات ،ثم قال :احلق بعملك ،فقال عثامن:
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فلعمري ما أحسبه خالطني.
فاحلديث صحيح اإلسناد ،فرجاله ثقات وإسناده صحيح ،كام قال البوصريي(،)1
وصححه احلاكم يف املستدرك ،وحممد نارص الدين األلباين( ،)2وداللة احلديث عىل تلبس اجلن
باإلنسان ظاهرة ،فقوله( :اخرج عدو اهلل) تدل عىل وجود الشيطان داخل بدن اإلنسان ،فلذا
أ َم َره  باخلروج منه.
قال املحدث :مع أن احلديث فيه مقال من جهة السند.
قال :ال ..ليس فيه أي مقال.
قال املحدث :انفراد ابن ماجة به جيعل فيه ألف مقال ..ثم إن صحة السند وحدها ال
تكفي ..فقد يكون احلديث معلوال ..وما فيه من العلل هو الذي رصف كبار املحدثني ممن التزموا
الصحة أو احلسن عن قبوله.
قال! ..:؟
قاطعه ،وقال :ال ..لن أناقشك يف هذا الباب ،ولكني أسألك :لقد مات رسول اهلل  كام
قال تعاىلِ ﴿:إن َاك َم ِّي ٌت َو ِإ اهنُ ْم َم ِّي ُت َ
ون﴾ (الزمر ..)30:وال يزال يعرتينا ما اعرتى هذا الرجل من
الوساوس يف الصالة ..فلمن نلجأ؟ وهل ترضون أن يتفل هؤالء الرقاة يف أفواهكم ليبعدوا
عنكم وساوس الشياطني؟ ..ومن من الرقاة يفعل هذا مع أنه هو الوارد عن رسول اهلل  عىل
حسب ما تذكرون؟ ..وهل انتفت الوساوس عن هذا الرجل هبذا ،وصار من اخلاشعني..
وبذلك يصري اخلشوع شيئا سهال ،لن نحتاج فيه إىل أي جماهدة ،بل يكفي أن يبصق يف أفواهنا
الصاحلون والرقاة لنصري ربانيني خاشعني ..وبذلك نضمن الفردوس األعىل من غري أ ي
جماهدة.
( )1مصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجة.36/4:
( )2انظر سلسة األحاديث الصحيحة.273/2:
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قال :فام تقول؟
قال املحدث :لقد أخرب القرآن الكريم بأن املحل الذي يوسوس فيه الشيطان هو صدور
الناس ،كام قال تعاىل عنه ﴿:ا ال ِذي ُي َو ْس ِو ُس ِيف ُصدُ ِ
ور الن ِ
ااس﴾ (الناس ،)5:وكام ورد يف احلديث:
هلل خنس ،وإن نيس التقم قلبه ،فذلك
(إن الشيطان واضع خطمه عىل قلب ابن آدم ،فإن ذكر ا ّ
الوسواس اخلناس)()1

فلذلك ـ إن صح احلديث ـ فقد زجر رسول اهلل  الشيطان عن صدره ليكف عن
وسوسته ..ولكن ذلك مرتبط بحالة معينة ،ويف وقت معني ..ألن الشيطان ال ييأس من ابن آدم..
وإال فأجبني :هل صار عثامن بن أيب العاص معصوما بام فعل معه رسول اهلل ؟
قال :مل يكن معصوما ..بل إنه وفد عىل رسول اهلل  يف وفد ثقيف.
قال املحدث :فقد أجبتني ..لقد كان ـ كام يقول املؤرخون ـ حدثا ،وأسلم عام أسلمت
ثقيف ،أي يف آخر حياة رسول اهلل  ..أي أنه ـ بموقفه هذا وجلوئه إىل رسول اهلل  ألجل هذا
ـ مل يكن يعلم بام حض عليه الرشع يف هذا الباب من االكتفاء باالستعاذة وذكر اهلل ،كام قال تعاىل﴿:
ِ
الشي َط ِ
ِإ ان ا ال ِذين ات َاقوا ِإ َذا مسهم َط ِائ ٌ ِ
ان ت ََذ ُ ِ
رص َ
ون﴾ (ألعراف..)201:
ف م َن ا ْ
َ ْ
َا ُ ْ
كاروا َفإ َذا ُه ْم ُم ْب ُ
وإال ،فكيف مل يصدر هذا من الصحابة الكبار ..بل والصغار !؟
قال :فام تقول يف رضب رسول اهلل  يده عىل صدره ..أليس ذلك من السنة؟
قال املحدث :ال ..لقد نبع املاء من بني أصابعه  ،فهل كان ذلك من السنة.
قال :تلك معجزة له .
قال املحدث :فقد وضع رسول اهلل  يده عىل اجلذع ملا حن فسكن ،وأمسك بلسان
بعض املنافقني ،ودعا له فأصبح مؤمنا ،كام يف حديث حرملة بن زيد األنصاري حني جلس بني
يديه ،وقال :يا رسول اهلل ،اإليامن هاهنا ،وأشار بيده إىل لسانه ،والنفاق هاهنا ،ووضع يده عىل
( )1أخرجه املوصيل.
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صدره ،وال نذكر اهلل إال قليالً ،فسكت رسول اهلل  ،وردد ذلك حرملة ،فأخذ رسول اهلل 
لسان حرملة ،وقال( :اللهم اجعل له لسان ًا صادق ًا وقلب ًا شاكر ًا وارزقه حبي وحب من أحبني،
وصري أمره إىل خري) ،فقال له حرملة :يا رسول اهلل ،إن ل إخوان ًا منافقني ،وكنت رأس ًا فيهم ،أفال
أدلك عليهم ،فقال رسول اهلل( :من جاءنا كام جئتنا استغفرنا له كام استغفرنا لك ،ومن أرص عىل
ذلك فاهلل أوىل به ،وال خترف عىل أحد سرت)()1

احلديث الثالث:
قال آخر :فقد روى أمحد وأبو داود والنسائي والطرباين واحلاكم أن رسول اهلل  كان
يقول( :اللهم إين أعوذ بك من الرتدي واهلدم ،والغرق واحلريق ،وأعوذ بك أن يتخبطني
الشيطان عند املوت ،وأعوذ بك أن أموت يف سبيلك مدبر ًا وأعوذ بك أن أموت لديغ ًا)
واحلديث صحيح اإلسناد ،صححه احلاكم ووافقه الذهبي( ،)2واأللباين( )3وقال الشيخ
عبد القادر األرناؤوط :وإسناده حسن()4

قال املحدث :فام موضع االستدالل يف هذا احلديث؟
قال :قوله ( :أن يتخبطني الشيطان عند املوت) ،ففيه داللة واضحة عىل املس
احلقيقي ..وقد استدل هبذا احلديث عىل إثبات رصع الشيطان للنسان غري واحد من أهل
العلم(.)5
قال املحدث :فهل كان  خياف أن يصيبه الرصع عند املوت ،فلهذا استعاذ باهلل من

( )1ابن منده وأبو نعيم.
( )2املستدرك .713/1
( )3صحيح اجلامع الصغري وزياداته.275/1 :
( )4هامش جامع األصول .361/4
( )5انظر تفسري القرطبي  ،355/3فتح القدير للشوكاين  ،295/1برهان الرشع ص  ،129وحيد الدين بال :وقاية
اإلنسان من اجلن والشيطان ،دار البشري -القاهرة -ص .61
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ذلك؟
قال :معاذ اهلل ..فرسول اهلل  أعظم شأنا من أن يتسلط عليه الشيطان.
قال املحدث :فام وجه استدالهلم باحلديث؟
قال :هم يستدلون بقوله( :يتخبط)
قال املحدث :ولكن رسول اهلل  قال( :يتخبطني) ،ومل يقل( :يتخبط) ،فلم حيرفون
الكلم عن مواضعه؟
قال :لقد ذكر رسول اهلل  ذلك لنذكره نحن ..ومنه استغفاره  مع عصمته ،ومع أن
اهلل غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.
قال املحدث :فلم خص رسول اهلل  املوت باالستعاذة من ختبطه ..وهل خياف اإلنسان
عىل صحته وهو مقبل عىل املوت؟
قال :فام تقول أنت؟
قال املحدث :التخبط الذي يريده  يف هذا احلديث هو الوساوس التي يلقيها يف قلب
اإلنسان..
قاطعه ،وقال :فلامذا مل يستعذ من الوساوس مطلقا ..ومل خص ذلك باملوت؟
قال املحدث :ألن الشيطان يدخر أعظم وساوسه للحظة املوت ،وهلذا كان  يسأل اهلل
حسن اخلامتة..
هلل
هلل  كان يقول عند النوم( :باسم اهللّ ،أعوذ بكلامت ا ّ
وقد ورد يف احلديث أن رسول ا ّ
التامة من غضبه وعقابه ومن رش عباده ومن مهزات الشياطني وأن حيرضون)()1

قال!..:؟
قال املحدث :وأزيدك شيئا آخر :إن هذا احلديث الذي ذكرت تصحيحه يفرس معنى
( )1أبو داود والرتمذي والنسائي وقال الرتمذي :حسن غريب.
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التخبط يف اآلية من غري أن نضطر لتأويلها.
قال :كيف؟
قال املحدث :التخبط ال يعني فقط ما نراه من املرصوع من حركات ..بل قد يكون
اإلنسان هادئا سليم اجلسم ..ومع ذلك فإنه يتخبط من داخله بالوساوس ..وهذا احلديث يشري
إىل هذا املعنى.
قال :كيف؟
قال املحدث :لقد ذكر  التخبط وربطه باملوت ،وال نرى يف العادة املحترض ـ سواء كان
صاحلا أو غري صالح ـ إال هادئا ساكنا لضعفه الشديد عن أي حركة ..فالتخبط يف ذلك احلني
ليس ختبط احلركات ،وإنام ختبط الوساوس.
احلديث الرابع:
قال آخر :فقد روى أمحد والرتمذي وأبو داود والنسائي أن رسول اهلل  كان إذا قام من
كرب ،ثم قال( :سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك ،وتعاىل جدك ،وال إله غريك) ،ثم
الليل ا
يقول :اهلل أكرب كبري ًا ثم يقول( :أعوذ باهلل السميع العليم من الشيطان الرجيم ،من مهزه ،ونفخه
ونفثه)
قال املحدث :فام حمل الشاهد من احلديث؟
قال :استعاذته  من مهز الشيطان ،فقد قال أهل اللغة :نفثه :الشعر ،ونفخهِ :
الكرب،
ومهزه :املوتة ،قال ابن األثري :واملوتة :اجلنون ،ألن املجنون ينخسه الشيطان ،واهلمز والنخس
أخوان( ،)1وقال ابن كثري( :فهمزه املوتة ،وهو اخلنق الذي هو الرصع)()2

والضغ ُ
والرض ُب،
قال املحدث :إن أصل اهلمز يف اللغة هو الغ َْمزُ  ،ا
ْط ،والن ْاخ ُس ،والدا ْف ُع ،ا ْ
( )1النهاية يف غريب احلديث واألثر  ،273/5جامع األصول .186/4
( )2البداية والنهاية.61/1 :
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وهذه مجيعا فرست يف النصوص بالوساوس ،وال حرج عليها بعد ذلك إذا فعلت ما فعلت يف
صاحبها املستعد لتقبلها.
ثم هل تتصورون أن رسول اهلل  ـ وهو يقوم الليل خاشعا منيبا ـ يلتفت إىل ما تلتفتون
إليه من املخاوف؟
احلديث اخلامس:
قال اخلامس :لقد روى أمحد والطرباين وابن عبد الرب وغريهم عن يعىل بن مرة قال( :لقد
رأيت من رسول اهلل  ثالث ًا ما رآها أحد قبيل وال يراها أحد بعدي ،لقد خرجت معه يف سفر
حتى إذا كنا ببعض الطريق مررنا بامرأة جالسة معها صبي هلا ،فقالت يا رسول اهلل هذا صبي
أصابه بالء وأصابنا منه بالء ،يؤخذ يف اليوم ما أدري كم مرة ،قال :ناولينه ،فرفعته إليه ،فجعلته
الرحل ثم فغر فاه فنفث فيه ثالث ًا ،وقال :بسم اهلل ،أنا عبد اهلل ،اخسأ عدو اهلل،
بينه وبني واسطة ا
ثم ناوهلا إياه ،فقال :ألقينا يف الرجعة يف هذا املكان فأخربينا ما فعل ،قال :فذهبنا ،ورجعنا،
فوجدناها يف ذلك املكان معها شياه ثالث ،فقال  :ما فعل صبيك؟ فقالت :والذي بعثك
ور اد البقية)
باحلق ما حسسنا منه شيئ ًا حتى الساعة ،فاجرتر هذه الغنم ،قال :انزل فخذ منها واحدة ُ
واحلديث صحيح اإلسناد ،وقد ذكر احلافظ ابن كثري عدة طرق هلذا احلديث ،ثم قال:
(فهذه طرق جيدة متعددة ،تفيد غلبة الظن أو القطع عند املتبحرين أن يعىل بن مرة حدّ ث هبذه
القصة يف اجلملة)()1

قال املحدث :فام وجه االستدالل باحلديث؟
قال :هذا احلديث هو احلجة الكربى يف هذا الباب ،بل هو حديث هذا الباب ،ووجه
الداللة يف احلديث واضحة ،فقول الراوي( :ثم فغر فاه ،فنفث فيه ثالث ًا) ،ثم قوله ( :بسم اهلل،
املس الشيطاين الذي سبب له بالء
أنا عبد اهلل ،اخسأ عدو اهلل) دليل عىل أن الصبي كان يعاين ّ
( )1البداية والنهاية.140-139/6 :
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وغ ًام.
قال املحدث :سنبدأ مناقشة احلديث من مبدئه ..لقد ذكر يعىل بن مرة ثالثة أمور اختص
برؤيتها ..أتستطيع ذكرها ل؟
قال :لقد وردت يف احلديث ..أما األوىل ،فهي ما ذكره ،وأما الثانية ،فقال :وخرجت ذات
يوم إىل اجلنان ،حتى إذا أبرز قال( :انظر وحيك هل ترى شيئا يواريني؟) قلت( :ما أرى إال شجرة،
ما أراها تواريك) ،قال( :فام قرهبا؟) قلت( :شجرة مثلها أو قريب منها) قال( :اذهب إليهام ،فقل
أن رسول اهلل  يأمركام أن جتتمعا بإذن اهلل) ،قال :فاجتمعتا ،فربز حلاجته ،ثم رجع ،قال :اذهب
إليهام فقل :إن رسول اهلل  يأمركام أن ترجع كل واحدة منكام إىل مكاهنا ،فرجعت.
قال املحدث :وما الثالثة؟
قال :ما ذكره بقوله :وكنت معه جالسا ذات يوم ،إذ جاء مجل خيبب حتى رضب بجرانه
بني يديه ،ثم ذرفت عيناه ،فقال( :وحيك انظر ملن هذا اجلمل ،إن له لشأنا) ،فخرجت ألتمس
صاحبه ،فوجدته لرجل من األنصار ،فدعوته إليه ،فقال( :ما شأن مجلك هذا؟) قال( :وما
شأنه؟) قال( :ال أدري واهلل ما شأنه ،عملنا عليه ونضحنا عليه حتى عجز عن السقاية فأمترنا
البارحة أن ننحره ونقسم حلمه) قال( :ال تفعل ،هبه ل ،أو بعنيه) قال( :بل هو لك يا رسول اهلل)
قال :فوسمه بميسم الصدقة ،ثم بعث به.
ويف رواية أنه قال لصاحب البعري( :البعري يشكوك زعم أنك سناته حتى كرب تريد أن
تنحره) قال( :صدقت والذي بعثك باحلق قد أردت ذلك والذي بعثك باحلق ال أفعل)
ويف رواية( :ثم رسنا ونزلنا منزال فنام النبي  فجاءت شجرة تشق األرض حتى غشيته،
ثم رجعت إىل مكاهنا ،فلام استيقظ ذكرت له ،فقال( :هي شجرة استأذنت رهبا عز وجل أن تسلم
عىل رسول اهلل  فأذن هلا)
قال املحدث :أترى كل هذه املعجزات التي ذكرها متر عىل أصحاب رسول اهلل  وال
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أحد هيتم هبا أو يروهيا ما عدا يعىل بن مرة ،ثم يروهيا وال هيتم هلا التابعون ،وال من بعدهم ..وال
أئمة احلديث الذين التقطوا أقل يشء مما يتعلق بدالئل النبوة..
قال :ولكن السند صحيح؟
قال املحدث :ليس كل سند صحيح يقبل ،فلوال أن يف احلديث علال لذكره الذين اهتموا
بالصحيح ..أال تعلم عدد الذين رووا نبع املاء بني أصابعه الرشيفة؟
قال :بلغوا مبلغ التواتر.
قال املحدث :وأحاديث انشقاق القمر؟
قلت :كذلك ..هي أحاديث متواترة.
قال املحدث :حتى حنني اجلذع ـ مع كونه أقل بكثري مما ذكرت ـ إال أنه روي بالتواتر.
قال :ال يشرتط التواتر لصحة األحاديث.
قال املحدث :أنا ال أشرتط التواتر لصحة األحاديث ،ولكني أعجب أن يمر هذا احلديث
عىل الصيارفة ،ثم ال يروونه مع كون احلاجة إليه ماسة..
قال :ولكن مع ذلك..
قال املحدث :نحن يف مدائن السالم نكره اجلدل ..فلذلك سأسلم لك جدال بأن احلديث
صحيح ومقبول ،بل ومتواتر ..يف أي حمل يورد هذا احلديث :هل يف باب دالئل النبوة أم يف باب
الرقى؟
قال :هم يوردونه يف باب الدالئل.
قال املحدث :وملاذا يطبقونه يف باب الرقى ..أيزعمون ألنفسهم ما كان لرسول اهلل 
من النبوة؟
قال :حاشا هلل.
قال املحدث :فهل قال رسول اهلل ( :إذا رأيتم صبيا حصل له ما حصل هلذا ،فافعلوا
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مثلام فعلت)؟
قال :ال يشرتط أن يقول هذا.
قال املحدث :ولكنه قال مثله يف الصالة واحلج ..طلب منهم أن يقلدوه يف أفعاله.
قال!....:؟
قال املحدث :ال بأس ..سأسلم جدال بأن هذا من السنة التي يمكن العمل هبا ..ما فعل
رسول اهلل  مع الصبي؟
قال :فغر فاه فنفث فيه ثالث ًا ،وقال :بسم اهلل ،أنا عبد اهلل ،اخسأ عدو اهلل ،ثم ناوهلا إياه.
قال املحدث :أهذا كل ما فعله؟
قال :هذا ما ورد به النص.
قال املحدث :فكيف عرف رسول اهلل  أن ما به من الشيطان؟
قال :هو رسول اهلل ،فكيف ال يعرف؟
قال املحدث :فهل رقاتكم رسل هلل يميزون بني الشياطني وغريهم؟
قال!....:؟
قال املحدث :فهل حاور رسول اهلل  هذا الشيطان!؟ ..وهل دعاه إىل اإلسالم!؟..
وهل أجرى مسامرة معه كاملسامرات التي جتروهنا!؟
قال :هم يستدلون هبذا عىل جواز استعامر الشيطان للنسان.
قال املحدث :لقد قال  يف احلديث :اخسأ عدو اهلل ..فمن قال بأن هذا العدو هو
الشيطان ،ومن قال بأن (اخسأ) تدل عىل الدخول.
قال :يمكن أن يقال ذلك.
قال املحدث :ال بأس ..سأسلم جدال بصحة ذلك ..لقد تفل رسول اهلل  يف عيون
بعض الصحابة فربئت ،فلامذا ال تفتحون عيادات للعيون يعالج هبا رقاتكم العيون املريضة
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بالبصاق؟
قال :ولكن ذلك من دالئل النبوة ..ال من الرقية.
قال املحدث :ولكن كال احلديثني يوضعان يف دالئل النبوة ..فكيف جوزتم العمل
بأحدمها وخصصتم اآلخر؟
قال!....:؟
قال املحدث :الصحابة املنتجبون أحيوا سنة رسول اهلل  ..فمن من الصحابة فتح عيادة
خيرج فيها اجلان؟
قال :ال يشرتط أن يذكر هذا.
قال املحدث :أنتم تشرتطونه ،فمع أنه  قال( :ما اجتمع قوم يف بيت من بيوت اهلل يتلون
كتاب اهلل ويتدارسونه بينهم إال نزلت عليهم السكينة ،وغشيتهم الرمحة وحفتهم املالئكة
وذكرهم اهلل فيمن عنده)( ،)1وظاهر احلديث يدل عىل جواز القراءة مجاعة إال أنكم تنكرون
العمل بذلك ،بل وتعتربونه بدعة بحجة أنه مل يؤثر عن السلف العمل به.
سكت قليال ،ثم قال :فامذا تقول أنت يف هذا احلديث؟
قال املحدث :أنا يراودين شك كبري يف مدى صحة احلديث ..بل إن فيه من الغرابة ما حييل
صحته ،فرسول اهلل  الذي مل ترو عنه اخلوارق إال يف مواضع حمددة ،وللمصلحة العامة تتحرك
له األشجار ألجل سرته يف قضاء احلاجة ..ثم ال يكون هو اآلمر ،بل يكلف صاحبه بأن يأمر
األشجار بالتقدم والتأخر!؟
ِ
ِ
كْرى لِ ْل َعا َملِنيَ ﴾
ورسول اهلل  الذي قال له ربهُ ﴿:ق ْل ال َأ ْس َأ ُلكُ ْم عَ َل ْيه َأ ْجر ًا ِإ ْن ُه َو ِإ اال ذ َ
(األنعام ،)90:وقال لهُ ﴿:ق ْل ال َأ ْس َأ ُلكُ ْم عَ َل ْي ِه َأ ْجر ًا ِإ اال ا َْمل َو اد َة ِيف ا ْل ُق ْر َبى ﴾ (الشورى )23:كيف
يقبل من املرأة عرضها عليه ما عرضت.
( )1أبو داود.
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وما مل أستطع فهمه هو البعري الذي ال يشكو املجاعة ،ولكن يشكو هم أهله بذبحه ،وهنيه
هلم  عن ذبحه ..أذبح البعري بعد انتهاء العمل به جريمة؟ ..أو من السنة أن ال يذبح ،وماذا
يفعل به يف ذلك احلني؟
قال!....:؟
قال املحدث :أتدري ما الذي رغب رواتكم يف هذا احلديث ..فحفظوه عن ظهر قلب؟
قال :ما هو؟
ور اد البقية)( ..)1فلوال
قال :قول املرأة ،وهي تشري إىل غنمها( :انزل فخذ منها واحدةُ ،
هذا الكلمة ما عبئوا باحلديث كام مل يعبأوا بغريه.
العلم:
تركنا املحدث مع املرىض يناقشهم ويناقشونه ..ورست مع املعلم إىل حمل آخر لعالج
هؤالء املرىض الذين تالعب هبم الرقاة ،قلت للمعلم :إىل أين نذهب اآلن؟
قال :إىل اخلرباء ..أمل يدعنا رسول اهلل  إىل مراجعة األطباء يف حال املرض؟
قلت :بىل..
قال :فهؤالء األطباء واخلرباء الذين رشحوا اإلنسان عضوا ،وعرفوا وظائف أعضائه
عضوا عضوا ال يصح أن نعزهلم.
قلت :ولكن هؤالء الرقاة يعزلوهنم.
قال :لوال جهلهم ما عزلوهم ..فال يعرف أهل الفضل إال أهل الفضل.
قلت :ولكني أرى أهنم يف بعض األحيان قد يتعاونون.
قال :كيف!؟
( )1ويف رواية ::فربأ ،فأهدت له كبشني وشيئا من إقط وسمن ،فقال رسول اهلل (:يا يعىل خذ اإلقط والسمن ،وخذ
أحد الكبشني ورد عليها اآلخر)
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قلت :األطباء يرسلون املرىض إىل الرقاة ،والرقاة يرسلون بعض من يأتيهم لألطباء.
قال :تلك جتارة حمرمة ..فال حتل التجارة يف بني آدم.
دخلنا القاعة ،رأينا فيها مرىض وأطباء ،واملرىض يسألون ،واألطباء جييبون ،اقرتبنا من
بعض األطباء( ،)1فسمعنا هذا احلديث:
قال بعض املرىض :هل يسبب الشيطان املرض النفيس؟
قال الطبيب :بحكم عميل يف الطب النفيس فإن نسبة ال تقل عن  70باملائة من املرىض
يذهبون يف البداية إىل املعاجلني الشعبني أو املشعوذين قبل أن يفكروا يف زيارة الطبيب النفيس.
ورغم أنه ال يوجد دليل واحد عىل عالقة الشيطان باألمراض النفسية فإن بعضا من
املتعلمني إىل جانب البسطاء ال يستطيع فهم احلقائق العلمية التي تؤكد أن غالبية األمراض
النفسية الرئيسية قد تم التوصل إىل معرفة أسباهبا ،وأهنا نتيجة تغيريات كيميائية يف اجلهاز العصبي
يمكن عالجها عن طريق تعديل اخللل الذي يعاين منه املريض باستخدام األدوية النفسية احلديثة.
قال مريض آخر :إن سلوك اجلن يف بدن اإلنسان ورصعه له ونطقه عىل لسان املرصوع
أمر مشاهد حمسوس ،تكاد حوادثه تقع يف كل عرص ومرص ،ويعد منكره معاند ًا مكابر ًا للمشاهدة
واملحسوس ،وأخبار ذلك كثرية جد ًا ،شاهدها ورواها العلامء الثقات املشهورون بعلمهم
وتقواهم ،مما يوجب معه القطع هبذا االعتقاد.
قال الطبيب ،وكأنه مل يلتفت ملا قال ،أو مل يفهم ما قال :من احلاالت الغريبة التي يتناقل
الناس احلديث حوهلا يف املجتمعات العربية حاالت ملرىض يغيبون عن الوعي ويبدأ الشيطان أو
اجلن يف احلديث من داخلهم !!! فالكالم يصدر عنهم لكنه بنربات وأسلوب خيتلف عن
طريقتهم املعتادة يف احلديث ،والكل هنا يؤكد أن املتحدث هو املخلوق الغريب بداخلهم ،وربام
( )1انظر :أضواء عىل بعض اجلوانب اخلفية لألمراض النفسية :املرض النفيس وأعامل الشيطان ،د0لطفي الرشبيني،
استشاري الطب النفيس.
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يذكر هذا املتحدث اسمه وديانته واملكان الذي حرض منه ،فهناك اجلن الكافر ،وهناك الشيطان
الصغري ،والفتاة املثقفة ،واملرأة التي تبدي رغبتها يف الزواج من املريض ،أو الرجل الذي يؤكد أن
حيب ضحيته ولن يرتكها ،وكل هذه نامذج من الشياطني الذين يتحاورون مع املحيطني باملريض،
وكثريا ما يقدم الواحد منهم بعض املطالب حتى يتخىل عن املهمة التي يقوم هبا مع هذا املريض
ويرتكه وشأنه.
قال آخر :هذا صحيح ..وقد روى عبد اهلل بن أمحد بن حنبل قال :قلت أليب :إن قوم ًا
يقولون :إن اجلن ال يدخل يف بدن املرصوع من اإلنس ،فقال :يا بني يكذبون ،وهو ذا يتكلم عىل
لسانه)()1

وقال ابن تيمية( :إن دخول اجلني بدن اإلنس ،وتكلمه عىل لسانه بأنواع الكالم وغري
ذلك أمر قد علمه كثري من الناس بالرضورة)()2

قال آخر :بل قد عالج ابن تيمية اإلنسان املرصوع بسبب اجلني مرات كثرية ،وحدا ث عن
نفسه يف ذلك فقال( :كام قد فعلنا نحن هذا ،وجربناه مرات كثرية يطول وصفها بحرضة خلق
كثريين)()3

وقد ذكر مقالة أمحد يف الرد عىل استفسار ابنه ،ثم قال( :وهذا الذي قاله أمر مشهود ،فإنه
يرصع الرجل ،فيتكلم بلسان ال ُيعرف معناه ،و ُيرضب عىل بدنه رضب ًا عظي ًام لو ُرضب به مجل
ألثر به أثر ًا عظي ًام ،واملرصوع مع هذا ال حيس بالرضب وال بالكالم الذي يقوله)()4

قال آخر :ومن أدلة احلس واملشاهدة عىل دخول اجلن بدن اإلنسان وتسببه له بالرصع
ونحوه من األمراض أن كثري ًا من العلامء واملشايخ املعارصين املشهورين قاموا بمعاجلة مرىض
( )1جمموع الفتاوى.277/24 ،12/19 :
( )2الرد عىل املنطقيني ص .407
( )3جمموع الفتاوى.60/19 :
( )4جمموع الفتاوى.277/24 :
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املس الشيطاين بالطرق الرشعية ،ومنها قراءة القرآن عىل املرصوع ،ومن هؤالء الشيخ أمحد
القطان( ،)1والشيخ عبد العزيز بن باز مفتي السعودية( ،)2والشيخ حممد الصايم( ،)3والشيخ
وحيد الدين بال( ..)4وغريهم كثري.
واصل الطبيب حديثه دون أن يلتفت هلم :هذا الكالم مؤكد وتسمعه من مصادر كثرية
لدرجة أن بعض الناس يقول لك :إن لديه تسجيالت هلذه الوقائع بصوت الشيطان نفسه حتى
يصدق اجلميع ذلك.
خشيت أن يتدخل املرىض ليغريوا جمرى احلديث ،فصحت :فام تفسري هذا من وجهة نظر
الطب النفيس؟
التفت إل ،وقال :الواقع أنني شخصيا قد استمعت إىل مثل هذه األشياء يف حيايت العملية
عدة مرات ،لكن هذه احلالة أيضا ال عالقة هلا بالشيطان هنائيا ،واملتحدث هنا هو املريض النفيس.
قلت :كيف هذا؟
قال :هي يف حالة نطلق عليها التحول اهلستريي يغيب فيها عن الوعي مؤقتا ،وتظهر
بعض حمتويات عقله الباطن ،فيقوم بالتنفيس عن بعض رغباته املكبوتة ،وهيرب من الواقع
والضغوط التي ال حيتملها ،فيتصور اجلميع أن بداخله شيطان يتكلم ،وهذه احلاالت ال حتتاج إىل
الذهاب إىل الدجالني ،أو رضب املريض بقسوة إلخراج اجلن ،كل ما يف األمر هو هتدئة املريض
وبحث حالته النفسية والتعامل مع الضغوط التي يتعرض هلا ،وهنا تتحسن احلالة دون تعامل مع

( )1انظر جتاربه حكاية عنه :جمدي حممد الشهاوي :العالج الرباين للسحر واملس الشيطاين ،مكتبة القرآن -مرص -ص
.66-63
( )2انظر جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة .299/3
( )3انظر جتاربه يف كتابيه :املنقذ القرآين إلبطال السحر وعالج املس الشيطاين ،حوار مع الشياطني وجتربتي العملية يف
إخراج اجلان وإبطال السحر.
( )4انظر جتاربه يف كتابه :وقاية اإلنسان من اجلن والشيطان.
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الشيطان.
قال أحد املرىض ،وكأنه يصف حالته :واألصوات ،واخلياالت والوساوس أأمراض هي
أم مس شياطني!؟
قال :مرض الوسواس القهري هو أحد األمراض النفسية الشائعة بصورة مل نكن نحيط
هبا من قبل ،حيث اعتقد األطباء النفسيون أنه من احلاالت النادرة لكن الدراسات احلديثة تؤكد
أنه يصيب  3باملائة من الناس ..وقد ارتبط هذا املرض يف األذهان بوساوس الشياطني بسبب
التشابه بني مسمى (الوسواس القهري) ووصف الشيطان بالوسواس اخلناس الذي ورد يف
القرآن الكريم ،لكن إذا علمنا أن الوسواس القهري قد أصبح من األمراض التي تم كشف
النقاب عن الكثري من أرسارها ،وأن هذه احلاالت هلا عالقة ببعض املواد الكيميائية يف املخ مثل
مادة (الرسوتونني) التي يتسبب اختالهلا يف أعراض الوسواس القهري ،وهي تشمل أعراضا
كثرية.
قلت :مثل ماذا؟
قال :مثل أعامل وسواسية يف صورة تكرار أفعال وطقوس ال معني هلا ،مثل غسل األيدي
أو الطهارة عند مالمسة أي يشء ،أو التمتمة بكلامت ،أو أعداد معينة قبل بدء أي عمل ،أو إعادة
الوضوء عدة مرات قبل الصالة.
قال أحد املرىض :أنا مريض هبذه احلالة ،وقد اكتشف الراقي أن سبب ما أصابني جن
خطري مل يكشف عن اسمه.
قال الطبيب مازحا :قل لراقيك لقد عرفته إنه (الرسوتونني) ،فغيابه هو الذي سبب لك
ما سبب.
قلت :اذكر لنا أمثلة أخرى عىل هذا؟
قال :من أمثلتها األفكار الوسواسية ،كاالنشغال واالستغراق يف التفكري يف موضوعات
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تافهة وقضايا ال حل هلا مثل مسألة البيضة والدجاجة ومن الذي أتى أوال؟ أو البحث يف شكل
الشيطان وماذا يأكل وكيف يعيش؟ أو أفكار دينية ال معني هلا تشغل التفكري وتعوق الشخص
عن مزاولة حياته..
ومن أمثلتها :خماوف وسواسية ال أساس هلا من أشياء ليست مصدر خوف عىل اإلطالق.
قلت :فكيف يتعامل الطب النفيس مع هذه احلاالت؟
قال :الطب النفيس بتعامل حاليا مع هذه احلاالت بالعالج الدوائي الذي يعيد االتزان
النفيس ونسبة الشفاء عالية حاليا باستخدام أجيال األدوية احلديثة ،وال عالقة للشيطان بكل هذه
الوساوس املرضية.
قال بعض املرىض :ولكني أرى أشباحا ،وأسمع أصواتا تتحاور معي ،بل وهتددين أو
تأمر بأن يفعل أشياء معينة.
قلت :فامذا قال لك الرقاة؟
قال :وهل هناك غري املردة من العفاريت؟
قلت :فام فعلوا؟
قال :ظلوا يرقونني إىل أن نفذ ما يف جيبي ،فطردوين ،وقالوا :جنك طيار ،ال نقدر عىل
إمساكه.
قلت للطبيب :بم تفرس هذا؟
قال الطبيب :من جهة نظر الطب النفيس هذا يرجع إىل وجود خلل يف جهاز االستقبال
لدى املريض ،جيعله يستقبل صورا وأصواتا ال وجود هلا ،وهذه احلاالت أيضا تتحسن بالعالج
باألدوية احلديثة ،وال دخل للشيطان يف هذه األعراض النفسية املرضية التي حتدث يف مرىض
الفصام واألمراض العقلية الذهنية.
***
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انتقلنا إىل حمل آخر من القاعة ،اجتمع فيه جمموعة مرىض مع طبيب ،يتحدثون عن مرض
الرصع وعالقته بمس الشيطان.
قال الطبيب :يعترب الرصع من أكثر األمراض العصبية انتشارا حيث يصيب  1باملائة من
الصغار والكبار ،ومن أعراضه حدوث نوبات غياب عن الوعي قد تكون شديدة أو خفيفة ،ويف
حالة النوبة الكربى يسقط املريض عىل األرض يف حالة تشنج هيتز هلا كل جسده ويغيب عن
الوعي هنائيا وال يفيق اال بعد مرور وقت طويل ،وتتكرر هذه النوبات يف أي وقت وأي مكان.
قلت :نعرف هذا ،فام تفسريه من وجهة نظركم؟
قال :لقد ظل مرض الرصع موضوعا للكثري من اخلرافات واألوهام وتعرض املرىض
لكثري من املامرسات غري الطبية ظنا من الناس أن األرواح والشياطني وراء حدوثه حتى كشف
الطب احلديث حقيقة هذا املرض ..فقد تبني من خالل األبحاث الطبية أنه نتيجة خللل يف
موجات املخ الكهربائية نتيجة شحنات زائدة من بؤرة نشطة تسبب إثارة اخلاليا العصبية وحتدث
النوبة نتيجة لذلك.
قلت :أهذا افرتاض افرتضه األطباء ليهربوا من التفسري الغيبي ،أم هو حقيقة علمية دلت
عليها التجارب؟
قال :إن العلم احلديث يؤكد هذا املعنى الذي ذكرته ،فقد ذكر أن كلمة رصع ال تعني شيئا
متكررة ،وهو يتم عىل مستوى الدماغ الذي يتحكم
سوى القابلية للتعرض لنوبات تشنّج ّ
بحركاتنا وأحاسيسنا وأفكارنا وعواطفنا ،فهو مقر الذاكرة ،وهو الذي يقوم بتنظيم األعامل
الداخلية الالإرادية يف اجلسم كوظائف القلب والرئتني ..وتعمل خاليا الدماغ معا وتتصل
ببعض من خالل إشارات كهربائية ..ويف بعض األحيان يكون هناك تفريغ كهربائي غري عادي
يف جمموعة من اخلاليا وتكون نتيجة ذلك حدوث النوبة ،ويتوقف نوع النوبة عىل جزء الدماغ
الذي حصل فيه التفريغ الكهربائي ،اجلزئي غري العادي.
230

قلت :ال أقصد هذا ..أقصد هل يمكن كشف هذا باألجهزة كام تكشفون األمراض
باألشعة وغريها؟
قال :أجل ..ويمكن كشف ذلك ببساطة حاليا عن طريق جهاز رسم املخ  EEGالذي
يلتقط هذه اإلشارات ،وحيدد شدهتا ومكاهنا.
قلت :لقد عرفتم احلقيقة ..ولكن العالج بقي غائبا.
قال :إن األبحاث جارية يف هذا املوضوع ..والعلم احلديث يقرتب يوما بعد يوم من
عالج هذا النوع من األمراض ،وقد ورد يف بعض الدراسات العلمية حتت عنوان( :دور الغذاء
الكيتونى( )1ىف عالج الرصع املستعىص) بأن دراسات عديدة رسيريه أظهرت أن من  41باملائة
  95باملائة من األطفال الذين عوجلوا هبذا الغذاء حتسنت نسبة الرصع لدهيم بنسبة أكثر من 50باملائة هذا فيام بني عامي  1920و 1930م ،ولكن بعد ظهور دواء الفينوتوين قل وغريه استعامل
الغذاء واعتمد األطباء عىل أدوية الرصع.
ثم عاد االهتامم هبذا النوع من العالج  -أى (الغذاء الكيتونى)  -يف السنوات األخرية
ففي عام 1998م أجريت دراسة عىل مراكز متعددة ملئة ومخسني طف ً
ال يعانون من الرصع
املستعيص وعوجلوا بالغذاء الكيتونى وقلت لدهيم التشنجات ،وثبت أن الغذاء الكيتونى عندما
يستعمل بطريقة صحيحة فإن له تأثري جيدا عىل نسبة حتسن التشنجات)
التفت إل املعلم ضاحكا ،وقال :لعل هذا النوع من الغذاء رشوة جيدة للجن تكف رشه
عن الصبيان.
قلت :هو عىل كل حال أفضل من امللح أو الرضب الذي يقدمه الرقاة هلم.
( )1هذا الغذاء حمسوب بدقة ومصمم بطريقة معينة وموزونة وهو يتكون من :أربعة أجزاء من الدهون (زبدة  ،قشطة،
زيوت نباتية) ،جزء واحد بروتني وكربوهريات ( حلم أو فول +أرز أو بطاطس) .سعرات حرارية حمددة حسب حاجة املريض
ووزنه ويقصد هبا زيادة أو نقص الوزن حتى يصل املريض إىل الوزن النموذجى لعمره .فيتامينات وأمالح معدنية مضافة حتى
يتجنب املريض فقدان هذه العنارص اهلامة واإلصابة بنقص الفيتامينان أو املالح.

231

قال الطبيب :جيتهد العلم احلديث اآلن يف السيطرة عىل نوبات الرصع ،فمعظم النوبات
الرصعية ختف نتيجة استعامل األدوية املقاومة للرصع ،فحوال ( )50باملائة من الذين يتناولون
هذه األدوية تنتهي النوبات لدهيم وحوال ( )30باملائة منهم ّ
تقل درجة تكرارها لدهيم لدرجة
يمكنهم معها العيش والعمل بشكل اعتيادي ،أما الـ ( )20باملائة املتبقية فهي إما حاالت
مستعصية للعالج ،أو أهنا بحاجة إىل جرعات أكرب للسيطرة عىل النوبات.
باإلضافة إىل أن هناك احلل اجلراحي ،ويتم اللجوء إليه عندما يفشل العالج الدوائي ،ويف
نسبة قليلة جدا من احلاالت التي يتحدد فيها اجلزء الدماغي املصاب واملسبب للنوبات وتكون
إزالته مأمونة ،وبدون أن ترتك خل ً
ال أو رضر ًا بوظائف املخ.
العالج البديل:
خرجنا من تلك القاعة ،وقد تركنا املرىض مع األطباء يفرسون هلم ،وحياولون إقناعهم،
وهم جيهدون أنفسهم يف ذلك جهدا عظيام ،فاملسألة قد تغلغلت يف قلوب وعقول املرىض ،بل
ربطت يف أذهاهنم بقضايا اإليامن والكفر ،والسنة والبدعة( ،)1فكان من الصعب اقتالعها.
قلت :يا معلم ..قدرت هذا اجلهد الذي يبذله هذا احلصن يف وقاية الناس من هذه

( )1أول ما يفاجئك به من يتحدث عن هذه املسألة هو ربطها بالسنة وربط خالفها بالبدعة ،فهذا أحدهم يقول يف
املوقع الذي خصصه لذلك(:فعىل من ُينكر دخول اجلني بدن اإلنيس أن يلجم فاه عن اإلنكار واالستنكار وخمالفة أئمة أهل
السنة واجلامعة ،وأن ال يشوش أفكار املسلمني بأفكاره امللوثـة بأفكار أهل البدع والفلسفة ،فإن قال :هذا رأي ،فإن الرأي
حيتمل اخلطـــأ والصواب ،فام تراه صوابا فإنه حيتمل اخلطأ وما تراه خطأ فإنه حيتمل الصواب ،ولعله يأيت اليوم الذي يتحول فيه
رأيك إىل رأي غريك ...وإن العاقل إذا سمع أمرا عجبا جائزا ال دليل من الرشع ينفيه ،استحسنه ومل يكذب قائله ،واجلاهل إذا
سمع ما مل يشاهده قطع بتكذيب قائله ،وتزييف ناقله.
ٌ
جاهل ومن ل بأن تدري بأنك ال تدري
هلت وال تدري بأنك
َج َ
ثم يقول(:ولعل السبب يف إنكار البعض لدخول اجلان بدن اإلنسان هو إتباع اهلوى ،واجلهل وقلة العلم يف أحوال اجلن
والشياطني ،وحتجر العقول وإتباع منهج ﴿ ما ُأ ِري ُكم إِ اال ما َأرى وما َأ ْه ِدي ُكم إِ اال س ِب َيل الر َش ِ
اد ﴾ [غافر ، ]29 :وكذلك إبراز
ا
َ
ْ
َ َ َ َ
ْ
َ
الشخصية وإتباع منهج خالف تعرف ،و أيضا حسد طلبة العلم واألطباء الرقاة عىل ما آتاهم اهلل من فضله)
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الشعوذة ..ولكنها عىل أي حال خففت عىل الناس كثريا مما يعانونه ..أليس من األجدى أال نرتك
املرىض أسارى مرضهم؟
قال :بالصدق ال بالكذب ..وبالرشع ال بالدجل ..وباحلقائق ال باألباطيل.
قلت :فهل يضع هذا املستشفى هذا احلق الذي يواجه به الباطل ..وهل يضع البديل الذي
يقي الناس رشور هؤالء الرقاة؟
قال :أجل ..فال ينبغي ملن هناك عن يشء أن يرتكك تعاين احلرية ..بل إنه يعطيك من
احللول والبدائل ما يرحيك ،ويمأل الفراغ الذي تركه هنيه.
قلت :فأين هذا البديل؟
قال :هيا إىل القاعة املخصصة لذلك ،فهي آخر قاعات هذا احلصن.
قلت :ومل مل يبدأ املرىض هبا؟
قال :ال ..أمل يكن رسول اهلل  يفرغ أصحابه من تصورات اجلاهلية ،ثم يملؤهم بحقائق
اإلسالم؟
قلت :أجل.
قال :أتدري ملاذا؟
قلت :حتى ال خيتلط اإلسالم باجلاهلية.
قال :فلهذا ال يصفون العالج البديل إال بعد أن يمألوا قلوب املرىض وعقوهلم بالقناعات
الصحيحة.
اقرتبنا من قاعة مهيبة كانت متتلئ بأنوار اإليامن ،سألت املعلم عنها ،فقال :هذه القاعة هي
التي يعطى فيه املصل الذي حيمي من وساوس الشياطني ،ومن آثار الدجل الذي يزرعه الرقاة.
رأيت شخصا مهيبا ..يبدو كأولئك األولياء الصاحلني الذين غمروا الكون بعطرهم.
قلت :من هذا؟
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قال :هذا نموذج الراقي البديل ،وقد دربه هذا املستشفى ليميت هذه البدعة.
قلت :راق بديل.
قال :نعم ..من باب املشاكلة سميناه كذلك.
قلت :فام دوره؟
قال :يبدأ دوره بنفسه ..يربيها ويطهرها ويعمق فيها حقائق اإليامن ..وال يكتفى بذلك،
بل يضيف إليه من العلم ما جيعله فطنا يعرف كيف يواجه األمور وكيف يتحدى الصعاب ..فإذا
آنست منه إدارة املستشفى القدرة عىل ممارسة هذه الوظيفة أعطته اإلجازة بذلك.
قلت :وما هو دوره؟
قال :بسيط جدا ،وعميق جدا ..أما األمراض اجلسدية ،فريشد أهلها إىل األطباء ،أما
الوساوس الشيطانية ،فيضع هلا من برامج الرتبية ما يقهر كل وسواس.
قلت :إذن هو ال يعالج يف جلسة واحدة؟
قال :ال ..هو يقنع مرضاه بالربنامج املعطى هلم ..وال يكتفي بذلك ،بل يتابعهم إىل أن
يرى مدى جدوى استفادهتم.
قلت :إذن هو حيصل عىل أجور ال بأس هبا.
قال :تشرتط إدارة مستشفى السالم فيمن يتوىل هذا الزهد والعفاف.
قلت :مل؟ ..هو ينفع الناس ويقدم هلم خدمات.
قال :ألن املال جير املغرضني ..أما الزهد والعفاف ،فال يبقي غري املخلصني.
قلت :ولكن رسول اهلل  قال( :إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب اهلل)()1

قال :ذلك يف موضع خمصوص ،ال يصح القياس عليه.
قلت :فبم يبدأ الربنامج الرتبوي الذي يامرسه هذا الراقي؟
( )1البخاري.
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قال :بربطهم باهلل ..واسمع إىل هذا الراقي ،وهو خياطب مرضاه.
اجتمع املرىض حول ذلك الراقي ،فراح خياطبهم بقوله ..:أول ما يطهرنا به القرآن الكريم
من االنحرافات العقدية املرتبطة بالعوامل الغيبية حرص تدبري الكون يف اهلل تعاىل إمجاال وتفصيال،
فاهلل تعاىل هو املترصف الواحد يف الكون ال ينازع يف ترصيفه ،فهو الذي يرسل الرياح وينزل املطر
وحييي ويميت وخيفض ويرفع ويبسط ويقبض ويعطي ويمنع وكل ما حدث يف الكون أو حيدث
فبإذنه وتقديره وترصيفه وفعله ،فاهلل يف القرآن الكريم ليس منعزال كإله أرسطو املنشغل بكامله
عن غريه ،وليس كآهلة اليونان املنعزلة يف جبال األلب ،بل هو مترصف حارض ﴿ َما َيكُ ُ
ون ِم ْن
نَجوى َثال َثة ِإ اال ُهو ر ِابعهم وال َمخْسة ِإ اال ُهو س ِ
اد ُس ُه ْم َوال َأ ْدنَى ِم ْن َذلِ َك َوال َأكْ َث َر ِإ اال ُه َو َم َع ُه ْم
َ َ ُُ ْ َ
َْ
َ َ
َ
َأين ما كَا ُنوا ُثم ي َنب ُئهم ِبام ِ
ِ
يم﴾ (املجادلة)7:
عَم ُلوا َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة ِإ ان ا اَ
يشء عَ ل ٌ
ا ُ ِّ ُ ْ َ
ْ َ َ
هلل ِبكُ ِّل َ ْ

قلت :يشري إىل كل هذه املعاين اسمه تعاىل[القيوم]،فهو القائم بنفسه املقيم لغريه ،فال قيام
ليشء إال بإقامته تعاىل.
قال :وألجل هذا كانت آية الكريس من اآليات التي ورد يف األحاديث اعتبارها من
هلل ال ِإ َل َه ِإ اال ُه َو
االستعاذات النافعة ملا حتتوي عليه من التنبيه لقيومية اهلل تعاىل لكل يشء فهو ﴿ ا اُ
احلي ا ْل َقيوم ال َت ْأ ُخ ُذه ِسن ٌَة وال نَوم َله ما ِيف السامو ِ
ات َو َما ِيف ْ َ
األ ْر ِ
ض َم ْن َذا ا ال ِذي َي ْش َف ُع ِعنْدَ ُه ِإ اال
اَ َ
ُ
َ ْ ٌ ُ َ
ْ َ ُّ ُّ ُ

ون ِب َيشء ِمن ِع ْل ِم ِه ِإ اال ِبام َشاء و ِسع كُ ر ِسيه السامو ِ
ِ
ِب ِإ ْذ ِن ِه يع َلم ما ب َ ِ
ات
َ َ َ َ ْ ُّ ُ ا َ َ
ني َأ ْيد ِهي ْم َو َما َخ ْل َف ُه ْم َوال ُحيي ُط َ ْ ْ
َ ْ ُ َ َْ
ِ
ِ
ِ
َو ْ َ
يم﴾ (البقرة)255:
األ ْر َض َوال َيؤُ و ُد ُه ح ْف ُظ ُه َام َو ُه َو ا ْل َع ُّيل ا ْل َعظ ُ
قال الراقي ،وكأنه كان يسمعنا :فالتال هلذه اآلية املستغرق يف معانيها يرى كل يشء من
العرش إىل الفرش ال يملك شيئا وال يقد ر عىل يشء وحيتاج إىل اهلل يف كل يشء ،وهو ما يشعر
الضعيف بالقوة والذليل بالعزة واملريض بالشفاء ،ألن اهلل تعاىل ال يغفل عن حاله ،فهو ال تأخذه
سنة وال نوم ،وهو تعاىل الذي حفظ الساموات واألرض ومل يؤده حفظهام لن يعجزه من يشء يف

األرض وال يف السامء ،ثم تنفي عن االتصال باهلل كل الوسائط والشفعاء الذين كانوا يف مجيع
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الديانات احلجب بني اهلل وعباده ،ولذلك لن حيتاج املستغرق يف هذه اآلية إىل السعي للبحث عن
أي وسيط ألن اهلل تعاىل أقرب إليه من الوسيط.
قلت :ما شاء اهلل ..أظن هذا وحده يكفي عالجا لكل داء.
صاح أحد املرىض :واجلن ..والعفاريت ..والشياطني ..أليس هلم تأثري؟
قال الراقي :اجلن والشياطني أضعف شأنا من أن يتسلطوا عىل حياة الناس ويوجهوها
حيث شاءوا ،فليس هلم أي سلطان عىل اإلنسان ،وليس هلم إال بعض الطاقات املحدودة بحدود
طبيعتهم وجبلتهم ،فلكل يشء يف الكون طبيعته وطاقاته اخلاصة به.
وهلذا ورد يف أكثر آيات القرآن الكريم اإلخبار عن عجز اجلن وعدم تسلطهم عىل بني آدم
إال ملن تعرض هلم،كام أن الطاقة الكهربائية ال سلطان هلا إال عىل من مد يده إليها.
ويربز ذلك واضحا فيام يسمى بخطبة الشيطان التي يلقيها عىل أهل النار يوم القيامة لينفي
عن نفسه اللوم ويبني عالقته بالبرش والسلطات الوحيدة التي مكن منها ،قال تعاىلَ ﴿:و َق َال
ِ
يض ْ َ
احل ِّق َو َوعَ دْ ُتكُ ْم َف َأ ْخ َل ْف ُتكُ ْم َو َما َ
الش ْي َط ُ
ا
كَان ِ َل عَ َل ْيكُ ْم ِم ْن
األ ْم ُر ِإ ان ا اَ
هلل َوعَدَ كُ ْم َوعْ دَ ْ َ
ان َاملا ُق َ
است ََج ْب ُت ْم ِل َفال َت ُلو ُم ِ
وين َو ُلو ُموا َأ ْن ُف َسكُ ْم َما َأنَا ِب ُم ْ ِ
رص ِخكُ ْم َو َما َأ ْن ُت ْم
ُس ْل َطان ِإ اال َأ ْن َد ْ
عَو ُتكُ ْم َف ْ

عَذ ِ
ِ
ِ ِ
ِب ُم ْ ِ ِ ِ
يم﴾ (ابراهيم)22:
رشكْ ُت ُمون م ْن َق ْب ُل ِإ ان ال اظاملنيَ َهلُ ْم َ ٌ
اب َأل ٌ
رصخ اي إ ِّين كَ َف ْر ُت ِب َام َأ ْ َ

فالشيطان يتجىل يف هذه اآلية بمظهره احلقيقي مظهر الضعيف العاجز الذي نفخ فيه البرش
وألبسوه من ثياب العظمة والكربياء ووهبوه من أسباب التسلط ما يزاحم به األلوهية.
صحت :ما سبب هذه النظرة التي جعلت للشيطان كل تلك السلطات؟
قال :التصور الوثني..
قلت :التصور الوثني!؟
قال :أجل ..فهو الذي جيعل من الشيطان إهلا قائام بذاته يتحدى اهلل سبحانه وتعاىل مع أنه
ليس إال جنديا بسيطا ومتواضعا من جنود اهلل خلقه اهلل ليقوم بعكس الدور الذي تقوم به
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املالئكة ،فهو ال يتحدى األلوهية وإنام يطبق إرادهتا وينفذ مشيئتها ليتم االختبار.
قلت :ما هذا القول اخلطري؟
قال :كونه جنديا هلل ال حيمل أي صفة مدح ،ألن كل يشء جندي هلل يفعل ما يراد منه وقد
هلل ج ُنود السامو ِ
هلل ِ
ات َو ْ َ
األ ْر ِ
ض َو َ
عَزيز ًا
كَان ا اُ
يذم عىل فعله أو حيمد وقد يعاقب أو جيازى ﴿ َو اِ ُ ُ ا َ َ
َح ِكي ًام﴾ (الفتحَ ﴿)7:و َما َي ْع َل ُم ُج ُنو َد َر ِّب َك ِإ اال ُه َو ﴾(املدثر)31:
قلت :فتعظيم الشيطان نوع من الرشك إذن؟
قال :أجل ..وهلذا اعترب القرآن الكريم من أعطوا اجلن من السلطات ما ليس هلم أو
وضعوهم كمدبرين ومؤثرين بذواهتم يف الكون مرشكني بذلك التعظيم ،قال تعاىلَ ﴿:و َج َع ُلوا
اجلن و َخ َل َقهم و َخر ُقوا َله بنِنيَ وبنَات ِبغ ِ ِ
عَام َي ِص ُف َ
ون﴾
اِ
ََ
ُ َ
رشكَا َء ِْ ا َ
َري ع ْلم ُس ْب َحا َن ُه َو َت َع َاىل ا
ْ
ُ ْ َ َ
هلل ُ َ
(األنعام)100:
وقد أخربت املالئكة ـ عليهم السالم ـ أن أكثر البرش كانوا يعبدون اجلن ويرشكوهنم باهلل،
ومن أساليب العبودية التعظيم واخلوف والذي ال يقترص عىل املرشكني من عرب اجلاهلية فقط،
ون ِْ
قال تعاىلَ ﴿:قا ُلوا ُس ْب َحان ََك َأن َْت َولِ ُّينَا ِم ْن ُد ِ ِ
اجل ان َأكْ َث ُر ُه ْم ِ ِهب ْم ُمؤْ ِم ُن َ
وهن ْم َب ْل كَا ُنوا َي ْع ُبدُ َ
ون﴾
(سـبأ)41:
صاح مريض آخر :يا حكيم ..فهمنا ما قلت ..ولكن مل سلط اهلل علينا الشياطني يسوموننا
اخلسف ..ويضطرونا إىل هؤالء املشعوذين؟
قال الراقي :إن تأثري اجلن عىل اإلنسان بحسب قابليته واستعداده ،وتلك القابلية تتجىل
يف الشعور بالضعف والقصور أمامه ،وهلذا كان الرهق وهو كل معاناة وأذى بسبب اخلوف من
اجلن أو االلتجاء إليه أو الشعور بقوة تأثريه ،قال تعاىل عىل لسان اجلنَ ﴿:و َأ ان ُه َ
كَان ِر َج ٌال ِم َن
ِْ
ون ِب ِر َجال ِم َن ِْ
األن ِ
ْس َي ُعو ُذ َ
وه ْم َر َهق ًا﴾ (اجلـن)6:
اجل ِّن َفزَ ا ُد ُ
وهلذا جاءت اآليات الكثرية خترب عن عدم تسلط اجلن أو الشياطني عىل املؤمنني الذين
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يتوكلون عىل رهبم ويلوذون بحفظه ،قال تعاىلِ ﴿:إ ان ِعب ِ
ادي َل ْي َس َل َك عَ َل ْي ِه ْم ُس ْل َط ٌ
ان ِإ اال َم ِن
َ
ِ
ا ات َب َع َك ِم َن ا ْلغ ِ
ين﴾ (احلجر ،)42:وقال تعاىلِ ﴿:إ ان ُه َل ْي َس َل ُه ُس ْل َط ٌ
ين آ َم ُنوا َوعَ َىل َر ِّ ِهب ْم
ان عَ َىل ا الذ َ
َاو َ
ون﴾ (النحل ،)99:وقال تعاىلَ ﴿:و َما َ
َيت ََوكا ُل َ
كَان َل ُه عَ َل ْي ِه ْم ِم ْن ُس ْل َطان ِإ اال لِ َن ْع َل َم َم ْن ُيؤْ ِم ُن ِب ْاآل ِخ َر ِة
ِ
ِ ِ
يشء َح ِف ٌ
يظ﴾ (سـبأ)21:
مما ْن ُه َو من َْها يف َش ٍّك َو َر ُّب َك عَ َىل كُ ِّل َ ْ
وقد حكي عن بعض الصاحلني أنه قال لتلميذه :ما تصنع بالشيطان إذا سول لك اخلطايا؟
قال :أجاهده .قال :فإن عاد؟ قال:أجاهده .قال :فإن عاد؟ قال :أجاهده .قال :هذا يطول ،أرأيت
لو مررت بغنم فنبحك كلبها ومنع من العبور ما تصنع؟ قال :أكابده وأرده جهدي .قال :هذا
يطول عليك ،ولكن استغث بصاحب الغنم يكفه عنك.
قلت :أهلذا ورد النهي عن تعظيم الشيطان واجلن بنسبة املصائب والنكبات إليها؟
قال الراقي :أجل ..ألن ذلك مما يعظمها يف نفس اإلنسان ،وكلام عظم اإلنسان شيئا كلام
أزال من نفسه من الشعور بعظمة اهلل بحسبه فنهى النبي  عن كل مظهر ينم عن هذا التعظيم
ولو كان يف صيغة سب ،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:
بقويت ولكن ،قل :بسم اهلل ،فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب)()1

فالنبي  هناه أن يعظم الشيطان ولو بنسبة تعثر الدابة إليه ،فكيف بمن جيعله مترصفا
كليا وحيدا يف حياة الناس؟
***
تركنا ذلك احلصن بعد طول مكثنا فيه ،وقد رأيت عىل املرىض يف قاعة العالج البديل
ارتياحا عظيام ،وأنوارا ترسي يف وجوههم حتطم تلك الكآبة والسوداوية التي مألهم هبا الرقاة.
سألت أحد املرىض :ما حالك؟ ..كيف جتد نفسك؟
( )1أبو داود وغريه.
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قال :بحمد اهلل ..لقد كانت الوساوس تطاردين ..كانت العفاريت التي مأل الرقاة عقيل
هبا تزامحني وجودي ..حتطم حيايت ..أما اليوم فقد عرفت اهلل.
قلت :فامذا أفادتك معرفته؟
قال :نسخت كل تلك الظلامت ..وحطمت كل تلك األساطري ..وأنا اآلن أعيش يف
سعادة عميقة.
قلت :ما هو وردك؟
قال :ما حض عليه رسول اهلل  من أذكار ،فأنا أسبح اهلل وأمحده وأكربه..
قلت :فام كان وردك؟
قال :االستعاذة من اجلن والعفاريت واملردة ..حتى أين كنت إذا قرأت القرآن الكريم ال
أقرؤه لوجه اهلل ،وإنام أقرؤه ألطرد العفاريت.
ثم تركني ،وانرصف ،وهو يسبح اهلل ..أما الشيطان ..فقد سلك فجا غري فجه ،وقد عض
أصابعه من الندم ..أما الرقاة ..فقد ضاع زبون من زبائنهم ،ويوشك أن يضيع مجيع زبائنهم ..وما
ذلك عىل اهلل بعزيز.

االستعاذة من السحر
قصدنا القاعة الثانية من قاعات حصن االستعاذة ،فرأيت الفتة مكتوبا عليها قوله تعاىل﴿:
ِ
ِ
هلل َس ُي ْب ِط ُل ُه﴾ (يونس)81:
الس ْح ُر ِإ ان ا اَ
َما ج ْئ ُت ْم ِبه ِّ
قلت :ال شك أن هذه القاعة قاعة عالج السحر.
قال :السحر ..وأوهام السحر..
قلت :وما عالقة أوهام السحر هبذا؟
قال :أوهام السحر أخطر من السحر ..بل هي نوع من أنواع السحر.
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قلت :كيف؟
قال :ألن السحرة حمدودون ..وأفعاهلم حمدودة ..وتأثرياهتا أضيق من ذلك كله ..ولكن
مع ذلك ال ترى أحدا إال وهو يشكو أنه سحر يف يوم من األيام ..أو سحرت سيارته أو حمله أو
شواربه التي اشتعل فيها الشيب.
قلت :صدقت ..وأنا أعرف من ال يأكل أي طعام خارج بيته خشية أن يكون قد ملئ
سحرا.
قال :وبسببه فرق الشيطان بني املرء وزوجه ،وبني األخ وأخيه.
قلت :هذا واقع نشكو منه.
قال :فمن ساهم فيه؟
قلت :ال شك يف ضلوع الرقاة يف هذه اجلريمة ..فإنه ما يأتيهم أحد إال ويصفون له أحد
أقانيم هذا الثالوث :اجلن والعني والسحر.
رأيت بابني داخل القاعة املخصصة للتحصني من السحر ،ورأيت املرىض يدخلون منهام،
فسألت املعلم عنهام ،فقال :أما الباب األول ،فيؤدي إىل القاعة املخصصة لتشخيص السحر ،وأما
الباب الثاين ،فيؤدي إىل القاعة التي يتم فيها العالج.
قلت :فلم ال يذهبون مبارشة للقاعة الثانية للمعاجلة؟
قال :إن أكثر من تراهم يتهمون السحر والسحرة مصابون بأوهام السحر ..ال بالسحر..
أو بأعراض ألمراض جسدية أو نفسية ،ولكن الدجالني أومهوهم بأهنم مسحورون ،فلذلك كان
ختليصهم من األوهام مقدما عىل عالجهم.
قلت :أمستشفى السالم يعالج املرىض يف هاتني القاعتني فقط؟
قال :ال ..مجيع الوزارات التي هلا عالقة باإلنسان ختدم املرىض أو تقيهم من جهتها.
قلت :وما انشغال الوزارات هبذا؟
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قال :إن مل تنشغل الوزارات باإلنسان ،فبمن تنشغل؟
تشخيص السحر:
دخلنا القاعة األوىل ،فوجدنا رجال عىل منصة ،والدموع تنهمر من عينيه ،وهو يتكلم
بصوت ضعيف تظهر عليه عالمات احلزن ،واملرىض مقبلون عليه يسألونه ،سألت املعلم عنه،
فقال :هذا عيسى بن شقفى(.)1
قلت :ومن عيسى بن شقفى؟
قال :كان ساحرا ..ثم تاب اهلل عليه ..وقد دعته إدارة هذا املستشفى ليبني للمرىض
قدرات الساحر.
قلت :ومل ذلك؟ أألجل اتقائها؟
قال :ال ..ليس ذلك فقط ..بل الغرض األصيل هو أن يفرس هلم قوله تعاىلَ ﴿:و َما ُه ْم
هلل ﴾ (البقرة)102:
ين ِب ِه ِم ْن َأ َحد ِإ اال ِب ِإ ْذ ِن ا اِ
ِب َض ِّار َ
قلت :مل؟
قال :ألن اخلوف من السحر ،وتعظيم السحر ،واالعتقاد بقدرات الساحر العجيبة
جعلت اخللق خيافون من الساحر أكثر من خوفهم من اهلل.
قلت :وهذا غرض مقصود للساحر؟
قال :كام أنه غرض مقصود للشيطان ..فكام أن الشيطان حيب أن يراه اخللق مدبرا مرصفا
لألمور ..فكذلك السحرة الذين اتبعوا الشيطان ومنهج الشيطان ،أمل تسمع قوله تعاىلَ ﴿:و َل ِك ان
الشي ِ
اطنيَ كَ َف ُروا ُي َع ِّل ُم َ
الس ْح َر ﴾ (البقرة)102:؟
ون الن َ
ا َ
ااس ِّ
قلت :فالسحر من تعليم الشياطني؟
قال :هذا ما نص عليه القرآن الكريم.
( )1كان عيسى بن شقفى ساحرا يأتيه الناس ويأخذ عىل ذلك أجرا ،فجاء إىل االمام جعفر الصادق  ،وتاب عىل يديه.
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قلت :فام هي األشياء التي يطيقها الساحر ..فإين أسمع أن له قدرات هائلة.
قال :هي ـ بحسب ما ينص عليه القرآن الكريم ـ قدرتان.
قلت :ما مها؟
قال :التخييل ،والتأثري ..وكال القدرتني حمدودتان ،ال يستطيع الساحر مهام أويت من علم
أن يتجاوزحدودمها.
قلت :فام احلدود التي حتدمها.
قال :سنعرف ذلك من عيسى.
قلت :أي عيسى !؟
قال :ذاك التائب الذي جيتمع عليه الناس.
السحر التخيييل:
اقرتبنا منه ،فسمعنا سائال يسأله ،قائال :عرفنا أن الشياطني يعتمدون عىل استعداد اإلنسان
للوسوسة ،فلذلك يأتونه من هذا اجلانب ،فعالم يعتمد السحرة؟
قال عيسى :عىل التخييل ..عىل خميلة اإلنسان( ..)1فإن كان الشيطان يضع خرطومه عىل
صدر اإلنسان ،فإن هؤالء السحرة يضعون خراطيمهم عىل خميلته.
قال السائل :مل؟
قال عيسى :لريى األشياء عىل غري ما هي عليه ..أمل ير الناس حبال السحرة وعصيهم
حيات تسعى؟
قال السائل :بىل ،فقد قال تعاىلَ ﴿:ف ِإ َذا ِح َب ُاهلُ ْم َو ِع ِص ُّي ُه ْم ُ َخي اي ُل ِإ َل ْي ِه ِم ْن ِس ْح ِر ِه ْم َأ ا َهنا

( )1يقول ابن خلدون (:سحر التخيل هو أن يعمد الساحر إىل القوى املتخيلة فيترصف فيها بنوع من الترصف ،ويلقي
فيها أنواعا من اخلياالت واملحاكاة وصور ًا مما يقصده من ذلك ،ثم ينزهلا إىل احلس من الرائني بقوة نفسه املؤثرة فيه ،فينظر
الراؤن كأهنا يف اخلارج وليس هناك يشء من ذلك) مقدمة ابن خلدون.498 :
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ت َْس َعى﴾ (طـه)66:
قال عيسى :فهكذا الساحر يلجأ إىل املخيلة ليتالعب هبا..
قاطعه سائل ،وهو يقول ..:نعم ..لقد سمعت بعض العلامء يروي عن بعض العامة أن
ساحر ًا أتى إىل صاحب غنم ومعه شاه يقودها بأذهنا ،وطلب من صاحب الغنم أن يعطيه بدهلا
كبش ًا ليذبحه لرفقته ،ففعل ذلك صاحب الغنم ،فبعد أن ذهب بالكبش تبني أن تلك الشاة التي
جاء يقودها كانت حرشة من دواب األرض قد لبس هبا عىل عني الراعي الذي ذهب يف أثره حتى
أدركه مع رفقته وقد ذبحوا الكبش ،فسأهلم عن صاحب الكبش الذي لبس عليه ،فدلوه عىل
الساحر فجعل يوبخه ،ثم مد يده إليه ليبطش به ،وقبض عىل رأسه فانقلع رأسه يف يده وتعلق
بحنجرته ،فذهل الراعي وهرب معتقد ًا أهنم من الشياطني(.)1
قال عيسى :ال ..هذه حكاية ظاهرة التزوير ..وما كان للعلامء أن يقبلوا مثل هذا من
العامة ،ولو كان هذا يف طاقة السحرة الستولوا عىل أمالك الدنيا مجيعا ،ولكانوا أغنى الناس.
قال السائل :ولكن العامة يؤكدون مثل هذا.
قال عيسى :ال تؤخذ احلقائق من العامة ،بل تؤخذ من أصحاهبا ،وأنا أدرى بقدرات
السحرة ،إهنم أضعف بكثري ..أضعف مما تتصورون.
قال سائل آخر :لقد علمونا أن لسحر التخييل أنواعا ..فنرجوا أن تبني لنا مدى وقعيتها؟
قال :سل ..فستجد عندي ـ إن شاء اهلل ـ ما يشفي غليلك.
قال السائل :من األمثلة التي ذكروها ملا يسمى (سحر التخييالت) قلب احلقائق املتعلقة
باألفراد يف نظر املسحور ،فريى الشخص عىل غري شاكلته كأن يرى الصغري كبريا والكبري صغريا،
والطويل قصريا والقصري طويال ،وهكذا يف كثري من الصفات البرشية األخرى.
( )1احلكاية حكاها الشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن اجلربين ،انظر :الصواعق املرسلة يف التصدي للمشعوذين والسحرة،
ص .114 ،113
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قال :يمكن للساحر أن يفعل هذا ..ولكنه لفرتة حمدودة ،وببعض التالعبات ..هو متاما
مثلام يتالعب السحرة يف نواديكم ..فإن طاقاهتم حمدودة بزمن حمدد ال تتجاوزه.
قال السائل :ومن األمثلة التي ذكروها هلذا النوع قلب احلقائق املتعلقة باحليوانات يف نظر
املسحور فريى احليوان عىل غري شاكلته ،كأن يرى القط فأرا ،أو أن يرى القط اهلزيل بشكل ضخم
مرعب ،وقس عىل ذلك الكثري من الصفات احليوانية األخرى.
قال :هذا ممكن بحدود ضيقة جدا ..ولكنها ال تصل أبدا ملا حكى عنه ذلك العامي ..وإال
ألقلع جتار املاشية عن إرهاق أنفسهم بعلف احليوانات ،واكتفوا بسحر أعني املشرتين.
قال السائل :إهنم يتورعون عن ذلك..
قال :ال ..لو تورعوا عن هذا لتورعوا عن غريه.
قال السائل :من األمثلة التي ذكروها :سحر التخييل لالنتقال من صفة برشية أو حيوانية
أو عينية لصفة مضادة أخرى ،فريى املسحور من خالل هذا النوع من أنواع السحر اإلنسان
حيوانا ،كأن يرى الزوج بشكل محار أو قرد أو أن يرى كأحد أعمدة املنزل ،وقس عىل ذلك الكثري
لالنتقال من صفة إىل صفة مضادة أخرى.
قال :من أين عرفتم أن هذا من السحر؟
قال السائل :من يصابون بمثل هذا يذهبون إىل الرقاة فيقرؤون عليهم رقية التشخيص،
فيعرفون أنه سحر.
قال :وما رقية التشخيص؟
قال السائل :هي أوراد معينة يتم من خالهلا كشف نوع العلة التي يعاين منها املسرتقي.
قال :يف أي مصادر احلديث وردت هذه األوراد؟
قال السائل :ال ..مل ترد هذه األوراد يف السنة.
قال :ما مل يرد يف السنة فهو بدعة؟
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قال السائل :أما اخللف املتقدمون ،فلم يبتدعها أحد منهم ،بل ابتدعها اخللف املتأخرون؟
قال :أهي وحي أوحي إليهم ،أم علم لدين نالوه؟
قال السائل :ال هذا ..وال ذاك ..ولكنهم مع ذلك جممعون عليه.
قال :أي إمجاع هذا ..هذا إمجاع ال خيتلف عن إمجاع اليهود والنصارى..
قال :فكيف يعرفون أن املسرتقي مسحور هبذا النوع من السحر؟
قال السائل :يذكرون لذلك عالمات ..منها قلب احلقائق دائام يف نظر املسحور ،مما يؤدي
يف بعض األحيان العتقاد اآلخرين بإصابة الشخص باجلنون.
ومنها الرشود والنظرات غري الطبيعية ،ومنها ما يالحظ يف نظرات املسحور من الدهشة
واالستغراب ،وذلك نتيجة ملا يراه املسحور من قلب للحقائق واألمور.
ومنها حماولة الصدود عن اآلخرين والعزلة عن الناس خوفا من قذفه باجلنون ونحو ذلك
من أمور أخرى.
قال :فأكثر الناس قد يصاب هبذا ألي سبب من األسباب!؟ ..ومن مل يتعلم الرشود مل
يتعلم الرتكيز..
ثم انرصف ..وهو يقول :حسبتنا ـ معرش السحرة ـ رش الناس ،ومل أدر أن يف اخللق من
جيرؤ عىل كل هذه الدعاوى.
قلت للمعلم :ما بال عيسى ينرصف غاضبا؟
قال :هذا حال عيسى منذ تاب اهلل عليه ،فهو ال حيب الكذب وال الدجل.
قلت :مل؟
قال :ألن السحر يعتمد عىل الكذب والدجل ..أال يصور الساحر احلقائق عىل خالف ما
هي عليه؟
قلت :بىل..
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قال :فكل من فعل هذا تشبه بالساحر.
قلت :فالسحرة كثريون إذن؟
قال :هبذا االعتبار أكثر مما تتصور ..فالنامم الذي يفسد العالقات رش من الساحر..
قلت :كيف هذا؟
قال :ألن الساحر ترد كيده باملعوذتني ،أما رش هذا فإنك ال ترده ،ولو قرأت القرآن الكريم
مجيعا إال أن تغلق أذنيك عن سامع نميمته.
قلت :يا معلم ..ما رس قدرة الساحر عىل التالعب باخليال()1؟
قال :لن تعرف هذا حتى تعرف حقيقة بناء اإلنسان.
قلت :واآلن..
قال :لو أن أحدهم وضع نظاره حمدبة أو مقعرة عىل عينيك ..كيف ترى األشياء؟
قلت :أراها كام توحيها ل النظارة ..بل أستطيع أن أرى العامل كله يشع امحرارا أو يونع
اخرضارا.
قال :فالسحر بام تعلمه من الشياطني يضع مثل هذه النظارة عىل العيون ليقلب هبا
احلقائق ،وتظهر األشياء عىل غري ما هي عليه.
قلت :ولكني ال أرى عىل عيون املسحورين نظارة.

( )1قال الدكتور حممد حممود عبداهلل(:سحر التخييل :هو أن ترى الثابت متحرك ًا ،واملتحرك ثابت ًا ،والكبري صغري ًا،
والعكس ،واملريض صحيح ًا ،وعكسه ،والقبيح حسن ًا ...وخالصته :أن األشياء ترى عىل غري حقيقتها عىل سبيل املثال :ما رآه
الناس من سحرة الزمان :احلجر طفالً ؛ والعصا ثعبان ًا  0فكل زمان له سحرة ،لكنهم خيتلفون يف منهجية السحر التنفيذية :يقوم
الساحر بإحضار يشء يعرفه الناس ،ثم يتلو عزيمته وطالسمه الشيطانية ؛ فريى الناس اليشء عىل غري حقيقته) انظر :إعجاز
ومس الشيطان.85 :
القرآن يف عالج السحر واحلسد ّ
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قال :الساحر يتعامل مع البصرية ال البرص( ..)1والبصرية هي التي توحي للبرص بام يراه.
قلت :صحيح هذا ..فإين قد أكون جائعا ،فأرى كل ما حول خبزا يدعوين ألكله ..وأكون
عطشانا فأجري خلف الرساب ألبل به ريقي.
قال :وهلذا اعترب البيان سحرا ،فالساحر ال يقدر عىل ما يقدر عليه من آتاه اهلل لسانا.
قلت :فكل دعاة جهنم هبذا سحرة.
قال :أجل ..وليت الرقاة من قومك ينبتبهون لصد أباطيلهم ،فهي أشد فتكا يف اخللق من
السحرة املشعوذين.
قلت :ولكنهم لن يبطلوا سحرهم إال بتعلم السحر.
قال :فليتعلموه ..فذلك خري هلم من السحر الذي يامرسونه.
قلت :أهم يامرسون سحرا؟
قال :هم بتخليطهم عىل من يأتيهم وكذهبم عليه وتفريقهم بني املرء وزوجه بسببه أعظم
خطرا من السحرة.
السحر التأثريي:
قلت للمعلم :هذا هو سحر التخييل ،فام سحر التأثري؟
قال :سحر التأثري هو أثر لسحر التخييل.
قلت :ما تقصد؟
قال :تأثري السحر ال يعدو التخييل.
قلت :أتقصد أن الساحر ال يستطيع أن يؤثر يف األشياء؟

( )1وقد يتعامل مع البرص ،فمن ألوان السحر ما كان يامرس عن طريق االستفادة من خواص املواد الـكيميائية
والفيزيائية خلداع الناس ،وقد ذكر أن سحرة فرعون وضعوا داخل حباهلم وعصيهم مادة كيميائية خاصة لعلها الزئبق  ،كانت
تتحرك بتأثري حرارة الشمس أو أية حرارة أخرى ،توحي للمشاهد أهنا حية.
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قال :كام أن الشيطان ال يستطيع ،فالساحر أكثر عجزا منه.
قلت :إن من قومي ..ومن الرقاة خصوصا من يذكرون للساحر قدرات عجيبة.
قال :فام يقولون؟
قلت :اصرب عيل معلم ..فإهنم يقولون أشياء كثرية.
قال :اذكرها ..فال يمكن أن نسكت عن ذكر عيوب الباطل.
قلت :من السحر ما يسمونه( :سحر املرض) ،وقد ذكروا بأن الغرض منه إصابة
الشخص باآلالم واألسقام ،فرتاه طريح الفراش عليل البدن ،وقد تكون العلة يف موضع واحد،
وقد تنتقل من موضع إىل موضع ،وكل ذلك بناء عىل ما يمليه ويفعله الساحر.
قال :أللساحر كل هذه القدرة؟
قلت :لقد قال بعض املشايخ يف هذا( :وأما سحر املرض ،فقد قيل إن أغلب األمراض
املستعصية هي بسبب اجلن الذين يسخرهم الساحر فيالبسون اإلنسان ،وحيدث ذلك تعطيل
بعض األعضاء عن منافعها فينهك البدن ،ويعظم الرضر ،وال يوجد يف الطب له عالج سوى
األدوية املهدئة ،واألوىل استعامل الرقى النافعة املؤثرة ،فلها تأثري كبري يف ختفيف ذلك املرض
كالرسطان واجللطة والشلل ونحوها)()1

قال :وما ذكروا من أعراض هذا النوع من السحر؟
قلت :أعراض كثرية جدا ،فمنها مثال ما يسمى( :سحر التشنجات العصبية) ،ويقسمونه
إىل قسمني:
قسم التشنجات العصبية قصرية األمد :وفيه يتعرض املسحور لتشنجات عصبية من فرتة
ألخرى دون أن حتدد بزمان أو مكان ،وتستمر تلك التشنجات لفرتات قصرية األمد نسبيا ،وقد
( )1الصواعق املرسلة يف التصدي للمشعوذين والسحرة –  ،159 ،158والكالم للشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن
اجلربين.
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ترتبط تلك التشنجات أحيانا مع املؤثرات االجتامعية للمريض ،وتعتمد تلك التشنجات يف قوهتا
عىل قوة السحر والساحر.
وقسم التشنجات العصبية طويلة األمد :وفيه يتعرض املسحور لتشنجات عصبية من
فرتة ألخرى دون أن حتدد بزمان أو مكان ،وتستمر تلك التشنجات لفرتات طويلة نسبيا ،وقد
ترتبط تلك التشنجات أحيانا مع املؤثرات اخلارجية للمريض ،وتعتمد تلك التشنجات يف قوهتا
عىل قوة السحر والساحر.
قال :فأعصاب اخللق بيد الساحر إذن؟
قلت :ليس أعصاهبم فقط ،بل أعضاؤهم أيضا ..فقد ذكروا ما يسمى بسحر األمراض
العضوية ،ويقسمونه أقساما كذلك.
منها سحر األمراض العضوية بتأثري كيل :وفيه يتعرض املسحور ألمراض وآالم تصيب
مجيع أنحاء اجلسد ،ويشعر املسحور من خالل هذا النوع بالتعب واإلرهاق واخلمول وعدم
القدرة عىل القيام بأية أعامل.
ومنها سحر األمراض العضوية بتأثري جزئي :وفيه يتعرض املسحور ملرض يرتكز يف جهة
حمددة من اجلسم ،وله أعراض معينة ،وعند قيام املريض بالفحص الطبي يتبني سالمة كافة
الفحوصات الطبية ،وسالمة اجلسم من أية أمراض عضوية.
ومنها سحر األمراض العضوية املتنقلة :وفيه يتعرض املسحور ألمراض وآالم متنقلة يف
مجيع أنحاء اجلسم ،فتارة يشعر بأمل يف الرأس وتارة أخرى يشعر بأمل يف املفاصل وهكذا ،وكل
ذلك حيصل دون حتديد أية أمراض عضوية حمددة.
قال :فالساحر هو الذي لديه خزائن اآلالم إذن؟
قلت :ال ..بل لديه خزائن احلواس واملدارك أيضا ،فقد ذكروا ما يسمى بسحر تعطل
احلواس ،ويقسمونه كذلك أقساما:
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منها سحر تعطل حواس دائم :يتعرض املسحور من خالل هذا النوع لتعطل احلواس
اخلاصة بالسمع واإلبصار والشم تعطال دائام ،فال تعود تلك احلواس للمسحور إال بعد إبطال
السحر وشفاء املريض بإذن اهلل تعاىل.
ومنها سحر تعطل حواس مؤقت :يتعرض املسحور من خالل هذا النوع لتعطل احلواس
اخلاصة بالسمع واإلبصار والشم تعطال مؤقتا ،ويتقلب احلال من وقت إىل وقت ومن زمن إىل
زمن.
ومنها سحر الشلل :ويقسمونه أقساما:
منها سحر شلل كيل :يتعرض املسحور من خالل هذا النوع لشلل كيل يف مجيع أنحاء
اجلسم ،فال يستطيع احلراك مطلقا ،وال تعود له عافيته إال بعد إبطال السحر بإذن اهلل تعاىل.
ومنها سحر شلل جزئي :ويتعرض املسحور من خالل هذا النوع لشلل جزئي خيتص
بمنطقة معينة كاليد أو القدم أو الرأس ونحوه ،ويبقى العضو معطال فرتة من الزمن ثم يعود إىل
سابق عهده ،وتنتهي املعاناة بإذن اهلل تعاىل عند انتهاء وإبطال السحر.
ومنها سحر شلل متنقل :يتعرض املسحور من خالل هذا النوع لشلل جزئي متنقل ،فتارة
يصيب الشلل منطقة اليد ،وتارة أخرى منطقة القدم وهكذا ،وكل ذلك دون حتديد أسباب طبية
معينة ،وال ينقطع هذا األمر إال بعد إبطال السحر بإذن اهلل تعاىل.
قال :فأراهم مل يرتكوا علة إال نسبوها للسحر؟
قلت :ليس ذلك فقط ..بل حتى الذرية ،فإهنا حتت ترصف السحرة.
قال :ولكن اهلل تعاىل اعترب ذلك من اهلبة التي ال جيوز التأثري فيها لغري اهلل.
قلت :وهم يرشكون السحرة يف ذلك ،فال يولد الولد إال إذا كف الساحر رشه عن والديه ،فقد
ذكروا ما يسمى بسحر( :العقم وعدم اإلنجاب) وذكروا أن هذا النوع من السحر يؤدي إلحداث
عقم وعدم إنجاب لدى كل من الزوج والزوجة دون اتضاح أية أسباب طبية ملثل ذلك ،وقد
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ذكروا يف هذا الباب قدرات عظيمة للسحرة.
ومنها قتل البويضة :وهذا النوع يؤدي لقتل البويضة عند املرأة وبالتال ال تتم عملية
التلقيح ،أو حصول أي محل يذكر.
ومنها عدم قابلية تلقيح البويضة من قبل احليوان املنوي :وهذا النوع يؤدي ملنع وصول
احليوان املنوي إىل البويضة لتلقيحها ،ويف بعض األحيان قد تصل بعض احليوانات املنوية،
ولكنها ال تستطيع اخرتاق الغالف اخلارجي اخلاص بالبويضة مع قوهتا ونشاطها.
ومنها إجهاض احلامل بعد شهرها الثالث :وهذا النوع يؤدي لقتل اجلنني بعد عدة شهور
من تكونه بعد نفخ الروح فيه ،مما يتسبب يف إجهاض املرأة ،ويتبع السحرة أساليب شيطانية خبيثة
للوصول إىل هذا اهلدف ومنها تسليط الشياطني عىل احلامل ورضهبا يف نومها وإسقاط احلمل أو
إرعاهبا ومن ثم إسقاط احلمل ونحو ذلك من طرق خبيثة.
قال :فقد جعلوا السحرة آهلة مع اهلل يترصفون يف خلق اهلل.
قلت :هم يستدلون هلذا بحديث صحيح.
قال :ال أعلم أن هناك حديثا صحيحا ينص عىل مثل هذه اخلرافات.
قلت :هم يستدلون بام روي عن أسامء أهنا محلت بعبد اهلل بن الزبري بمكة .قالت:
فخرجت ،وأنا متم  -أي مقاربة للوالدة  ،-فأتيت املدينة ،فنزلت بقباء ،فولدته بقباء ،ثم أتيت
رسول اهلل  ،فوضعه يف حجره ،فدعا بتمرة ،فمضغها ،ثم تفل يف فيه ،فكان أول يشء دخل
جوفه ريق رسول اهلل  ،قالت :ثم حنكه بالتمرة ،ثم دعا له وبرك عليه ،وكان أول مولود ولد
يف اإلسالم – للمهاجرين باملدينة  ،-قالت :ففرحوا به فرحا شديدا ،وذلك أهنم قيل هلم( :إن
اليهود قد سحرتكم ،فال يولد لكم)()1

قال :فام وجه االستدالل باحلديث؟
( )1البخاري ومسلم.
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قلت :ما ورد فيه من إخبار اليهود بأهنم قد سحروهم.
قال :فقد أصبحت أخبار اليهود إذن من مصادر الرشيعة ..ملاذا مل يستدلوا عن عجز
السحر عن هذا بوالدة عبد اهلل ..أمل يقرؤوا ما ورد يف وفاة سليامن  ،فقد قال تعاىلَ ﴿:ف َل اام
ض َت ْأكُ ُل ِمن َْس َأ َت ُه َف َل اام َخ ار َت َب اين َِت ِْ
َق َض ْينَا عَ َل ْي ِه ا َْمل ْو َت َما َد اهلُ ْم عَ َىل َم ْو ِت ِه ِإ اال َدا اب ُة ْ َ
األ ْر ِ
اجل ُّن َأ ْن َل ْو كَا ُنوا
اب ا ُْمل ِه ِ
ب َما َل ِب ُثوا ِيف ا ْل َع َذ ِ
َي ْع َل ُم َ
ني﴾ (سـبأ)14:
ون ا ْل َغ ْي َ
قلت :بىل ..فقد بني اهلل تعاىل للجن بام حدث لسليامن  عجزهم عن إدراك علم
الغيب.
قال :وكذلك بني لليهود بوالدة عبد اهلل عجزهم عن التحكم يف خملوقات اهلل.
قلت :وهم ال يكتفون هبذا ..بل جيعلون للسحرة القدرة عىل بث اخلمول والكسل يف
املجتمع بالسحر اخلاص هبذه الناحية.
قال :وإىل ما يقسمونه؟
قلت :إىل قسمني:
قسم يسمونه سحر مخول دائم :يتعرض املسحور من خالل هذا النوع خلمول دائم ينتاب
مجيع أنحاء اجلسم ،فيشعر املريض دائام بالفتور واخلمول وعدم القدرة عىل العمل أو ممارسة أي
نشاط يذكر.
ومنها سحر مخول مؤقت :ويتعرض املسحور من خالل هذا النوع خلمول مؤقت ينتابه
بعض الفرتات ويرتاوح ذلك بحسب قوة السحر وتأثريه ،فيشعر املريض أحيانا بالفتور واخلمول
وعدم القدرة عىل العمل أو ممارسة أي نشاط يذكر ،وتارة أخرى يكون نشيطا قويا يعيش كأي
إنسان طبيعي آخر.
قال :فقد عرف الرقاة إذن علل ختلف األمة ..فلامذا جيهد مفكروكم عقوهلم يف البحث
عنها.
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قلت :ال ..هم مل يتكلموا عن هذه املسألة ،ومل يبحثوا فيها..
قال :ال ..بل بحثوا فيها ..فسحرة قومك استأجرهم بعض اليهود ..أو بعض جن اليهود
ليسحروا األمة مجيعا باخلمول ..فلذلك كل ما تراه من مخول هو بسبب هذا السحر ..ولن
تستطيعو النهوض إال بعد البحث عن املكان الذي وضعوا فيه سحرهم لتعود األمة إىل رشدها.
قلت :فاحلل بسيط إذن..
قال :بل احلل معقد جدا ..فمكان العمل الذي عملوه لن تصلوا إليه أبدا إال إذا وصلتم
إىل ما وصل إليه اليهود من تكنولوجيا متطورة ..فقد استعمل اليهود ما وصلوا إليه من تطور
إلخفاء العمل الذي عملوه.
قلت :يا معلم ..أراك تنكر كل ما ذكرته ..فإىل ما تستند يف إنكارك؟
ِ ِ
رص َوا ْل ُفؤَ ا َد كُ ُّل ُأو َل ِئ َك
قال :إىل قوله تعاىلَ ﴿:وال ت َْق ُ
ف َما َل ْي َس َل َك ِبه ع ْل ٌم ِإ ان ا
الس ْم َع َوا ْل َب َ َ
كَان عَ ْن ُه َم ْسؤُ و ً
َ
ال﴾ (اإلرساء)36:
قلت :فام يف هذه اآلية من االستدالل؟
قال :لقد هنانا اهلل تعاىل أن نتكلم فيام ليس لنا به علم ..وهذا مما ليس لنا به علم.
قلت :كيف ذلك؟
قال :متى تكلم العلامء عن أنواع اجلراثيم؟
قلت :بعد أن اكتشفوها.
قال :بم اكتشفوها؟
قلت :باألجهزة املكربة.
قال :فإذا وصلتم إىل أجهزة تكشف السحر ..ففصلوا وقسموا كام تشاءون.
قلت :وقبل ذلك ..هل نرتك السحرة يعيثون يف األرض فسادا؟
قال :لن يطيقوا أن يفعلوا شيئا إال إذا أعطيتموهم أنتم جواز السفر إىل ذواتكم.
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قلت :فام ترى من األرضار التي يمكن للسحرة فعلها؟
قال :يشء واحد ..ال عالقة له بأجسادكم( ،)1فال ختافوا عليها.
قلت :وما هو؟
قال :لقد ذكر اهلل تعاىل رضر السحرة حارصا له يف رضر واحد.
قلت :وما هو؟
ون ِمن ُْه َام َما ُي َف ِّر ُق َ
قال :التفريق بني املرء وزوجه ،أمل تسمع قوله تعاىلَ ﴿:ف َي َت َع ال ُم َ
ني
ون ِب ِه َب ْ َ
ا َْمل ْر ِء َوزَ ْو ِج ِه﴾ (البقرة)102:
قلت :وما وجه االستدالل يف اآلية ..أال يمكن أن يكون ما ذكر هو بعض آثار السحر
وتأثرياته؟
قال :ال ..النص ال حيتمل ذلك ..فاهلل تعاىل جعل قولهَ ﴿:ما ُي َف ِّر ُق َ
ني ا َْمل ْر ِء َوزَ ْو ِج ِه
ون ِب ِه َب ْ َ
﴾ تعريفا للسحر بذكر آثاره ..وال يمكن للتعريف إال أن يكون جامعا للمعرف.
قلت :أريد مثاال عىل ذلك؟
قال :أرأيت لو أن شخصا عرف الطب بأنه العلم الذي يداوي الزكام ،أيكون هذا التعرف
صحيحا؟
قلت :ال شك يف كونه غري صحيح.
قال :مل؟
قلت :ألنه قرص الطب عىل وظيفة بسيطة من وظائفه.
قال :ولو عرفه بأنه( :ما يداوي العلل املختلفة)
قلت :حينها سيكون تعريفا صحيحا مقبوال؟
قال :فكيف يتهم القرآن الكريم إذن بالقصور يف تعريف السحر؟
( )1إال إذا احتوى السحر عىل مواد ضارة.
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قلت :فالسحر إذن يقترص عىل قدرة واحدة هي التفريق بني األزواج.
قال :نعم ..وهو ما نص عليه القرآن الكريم ..وهو تفريق يعتمد عىل التخييل الذي هو
وسيلة الساحر الوحيدة.
قلت :كيف يكون التخييل؟
قال :الساحر املتقن لسحره قد ينجح يف التأثري يف خميلة الزوج مثال ،فريى زوجته يف صورة
بشعة تتقزز منها نفسه ،فيبغضها أو يطلقها.
قلت :إذن عالقته مع األزواج فقط.
قال :ال ..بل مع كل املتحابني.
قلت :هذا معروف ومشتهر ،ويسمونه( :العطف والرصف) ،فيجعلون اإلنسان ينعطف
عىل زوجته أو امرأة أخرى حتى يكون كالبهيمة تقوده كام تشاء ،والرصف بالعكس من ذلك(.)1
ويف النصوص ما يشري إليه ،فقد قال ( :إن الرقى والتامئم والتولة رشك) ،والتولة(:)2
ما حيبب املرأة إىل زوجها من السحر وغريه ،وجعله من الرشك العتقادهم أن ذلك يؤثر ويفعل
خالف ما قدره اهلل تعاىل.
وقد يسمون العطف( :سحر املحبة) ،وهو عمل وتأثري يسعى الساحر من خالله للجمع
بني املتباغضني واملتنافرين ،أو اجلمع بني األشخاص عامة ألسباب معينة بناء عىل توصية من قام
بعمل السحر.
وقد ذكر بعض العلامء من آثار هذا النوع من السحر قصة عجيبة يتداوهلا العامة لست
أدري مدى صدقها.
قال :وما قال؟
( )1مرجع املعاجلني من القرآن الكريم واحلديث الرشيف  -ص .328 – 327
( )2بكرس التاء وفتح الواو ،انظر :النهاية يف غريب احلديث .200 / 1 -
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قلت :ذكر أن امرأة رأت من زوجها شيئ ًا من اإلعراض وعدم املودة التي تريدها منه ،فهو
يعطيها حقها ويعاملها كسائر النساء ،لكنها تريد منه أكثر من ذلك من املحبة والبقاء عندها
واملالزمة هلا ،فدخلت عليها عجوز تعمل السحر ،فأخربهتا بخرب زوجها ،فأعطتها العجوز دواء
يف رصة ،وأمرهتا أن جتعله يف طعامه ،ولكن املرأة تورعت فجعلت الدواء يف رغيف وأطعمته
داجن ًا عندهم ،فبعد أن أكله ذلك الداجن علق هبا ،فصار يتبعها وال يفارقها وال يستقر حتى
يلصق رأسه ببطنها أو جيعله يف حجرها وصار يالحقها أينام ذهبت ،فعجب زوجها من أمرها
وأمره ،ثم إهنا أخربت زوجها بأهنا رصفت هذا الدواء عنه ،ولو أعطته الدواء لفعل كام فعل
الداجن ،فلام أخربته بادر بطالقها ،وقال :أخشى يف املرة الثانية أن جتعليه يف طعامي(.)1
قال :ما لعلامئكم وهذه األمور!؟ ..وأي فرق بني العامة والعلامء إذا خاض العلامء يف
هذا!؟
قلت :أتنكر هذا؟
قال :جيب أن أنكره ..لقد ذكر اهلل تعاىل أن هؤالء السحرة يفرقون بني املرء وزوجه ،ومل
يقل حيببون بني املرء وزوجه ..وما كان ل أن أغادر ما نص عليه القرآن الكريم ألي لغو يرويه
عامي أو ينقله عامل.
قلت :والتولة؟
قال :لقد ذكر  أهنا من الرشك ،ومل يذكر أهنا من السحر ..ومل يذكر هلا  أي أثر.
قلت :لقد ذكروا هلذا النوع من السحر آثارا وأعراضا من خالهلا يقوم الرقاة برقاهم؟
قال :ما هي؟
قلت :من األعراض التي ذكروها  .1تغري األحوال بشكل فجائي من كراهية وبغض إىل
ود وحب ..ومنها عدم حصول أية مشكالت اجتامعية مع توفر كافة األسباب الصغرية والكبرية
( )1الصواعق املرسلة يف التصدي للمشعوذين والسحرة -ص .141،142
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ملثل تلك املشكالت  ..ومنها القدرة الكبرية عىل التكيف االجتامعي والعاطفي مع اآلخرين ممن
عطفوا عىل املريض بواسطة السحر ..ومنها  .4املحبة املطلقة لألقوال واألفعال الصادرة عن
هؤالء األشخاص ..ومنها حسن الظن والثقة املطلقة هبؤالء األشخاص ..ومنها رؤية هؤالء
األشخاص بأشكال حسنة مجيلة حمببة للنفس ..ومنها املحبة املطلقة ألماكن تواجد هؤالء
األشخاص.
قال :أرى رقاتكم هؤالء حيرمون املحبة بني الناس بنرش مثل هذه اخلرافات.
عالج السحر:
ذهبنا للقاعة الثانية ،وهي القاعة املتخصصة يف عالج من أصيب بالسحر ،وقد فوجئت
بأين مل أجد فيها إال أفرادا حمدودين بخالف القاعة السابقة ،فسألت املعلم عن رس ذلك ،فقال :إن
أكثر من جاءوا هذا املستشفى لعالج السحر تبني هلم يف قاعة التشخيص أهنم كانوا متومهني،
فلذلك رجعوا من حيث أتوا ،مكتفني بذلك.
قلت :ولكني رأيت اخلارجني مستبرشين.
قال :وما هلم ال يستبرشون ..لقد كان ما أومهوا به من سحر يقيد أرجلهم عن كل حركة،
فلام علموا عجز السحر انطلقوا ونشطوا ..وكأنام نشطوا من عقال.
قلت :وهؤالء احلارضون يف هذه القاعة؟
قال :هؤالء شكوا يف إمكانية أن يكون ما أصاهبم نوع من السحر.
قلت :شكوا فقط ..ومل يتيقنوا.
قال :ليس يف هذا الباب يشء يسمى اليقني ..إال إذا أخربك معصوم هبذا..
قلت :فام العالج الذي يعطى هلؤالء هنا؟
قال :لقد أنزل اهلل برمحته املعوذتني ..ومها رمحة من اهلل تكفيان األمة عن كل تعويذة ،وعن
اللجوء ألي راق.
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قلت :كيف هذا؟ ..أيمكن أن نكتفي باملعوذتني من دون الرجوع ألي راق لفك السحر؟
هلل  كان يتعوذ من أعني اجلان وأعني اإلنسان
قال :أجل ..أمل يرو يف احلديث أن رسول ا ّ
فلام نزلت املعوذتان أخذ هبام وترك ما سوامها (.)1
قلت :ولكن العلامء يبالغون كثريا يف وجوب البحث عن السحر لفكه ،وقد قال ابن باز:
(ومن عالج السحر أيضا  -وهو من أنفع عالجه  -بذل اجلهد يف معرفة موضع السحر من أرض
أو جبل أو غري ذلك فإذا عرف واستخرج وأتلف بطل السحر)()2

قال :ال ..هذا ليس صحيحا ..فبدل أن نكلف العامة بالبحث عن موضع السحر ،وببذل
اجلهد يف ذلك نكلفهم بااللتجاء إىل اهلل ،وهو يكفيهم كل سوء رأوه أو مل يروه ..ثم من قال للعامة
بأهنم مسحورون حتى يبذلوا جهودهم يف البحث عن موضع السحر.
قلت :األعراض التي يراها الرقاة.
قال :لو طبقنا األعراض التي ذكروها عىل مجيع الناس لوجدنا اخللق مجيعا مسحورون..
ولو راعينا ما ذكروا ألغلقنا مجيع املستشفيات أو حلولناها إىل مراكز رقية ،وحولنا مراكز البحوث
إىل مراكز بحوث عن مواضع السحر.
قلت :وقد ذكروا من أساليب العالج السدر ،فقد ورد يف كتب وهب بن منبه أن يأخذ
سبع ورقات من سدر أخرض ،فيدقه بني حجرين ،ثم يرضبه باملاء ،ويقرأ آية الكريس
والقواقل( ،)3ثم حيسو منه ثالث حسيات ،ثم يغتسل به ،فإنه يذهب عنه كل ما به ،وقد ذكروا أنه
جيد للرجل إذا حبس عن أهله)()4

قال :ومن وهب بن املنبه؟
( )1الرتمذي والنسائي وابن ماجة ،وقال الرتمذي :حديث حسن صحيح.
( )2فتوى الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز – برقم ( – )8016الصادرة بتاريخ  1405 / 1 / 22هـ.
( )3القواقل :هي السور التي تبدأ بـ (قل) وهي :اجلن ،الكافرون ،واإلخالص ،الفلق ،والناس.
( )4فتح الباري.233 / 10 :
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قلت :رجل من اليهود أسلم ،فكان من التابعني.
قال :وهل أسلم لتعلموه ،أم ليعلمكم؟
قلت :ال أخفي عليك ـ يا معلم ـ لقد تعلمنا عنه كثريا.
قال :فارموا بكل ما تعلمتموه منه عرض البحر ..فقد أتاكم هبا  نقية صافية ،فأبيتم إال
تدنيسها برجس اليهود والنصارى.
قلت :ولكن قومي تلقوا قوله هذا بالقبول ،وهم يفتون الناس هبذا ..وهلذا أصبح السدر
عندنا من السلع الغالية ..وقد ذكر بعض كبار املفتني عندنا وصفة يبيعها الرقاة بوزهنا ذهبا(.)1
قال :وما للمفتني وهذا!؟ ..إن دورهم هو تبيني أحكام اهلل التي نص عليها رسول اهلل
 ال التي نص عليها وهب بن منبه.
قلت :ولكنها جمربة ،وقد قال بعض علامئنا املعتربين عن تلك الوصفة( :وكذا رقيت عىل
بعض األقارب أو األحباب الذين حبسوا عن نسائهم ،بام ذكره ابن كثري من ورقات السدر،
وقراءة اآليات التي ذكرها ،فوقع الشفاء بإذن اهلل)()2

قال :عجبا لكم ولعلامئكم ..ال تعد لرواية مثل هذه األمور ..فإين أشعر باألسى عندما
أسمع هذا ..إن العامل يف األمة خليفة لرسول اهلل  ،فال ينبغي أن جياوز ما كان  يفعله ..فهل
رأيت  فعل هذا؟
قلت :ال..
قال :فاكتفوا بام فعله ..وال تبتدعوا ،فكل بدعة ضاللة.
قلت :ولكن الرقية مما جيوز فيه االجتهاد.
قال :ومن قال ذلك؟ ..ومن قال بأن هناك رقية للسحر أصال ،أمل حيرص  الرقى يف
( )1انظر :جمموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز.280 – 279 / 3 :
( )2الصواعق املرسلة يف التصدي للمشعوذين والسحرة.606 :
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العني وذوات السموم؟
قلت :بىل ..ولكن العلامء يقيسون.
قال :ما أورد إبليس يف الضاللة إال قياسه..
قلت..:
قال :سنذهب إىل قاعات الرقى ،وسنرى األحكام املرتبطة هبا ،فال تعجل.

االستعاذة من العني
قصدنا القاعة الثالثة من قاعات حصن االستعاذة ،فرأيت الفتة مكتوبا عليها قوله :
(استعيذوا باهلل من العني ،فإن العني حق)()1

قلت للمعلم :أهذه هي القاعة التي تعالج فيها العني؟
قال :أجل ..فقد ذكر هذا احلديث املرض وعالجه ..وفيه ما يغني عن كل تلك األسفار
التي اشتغلتم هبا ،وشغلتم الناس.
قلت :هذا صحيح ..فإن قومي يبالغون يف أمر العني كثريا ..بل لو تتبعت كالمهم
لتصورت أن كل ما حيدث يف الكون من حوادث ليس إال أثرا من آثار بعض العيون السامة.
قال :فالنبي  ـ لذلك ـ أثبت تأثري العني ،ولكنه مل يكتف بذلك ،بل أعطى العالج
الرشعي الذي يكف رشها.
قلت :تقصد االستعاذة.
يعوذ احلسن واحلسني بقوله:
قال :أجل ..فهي وحدها الكافية الشافية ،وهلذا كان ّ 
هلل التامة من كل شيطان وهامة ،ومن كل عني المة) ،ويقول( :هكذا كان
(أعيذكام بكلامت ا ّ

( )1ابن ماجه كتاب الطب باب العني ،رقم (.)3508
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إبراهيم يعوذ إسحاق وإسامعيل ـ عليهام السالم ـ)()1

قلت :ولكن العني خطرية ،إهنا تدخل الرجل القرب ،واجلمل القدر()2؟
ِ
رش َح ِاسد ِإ َذا
قال :وهل يمكن للعني ،أي عني أن تقتحم أسوار قوله تعاىلَ ﴿:وم ْن َ ِّ
َح َسدَ ﴾ (الفلق ..)5:احلق أقول لك :إن العني أضعفا شأنا ،وصاحبها أهون أمرا من أن نلتفت
إليه أو يستعبدنا..
وهلذا مل يأت يف آية واحدة من القرآن الكريم( :إن العني لكم عدو مبني) ،بل عدونا
الش ْي َط َ
الوحيد املبني هو الشيطان الرجيم بوساوسه ،ال برصعه ،قال تعاىلِ ﴿:إ ان ا
ان َلكُ ْم عَ دُ ٌّو
َف ا ِ
اخت ُذو ُه عَ دُ ّو ًا ِإن َاام َيدْ عُ و ِحزْ َب ُه لِ َيكُ و ُنوا ِم ْن َأ ْص َح ِ
الس ِع ِري﴾ (فاطر)6:
اب ا
ثم سكت هنيهة ،وصاح ،وكأنه خياطب الاليشء :ارجع أهيا اخلائف من العني إىل ربك،
واسأله مزيد نعمه ،وال ختف أن يسلبها منك أي عائن ،بل خف معاصيك وانحرافك وجحودك
وجلوءك لغري حصون اهلل ..أما إذا أبيت إال أن ختاف هؤالء ،فاسمع ملا يقول اهلل تعاىل فيمن
كَان ِرج ٌال ِمن ْ ِ
ون ِب ِر َجال ِم َن ِْ
األن ِ
ْس َي ُعو ُذ َ
اجل ِّن
َ
استجار من الرمضاء بالنار ،قال تعاىلَ ﴿:و َأ ان ُه َ َ
وه ْم َر َهق ًا﴾ (اجلـن ..)6:فلن يزيدك هؤالء إال رهقا وخوفا ،ولن تشعر بلذة أي نعمة
َفزَ ا ُد ُ
وعيون الناس ترمقك لتسلبها منك.
قلت :ولكن ورد يف السنن ما يدل عىل االسرتقاء من العني باالغتسال وغريه ،فقد ورد
يف احلديث قوله ( :العني حق ،ولو كان يشء سابق القدر سبقت العني ،وإذا استغسلتم
فاغسلوا)()3

قال :هذا صحيح ..ولكن الرقية ـ كام سنرى رخصة ـ والكامل يف االكتفاء باالستعاذة التي

( )1البخاري وأهل السنن.
( )2روي يف هذا(:العني تدخل الرجل القرب وتدخل اجلمل القدر) ابن عدي وأبو نعيم يف احللية.
( )3مسلم.
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كان يفعلها  ،وخيرب أن األنبياء ـ عليهم الصالة والسالم ـ كانوا يفعلوهنا ،أمل تسمع قوله  يف
السبعني ألفا الذين يدخلون اجلنة بغري حساب أهنم (هم الذين ال يسرتقون وال يتطريون وال
يكتوون وعىل رهبم يتوكلون)()1
قلت :ولكن النبي  قال( :ال رقية إال من عني أو محة أو دم ال يرقأ)()2

قال :هذا صحيح ،ولكنه ال ينايف كوهنا رخصة ،ألن النبي  وصفهم بكوهنم ال يكتوون
مع ورود النصوص بإباحة الكي.
قلت :فلم كان األمر كذلك؟
قال :لقد وصف رسول اهلل  السبعني ألفا بكوهنم (عىل رهبم يتوكلون) واملتوكل هو
الواثق يف اهلل الرايض بتحصني اهلل املكتفي به ،أما القارص عن هذه الرتبة ،فإنه حيتاج إىل أسلحة
أخرى رخص فيها  كاالغتسال ونحوه..
قلت :ولكن ـ يا معلم ـ أمل يبلغك حديث سهل بن حنيف ،فقد روي أن أباه حدّ ثه :أن
هلل  خرج وساروا معه نحو مكة ،حتى إذا كانوا بشعب اخلرار من (اجلحفة) اغتسل
رسول ا ّ
سهل بن األحنف ،وكان رج ً
ال أبيض حسن اجلسم واجللد ،فنظر إليه عامر بن ربيعة أخو بني
هلل
عدي بن كعب وهو يغتسل ،فقال :ما رأيت كاليوم وال جلد خمبأة ،فلبط سهل ،فأتى رسول ا ّ
هلل ما يرفع رأسه وال يفيق ،قال( :هل تتهمون فيه
هلل هل لك يف سهل؟ وا ّ
 ،فقيل له :يا رسول ا ّ
هلل  عامرا فتغيظ عليه ،وقال( :عالم
من أحد؟) ،قالوا :نظر إليه عامر بن ربيعة ،فدعا رسول ا ّ
يقتل أحدكم أخاه؟ هال إذا رأيت ما يعجبك ّبركت؟) ،ثم قال( :اغتسل له) ،فغسل وجهه ويديه
صب ذلك املاء عليه ،فصبه رجل عىل
ومرفقيه وركبته وأطراف رجليه وداخلة إزاره يف قدح ،ثم ا

( )1البخاري ومسلم.
( )2أبو داود.
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رأسه وظهره من خلفه ،ثم يكفأ القدح وراءه ففعل ذلك فراح سهل مع الناس ليس به بأس(.)1
قال :هذه حادثة خاصة( ..)2وال يمكن القياس عليها( ،)3وال اعتبارها من الكامل.

( )1أمحد ورواه ابن ماجة بنحوه.
( )2نرى أن هذا النوع من العالج خاص بمن حصل منه ما حصل من عامر بن ربيعة ،حيث أنه مل يكتف بإذيته بعينه
رأيت كاليوم وال ِج ْلدَ ُخم َ ابأة) بدون أن يربك ،أما من مل يتلفظ بمثل هذا ،واهتم جمرد هتمة ،فإنه
بل رصح بذلك ،حيث قال(:ما ُ
من احلرج العظيم تكليفه باالغتسال ،ففي ذلك ما قد يؤثر يف العالقات االجتامعية التي جاء الرشع بطلب متاسكها.
( )3بنى املتأخرون عىل هذا ،لتصورهم جواز القياس يف مثل هذه املسائل ،فأضافوا أمورا كثرية كلها من البدع املحدثة،
وخطرها ليس يف كوهنا بدعة فقط ،مع خطورة البدع ،بل يف تأثريها اخلطري عليالعالقات االجتامعية بني املسلمني ،والوساوس
الكثرية التي تبثها يف صفوفهم.
فمام أضيف يف عرصنا من أساليب استخدام آثار املريض الداخلية أو اخلارجية ووضعها باملاء ورشه بعد ذلك عىل املعني،
وقد أفتى بجواز ذلك الشيخ حممد بن صالح العثيمني ،حيث يقول(:وهناك طريقة أخرى  -لعالج العني  -وال مانع منها أيضا،
وهي أن يؤخذ يشء من شعاره أي ما ييل جسمه من الثياب كالثوب ،والطاقية والرسوال وغريها ،أو الرتاب إذا مشى عليه
وهو رطب ،ويصب عىل ذلك ماء يرش به املصاب ،أو يرشبه .وهو جمرب) انظر :القول املفيد عىل كتاب التوحيد.94 / 1 :
واألخطر من ذلك قوله يف موضع آخر(:وقد جرت العادة عندنا أهنم يأخذون من العائن ما يبارش جسمه من اللباس
مثل الطاقية وما أشبه ذلك ويربصوهنا باملاء ثم يسقوهنا املصاب ورأينا ذلك يفيده (حسبام تواتر عندنا من النقول)[ )3انظر :فتاوى
الشيخ حممد بن صالح العثيمني –  ،].196 / 1فأي طبيب يسمح بمثل هذا السلوك ،وأي طبع سليم يسمح لنفسه أن يتناول
مثل هذا الرشاب.
ومن األساليب املعارصة التي وج دت من يفتي بجوازها ،بل حيث عليها استخدام أثر العائن عىل أي صفة كانت كاملاء
والقهوة والنوى.
فقد سئل الشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن اجلربين عن أخذ بعض األثر املتبقي من بعض الناس الذين يشك بأهنم أصابوا
شخص ما بالعني ،كأخذ املتبقي يف الكأس من ماء أو رشاب ،أو فضالت األكل ،وهل هذا صحيح معتمد؟
فأجاب(:نعم كل ذلك صحيح ونافع بالتجربة ،وكذا غسل ثوبه الذي يالصق بدنه أو يعرق فيه ،أو غسل رجليه أو
يديه لعموم (وإذا استغسلتم فاغسلوا) فهو يعم غسل البدن كله ،أو غسل بعض البدن ،وحيث جرب أن أخذ يشء من أثره
يفيد ،فإن ذلك جائز كغسل نعله الذي يلبسه ،أو جوربه الذي يبارش جلده ،ألمره يف احلديث بغسل داخله إزاره ،أي الذي ييل
جسده ،وكذا ما مست يداه من عىص أو قفاز ،وكذا فضل وضوئه الذي اغرتف منه ،أو ما لفظه من النوى ،أو تعرق من عظم
أو نحو ذلك ،وهذا بحسب التجربة ،وقد يصيب بإذن اهلل ،وقد يستعيص ذلك بحسب قوة نفس العائن وضعفها)
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قلت :كيف هذا؟
قال :أرأيت لو أن شخصا مثل سهل مر يف شارع ،فأصابته عيون الشارع مجيعا ،أو ظهر
عىل هذه الشاشات التي تعتكفون عليها ،فأصابته عيون املاليني ،كيف يتعامل مع عيوهنم؟
قلت :يف ذلك احلني يكفيه أن يستعيذ.
قال :فكيف تأمره باالستعاذة إذا صوبت إليه سهام املاليني ،وال تأمره هبا إذا أصابه سهم
واحد؟
قلت :السهم الواحد يمكن استغساله بخالف السهام الكثرية.
قال :وهل االستعاذة تكفي من غري حاجة إىل االغتسال؟
قلت :ورد النص باالغتسال.
قال :وورد النص بغريه ،بل ورد ما يدل عىل أن الكامل يف غريه أمل تقرأ رقية جربيل لرسول
اهلل ؟
هلل أرقيك ،من
قلت :بىل ..فعندما اشتكى رسول اهلل  ،أتاه جربيل  ،فقال( :باسم ا ّ
هلل يشفيك)()1
كل يشء يؤذيك ،من كل حاسد وعني وا ّ

قال :فهذه االستعاذة كافية شافية ،وهي ال حتتاج إىل ما يفعله رقاتكم مما يسمونه رقية
ومن األساليب املعارصة التي وجدت من يفتي بجوازها ،بل حيث عليها استخدام آثار عتبات األبواب أو أقفاهلا ونحوه
ووضعها باملاء واالستحامم هبا إلزالة أثر العني ،فقد سئل الشيخ عبداهلل بن عبدالرمحن اجلربين عن جواز استخدام آثار عتبات
األبواب واألقفال وذلك عن طريق مسح املكان ووضع ذلك يف املاء واغتسال املعني منه؟
فأجاب(:قد عرف بالتجربة أن غسل كل ما مسه العائن ثم رشب املعني من غسالته أو صبه عليه يكون سببا يف الشفاء
من تلك العني بإذن اهلل تعاىل ،وحيث أن العائن يمس قفل الباب أو مفتح السيارة وقد يطأ حافيا عىل عتبة الباب أو يمس
العصا أو املظلة أو الفنجان للقهوة أو الشاي ،أو يأكل من التمر ويلفظ النوى بعد أن يمصه بفمه ،فإن غسل هذه كلها مما جرب
وحصل معه زوال أثر العني بإذن اهلل قياسا عىل أمره باالغتسال كام يف احلديث الصحيح) انظر :املنهل املعني يف إثبات حقيقة
احلسد والعني – ص )237
( )1أمحد.
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التشخص.
قلت :كيف هذا؟
قال :لقد دعا جربيل لرسول اهلل  دعاء شامال ،فقال( :من كل يشء يؤذيك) ،وهذا
يكفي ..فال يرضك أن تعلم املصدر الذي يؤذيك أو ال تعلمه.
قلت :ارضب ل مثاال يوضح ل هذا.
قال :أرأيت لو اشرتيت ما تسمونه باملبيد ،وكان يف هذا املبيد قدرات هائلة بحيث تقتل
مجيع أنواع احلرشات ،ثم جهلت أنت بعض هذه األنواع ..أفرتى املبيد فاتكا هبا ،أم أنه ال يفتك
هبا حتى تعرف ذلك النوع؟
قلت :ال حيتاج املبيد مني إىل معرفة ذلك.
قال :فهكذا فعل جربيل  مع رسول اهلل .
قلت :ولكنه جربيل ..وما أدراك ما جربيل؟
قال :فإن مل تقتدوا بجربيل  ،فبمن تقتدون؟ ..أبإبليس؟
قلت :من األمور التي نصوا عليها من باب الوقاية من رش العني ،سرت حماسن من خياف
عليه من العني.
قال :فبم استدلوا عىل ذلك؟
قلت :هذا أمر يكاد يكون متفقا عليه ،فقد روي أن عثامن رأى صبيا مليحا ،فقال( :دسموا
نونته( ،)1لئال تصيبه العني)()2

وقد قال الشاعر:
ما كان أحوج ذا الكامل إىل عيب يوقيـه مـن العني
الصبى الصغري.
( )1أىَ :س ِّو ُدوا نونته ،والنونة :النُّقرة التى تكون ىف ذقن
ِّ
السـناة)
()2
ُّ
البغوى ىف كتاب (رشح ُّ
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ونتيجة هلذا ،نص كل من تكلم يف هذا الباب عىل هذا النوع من الوقاية ،وقد قال حممد بن
مفلح( :وليحرتز احلسن من العني واحلسد بتوحيش حسنه)()1

وقد اعترب بعضهم هذا مما رشعه اهلل من أسباب الوقاية مستدال عليه بقوله تعاىلَ ﴿:يا َأ ُّ َهيا
ِ
ين ءا َم ُنوا ُخ ُذوا ِح ْذ َركُ ْم ﴾ (النساء – اآلية  )71قائال( :وهو يعم احلذر من كل ما فيه رضر
ا الذ َ
عىل النفس أو املال)()2

قال :إن هذا الكالم حيمل أنفاسا من شؤم التطري ،وخطره عظيم ،ألن األدلة الرشعية تأمر
بإظهار نعمة اهلل ال سرتها ،وقد قال ( :من كان له شعر فليكرمه)( ،)3وقد قال ( :إن اهلل
تعاىل مجيل حيب اجلامل وحيب أن يرى أثر نعمته عىل عبده ويبغض البؤس والتباؤس)()4

قلت :ولكن النبي  قال( :استعينوا عىل إنجاح احلوائج بالكتامن ،فإن كل ذي نعمة
حمسود)()5

قال :إن هذا احلديث ال يدل عىل هذا املعنى ،بل هو من جنس قوله تعاىل عىل لسان
لنْس ِ
الشي َط َ ِ
ِ
ِ
ص ُرؤْ َ
ان
ياك عَ َىل ِإ ْخ َوت َك َف َيكيدُ وا َل َك كَ ْيد ًا ِإ ان ا ْ
يعقوب َ ﴿:يا ُبن اَي ال ت َْق ُص ْ
ان ل ْ ِ َ
عَدُ ٌّو ُم ِبنيٌ ﴾ (يوسف)5:
فاخلوف الذي خافه يعقوب  هنا ليس خوفا من العني ،وإنام اخلوف من كيد إخوته
له ،ولذلك أمر النبي  بالكتامن عن احلسدة حتى ال يسعوا يف خالف مقصود املحسود.

( )1اآلداب الرشعية – 60 / 3
( )2انظر :املنهل املعني يف إثبات حقيقة احلسد والعني .219 ،218 -
( )3أبو داود.
( )4البيهقي عن أيب سعيد.
( )5العقييل ،وابن عدي ،والطرباين يف الكبري ،وأبو نعيم يف احللية ،واخلرائطي يف إعتالل القلوب وابن عساكر ،قال
املناوي يف فيض القدير ( :) 493/1احلديث ضعيف ومنقطع ،وملا ساق احلافظ العراقي اخلرب املرشوح جزم بضعفه واقترص
عليه.
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قلت :وما تقول فيام قال املفرسون من قوله تعاىل ﴿:و َق َال يا بنِي ال تَدْ ُخ ُلوا ِمن باب و ِ
احد
َْ َ
َ َ َ ا
ِ
واد ُخ ُلوا ِمن َأبواب م َت َفر َقة وما ُأغْنِي عَ نْكُ م ِمن ا اِ ِ
هلل عَ َل ْي ِه ت ََوكا ْل ُت َوعَ َل ْي ِه
كْم ِإ اال اِ
ْ َ
َ ْ
احل ُ
يشء ِإن ْ ُ
ْ ْ َ ُ ِّ َ َ
هلل م ْن َ ْ
َف ْل َيت ََو ِ
كال ا ُْملت ََوكِّ ُل َ
ون﴾ (يوسف ،)67:فقد أطبق املفرسون عىل اعتبار هنيه إياهم عن الدخول من
باب واحد من باب اخلوف من العني.
قال :ال ينايف ذلك ما ذكرنا ،ألنه ال حيصل بدخوهلم من أبواب متفرقة أي مرضة ،فهم مل
يكتموا أي نعمة.
زيادة عىل أن مراد يعقوب  هو االحتياط األمني هلم ،ذلك أن دخول هذه املجموعة
إىل مرص والسري يف شوارعها ،قد يثري احلسد والبغضاء يف بعض النفوس الضعيفة فيسعون
ضدّ هم عند السلطان ويظهروهنم كمجموعة أجنبية حتاول العبث بأمن البلد ونظامه ،فحاول
يعقوب  أن جينبهم بنصيحته عن هذه املشاكل()1

.

قلت :وما اخلطر يف هذا النوع من الوقاية؟
قال :خطره أنه جر سلوكيات كثرية منحرفة يف املجتمع ،تقرب من التطري املنهي عنه،
فلذلك كان األوىل منعه ،واالكتفاء بام ورد يف النصوص الصحيحة من التعويذات.
فالنبي  مل يدسم نونة احلسن واحلسني مع مجاهلام وكامهلام وكوهنام من آل بيت النبوة،
وإنام كان يعوذمها بقوله( :أعيذكام بكلامت اهلل التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عني المة)
ويقول( :هكذا كان إبراهيم يعوذ اسحق واسامعيل عليهام السالم)()2

هلل  إذا أوى إىل ف ِ
ُ
هلل َأ َحدٌ ﴾ وا ُمل َع ِّو َذت َْني .ثم
راش ِه َن َف َث ىف كَ اف ْي ِهُ ﴿:ق ْل ُه َو ا ُ
رسول ا ِ
وكان
يمسح هبام وجهه ،وما بلغت يدُ ه من جسده.
ُ
قلت له :مما ذكروه من أساليب الوقاية من العني(اإلحسان إىل من عرفت أصابته بالعني
( )1انظر :األمثل ،وهو قول للجبائي ،مع العلم أن الشريازي مل ينف ما ذكره املفرسون من العني.
( )2البخاري.
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كإحسان الغني إىل الفقري املسترشف ملا يف يد الغني)( )1كأسلوب من أساليب الوقاية.
قال ل :بأي نص استدلوا؟
قلت :ال أعلم أهنم ذكروا نصا.
فقال :فهذا كالم بال علم ،بل بام يناقض العلم ،فمن أي األبواب يدخل هذا اإلحسان؟،
هل هو من الصدقات؟ أو من اهلبات؟
قلت مازحا :لعله خيرجه من الزكاة ليضعه يف نصيب املؤلفة قلوهبم.
ضحك ،وقال :وأخري حتول احلاسد إىل املؤلفة قلوهبم.
قلت له :ما تقول فيام ذكره العلامء من معاقبة العائن ،كقول ابن القيم( :وقد قال أصحابنا
وغريهم من الفقهاء أن من عرف بذلك حبسه اإلمام وأجرى له ما ينفق عليه إىل املوت وهذا هو
الصواب قطعا)()2

ومثله قول العيني ناقال عن القايض عياض ناقال عن بعض العلامء( :ينبغي إذا عرف
واحد باإلصابة بالعني أن جيتنب وأن حيرتز منه وينبغي للمام منعه من مداخلة الناس ،ويلزمه
بلزوم بيته ،وإن كان فقريا لزمه ما يكفيه فرضره أكثر من آكل الثوم والبصل الذي منعه النبي 
من دخول املسجد لئال يؤذي الناس ومن رضر املجذوم الذي منعه عمر)()3

قال :كيف يقولون هذا ،وهم يعلمون أن العقوبات يف الرشع مقدرة ،وأهنا مع ذلك تدرأ
بأبسط الشبهات ،فكيف يسمح ملوسوس مغرور منبهر بكامالته أن حيبس الناس مدى احلياة
لكوهنم أعجبوا بطلعته البهية ،أو مجاله الرائع؟
ثم ما هذا القياس الذي قاسوه ،وهل حبس رسول اهلل  آكل الثوم والبصل؟
( )1قاله الدكتور عبداهلل الطي ار والشيخ سامي املبارك بتقريض الشيخ عبدالعزيز بن عبداهلل بن باز ،انظر :فتح احلق
املبني يف عالج الرصع والسحر والعني – ص .192
( )2الطب النبوي ،ص .168
( )3عمدة القاري برشح صحيح البخاري.405 / 17 :
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ثم كيف يقاس الثوم والبصل واجلذام ،ومها من الشهادة عىل العني ،وهي غيب؟
ثم ملاذا مل حيكموا بفقأ عينه ،فهي املعاقبة ،ال هو ،ولعل ذلك أرحم له من احلبس مدى
احلياة؟
قلت :فقد ذكروا صيغا وأورادا جمربة يف دفع رش العني.
قال :فاعرض عيل ما ذكروا.
قلت :من األمثلة القديمة عىل ذلك ما ذكره ابن القيم يف الكتاب الذي خصصه هلدي
النبي  ،حيث قال( :من الرقى التى ترد العني ما ذكر عن أبى عبد اهلل الساجى ،أنه كان ىف بعض
أسفاره للحج أو الغزو عىل ناقة فارهة ،وكان ىف الرفقة رجل عائن ،قلام نظر إىل شىء إال أتلفه،
قيل ألبى عبد اهلل :احفظ ناقتك من العائن ،فقال :ليس له إىل ناقتى سبيل ،فأخرب العائن بقوله،
فتحني غيبة أبى عبد اهلل ،فجاء إىل رحله ،فنظر إىل الناقة ،فاضطربت وسقطت ،فجاء أبو عبد اهلل،
فأخرب أن العائن قد عاهنا ،وهى كام ترى ،فقال :دلونى عليه .فدل ،فوقف عليه ،وقال :بسم اهلل،
حبس حابس ،وحجر يابس ،وشهاب قابس ،ردت عني العائن عليه ،وعىل أحب الناس إليه﴿ ،
ِ
ِ
ِ
كَرت ْ ِ
رص َخ ِاسئ ًا َو ُه َو َح ِس ٌري
َني َين َْق ِل ْ
رص ا
ب إ َل ْي َك ا ْل َب َ ُ
رص َه ْل ت ََرى من ُف ُطور ُث ام ْارجعِ ا ْل َب َ َ
َف ْارجعِ ا ْل َب َ َ
﴾(امللك )4-3 :فخرجت حدقتا العائن ،وقامت الناقة ال بأس هبا)()1

قال :ما هذا؟ ال يصح أن يذكر هذا يف كتاب خصص هلدي النبي .
قلت :فام تنكر منه؟
قال :ال يشء يف هذا النص معروف ،بل كله منكر ،فهذه صيغ غريبة ،حتمل عقائد غريبة
وسلوكا غريبا ال عالقة له بعقائد اإلسالم وال سلوكه.
فام كل تلك الثقة بتلك األلفاظ املسجوعة التي ال ختتلف عن ألفاظ مسيملة؟
أو ليس يف ذكرها بتلك الثقة دعوة لالستعاضة عن استعاذت القرآن والسنة ،فقد ذكرها،
( )1زاد املعاد.174/4 :
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وكأهنا الطلسم الذي ينفي كل سحر ،وحيل كل تعويذة؟
ثم ملاذا ترد العني عىل أحب الناس إليه ،وما ذنب املسكني حتى يتحمل جريرة العائن؟
ثم ملاذا حتور معاين القرآن الكريم لغري ما أنزلت له؟
ثم ملاذا كانت الناقة أهم عنده من أخيه ،فقد أقام ناقته بتعويذته ،وأخرج حدقتي عني
أخيه؟
ِ
هاب ِ
وح َج ٌر ِ
قاب ٌس)؟
ياب ٌس ،وش ٌ
حابسَ ،
ثم ما معنى ( َح ْب ٌس ٌ
وأسئلة غريها كثري ال نوجهها إىل ابن القيم ،وإنام نوجهها ملن ينرش مثل هذه الشعوذات
لينسخ هبا املعوذات التي وردت هبا النصوص.
قلت :واخلطر األكرب فيام ذكره ابن القيم ال يقترص عىل إقراره مثل هذا ،بل يف إتاحة
الفرص ملن يضع مثل هذا الدجل.
قال :أهناك غري هذا؟
قلت :كثري جدا ..وسأقترص عىل مثال يكفي وحده لبيان مدى الدجل الذي حتمله الرقية
املعارصة ،فقد ذكر بعضهم كيفيات خمتلفة لعالج احلسد ،كوصفات تتعلق باألمراض املختلفة.
فمنها كيفية عالج احلسد يف الصحة واجلامل ،وهذه الكيفية ننقلها بحروفها فيام ييل:
(يستمر عالج احلسد يف الصحه واجلامل إىل ثالثة أيام وهي عىل النحو التال :يف اليوم األول:
االغتسال بامء الوضوء غسال رشعيا بعد صالة الفجر وقبل بزوغ الشمس ،وبعد االغتسال ،قراءة
جمموعة املعوذات ،وبعد صالة الضحى قراءة سورة يس ،وبعد صالة الظهر قراءة الرقى
الرشعية ،وبعد صالة العرص قراءة سورة يوسف وبعد صالة املغرب قراءة جمموعة التسابيح،
وبعد صالة العشاء قراءة الرقى الرشعية ،وبعد صالة قيام الليل قراءة جمموعة االستغفار
ويف اليوم الثاين :االغتسال بامء الوضوء غسال رشعيا بعد صالة الفجر وقبل بزوغ
الشمس ،وبعد االغتسال قراءة الرقى الرشعية ،وبعد صالة الضحى قراءة األذكار الصباحية،
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وبعد صالة الظهر قراءة جمموعة املعوذات ،وبعد صالة العرص قراءة سورة الكهف  ،وبعد صالة
املغرب قراءة جمموعة التسابيح ،وبعد صالة العشاء قراءة الرقى الرشعية.
ويف اليوم الثالث :االغتسال بامء الوضوء بعد صالة الفجر وقبل بزوغ الشمس غسال
رشعيا ،وبعد االغتسال قراءة الرقى الرشعية ،وبعد صالة الضحى قراءة سورة املزمل ،وبعد
صالة الظهر قراءة جمموعة املعوذات ،وبعد صالة العرص قراءة سورة املدثر  ،وبعد صالة املغرب
قراءة الرقى الرشعية ،وبعد صالة العشاء قراءة جمموعة املعوذات ،وبعد صالة قيام الليل قراءة
جمموعة االستغفار)
وهذه كيفية أخرى خاصة بعالج احلسد يف املال والبنني..
قاطعني املعلم قائال :حسبك  ..بأي سند نقل هذا املبتدع كل هذه الكيفيات؟
قلت :ال سند هلذا..
قال :فهي رشيعة جديدة وضعوها ..فحذر قومك منها ..وحذرهم من هؤالء الذين
يريدون أن ينسخوا رشيعة العقل واحلكمة برشيعة الشعوذة واخلرافة.
قلت :أال يمكن أن يقي العائن رش عينه عن الناس؟
قال :بىل ،فقد ورد يف النصوص ما يدل عىل إمكانية دفع العائن رش عينه عن الناس.
قلت :فامذا ورد من ذلك؟
قال :أن يقول( :ال ال ُه ام َب ِار ْك عليه) ،وقد قال  لعامر بن ربيعة ملا عان سهل بن ُحنيف:
قلت :ال ال ُه ام ِ
بار ْك عليه.
كْت) أىَ :
(أال ابر َ
ومثله كل الصيغ القريبة من هذا ،كقول (ما شاء اهلل ال ُق اوة إال باهلل)
قلت :وما عالقة هذه األلفاظ بالوقاية من العني؟
قال :هذا يقودنا إىل سبب العني.
قلت :فام سببها؟
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قال :العني القارصة احلاسدة التي ال ترى فضل اهلل عليها ،فدهلا رسول اهلل  عىل النظر
إىل قدرة اهلل الذي ال يعجزه يشء ،فتكرس بقوة اإليامن رماح احلسد.
قلت :ال أقصد هذا.
قال :فام تقصد؟
قلت :لقد خاطبنا املؤمنني ..وبينت وجه الصواب يف كيفية التعامل مع العني ،فكيف
نخاطب من ينكرها ،ونبني له صدق اعتباره  العني حقا.
قال :هذا متكلم يبحث عن الشبهات لريد عليها ..وسيجيبك.
قلت :إهنا صدفة غريبة أن حيرض معنا.
ِ
يشء َخ َل ْقنَا ُه ِب َقدَ ر﴾
قال :ليس هناك مكان للصدفة ..أمل تسمع قوله تعاىل ﴿:إناا كُ ال َ ْ
(القمر)49:؟
تدخل الرجل الذي أشار إليه من غري أن أسأله ،فقال :لقد كشفت الدراسات احلديثة()1

أن للنسان قدرات فوق القدرات التي نراها ..وهي ليست حكر ًا عىل أحد أو خاصية يتمتع هبا
أناس متميزون عن غريهم ،بل هي موجودة يف معظم البرش ،وأقل البرش ،رشيطة أن يدرك قدراته
ويعرف الطرق الستخدامها.
قلت :ما تقصد؟
قال :أنا ال أخاطبك أنت ..بل أخاطب الذين ينكرون العني ..والقوى اخلارقة.
قلت :أنت تذكر أخبار الدراسات احلديثة ..فعالم استندت هذه الدراسات؟
قال :من األمثلة الكثرية التي رأهتا القدرة عىل اخرتاق املادة بالنفس والتي امتلكها الشاب
ماثيومانينغ من قرية لينتون قرب مدينة كامربدج ،فقد كان باستطاعته طي املالعق والسكاكني،
( )1انظر :كتاب The Field: The Quest for Secret Force of the Universe :نقال عن :فراس نور
احلق حمرر موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة.
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وتغيري شكلها بمجرد النظر ،وكان ينظر إىل عقارب الساعة فيوقفها عن احلركة ،بل يستطيع
إيقاف التيار الكهربائي..و ثبتت لديه القدرة عىل التأثري يف رسيان الدم يف األوعية والرشايني
وكذلك التأثري عىل مرض الرسطان.
ويعرف عن نابليون بونابرت أنه كان ذا نظرة حسد ثاقبة ،فقد عرف عنه أنه إذا ثبت نظره
عىل خصمه سبب له متاعب كبرية ،وإذا نظر بنظرته احلاسدة إىل يشء ما حطم ذلك اليشء.
قلت :فكيف تعرفت الدراسات احلديثة عىل مدى صدق هذا؟
قال :بوسائلها املعروفة ..وسأذكر لك نموذجا عن هذا بأكثر هذه احلاالت غرابة،
وأكثرها مصداقية ،وذات توثيق علمي ،وهي التجربة التي أجريت عىل نيليا ميخايلوفا التي كان
باستطاعتها أهنا بمجرد النظر من عىل بعد ستة أقدام أن تفصل بياض البيضة عن صفارها
مستخدمة يف ذلك مقدرهتا اخلاصة جد ًا يف حتريك األجسام املادية عن بعد ،ودون أن تقرهبا.
وقد أجريت هذه التجربة وسط حشد من العلامء بجامعة ليننجراد ،وباستخدام آالت
التصوير لتسجيل احلدث حلظة بلحظة ،وباستعامل العديد من األجهزة التي تقيس الضغط
والنبض وأنواع اإلشعاعات التي تسود املخ أثناء التجربة ،وقد نجحت السيدة نيليا يف فصل
صفار البيضة عن بياضها خالل نصف ساعة ،وقد كشفت املالحظة وأجهزة القياس عىل جسد
السيدة نيليا عن نشاط غري منتظم يف القلب مع زيادة النبض ..وارتفاع شديد يف نسبة السكر..
وفقدت رطلني من وزهنا ..وخرجت من التجربة تعاين من الضعف بشكل عام ..وأصيبت بام
يشبه فقدان البرص املؤقت ..وتعانى من آالم شديدة يف األطراف ..وظلت لعدة أيام بعد التجربة
غري قادرة عىل النوم ..وفقدت قدرهتا عىل التذوق.
وقد كان اكتشاف حالة السيدة نيليا بفضل العامل البيولوجي إدوارد فاموف ،األستاذ
بجامعة موسكو ،والذي أعد دراسات عىل قدراهتا ،وذلك باستخدام عيدان الثقاب التي تستطيع
نيليا حتريكها بتمرير يدها عليها ،وهي مبعثرة عىل طاولة ،ثم باستخدام لوح زجاجي بني يدهيا
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وبني عيدان الثقاب.
قلت :فكيف فرست هذه الدراسات هذه األمور اخلارقة؟
قال :لقد ذكرت الكاتبة والباحثة اإلنجليزية والصحفية التي مجعت أخطر دراسات يف
جمال الطاقة (لني ماكتاجارات) يف كتاهبا( :البحث عن رس قوة الكون) ما يبني تصورهم لرس هذا،
فقد ذكرت أن الكون مزود بطاقة ومتصل ببعضه البعض ،ويؤثر كل جزء فيه باآلخر ،ويبنى عىل
ما توصلت إليه دراسات الـ ( )Quanum Physicsالتي خرجت بعد نيوتن ،ونظريات ألربت
آينشتاين يف الطاقة والزمان.
فإحدى هذه الدراسات ،عىل سبيل املثال ،درست الذرة ،وما داخلها (نواة والكرتون)،
ويسمى هذا العلم الفيزياء الذرية ،ثم درسوا النواة يف الداخل واإللكرتون ،ويسمى هذا العلم
الفيزياء النووية ،ثم درسوا جزيئات النواة ويسمى هذا العلم فيزياء األشياء أو اجلزيئات.
ومعلوم أن اإللكرتون يلف حول النواة بعكس مدار الساعة وملا نظروا يف دوران وحركة
اجلزيئات الصغرية يف النواة توصلوا إىل حقيقة مذهلة حيث أهنا تتحرك يمين ًا أو شام ً
ال أو بدوران
بحسب فكرة الباحث حيثام توقع تسري.
ولذلك توصلوا إىل أن الفكرة تؤثر يف حركة اجلزيئيات الداخلية يف النواة ،وبالتال فإن
الفكرة بقوهتا قد تؤثر يف النواة ،وإذا كانت أقوى أثرت بالذرة ،وإذا كانت أقوى أثرت بالبيئة املليئة
بالذرات ،كام حيصل للنفس احلاسدة أو التخاطر أو الكشف أو السحر أو اإلهلام أو غريها من
أمور.

مالجئ إهلية
قصدنا القاعة الرابعة من قاعات حصن االستعاذة ،فرأيت الفتة مكتوبا عليها قوله
حل ِاف ِظنيَ ﴾ (االنفطار)10:
تعاىلَ ﴿:و ِإ ان عَ َل ْيكُ ْم َ َ
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قلت للمعلم :ما هذه القاعة؟
قال :هذه القاعة متأل صدرك بالثقة يف املالجئ التي وضعها اهلل حلاميتك.
قلت :ولكن اآلية تتحدث عن املالئكة ـ عليهم السالم ـ
قال :لقد رشفكم اهلل ـ معرش بني آدم ـ بأن وكل املالئكة بحفظكم ،فقال تعاىلَ ﴿:و ُه َو
اهر َفو َق ِعب ِ
ِ
اد ِه َو ُي ْر ِس ُل عَ َل ْيكُ ْم َح َف َظ ًة َحتاى ِإ َذا َجا َء َأ َحدَ كُ ُم ا َْمل ْو ُت ت ََو اف ْت ُه ُر ُس ُلنَا َو ُه ْم ال
َ
ا ْل َق ُ ْ
ُي َف ِّر ُط َ
حل ِاف ِظنيَ ﴾ (االنفطار ..)10:وهل يمكن
ون﴾ (األنعام ،)61:وقال تعاىلَ ،﴿ :و ِإ ان عَ َل ْيكُ ْم َ َ
ألي ظلمة أن متحو نور املالئكة؟
قلت :لقد وردت اآلثار التي تبني الوظائف التي وكل هبا هؤالء املالئكة ـ عليهم السالم
ـ فعن عيل قال( :ليس من عبد إال ومعه مالئكة حيفظونه من أن يقع عليه حائط ،أو يرتدى يف بئر،
أو يأكله سبع ،أو غرق أو حرق ،فإذا جاء القدر ،خلوا بينه وبني القدر)
وقال( :لكل عبد حفظة حيفظونه ،ال خير عليه حائط أو يرتدى يف بئر أو تصيبه دابة ،حتى
إذا جاء القدر الذي قدر له ،خلت عنه احلفظة فأصابه ما شاء اهلل أن يصيبه)()1

ومن مظاهر احلفظ ما عرب عنه ابن مسعود بقوله( :إن العبد ليهم باألمر من التجارة
واإلمارة حتى ييرس له فينظر اهلل إليه ،فيقول للمالئكة ارصفوه عنه فإنه إن يرسته له أدخلته النار،
فيرصفه اهلل عنه فيظل يتطري بقوله سبني فالن وأهانني فالن ،وما هو إال فضل اهلل عز جل)
قال :وقد نص القرآن الكريم عىل تعدد هؤالء املالئكة احلفظة وتعاقبهم عىل اإلنسان،
ات ِم ْن َب ْ ِ
هلل﴾ (الرعد )11:أي للعبد
ني َيدَ ْي ِه َو ِم ْن َخ ْل ِف ِه َ ْحي َف ُظو َن ُه ِم ْن َأ ْم ِر ا اِ
فقال تعاىلَ ﴿ :ل ُه ُم َع ِّق َب ٌ
مالئكة يتعاقبون عليه ،حرس بالليل ،وحرس بالنهار ،حيفظونه من األسواء واحلادثات ،كام
يتعاقب مالئكة آخرون حلفظ األعامل من خري أو رش.
قلت :فاإلنسان هبذا االعتبار حماط يف كل وقت بأربعة مالئكة ،اثنان عن اليمني والشامل،
( )1أبو داود يف القدر.

275

يكتبان األعامل ،صاحب اليمني يكتب احلسنات ،وصاحب الشامل يكتب السيئات ،وملكان
آخران حيفظانه وحيرسانه ،وأحد من ورائه وآخر من قدامه.
قال :بل روي أكثر من هذا العدد بكثري ،فقد قال رسول اهلل ( :وكل باملؤمن ثلثامئة
وستون ملكا ،يدفعون عنه ما مل يقدر عليه من ذلك ،للبرص سبعة أمالك يذبون عنه كام يذب عن
قصعة العسل من الذباب يف اليوم الصائف ،وما لو بدا لكم لرأيتموه عىل كل سهل وجبل ،كلهم
باسط يديه فاغر فاه ،وما لو وكل العبد فيه إىل نفسه طرفة عني ،الختطفته الشياطني)()1

وقد روي من شدة حرص املالئكة ـ عليهم السالم ـ عىل من يوكالن به إىل درجات أهنم
ال ينرصفون عنه إال بعد االطمئنان إىل تسليمه ملن يعقبهم من املالئكة ـ عليهم السالم ـ ،قال أبو
أمامة( :ما من آدمي إال ومعه ملك يذود عنه ،حتى يسلمه للذي قدر له)
قلت :فصحبة اإلنسان للمالئكة ـ عليهم السالم ـ دائمة؟
قال :أجل ..فقد قال ( :إن معكم من ال يفارقكم إال عند اخلالء وعند اجلامع،
فاستحيوهم وأكرموهم)()2

قلت :ولكن كيف تقول هذا ـ يا معلم ـ واإلنسان قد تعرتيه العوارض ،وتنزل به اآلفات،
أترى املالئكة ـ عليهم الصالة والسالم ـ تقرص يف وظائفها؟
هلل
قال :ال ..معاذ اهلل ..إن هذا احلفظ مرتبط بأمر اهلل ،كام قال تعاىلْ َ ،﴿ :حي َف ُظو َن ُه ِم ْن َأ ْم ِر ا اِ
﴾ (الرعد ،)11:قال ابن عباس يف تفسريها( :مالئكة حيفظونه من بني يديه ومن خلفه ،فإذا جاء
هلل خلوا عنه)
قدر ا ّ
قلت :فهل لسلوك اإلنسان وعمله تأثري يف هذا؟
قال :أجل ..لقد ورد يف النصوص ما يدل عىل أن ألعامل اإلنسان دورا يف هذا احلفظ ،كام
( )1ابن أيب الدنيا يف مكايد الشيطان ،والطرباين والصابوين يف املائتني.
( )2الرتمذي ،وقال :غريب.
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قال  البن عباس( :يا غالم احفظ اهلل حيفظك احفظ اهلل جتده جتاهك وإذا سألت فاسأل اهلل،
وإذا استعنت فاستعن باهلل ،واعلم أن األمة لو اجتمعت عىل أن ينفعوك بيشء مل يكتبه اهلل لك مل
يقدروا عىل ذلك ،ولو اجتمعوا عىل أن يرضوك بيشء مل يكتبه اهلل عليك مل يقدروا عىل ذلك قىض
القضاء وجفت األقالم وطويت الصحف)()1

ات ِم ْن َب ْ ِ
هلل﴾
ني َيدَ ْي ِه َو ِم ْن َخ ْل ِف ِه َ ْحي َف ُظو َن ُه ِم ْن َأ ْم ِر ا اِ
وهلذا ورد بعد قوله تعاىلَ ،﴿ :ل ُه ُم َع ِّق َب ٌ
َريوا َما ِب َأ ْن ُف ِس ِه ْم ﴾ (الرعد)11:
(الرعد )11:قوله تعاىلِ ،﴿ :إ ان ا اَ
َري َما ِب َق ْوم َحتاى ُيغ ِّ ُ
هلل ال ُيغ ِّ ُ
ويروى يف هذا أن اهلل تعاىل أوحى إىل نبي من أنبياء بني إرسائيل أن قل لقومك( :إنه ليس
هلل
هلل إال ح ّول ا ّ
هلل فيتحولون منها إىل معصية ا ّ
من أهل قرية وال أهل بيت يكونون عىل طاعة ا ّ
عنهم ما حيبون إىل ما يكرهون)
***
رأيت أبوابا كثرية داخل هذه القاعة ،فسألت املعلم عنها ،فقال :هذه أبواب املالجئ التي
نصبها اهلل لعباده ليؤووا إليها فيقيهم من كل بالء.
قلت :فهل سنزورها مجيعا؟
قال :ال ..سنكتفي بزيارة ثالثة منها.
قلت :فام أوهلا؟
قال :القرآن الكريم ،فهو الكتاب الذي يضعك يف حملك من هذا الوجود ،وينفي عنك
الوساوس التي تنفخها الشياطني ..وهو أكرب املالجئ وأعظمها.
قلت :والثاين؟
قال :دعاء اهلل تعاىل واالستعاذة به واالطراح بني يديه ،وهو جلوء حمض ،وافتقار خالص.
قلت :والثالث؟
( )1سبق خترجيه.
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قال :هو الرقى الرشعية التي سنها لنا النبي  ،وهي نوع من العالج اخلاص املمزوج
بالوساطة واألسباب.
القرآن الكريم:
دخلنا القاعة األوىل ،وقد كتب عىل باهبا قوله تعاىل ﴿:و ُننَزِّ ُل ِمن ا ْل ُقر ِ
آن َما ُه َو ِش َفا ٌء َو َر ْمح ٌَة
َ
َ ْ

لِ ْل ُمؤْ ِمنِنيَ ﴾ (االرساء)82:

قلت :هل يبحث األطباء يف هذا القسم عن اآليات التي يمكن االستشفاء هبا للحاالت
املختلفة؟
قال :ما تقصد بذلك؟
قلت :لقد ذكر اهلل تعاىل أن منه ما هو شفاء ..ومن تدل عىل البعضية.
قال :ومل مل تقل بأهنا لبيان اجلنس ال للتبعيض؟
قلت :لقد رأيت قومي يستعملون بعض اآليات يف التداوي ،وخيربون بأهنم وجدوا هلا
تأثريات معينة.
قال :فكيف تتعاملون مع اآليات التي اكتشفوها؟
قلت :نعتربها من املجربات الناجحة ،فنستعملها كام استعملوها.
قال :وتقعون يف حتريف لكالم اهلل بسبب ذلك.
قلت :كيف؟
قال :تنحرفون بالقرآن الكريم عن هدفه ..فتصبح آيات القرآن الكريم طالسم وتعاويذ.
قلت :وهل القول بكون القرآن الكريم مجيعا شفاء يقي من هذا؟
قال :أجل ..ألنك تتعامل معه كليا ،ال جزئيا ..وتتعامل مع معانيه وألفاظه ،وهو ما
حيفظك من خماطر سوء التعامل معه(.)1
( )1والقرآن الكريم ـ من جهة أخرى ـ عالج خاص سواء كان ذلك لألمراض النفسية والفكرية أم لألمراض البدنية.
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قلت :ولكن النبي  قال ألولئك النفر عن الفاحتة( :وما أدراك أهنا رقية) ،وكان  إذا
اشتكى يقرأ عىل نفسه باملعوذات وينفث ،فالنبي  خصص سورا معينة لالستعاذة والدعاء.
قال :صدقت ..وقد ذكرت أن النبي  هو الذي فعل هذا ،وقاله ..فإن جاءنا اخلرب عنه
قبلناه ..أما إن جاءنا عن غريه ..فال نقبله إال إذا استدل له بام عرفنا من مصدر الرشيعة.
ثم ..أمل تسمع قوله تعاىل وهو يقرر كون القرآن الكريم عالجا شامال لكل األحوالَ ﴿:يا
ِ
ِ
ِ ِ
الصدُ ِ
دى َو َر ْمح ٌَة لِ ْل ُمؤْ ِمنِنيَ ﴾
ور َو ُه ً
ااس َقدْ َجا َءتْكُ ْم َم ْوع َظ ٌة م ْن َر ِّبكُ ْم َوش َفا ٌء َملا ِيف ُّ
َأ ُّ َهيا الن ُ
ِ
ِ
ِ ِ
ون ِيف آ َذ ِ ِ
ين ال ُيؤْ ِم ُن َ
اهن ْم َو ْق ٌر َو ُه َو
دى َوش َفا ٌء َوا الذ َ
ين آ َم ُنوا ُه ً
(يونس ،)57:وقال تعاىلُ ﴿:ق ْل ُه َو ل الذ َ

مى ُأو َل ِئ َك ُينَا َد ْو َن ِم ْن َمكَان َب ِعيد﴾ (فصلت)44:
عَ َل ْي ِه ْم عَ ً
قلت :بىل ..وقد وعيت ما قلت.

رأيت رجلني يف القاعة التي تعالج بالقرآن الكريم واقفني أمام مأل من الناس ،فسألت
املعلم عنهام ،فقال :هذان الرجالن يمثالن النوعان األساسيان للعالج بالقرآن الكريم ،أما
أحدمها ،فيمثل جانب معانيه ،وتأثرياهتا التي نعرفها باحلس ،وأما اآلخر ،فيمثل جانب ألفاظه
ومعانيه ،وتأثرياهتا التي تأتينا من الغيب.
قصدنا الرجل األول ،وقد كان عىل ما يبدو عاملا جليال ،قد ترشب معاين القرآن الكريم
وانصبغ هبا ،فسمعناه يقول :إن األدوية القرآنية التي جعلها اهلل شفاء ألمراض الصدور ..ال يؤيت
أكلها ،وال ينجع التداوي هبا إال ملن ترشب معاين القرآن الكريم وفهمها حق فهمها.
أمل تسمعوا اهلل تعاىل ،وهو يقول ﴿:و ُننَزِّ ُل ِمن ا ْل ُقر ِ
آن َما ُه َو ِش َفا ٌء َو َر ْمح ٌَة لِ ْل ُمؤْ ِمنِنيَ َوال َي ِزيدُ
َ
َ ْ
فمن مرض قلبه بالشهوات عولج بمواعظ القرآن الكريم وختويفاته ،ومن غليه اخلوف عولج بام ورد يف القرآن الكريم
من آيات الرجاء والرمحة ..وهكذا يعالج كل شخص بام يتناسب مع دائه.
ومثل ذلك األمراض اجلسدية ،فهناك آيات خاصة أخربت النصوص بتأثريها ،فهي شفاء ،مع أن شفاء يف القرآن الكريم
يف أصله شامل آلياته مجيعا.
وسيتعمق هذا املفهوم من خالل ما سنطرحه هنا من رس تأثري القرآن الكريم العالجي.
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ال اظاملِنيَ ِإ اال َخ َسار ًا﴾ (االرساء ،)82:فقد اعترب القرآن الكريم شفاء للمؤمنني ،ولكنه يف نفس
الوقت ال يزيد الظاملني إال خسارا.
أمل تسمعوا قوله تعاىل ﴿:و َلو جع ْلنَاه ُقرآن ًا َأعْج ِمي ًا َل َقا ُلوا َلوال ُفص َل ْت آيا ُته َأ َأ ِ
يب
عَر ِ ٌّ
َ ُ َ
ِّ
ْ
َ ّ
عْجم ٌّي َو َ
َ ْ َ َ ُ ْ
ِ
ِ
ِ ِ
ون ِيف آ َذ ِ ِ
ين ال ُيؤْ ِم ُن َ
عَمى ُأو َل ِئ َك ُينَا َد ْو َن
دى َوش َفا ٌء َوا الذ َ
ين آ َم ُنوا ُه ً
ُق ْل ُه َو ل الذ َ
اهن ْم َو ْق ٌر َو ُه َو عَ َل ْي ِه ْم ً
ِم ْن َمكَان َب ِعيد﴾ (فصلت ،)44:فقد أخرب تعاىل أنه هدى وشفاء للمؤمنني ،وأنه ليس سوى بالء
عىل غريهم.
وهلذا ..فإن الذي ال يعري القرآن الكريم اهتاممه ،وال يتأدب معه فستنقلب وباال عليه ،فهو
شفاء ملن عرف كيف يستخدمه ،ووبال عىل من استعمله يف غري ما أنزل له.
قال أحدهم :إنه يف ذلك يشبه كل دواء استعمل يف غري حمله ،فإن رضره أكثر من نفعه.
قال :أجل ..وهلذا ،فإن تأمل اآليات التي ورد االستشفاء هبا تدل عىل هذا املعنى..
تركنا الرجل األول ،وانتقلنا إىل الثاين ،وهو املكلف ببيان التأثري الغيبي للعالج بالقرآن
الكريم ،فسمعته يقول :لقد وضع اهلل تعاىل يف كالمه من اخلواص ما يداوي العلل.
وقد ورد يف النصوص ما يبني قدرات القرآن الكريم العالجية ،ال مع األمراض النفسية
وحدها ،بل مع األمراض اجلسدية أيضا ،ففي احلديث أن ناس ًا من أصحاب النبي  أتوا عىل
حي من أحياء العرب ،فلم يقروهم فبينام هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك ،فقالوا( :هل معكم من
دواء أو راق؟ فقالوا إنكم مل تقرونا وال نفعل حتى جتعلوا لنا جع ً
ال فجعلوا هلم قطيع ًا من الشاء
فجعل يقرأ بأم القرآن وجيمع بزاقه ويتفل ،فربأ ،فأتوا بالشاء فقالوا :ال نأخذه حتى نسأل النبي
 فسألوه فضحك وقال( :وما أدراك أهنا رقية خذوها وارضبوا ل بسهم)()1

ويف احلديث ا
أن النبي  كان إذا اشتكى يقرأ عىل نفسه باملعوذات وينفث (.)2
( )1البخاري.
( )2البخاري.
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قلت :فهل كان هلذه القراءات تأثريها العالجي؟
قال :ال شك يف ذلك ..وتأثريها ال يزال يشهده الكثري ..بل قد وفقني اهلل تعاىل،
فأجريت( )1بحث ًا قي ًام حول تأثري القرآن الكريم يف هذه الناحية ،حيث أخذت ثالث جمموعات
من الناس ،وهم من األمريكان الذين ال يتكلمون اللغة العربية وال يفهموها ،ووصلتهم
باملقاييس الطبية الدقيقة كقياس ضغط الدم ،ونبضات القلب ،وختطيط الدماغ ،وختطيط
العضالت ،وقياس درجة التعرق ،وقرأت عىل املجموعة األوىل آيات من القرآن الكريم ،وقرأت
عىل املجموعة الثانية كالما عاديا باللغة العربية ،واملجموعة الثالثة للسيطرة.
فوجدت أن املتغريات الفسلجية( )2عند املجموعة األوىل التي قرأت القرآن الكريم
عليها ،وارتفاع ضغط الدم ،وتقلص العضالت ،وانتصاب الشعر ،والتعرق ،هذه املؤرشات –
وظائف األعضاء الفسلجية -حتسنت كثري ًا للذين سمعوا القرآن الكريم ،سامعا جمردا مع عدم
فهم معناه ،مقارنة باملجموعات األخرى.
وللتأكد من صحة هذا ،نقلت املجموعات ،فحصل للمجموعات األخرى عندما
سمعت القرآن الكريم نفس االستجابة والتغريات اإلجيابية.
قال له بعض احلارضين :ولكن نرى أن هناك من يستخدم اآليات القرآنية يف هذا املجال،
فييسء االستخدام.
قال :فامذا يفعلون؟
قال الرجل :أكثرهم ال يقرأ القرآن الكريم لكونه كالم اهلل يداوي بألفاظه ومعانيه ،ولكن
جلر من يتوهم أنه سبب العلة ،وهو اجلني ـ يف أكثر األحيان ـ املستول عىل ضحيته اإلنسية إىل
مرسحية تطول أو تقرص بحسب وقت الراقي املشعوذ.
( )1هو الدكتور أمحد القاوي يف الواليات املتحدة األمريكية.
( )2أي وظائف األعضاء.
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قال :دعك من أولئك ..فقد شغلهم اجلن عن اهلل ،وعن أنفسهم ،وعن الرسالة التي
كلفهم اهلل بأدائها.
قلت :ولكن أال حيتمل أن يكون ما ذكروه صحيحا ..فقد يكون اإلنسان مصابا بنوع من
املس أو السحر أو العني أو غريها من أعداء الغيب.
قال :ذلك ممكن.
قال :وهذا ما يدعوهم إىل بذل اجلهد يف التعرف عىل احلاالت املختلفة لعالجها.
قال :وهذا ما أخطأوا فيه..
قلت :فام وجه اخلطأ؟
قال :املعاجلات القرآنية عامة ،فال نحتاج ـ لكف رش السحر أو العني أو إذية الشياطني ـ أن
نشخص الداء كام تشخص األدواء احلسية.
قال أحدهم :أليس التشخيص مقدما عىل العالج؟
قال :أجل ..ولكن هذه األدواء من الغيب الذي ال نعلمه ،وليس لدينا وسائل العلم به،
زيادة عىل أن هذه األدوية الرشعية شاملة ،وتقيض عىل مثل هذه األدواء عرفناها أو مل نعرفها.
فسورة الفلق مثال جتمع أنواع االستعاذات من العني والسحر وغريها ،وهي يف ذلك تشبه
دواء يقيض عىل جمموعة كبرية من األمراض ،فإذا ما جهل متناوله مرضا من األمراض ،أومل يعلم
كونه مصابا به ،ثم تناول ذلك الدواء شفي منه بغض النظر عن علمه به أو جهله.
وهلذا من األخطاء الكبرية التي وقع فيها هؤالء الرقاة املشعوذون ـ الذين ابتليت األمة
والدين هبم ـ هو احتكارهم لتشخيص هذه األنواع من األدواء ،وكأن لدهيم أجهزة خاصة
تكشف هذه األنواع من العلل.
قلت :ولكن العامة ال يقبلون منهم غري هذا ..بل إن العامي ال يثق بشفاء القرآن الكريم،
إال إذا أخربته بأنه معان أو مسحور أو تنهشه أحياء الغيب التي ال يراها.
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قال :ولكن هذا العامي ال جيرس عن سؤال الطبيب عن علته ليعرف كيف يتأقلم معها،
بل يكتفي بتناول الدواء ،ولكنه مع الراقي الذي عوده أن يطلعه عىل أعداء الغيب ال يسمح له،
بل ال تعظم قيمة الراقي يف عينه إال إذا شخص له ذلك.
قلت :ولكن الراقي يتأيد بام يقول العلامء ،وقد سمعت أحدهم يقول جوابا ملن سأله عن
تشخيص املرض من قبل الراقي( :معلوم أن الراقي الذي تتكرر عليه األحوال ويراجعه املصابون
باملس والسحر والعني ويعالج كل مرض بام يناسبه أنه مع كثرة املامرسة يعرف أنواع األمراض
النفسية أو أكثرها وذلك بالعالمات التي تتجىل مع التجارب ،فيعرف املبارشة بتغري عينيه أو
صفرة أو محرة يف جسده أو نحو ذلك ،وال حتصل هذه املعرفة لكل القراء وقد يدعي املعرفة وال
يوافق ذلك ما يقوله ،ألنه يبني عىل الظن الغالب ال عىل اليقني)()1

قال :ال ينبغي للعلامء أن يقولوا مثل هذا ..إهنم يفتحون هبذا أبوابا يصعب غلقها.
قال آخر :وقد سمعت بعضهم حيث املريض ـ ال إىل اللجوء إىل اهلل ،لريفع عنه بالءه ـ وإنام
للبحث عن الوسيط اخلبري الذي له احلق وحده أن يقرع باب اهلل ،ويعطي صكوك الشفاء
للمبتلني ،فقد قال( :قد تكون األعراض مشرتكة نتيجة ملعاناة املريض من جراء إصابته بأمراض
الرصع والسحر والعني واحلسد ،بسبب عامل مشرتك واحد نتيجة اقرتان األرواح اخلبيثة ،وهذا
بالتال حيتاج للمعالِج احلاذق املتمرس ليقف عىل حقيقة املعاناة ،ومن ثم حيدد الداء ،ويصف
الدواء النافع بإذن اهلل تعاىل)
قال :فأين جيد هذا احلاذق املتمرس؟
قال الرجل :لعله يقصد نفسه ،فقد ذكر بعد هذا الكالم أنواع األعراض وصنفها كام
تصنف أعراض األمراض احلسية ،وبجرأة دوهنا جرأة األطباء اخلرباء.
فقد ذكر ـ مثال ـ من أعراض االقرتان الكيل حال إجراء الرقية( :اإلغامء وتشنج
( )1الفتاوى الذهبية يف الرقية الرشعية – ص  ،21 ،20واملفتي هو الشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن اجلربين.
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األعصاب ،والرصاخ الشديد والبكاء ،وشخوص البرص ،وطرف العينان يمنة أو يرسة ،وانتفاخ
األوداج والصدر وامحرار العينني بشكل غري طبيعي ،والقوة والقدرة غري الطبيعية وحركة غري
طبيعية وغالبا ما تكون يف منطقة البطن وانتفاخ غري طبيعي يف منطقة البطن ،وضيقة شديدة يف
منطقة الصدر ،والقيء واالستفراغ ،واالهتزاز والرجفة الشديدتان ،وتغري الصوت كليا يف بعض
احلاالت ،وإصدار أصوات غريبة)
ومن الطرق الفعالة ـ التي ذكرها ـ للكشف عن رصع األرواح اخلبيثة (املتابعة اخلاصة
بحركة العني)
وهو ورع فلذلك قال( :وال جيوز النظر يف أعني النساء مطلقا ،لكافة األدلة الثابتة من
الكتاب والسنة)
ولكنه مع ذلك يعطي البديل الذي يعرب عنه بقوله( :وال بأس بمتابعة ذلك عن طريق أحد
املحارم أو املرافقني للمريضة ،وتدوين املالحظات التي تعني املعالِج يف قيامه بعمله دون الوقوع
يف احلرج واملخالفة الرشعية)
ثم يذكر األعراض التي تدل عليها العني من شؤون اجلن ،فيذكر األعراض التالية:
(ارتعاش ..عدم القدرة عىل الرتكيز ..تغري يف حجم بؤبؤ العني ..االجتاه املعاكس يف حركة
العينني ..إغالق العينني برسعة وبصورة متكررة ..الرصاخ أو البكاء ..التنميل يف بعض
األطراف)
قال :فمن أي املصادر يقتبسون هذه املعاين؟
قال أحدهم :هم يسمون هذا النوع من الرقى (رقى رشعية)
قال :ولكن الرشعية يف املصطلح الرشعي تستدعي الرجوع للمصادر األصلية ،ففي أي
مصدر من هذه املصادر توجد هذه األعراض ،وحتدد نوع املس؟
قال آخر :بل إن قراءة بسيطة ملا ذكروه من األعراض ،تدل عىل مدى الضياع الذي يعيشه
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هؤالء ،ويريدون من األمة أن تعيش معهم فيه ،فمن أعراض املس السابقة (الصدود عن املذاكرة
أو الدراسة أو العمل أو البيت أو الزوجة) ..وهلذا إذا أتاهم من يشكو من هذه األعراض ال
يوجهونه إىل االجتهاد ،وحيضونه عىل حسن اخللق مع أهله ،وإنام جيتهدون يف حرق الشياطني
التي تسكنه أو دعوهتا إىل اإلسالم ،أما هو فربيء ال حساب عليه ،وكيف حياسب عىل عمل
اجلني الذي يستوطنه.
قال آخر :واألخطر من ذلك ما ذكروه من عرض (الصدود عن العبادات وعىل األخص
الصالة وتالوة القرآن) وهم يتفقون يف هذا العرض ،وهم هبذا يربئون أبا جهل وغريه من
املرشكني ،فلعل بغضهم للقرآن الكريم والصالة ،مل يكن عمدا ،بل كان نوعا من املس ،ولو أن
رسول اهلل  اكتفى برقيتهم وأحرق شياطينهم ألسلموا وأحبوا القرآن الكريم ،وهتجدوا مع
رسول اهلل  ،وهاجروا معه.
االستعاذات الرشعية:
هلل ِإ انه ُهو ِ
دخلنا القاعة الثانية ،وقد كتب عىل باهبا قوله تعاىلَ ﴿:ف ِ
يع ا ْل َب ِص ُري﴾
السم ُ
استَع ْذ ِبا اِ ُ َ ا
ْ
(غافر)56:
قلت :أهذه قاعة االستعاذة من الشياطني؟
قال :هذه القاعة تعلم فيها االستعاذة بجميع أنواعها ..والشياطني من أنواع املستعاذ
منهم.
قلت :ولكن القرآن الكريم ذكر االستعاذة من الشياطني يف مواضع منه ،فاهلل تعاىل
ِ
ِ
هلل ِإ ان ُه س ِم ٌ ِ
يقولَ ﴿:و ِإ اما َينْزَ غَ ن َاك ِم َن ا
يم﴾ (ألعراف ،)200:وهو
يع عَ ل ٌ
الش ْي َطان نَزْ ٌغ َف ْاستَع ْذ ِبا اِ َ
هلل ِمن ا ِ
ِ
يقولَ ﴿:ف ِإ َذا َق َر ْأ َت ا ْل ُق ْر َ
الر ِج ِ
يم﴾ (النحل ،)98:وهو يقولَ ﴿:و ِإ اما
آن َف ْاستَع ْذ ِبا اِ َ
الش ْي َطان ا
ِ
هلل ِإ ان ُه ُه َو الس ِم ُ ِ
َينْزَ غَ ن َاك ِم َن ا
يم﴾ (فصلت)36:
است َِع ْذ ِبا اِ
يع ا ْل َعل ُ
ا
الش ْي َطان نَزْ ٌغ َف ْ
قال :لقد ذكر اهلل تعاىل أن الشيطان من أخطر أعداء اإلنسان ،فلذلك وردت هذه
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النصوص يف التشديد باألمر باالستعاذة منه ..ولكنها ال تعني احلرص ..فقد ورد يف النصوص
هلل َأ ْن َأكُ َ ِ
اجل ِ
اه ِلنيَ ﴾
الكثري من االستعاذات ،أمل تسمع قول موسى َ ﴿:أعُ و ُذ ِبا اِ
ون م َن ْ َ
(البقرة،)67:وقول نوح َ ﴿:ر ِّب ِإ ِّين َأعُ و ُذ ِب َك َأ ْن َأ ْس َأ َل َك َما َل ْي َس ِل ِب ِه ِع ْل ٌم َو ِإ اال َتغ ِْف ْر ِل
ِ
ِ
اخل ِ ِ
الر ْمح َِن ِمن َْك
ارس َ
َوت َْر َمحْني َأكُ ْن م َن ْ َ
ين﴾ (هود ،)47:وقول مريم ـ عليها السالم ـِ ﴿:إ ِّين َأعُ و ُذ ِب ا
ِإ ْن كُ ن َْت ت َِق ّي ًا﴾ (مريم ..)18:أمل تسمع املعوذتني؟
قلت :بىل..
قال :ومثله النصوص الكثرية ..وهي متأل الصدر انرشاحا ،والقلب راحة.
قلت :أهلذه االستعاذات تأثري نفيس عىل قائلها؟
قال :أجل ..زيادة عىل التأثري الغيبي ..فالكثري قد حيزن ،ويمتلئ قلبه كآبة ألجل أمور
بسيطة ،كرؤيا يؤرقه تذكرها ،وهلذا كان  يعلم أمته كيف تتحصن بحصن اهلل من الرؤى التي
ختافها ،قال ( :الرؤيا من اهلل واحللم من الشيطان فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلينفث حني
يستيقظ ثالث مرات ويتعوذ من رشها فإهنا ال ترضه)( )1قال أبو سلمة أحد رواة احلديث يبني
أثر هذا احلديث يف نفسه( :وإن كنت ألرى الرؤيا أثقل عيل من اجلبل فام هو إال أن سمعت هذا
احلديث فام أباليها)
وورد يف حديث آخر ،قوله  ( :إذا رأى أحدكم رؤيا حيبها فإنام هي من اهلل ،فليحمد
اهلل عليها ،وليحدث هبا ،وإذا رأى غري ذلك مما يكره فإنام هي من الشيطان ،فليستعذ من رشها،
وال يذكرها ألحد فإهنا ال ترضه)()2

قلت :فلم هناه عن ذكرها؟
قال :ملا حيدثه ذكرها يف نفسه من خوف ،فيكفي التجاؤه إىل اهلل يف محايته من رشها،
( )1ابن ماجة.
( )2البخاري ومسلم.
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بخالف التحديث بالرؤيا الصاحلة فإن هلا من التأثري املعنوي ما يدعو إىل روايتها.
بينام نحن كذلك إذ رأيت أقواما جمتمعني ،كل منهم يلقن أخاه شيئا ،فسألت املعلم عنهم،
فقال :هؤالء يذكر بعضهم لبعض أنواع املالجئ التي تعلموها من رسول اهلل  ،ورأوا تأثريها
يف حياهتم.
اقرتبت من بعضهم ،فسمعته يقول ألخيه :لقد حرصت عىل كثرة االستعاذة بـ( :أعو ُذ
ِ ِ
ِ
رش ما َخلق) فوجدهتا ـ مع قلة ألفاظها ـ واقية من كل سوء.
بكلامت ا ِ
هلل التا امات من ِّ
قال صاحبه :أما أنا ..فإين ـ كام تعلم ـ امرؤ ال متتلئ نفيس بغري التفاصيل ..ليزيل كل ما
أذكره ومها من األوهام وسببا من أسباب اخلوف.
قلت :فام تقول؟
قال :أقول إذا امتألت نفيس باملخاوف من الشياطني والعيون( :أعوذ بكلامت اهلل التامة،
من كل شيطان وهامة ،ومن كل عني المة)
وأقول إذا امتألت بغريها( :أعوذ بكلامت اهلل التامات التى ال جياوزهن بر وال فاجر ،من
رش ما خلق وذرأ وبرأ ،ومن رش ما ينزل من السامء ،ومن رش ما يعرج فيها ،ومن رش ما ذرأ ىف
األرض ،ومن رش ما خيرج منها ،ومن رش فتن الليل والنهار ،ومن رش طوارق الليل ،إال طارقا
يطرق بخري يا رمحن ش
وقد أقول (اللهم إنى أعوذ بوجهك الكريم ،وكلامتك التامات من رش ما أنت آخذ
بناصيته ،اللهم أنت تكشف املأثم واملغرم ،اللهم إنه ال هيزم جندك ،وال خيلف وعدك ،سبحانك
وبحمدك)
اقرتبت من آخر ،فسمعته يلقن صاحبه( :أعوذ بكلامت اهلل التامة من غضبه وعقابه ،ومن
رش عباده ،ومن مهزات الشياطني وأن حيرضون)
فإذا انتهى لقنه صاحبه( :أعوذ بوجه اهلل العظيم الذي ال يشء أعظم منه ،وبكلامته التامات
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التي ال جياوزهن بر وال فاجر ،وأسامء اهلل احلسنى ،ما علمت منها وما مل أعلم ،من رش ما خلق
وذرأ وبرأ ،ومن رش كل ذي رش ال أطيق رشه ،ومن رش كل ذي رش أنت آخذ بناصيته ،إن ربى
عىل رصاط مستقيم)
اقرتبت من آخر ،فسمعته يقول( :اللهم أنت ربى ال إله إال أنت ،عليك توكلت ،وأنت
رب العرش العظيم ،ما شاء اهلل كان ،وما مل يشأ مل يكن ،ال حول وال قوة إال باهلل ،أعلم أن اهلل عىل
كل يشء قدير ،وأن اهلل قد أحاط بكل يشء علام ،وأحىص كل يشء عددا ،اللهم إين أعوذ بك من
رش نفيس ،ورش الشيطان ورشكه ،ومن رش كل دابة أنت آخذ بناصيتها ،إن ربى عىل رصاط
مستقيم)
وسمعت صاحبه يقرأ بعدها( :حتصنت باهلل الذى ال إله إال هو ،إهلى وإله كل شىء،
واعتصمت بربى ورب كل شىء ،وتوكلت عىل احلى الذى ال يموت ،واستدفعت الرش بالحول
وال قوة إال باهلل ،حسبى اهلل ونعم الوكيل ،حسبى الرب من العباد ،حسبى اخلالق من املخلوق،
حسبى الرازق من املرزوق ،حسبى الذى هو حسبى ،حسبى الذى بيده ملكوت كل شىء ،وهو
جيري وال جيار عليه ،حسبى اهلل وكفى ،سمع اهلل ملن دعا ،ليس وراء اهلل مرمى ،حسبى اهلل ال إله
إال هو ،عليه توكلت ،وهو رب العرش العظيم)
تركناهم يلقن بعضهم بعضا ،وانرصفت إىل حمل آخر ،فوجدت شيخا وقورا قد اجتمع
عليه نفر من الناس يسألونه ،فلام اقرتبنا منه سمعته يقول :كام هنتم بتلقيح أنفسنا خوفا من كل داء
طارق ،أو عدو مهاجم ،فينبغي تلقيحها كذلك ،بل من باب أوىل ،هبذه االستعاذات ،فأعداؤها
متيقنون ،وهم أكثر خطرا من كل طاعون أو وباء.
قال أحدهم :إن قومنا قد وضعوا لنا مواقيت نلقح فيها أنفسنا من طوارق اجلراثيم
والفريوسات واألوبئة.
قال :وقد رتب لنا رسول اهلل  من املواقيت ما نلقح به أنفسنا من كل طوارق السوء..
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ألن األعداء يرتبصون باإلنسان يف كل وقت ،ولذلك وجب أخذ احلذر ،وعدم إتاحة الفرصة.
قالوا :فام نحفظ به أنفسنا من طوارق النوم ،فال نرى إال أنه فرصة للشياطني واهلوام ومجيع
أنواع الرشور؟
قال :لقد كان  إذا أراد النوم جيمع ك اف ْي ِه ،ثم ين ُفث فيهام ،ويقرأ فيهام سورة اإلخالص
والفلق والناس ،ثم يمسح هبام ما استطاع من جسده ،يبد ُأ هبام عىل رأسه ،ووجهه ،وما َ
أقبل ِم ْن
جسده ،يفعل ذلك ثالث مرات.
وكأنه  يمسح برتياق هذه السور مجيع اآلفات التي قد خترتق حصن اإلنسان ،أو جيعل
منها تعويذة ملنع الشياطني من الترسب ألي حمل من هذا اجلسم.
وكان  يقول إذا أوى إىل فراشه( :اللهم رب الساموات واألرض ،ورب العرش
العظيم ،ربنا ورب كل يشء ،فالق احلب والنوى ،منزل التوراة واإلنجيل ،والفرقان ،أعوذ بك
من رش كل ذي رش أنت آخذ بناصيته ،أنت األول فليس قبلك يشء ،وأنت اآلخر ،فليس بعدك
يشء ،وأنت الظاهر فليس فوقك يشء ،وأنت الباطن ،فليس دونك يشء ،اقض عنا الدين،
وأغننا من الفقر)
قالوا :فام نقول إذا خرجنا من بيوتنا ..فإنا نخشى عىل أنفسنا طوارق السوء؟
قال :كان  إذا خرج من بيته قال( :بسم اهلل ،توكلت عىل اهلل ،اللهم إين أعوذ بك أن
أضل أو أضل ،أو أزل أو أزل ،أو أظلم أو أظلم ،أو أجهل أو جيهل عىل)
وروي من تأثري هذه االستعاذات قوله ( :من قال إذا خرج من بيته :بسم اهلل ،توكلت
عىل اهلل ،وال حول وال قوة إال باهلل ،يقال له :هديت ،وكفيت ،ووقيت ،وتنحى عنه الشيطان)
قالوا :فام نقول إذا دخلنا اخلالء ،فهو حمل للشياطني والقاذورات؟
قال :كان  إذا دخل اخلالء ،قال( :اللهم إين أعوذ بك من اخلبث واخلبائث) ..وكان
يقول( :ال يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول :اللهم إنى أعوذ بك من الرجس النجس،
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اخلبيث املخبث ،الشيطان الرجيم) ..بل كان  يعلمنا التعويذة التي نسترت هبا عن أعني اجلن،
فيقول( :سرت ما بني اجلن وعورات بنى آدم إذا دخل أحدكم الكنيف أن يقول :بسم اهلل)
قال أحدهم :فكيف نستعيذ من الرش الذي قد يكون خمبأ بني ثنايا اجلديد؟
قال :لقد كان  يعلمنا االستعاذة من رش كل جديد نستفيده ،قال ( :إذا أفاد أحدكم
دابة ،فليأخذ بناصيتها ،وليدع اهلل بالربكة ،ويسمى اهلل عز وجل ،وليقل :اللهم إنى أسألك
خريها ،وخري ما جبلت عليه ،وأعوذ بك من رشها ورش ما جبلت عليه)
قال آخر :فام نقول إذ فزعنا؟
قال :كان  يعلم أصحابه عند الفزع أن يقولوا( :أعوذ بكلامت اهلل التامة من غضبه ومن
رش عباده ،ومن رش مهزات الشياطني ،وأن حيرضون)
قال آخر :فام نقول إذا عزمنا عىل السفر ،فالسفر والتنقل حمل لألخطار ،حتى أن املسافر
يف العرص احلديث حيتاج إىل أخذ بعض التلقيحات لتجنب آثار األوبئة؟
قال :لقد روي عنه  الكثري من االستعاذت التي حتصن املؤمن من خماطر سفره،
واألرض التي يريد أن ينزل فيها.
ومما يروى يف ذلك أنه  كان يقول يف سفره( :أنت الصاحب ىف السفر ،واخلليفة يف
األهل ،اللهم إين أعوذ بك من الضبنة ىف السفر والكآبة ىف املنقلب ،اللهم اقبض لنا األرض،
وهون علينا السفر)
وكان يقول( :اللهم إين أعوذ بك من وعثاء السفر ،وكآبة املنقلب ،ومن احلور بعد الكور،
ومن دعوة املظلوم ،ومن سوء املنظر يف األهل واملال)
وعلمنا أن نقول إذا نزلنا حمال( :أعوذ بكلامت اهلل التامات من رش ما خلق)
وأخرب عن تأثري ذلك ،فقال( :من نزل منزال ثم قال :أعوذ بكلامت اهلل التامات من رش ما
خلق ،مل يرضه يشء حتى يرحتل من منزله ذلك)
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وكان  إذا أرشف عىل قرية يريد دخوهلا يقول( :اللهم رب الساموات السبع وما أظللن،
ورب األرضني السبع وما أقللن ،ورب الشياطني وما أضللن ،ورب الرياح وما ذرين ،أسألك
خري هذه القرية وخري أهلها ،وأعوذ بك من رشها ،ورش أهلها ورش ما فيها) ،وكان يقول( :اللهم
إين أسألك من خري هذه القرية وخري ما مجعت فيها ،وأعوذ بك من رشها ورش ما مجعت فيها،
اللهم ارزقنا جناها ،وأعذنا من وباها ،وحببنا إىل أهلها ،وحبب صاحلي أهلها إلينا)
وكان  إذا أدركه الليل يف سفره ،قال( :يا أرض ربى وربك اهلل ،أعوذ باهلل من رشك
ورش ما فيك ،ورش ما خلق فيك ،ورش ما دب عليك ،أعوذ باهلل من رش كل أسد وأسود ،وحية
وعقرب ،ومن رش ساكن البلد ،ومن رش والد ،وما ولد)
قال آخر :أما أنا فمقيم ال أكاد أبرح داري ..وإنام مطيتي الصباح واملساء ،فام أقول فيهام؟
قال :لقد رويت االستعاذات الكثرية يف الصباح واملساء ،باعتبارمها بداية اليوم وهنايته،
وكأن املؤمن بتلك االستعاذات حيمي نفسه فرتة يومه ،كام حتمي التلقيحات املختلفة اإلنسان
فرتات مؤقتة.
ويشري إىل هذه احلقيقة قوله  يف هذه االستعاذة( :اللهم أنت ربى ،ال إله إال أنت ،عليك
توكلت ،وأنت رب العرش العظيم ،ما شاء اهلل كان ،وما مل يشأ مل يكن ،ال حول وال قوة إال باهلل
العىل العظيم ،أعلم أن اهلل عىل كل يشء قدير ،وأن اهلل قد أحاط بكل يشء علام ،اللهم إين أعوذ
بك من رش نفيس ،ورش كل دابة أنت آخذ بناصيتها ،إن ربى عىل رصاط مستقيم)( :من قاهلا يف
أول النهار مل تصبه مصيبة حتى يميس ،ومن قاهلا آخر النهار مل تصيبه مصيبة حتى يصبح)
قالوا :فعلمنا من هذه االستعاذات ما نسأل اهلل أن يوفقنا للمحافظة عليه.
قال :من االستعاذات التي تقال يف الصباح واملساء( :أصبحنا وأصبح امللك هلل ،واحلمد
هلل ،وال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،له امللك ،وله احلمد ،وهو عىل كل شىء قدير ،رب أسألك
خري ما يف هذا اليوم ،وخري ما بعده ،وأعوذ بك من رش هذا اليوم ،ورش ما بعده ،رب أعوذ بك
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من الكسل ،وسوء الكرب ،رب أعوذ بك من عذاب يف النار ،وعذاب القرب)()1

ومنها (اللهم إين أسألك العافية يف الدنيا واآلخرة ،اللهم إنى أسألك العفو والعافية ىف
ديني ودنياي وأهيل ومال ،اللهم اسرت عورايت ،وآمن روعايت ،اللهم احفظني من بني يدي ،ومن
خلفي ،وعن يمينى وعن شامل ،ومن فوقى ،وأعوذ بعظمتك أن أغتال من حتتي)()2

قال آخر :إين ال أرب ل يف دنياكم التي تتنافسون عليها ..وإنام كل حاجتي منها ركيعات
وسجيدات أتقرب هبا إىل ريب..
قال :فقد كان  ال يرتك االستعاذة حتى وهو يف مناجاة ربه وعبادته ،فمن صيغ دعاء
االستفتاح( :اهلل أكرب ،اهلل أكرب ،اهلل أكرب ،احلمد هلل كثريا ،احلمد هلل كثريا ،احلمد هلل كثريا ،وسبحان
اهلل بكرة وأصيال ،سبحان اهلل بكرة وأصيال ،سبحان اهلل بكرة وأصيال ،اللهم إين أعوذ بك من
الشيطان الرجيم من مهزه ونفخه ونفثه)
وكان  يدعو يف صالته قائال( :اللهم إين أعوذ بك من عذاب القرب ،وأعوذ بك من فتنة
املسيح الدجال ،وأعوذ بك من فتة املحيا واملامت ،اللهم إين أعوذ بك من املأثم واملغرم)
فإذا انرصف من الصالة قال( :اللهم أصلح ل ديني الذي جعلته عصمة أمري ،وأصلح
ل دنياي التي جعلت فيها معايش ،اللهم إين أعوذ برضاك من سخطك ،وأعوذ بعفوك من
نقمتك ،وأعوذ بك منك ،ال مانع ملا أعطيت ،وال معطي ملا منعت ،وال ينفع ذا اجلد منك اجلد)()3

ويف احلج وىف املوقف ،كان  يقول( :اللهم لك احلمد كالذى نقول ،وخريا مما نقول،
اللهم لك صالتى ونسكى ،وحمياى ،ومماتى ،وإليك مآبى ،ولك ربى تراثى ،اللهم إنى أعوذ بك
من عذاب القرب ،ووسوسة الصدر ،وشتات األمر ،اللهم إنى أعوذ بك من رش ما جتئ به

( )1مسلم ،وآخر احلديث(:وإ َذا أ ْم َسى َق َال :أ ْم َسيْنَا َو َأ ْم َسى املُ ْل ُك هللِاِ)..
( )2صححه احلاكم
( )3أبو حاتم يف صحيحه.
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الريح)()1

وكان  إذا دخل املسجد يقول( :أعوذ باهلل العظيم ،وبوجهه الكريم ،وسلطانه القديم،
من الشيطان الرجيم) ،وأخرب  عن تأثري هذه االستعاذة فقال( :فإذا قال ذلك قال الشيطان:
حفظ منى سائر اليوم)()2

وكان  يستعيذ باهلل من الشيطان الرجيم ىف أول قراءته ،فيقول( :أعوذ باهلل من الشيطان
الرجيم) ،وربام كان يقول( :اللهم إين أعوذ بك من الشيطان الرجيم من مهزه ونفخه ،ونفثه)
وكان خيرب أن سيد االستغفار أن يقول املستغفر( :اللهم أنت ربى ،ال إله إال أنت خلقتني
وأنا عبدك ،وأنا عىل عهدك ووعدك ما استطعت ،أعوذ بك من رش ما صنعت ،أبوء لك بنعمتك
عىل ،وأبوء بذنبي ،فاغفر ل إنه ال يغفر الذنوب إال أنت ،من قاهلا حني يصبح موقنا هبا فامت من
يومه ،دخل اجلنة ،ومن قاهلا حني يمسى موقنا هبا ،فامت من ليلته ،دخل اجلنة)
الرقى الرشعية:
انتقلنا إىل القاعة الثالثة ،وهي القاعة املختصة بالرقى الرشعية ،وقد كتب عىل باهبا قوله
( :ال رقية إال من عني ،أو محة)()3

فسألت املعلم عن رس وضع هذا النص هنا ،فقال :لقد رأى أهل هذا املستشفى مبالغة
قومك يف شأن الرقى وتعميمها ،وعدم التفريق بينها وبني االستعاذات الرشعية ،فلذلك جعلوا
هذا احلديث شعارا هلذا امللجأ من املالجئ اإلهلية.
قلت :لكن هذا احلديث حيرص الرقى يف أشياء حمدودة جدا ..وقد ورد يف النصوص ما
يشري إىل أن الرقى غري حمصورة يف هذين اجلانبني.

( )1الرتمذى.
( )2أبو داود
( )3أبو داود
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أشار إىل رجل يف القاعة يقلب دفاتر بني يديه ،فقلت :من هذا؟
قال :هذا رجل من املتكلمني آتاه اهلل فهام ،وهو يرشح هذا النص ويرد عىل ما جيادل فيه..
فإن كان لك يشء من اجلدل فاقرتب منه واطرح عليه ما تشاء.
اقرتبت منه ،فواجهني بقوله :مثل ماذا؟
قلت :ما تقصد؟
قال :إن سيام وجهك ختربين بأنك ترى عدم انحصار الرقية فيام أخرب به  من العني
واحلمة.
قلت :أجل.
قال :مثل ماذا !؟
فاغتسلت فيه،
فدخلت،
مررنا َبس ْيل،
ُ
ُ
قلت :مثل ما روي عن سهل بن ُحنَيف ،قالْ :
فقلت :يا
فخرجت حمموم ًا ،ف ُن ِم َى ذلك إىل رسول اهلل  ،فقالُ ( :م ُروا أبا ثابت َي َت َع او ُذ) ،قالُ :
ُ
والر َقى صاحلة؟ فقال( :ال ُر َ
قية إال ىف َن ْفس ،أو ُمحَة ،أو َلدْ غَة)( ..)1فقد ذكر  شيئا آخر
سيدى؛ ُّ
غري ما ذكر احلديث السابق.
قال :ولكنه ذكرها بصيغة احلرص ..ثم إنه  أمر يف األصل باالستعاذة ،ومل يكن حديثه
عن الرقية إال إجابة عن سؤال سألوه عنه وال عالقة له بام حصل لسهل..
قاطعنا آخر ،وقال :أنا لغوي من اهلل عيل بعلم غريب النصوص ،وسأرشح لكم من
ألفاظه ما يبني توافق احلديثني ،أما العني فمعروفة ،ويقابلها يف احلديث الثاين ال ان ْفس :وهي ال َع ْني،
ِ
والنافس :العائن.
نفس ،أى :عَ ْني.
يقال :أصابت فالن ًا ٌ
السموم كلها ،كام قال ثعلب وغريه :هي سم العقرب وقال القزاز:
حل َم ُة ،فهي ذوات ُّ
أما ا ُ
قيل هي شوكة العقرب وكذا قال بن سيده أهنا االبرة التي ترضب هبا العقرب والزنبور ،وقال
( )1أبو داود.
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اخلطايب :احلمة كل هامة ذات سم من حية أو عقرب.
وهلذا فال تعارض بني هذا احلديث واحلديث السابق ،ألن احلمة أعم من اللدغة ،فبالتال
دخلت اللدغة فيها ،واملقصود منها األمراض التي يرجع سببها للسموم.
وإىل هذا أشار ابن حجر ،فقد قال بعد إيراد احلديثني( :فغاير بينهام فيحتمل أن خيرج عىل
أن احلمة خاصة بالعقرب فيكون ذكر اللدغة بعدها من العام بعد اخلاص)
الرقية
نفى جواز ُّ
قلت :ولكن ابن القيم وغريه أجابوا عىل هذا التعارض بأنه  مل ُي ِر ْد به َ
حل َمة)
ىف غريها ،بل املرا ُد به( :ال ُرقية أوىل
ُ
وأنفع منها ىف ال َع ْني وا ُ
قال :هذا تأويل للحديث ،واألصل األخذ بام جاء يف ظاهر النص ،خاصة مع يرس اجلمع
بينهام.
ِ
عَني ،أو ُمحَة ،أو َدم ال
قلت :ولكن ورد يف حديث ثالث ،قوله ( :ال ُر ْق َي َة إال من ْ
َي ْرق ُأ)( ،)1فقد أضاف يف هذا احلديث الدم الذي ال يرقأ ،وهو الدم الذي ال ينقطع.
قال :هذا يستدعي البحث عن رس عدم انقطاع الدم ،ولعل له عالقة بالسموم ،فيجمع
بذلك بني هذا احلديث وما سبقه من األحاديث.
ُ
قلت :وقد ورد يف حديث رابع عن أنس قال ( :ا
الرقية من ال َع ْني
رسول ا ِ
رخص
هلل  ىف ُّ
حل َم ِة والن ْام َل ِة)( ..)2فقد أضاف يف هذا احلديث النملة ،وقرهنا بالعني.
وا ُ
قال اللغوي :الن ْام َلةُ :قروح خترج ىف اجلنبني ،وهو داء معروف ،ولعل له عالقة بذوات
السموم ،فيجتمع مع ما سبق.
ُ
قلت :وقد ورد يف حديث خامس ( :ا
الر ْق َية من احل اي ِة
رسول ا ِ
رخص
هلل  ىف ُّ

( )1أبو داود.
( )2مسلم.
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والعقرب)()1

قال :احلية والعقرب تدخل يف ذوات السموم.
قلت! ..:؟
قال :أليس لديك غريها؟
قلت :هذا ما أحفظه منها.
قال :فهذه األحاديث مجيعا تدل عىل انحصار الرقية يف حمال معينة ال تتجاوزها.
قلت :كيف ذلك؟
قال :لقد وردت هذه النصوص بصيغ احلرص ،ومع أهنا وردت بصيغ خمتلفة إال أن
التقارب بينها يسري ،فهي عموما تدل عىل العني ،وهي حمل اتفاق بني النصوص مجيعا،
واألمراض الناشئة بسبب السموم.
قلت :لقد وضحت ل هذا.
قال :زيادة عىل هذا ،فقد عرب الصحابة عن وقوع الرقية يف عهد النبي  بصيغة
الرتخيص ،والرخصة ـ كام تدل عليها نصوص الرشيعة مقدرة بقدرها ـ فقد قال تعاىلَ ﴿:ف َم ِن
غَري َباغ َوال عَ اد َفال ِإ ْث َم عَ َل ْي ِه ﴾ (البقرة)173:
ْ
اض ُط ار ْ َ
زيادة عىل ذلك ،فإن هذا يدل عىل أن األصل يف الرقية النهي ،وهو ما ثبت يف أحاديث
كثرية ،منها قوله ( :اعرضوا عيل رقاكم) ،أي ألنظر مدى رشعيتها.
قلت :فام الرس الذي تراه هلذا الرتخيص؟
قال :الرس يف هذا هو أن الرسول  وجد الرقية منترشة يف املجتمعات اجلاهلية ،ووجدها
خمتلطة بني استعامل أدوية طبيعية ،وأخرى مما يمكن تسميته روحانية.
ومل يكن  ليحرمها باعتبارها من التجارب التي ربام أثبتت بعض فاعليتها ،فلذلك
( )1ابن ماجه.
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رغب يف تركها أوال سدا لذريعة الرشك ،فلام انتفت قيدها بالقيود الرشعية ،وهي حرصها يف
أحوال معينة وبأساليب خاصة ال تتجاوزها.
قلت :أهي بذلك تشبه ما جيرب من األدوية مما يسمى بالطب البديل حيث أن هناك طرقا
كثرية قد يتوهم تلبسها بالشعوذة مع تأكد صالحيتها يف شفاء العلل؟
قال :أجل ..هذا صحيح ..وهو مثال جيد.
قلت :ورقية املس؟
قال :بدعة ..فلم يرد نص واحد بجواز الرقية فيها ،فلم يرد يف مجيع األحاديث أن النبي
 أيت بمرصوع فرقاه ،وأخرج اجلن منه كام يفعل الرقاة اآلن.
قلت :فام تقول يف النصوص الكثرية التي وردت فيها االستعاذات واألدعية املختلفة،
وهي يف النصوص الصحيحة الرصحية؟
قال :إن اصطالح الرقية يف الرشع خاص بنواح حمددة ،وهي ما نصت عليه النصوص من
جماالت وكيفيات ،أما ما عداها فهو من االستعاذات واألدعية ،وليس من الرقية ،ويدل لذلك ما
ورد يف حديث أيب سعيد قال( :كان رسول اهلل  يتعوذ من اجلان وعني اإلنسان حتى نزلت
املعوذات فأخذ هبا وترك ما سواها)()1

قلت :فام فائدة التفريق بني الرقية واالستعاذات واألدعية؟
قال :الرقية رخصة ،واألدعية مسنونة مستحبة ،والقول هبذا ينفي التعارض الذي يبدو يف
حال ما لو سوينا بينهام.
ذلك أن الكثري من النصوص تذكر أنواع االستعاذات واألدعية التي يدعو هبا املريض
ربه ،وهي ترغب يف ذلك ،وتستحبه بدليل ما فيها من املعاين.
بينام ال نجد يف الرقية أي نص يدل عىل االستحباب ،بل قد ورد استحباب ترك الرقية يف
( )1الرتمذي وحسنه والنسائي
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حمال معينة ،وقد قال  يف السبعني ألفا الذين يدخلون اجلنة بغري حساب(( :هم الذين ال يرقون،
وال يسرتقون ،وال يتطريون ،وعىل رهبم يتوكلون)
فلم يذكر  تركهم االستعاذة ،وإنام ذكر تركهم للرقى ،وهلذا فمن اكتفى باالستعاذة من
العني ،واكتفى من ذوات السموم باستعامل العالج واللجوء إىل اهلل كان ذلك كافيا له.
قلت :ولكن العلامء أجابوا عىل ما يبدو من تعارض بني النهي عن الرقية أو بيان كون
الكامل يف تركها ،وبني ثبوت النصوص الكثرية الدالة عىل طرق الدعاء للمريض بإجابات كثرية
كام قال النووي ( :فقد يظن خمالف ًا هلذه األحاديث وال خمالفة بل املدح يف ترك الرقى املراد هبا الرقى
التي هي من كالم الكفار والرقى املجهولة والتي بغري العربية وما ال يعرف معناها فهذه مذمومة
الحتامل أن معناها كفر أو قريب منه أو مكروه ،وأما الرقي بآيات القرآن وباألذكار املعروفة فال
هني فيه بل هو سنة ،ومنهم من قال يف اجلمع بني احلديثني أن املدح يف ترك الرقى لألفضلية وبيان
التوكل والذي فعل الرقى وأذن فيها لبيان اجلواز مع أن تركها أفضل)
قال :وأفضل من ذلك لو حرصوا الرقية فيام حرص من النصوص ،وفرقوا بني االستعاذة
والرقية.
قلت :فام كيفية الرقية ،وما مدى حرية االجتهاد فيها؟
قال :من خالل استقراء النصوص نرى طرقا معينة يف الرقى املرتبطة بالعني أو املرتبطة
بعالج ذوات السموم ،وهي طرق منها ما هو منبن عىل األعراف اجلاهلية ،وأقره رسول اهلل ،
ومنها ما رشع أساسا ..وبذلك فإن كيفيات الرقى توقيفية ،ال ختتلف عن سائر التوقيفات بدليل
احلديث املعروف( :اعرضوا عيل رقاكم)
قلت له :ولكن الرقاة يستدلون عادة هبذا احلديث عىل ما يفعلونه وخيرتعونه.
قال :فام وجه استدالهلم؟
قلت :وجهه أن النبي  أقر بعض الرقى.
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قال :وهل نسوا أن النبي  أمر بعرضها عليه ليقرها ،فلمن يعرضوها حتى تعترب رقية؟
قلت :يعرضوها عىل قواعد الدين وأصوله ،أو يقيسوها عىل ما ورد يف النصوص من
الرقى.
قال :لو كان األمر خاضعا للقياس لبني العلة ،وتركهم يقيسون دون أن يطلب منهم
عرض آحاد القضايا عليه.
ولكن الرقية يشء خمتلف ..إهنا دواء ،هي مثل أي اخرتاع لدواء ،فإنه حيتاج إىل عرضه
عىل هيئات خمتصة لرتى مدى فاعليته ،وبام أن تأثري الرقية غيبي ،فيحتاج فيها إىل معصوم له عالقة
هبذا العامل ،وليس ذلك إال رسول اهلل .
قلت :فأورد ل كيفية الرقية من خالل النصوص.
قال :بام أن جماالت الرقية حمددة بام سبق بيانه ،فسأورد لك النصوص الدالة عىل تلك
الكيفيات التي ال حيل جتاوزها ،وأورد معها ـ من باب النصيحة لألمة ـ بعض األخطاء يف هذا
املجال ،ولوال أن املصيبة هبا عامة ،ملا اشتغلت بذكرها والتنبيه عليها.
قلت :فلنبدأ بالعني.
قال :لقد رأينا أنواع الرقى واالستعاذات املرتبطة هبا.
قلت :فلم تبق إال األمراض السمية ..فام هي؟ ..وما كيفية الرقية فيها؟
قال :األمراض السمية هي األمراض التي وردت النصوص بجواز الرقية فيها ،ولعله
يدخل فيها كل األمراض التي تسببها اجلراثيم وغريها ،باعتبارها من أنواع التسمامت.
قلت :فام كيفية الرقية فيها؟
قال :لقد ورد يف النصوص بعض أنواع الرقى يف هذا اجلانب ،منها االسشفاء بالقرآن
الكريم ممزوجا بالنفث عىل موضع الداء ،وهو الرقية األوىل ،وقد ورد فيها هذا النص ،فعن أبى
سعيد اخلدرى ،قال :انطلق نفر من أصحاب النبى  ىف سفرة سافروها حتى نزلوا عىل حى من
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أحياء العرب ،فاستضافوهم ،فأبوا أن يضيفوهم ،فلدغ سيد ذلك احلى ،فسعوا له بكل شىء ال
ينفعه شىء ،فقال بعضهم :لو أتيتم هؤالء الرهط الذين نزلوا لعلهم أن يكون عند بعضهم شىء.
فأتوهم ،فقالوا :يا أهيا الرهط؛ إن سيدنا لدغ ،وسعينا له بكل شىء ال ينفعه ،فهل عند أحد منكم
من شىء؟ فقال بعضهم :نعم واهلل إنى ألرقى ،ولكن استضفناكم ،فلم تضيفونا ،فام أنا براق
حتى جتعلوا لنا جعال ،فصاحلوهم عىل قطيع من الغنم ،فانطلق يتفل عليه ،ويقرأ ﴿:احلمد هلل
رب العاملني ﴾ ،فكأنام أنشط من عقال ،فانطلق يمشى وما به قلبة ،قال :فأوفوهم جعلهم الذى
صاحلوهم عليه ،فقال بعضهم :اقتسموا ،فقال الذى رقى :ال تفعلوا حتى نأتى رسول اهلل ،
فنذكر له الذى كان ،فننظر ما يأمرنا ،فقدموا عىل رسول اهلل  ،فذكروا له ذلك ،فقال( :وما
يدريك أهنا رقية؟) ،ثم قال( :قد أصبتم ،اقسموا وارضبوا ىل معكم سهام)
قلت :لقد قرأ عليه القرآن الكريم ،فكيف اعترب هذا رقية؟
قال :الرس يف اعتبارها رقية هو مجع الراقي بني القراءة والنفث عليه.
قلت :لقد ذكر ابن القيم الرس يف تأثري هذا النوع من الرقية ،فقال( :وقد جعل اهلل سبحانه
لكل داء دواء ،ولكل يشء ضدا ،ونفس الراقي تفعل يف نفس املرقى ،فيقع بني نفسيهام فعل
وانفعال ،كام يقع بني الداء والدواء ،فتقوى نفس الراقي وقوته بالرقية عىل ذلك الداء ،فيدفعه
بإذن اهلل ،ومدار تأثري األدوية واألدواء عىل الفعل واالنفعال ،وهو كام يقع بني الداء والدواء
الطبيعيني ،يقع بني الداء والدواء الروحانيني ،والروحاين ،والطبيعي ،وىف النفث والتفل استعانة
بتلك الرطوبة واهلواء ،والنفس املبارش للرقية ،والذكر والدعاء ،فإن الرقية خترج من قلب الراقي
وفمه ،فإذا صاحبها يشء من أجزاء باطنه من الريق واهلواء والنفس ،كانت أتم تأثريا ،وأقوى
فعال ونفوذا ،وحيصل باالزدواج بينهام كيفية مؤثرة شبيهة بالكيفية احلادثة عند تركيب األدوية.
وباجلملة ..فنفس الراقي تقابل تلك النفوس اخلبيثة ،وتزيد بكيفية نفسه ،وتستعني بالرقية
وبالنفث عىل إزالة ذلك األثر ،وكلام كانت كيفية نفس الراقي أقوى ،كانت الرقية أتم ،واستعانته
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بنفثه كاستعانة تلك النفوس الرديئة بلسعها)
وذكر حكمة أخرى ،فقال( :وىف النفث رس آخر ،فإنه مما تستعني به األرواح الطيبة
واخلبيثة ،وهلذا تفعله السحرة كام يفعله أهل اإليامن .قال تعاىل ﴿:ومن رش النفاثات ىف العقد﴾،
وذلك ألن النفس تتكيف بكيفية الغضب واملحاربة ،وترسل أنفاسها سهاما هلا ،ومتدها بالنفث
والتفل الذى معه يشء من الريق مصاحب لكيفية مؤثرة ،والسواحر تستعني بالنفث استعانة بينة،
وإن مل تتصل بجسم املسحور ،بل تنفث عىل العقدة وتعقدها ،وتتكلم بالسحر ،فيعمل ذلك يف
املسحور بتوسط األرواح السفلية اخلبيثة ،فتقابلها الروح الزكية الطيبة بكيفية الدفع والتكلم
بالرقية ،وتستعني بالنفث ،فأهيام قوى كان احلكم له ،ومقابلة األرواح بعضها لبعض ،وحماربتها
وآلتها من جنس مقابلة األجسام ،وحماربتها وآلتها سواء ،بل األصل ىف املحاربة والتقابل لألرواح
واألجسام آلتها وجندها ،ولكن من غلب عليه احلس ال يشعر بتأثريات األرواح وأفعاهلا
وانفعاالهتا الستيالء سلطان احلس عليه ،وبعده من عامل األرواح ،وأحكامها ،وأفعاهلا.
واملقصود ..أن الروح إذا كانت قوية وتكيفت بمعاين الفاحتة ،واستعانت بالنفث والتفل،
قابلت ذلك األثر الذي حصل من النفوس اخلبيثة ،فأزالته)
قال :هذا كالم مجيل ..ولكنه خطري.
قلت :مل؟ ..وما هذا التناقض !؟
قال :هذا التحليل قد يقبل ،ويعجب بعبقرية صاحبه ،ولكن اخلطر ليس فيه ،وإنام يف
اعتبار ما ذكره علة يمكن القياس عليها ،وهو ما حصل بني الرقاة ،حيث أدرجوا يف رقاهم أمورا
كثرية ،فلم يبق للنفث عندهم قيمة ،أو أن النفث صنعة قديمة.
قلت :صدقت ..فقد رأيت مهندسا غرق يف بحار الرقية ،فاخرتع كرسيا عجيبا هلا ،وكتب
يف فضائله كتبا ،ورس اخرتاعه يكمن يف إيصال موجات القرآن الكريم إىل الدم مبارشة من غري
وسيط.
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قال :فمن أين تلقى هذا الكريس العجيب؟
قلت :لقد وهب له من الغيب.
قال :أنبي هو أم ول؟
قلت :هو ال يزعم كليهام.
قال :فهو دعي إذن ..ارموا به مع كرسيه عرض احلائط.
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اخلامتة
لست أدري كيف خرجت من مستشفى السالم ،وال كيف التقيت بمعلمي معلم
السالم ..فقد رأيت نفيس فجأة يف بيتي وعىل فرايش الذي كنت أتكئ عليه ،والذي مل يتحرك
طرف منه طيلة فرتة غيايب.
قال ل معلم السالم ،وهو يبتسم :أتدري ما أصل هذا املستشفى الذي رحلنا إليه يف هذا
الدرس من دروس السالم؟
قلت :ال ..وكم أود أن أعرف؟ ..ولكني أخشى أن يكون سؤال فضوال.
قال :أصل هذا املستشفى مؤسس عىل نفحة من نفحات اإليامن ..خرجت مع قول
اخلليل َ ﴿ و ِإ َذا َم ِر ْض ُت َف ُه َو َي ْش ِف ِ
ني ﴾ (الشعراء ..)80:فسارعت بذرة لزهرة مجيلة،
فتعلقت هبا ،فعبق من عطر نفحة اإليامن ،وبذرة الزهرة هذا املستشفى.
قلت :أزهرة هذا املستشفى الذي كنا فيه مل تبن كام يبنى البنيان؟
قال :ال ..عوامل السالم ال تعرف اخلراسانات املسلحة التي تعرفوهنا.
قلت :ولكنها آية يف احلسن واجلامل.
قال :إن أقل زهرة يف الكون ،بل أقل يشء يف الكون يفوق كل ما تعبدونه من عمران.
قلت :من سقى تلك الزهرة حتى نمت هذا النمو العجيب؟
قال :تلك االبتسامات العذبة التي ترسلها أفواه أنات الصاحلني.
قلت :فمن عمرها باألطباء والعلامء واخلرباء؟
قال :أرجيها العطر هو بطاقة الدعوة التي يرسلها هلم.
قلت :وجواز السفر؟
قال :إرادة السالم وحب السالم هو جوازهم.

303

قلت :فأين توجد؟ ..لعيل أدعو قومي لزيارهتا..
قال :هي يف..
قلت :باهلل عليك ـ يا معلم ـ ال تنطق بمكان وجودها ،فإين أخاف أن يقتلعها قومي ليزينوا
هبا قصور ملوكهم ..أو أخاف أن متتد إليها أيدهيم اآلثمة ،فيحولوها أشواكا كشوك السعدان..
أو أخاف عىل أهل تلك األرض التي توجد فيها أن يغزوا يف عقر دارهم ليجلوا عن أرضهم..
فتصري زهرهتم سبب شقائهم ..كام صار الذهب األسود سبب تعاستنا.
***
يف تلك الليلة أصابتني محى شديدة ..ارتعدت هلا فرائيص ..وتقطعت أوصال ..فبت
أسبح يف مياه آالمي ..كانت األنة تريد أن تفلت من لساين ..فتتداركها ابتسامتي لتمأل صدري
انرشاحا.
عجب أهيل من حال ..وظنوا االبتسامة التي امتأل هبا ثغري نوعا من املس الذي يصيب
املحمومني ،فسارعوا بالرقاة ليقتلعوا آثار جنوين ..ضحكت منهم ..فازداد شكهم.
جاءين تلك الليلة أربعة رقاة ليقتلعوا االبتسامة التي امتأل هبا ثغري ،أما األول فكان قارئا
متقنا ،وأما الثاين ،فكان وسيطا ملهام ،وأما الثالث ،فقد كان حيمل ورقة وقلام ليكتب كل ما يقال،
وأما الرابع فكان مدير أعامهلم الذي يقبض األموال ويعدها ،وال يسمح هلم بمزاولة عملهم إال
بعد امتالء جيوبه منها.
بدأ القارئ يقرأ ،فغمرين اخلشوع لقراءته ،فأصابني ما يصيب اخلاشعني من انكسار،
فصاح الوسيط يف القارئ(:أعد ..أعد ..أعد ما كنت تقرأ) فعاود القراءة ،فأصابني ما أصابني
أوال ..فقال :هذا انكسار خطري حصل له ..أعرفه ،إنه من جن!..؟)
ثم سألني كام يسأل املحققون ،والعصا يف يده ،وهو هيم برضيب :من أي اجلن أنت؟
قلت :لست من اجلن ..أنا إنيس ،أيب إنيس ،وأمي إنسية ،وال أعلم أن أحدمها تزوج من
304

قبائل اجلن.
قال :ال تتهرب ..أعرفكم معرش اجلن ..ختادعون وحتتالون ..أمل ختلقوا من نار؟
قلت :ال ..أنا خلقت من طني ..أنا من طينة أبيكم آدم ..جدي هو آدم ..ال إبليس.
قال :ما أكذبكم معرش اجلن ..ال تكفون عن االحتيال والكذب ..ولكني أعرف الطريقة
التي أتعامل هبا معكم.
نادى يف أهيل :ائتوين بكأس من امللح اخلالص الذي حيرق الكبد ..فإن هذا اجلن ال خييفه
يشء كام خييفه امللح.
صحت :أتوسل إليك ..أنا إنيس ..فال تسقني ملحا.
قال :أرأيتم ..هو جني ..وإال فأنبئوين كيف خياف من امللح؟
قلت :أنا ال أخافه ..ولكني أحبه يف الطعام ال يف املاء.
قال :سترشب منه إىل أن حترتق كبدك.
دعا أصحابه ،وأخذ الكأس يغرغر ل منها بشدة ملحا خالصا مبلال ببعض املاء ،وأهيل
ينظرون متأسفني حلال ،وهلذه العفاريت التي تسيمني العذاب.
بعد أن رشبت من ملحهم ما لو وزعته عىل أيام حيايت لفاقها صاح يف الراقي ،وقد رأى
مبلغ اجلهد الذي رصت إليه :هل تقر من أنت ،أم نتخذ وسيلة أخرى؟
قلت :ما هي؟
قال :هذه العصا ،ستنكرس عىل عنقك.
قلت :ارمحوين ..أنا إنيس..
ضحك اجلميع ،وقالوا :أنت تتحدانا ..لقد رأينا كثريا من أمثالك ..بل كل من رأيناهم ال
خيتلفون عنك ..ولكنا سنؤدبك كام أدبنا الكل ..فال ينبغي لذرية إبليس أن تغلب ذرية آدم.
صحت :ارمحوين ..واهلل ..لست إال أنا..
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ابتسموا ،وقالوا :هاهو أخريا بدأ يعرتف.
صحت :بم أعرتف؟ ..لقد قلت لكم :أنا هو أنا.
قالوا :فإذن أنت لن تسمع إال للعصا..
مل أكن أتصور أهنم سينفذون هتديدهم ..ولكني فوجئت بالعصا تنهال عيل ..وال ترتك
موضعا إال وتصيبه بآالمها إىل أن فقدت وعيي..
عندما استفقت يف الصباح عىل آثار تلك اآلالم التي خلفتها ابتسامتي فوجئت بنفيس
بجنب أولئك الرقاة األربعة ،والناس يدخلون يسلمون عيل ،ويباركون ل الشفاء والتخلص من
اجلن الذي كان يستعمرين ،وينحنون مقبلني أيدي الرقاة الذين كانوا جنود املعركة.
قال األول ،وهو خياطب اجلامهري املجتمعة :مل يكن جنيا واحدا ..بل كانوا عىل األقل سبعة
أو ثامنية.
وقال الثاين :ليتههم كانوا من اجلن ..بل كانوا من العفاريت الطيارة ..ال يستسلمون أبدا.
وقال الثالث :لوال العصا ما استسلموا ..بورك يف عصاك يا موسى.
كنت حمتارا فيام حصل ،إال أن رابع الرقاة وكاتبهم جاءين بجريدة ،وقد صورت عليها
صوريت ،وفيها أخبار ما حصل ل ،فعجبت ،وقلت له :أعرف الناس مستشفى السالم؟
قال :عن أي مستشفى تتحدث؟ ..أنا صحفي أعمل هبذه اجلريدة ،وقد نلت اليوم مكافأة
بسببك ،وبسبب هذا السبق الصحفي ..فقد استطعت أن أسجل كل ما دار بني من كان يستعمرك
من اجلن ،وهؤالء الرقاة ..أبرش يا رجل ..فأنت اآلن أشهر من نار عىل علم.
قلت :فادفع ل بعض ما رصف لك من مكافأة بسببي أستعني به عىل بعض ما أصابني.
قال :ال ..أنا مل آتك ألعطيك ..بل أتيتك لتعطيني.
قلت :ما أعطيك؟
قال :لقد قبض أصحايب أمواهلم من أهلك ،ومل يقسموا ل.
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قلت :أقبضوا أمواهلم من أهيل!؟ ..إذن تركوين فقريا.
قال :لألسف مل يكن ألهلك من املال ما يكفي ،فاقرتضوا من اجلريان ما سدد بعض
تكاليف الرقية.
قلت ،وقد امتألت انقباضا :وما فعلوا حتى يستحقوا كل هذا األجر؟
قال :أال تعلم يا رجل أهنم خلصوك من سبع مستعمرين من اجلن!؟
قلت :فام تطلب أنت؟
قال :حقي من املال ..فإنه مل يقسم ل.
قلت :وما فعلت أنت؟ لقد ذكرت أنك مل خترج اجلن معهم ..وذكرت أنك نلت
مكافأتك.
قال :ولكني نرشت صورتك واسمك ..أال يكفي هذا لتنيلني أجري؟
قلت :أقرنت اسمي مع اسم اجلن ،ثم تريد أن أعطيك أجرا!؟
الحظ بعضهم ما جري بيننا من نقاش ،فقال :ما الذي حيصل؟
قعد يب املرض عن رشح ما حصل ..فسبقني خيرب بام حصل ل ..فقال احلكيم الذي أراد
أن يصلح بيننا :أعطه حقه يا رجل ..وال تكن بخيال ..فلوالهم لكنت اآلن يف عوامل!..؟
كاد عقيل يفلت مني ..ولوال رمحة اهلل ل بام تعلمته من دروس السالم لواجهته بام يقيض
عىل عمري وعمره ،لكني سكنت ،وقلت :صدقت ..لقد خدمتني خدمة لن أنساها لك ،ولكني
لن أعطيك ماال ،فاملال عرض زائل ،وهو أقل من أن يفي بحقك ..وهلذا سأجعل اسمك ،واسم
أصحابك من الرقاة ،بل اسم كل من امتهن هذه املهنة الرشيفة أشهر من نار عىل علم ..أليس هذا
عدال؟
نطقت اجلامعة مكربين :أجل ..هذا هو العدل ..هذا هو العدل بعينه ..انظروا حكمة
الرجل بعد أن فارقته عفاريته!!
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***
يف ذلك املساء ،وبعد أن سكنت نفيس من هول ما أصابني جاءين معلم السالم ،وقال:
ما فعلت مع أنينك أمس؟
قلت :وكيف عرفت ذلك؟
قال :ما أكثر نسيانك ،أنا معك ال أفارقك ،فخربين ،ما فعلت أمس مع أنينك؟
قلت :ابتسمت ،أول مرة أبتسم فيها من كل قلبي ،وأول مرة تتحول آهايت بسامت
وفرحة ..ولكن أنت أدرى بام أصابني بسببها.
قال :ال عليك ..لقد تعلمت أول درس من دروس السالم ،فانرش هذه الرسالة بني الناس
لينتفعوا هبا.
قلت :إذن يرمجوين.
قال :مل؟
قلت :يقولون :مدع للنبوة ،أو يزعم أنه ملهم ،فمن أنت حتى أتقي أذاهم؟
قال :قل هلم(:واعظ)
قلت :أي واعظ ،إمام أي مسجد أنت؟
قال :إمام مساجد القلوب.
قلت :وهل للقلوب مساجد؟
قال :ليست املساجد إال يف القلوب.
قلت :أريد خرب معصوم ينبئ عنك ألتقي ما قد يرميني به قومي من احلجارة.
قال :اقرأ عليهم قوله  (:إذا أراد اهلل تعاىل بعبد خريا جعل له واعظا من نفسه يأمره
وينهاه)( )1فأنا ذلك الواعظ.
( )1الديلمي يف مسند الفردوس.
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قلت :فإن قالوا :احلديث ضعيف ،فام عساي أقول هلم؟
قال :قل هلم :هو السالم ،فإنه ال يعلم السالم إال السالم.
قلت :يقولون :السالم معنى ،واملعنى ال يتجسم.
قال :قل هلم :فقد قال (:لو كان احلياء رجال لكان رجال صاحلا ،وإن الفحش من
الفجور ،وإن الفجور يف النار ،ولو كان الفحش رجال لكان رجال سوءا)()1

قلت :سيقولون(:لو) هنا تعني االفرتاض ،وال تعني الوجود.
قال :قل هلم :فقد قال (:يأيت القرآن وأهله الذين كانوا يعملون به يف الدنيا تقدمه سورة
البقرة وآل عمران ،يأتيان كأهنام غيايتان وبينهام رشق ،أو كأهنام غاممتان سوداوان ،أو كأهنام ظلتان
من طري صواف جيادالن عن صاحبهام)()2

قلت :سيقولون ذلك يف اآلخرة ..أنا أعلم أهنم لن يقبلوا هذا ،ولن يسلموا به ،ولو أتيتهم
بجميع أحاديث الدنيا ،فاذكر هلم شيئا آخر هتضمه عقوهلم.
قال :قل هلم هو(:اللمة)
قلت :أي ملة؟
قال :أمل تسمع قول رسول اهلل (:إن للشيطان ملة بابن آدم وللملك ملة ،فأما ملة الشيطان
فإيعاد بالرش وتكذيب باحلق ،وأما ملة امللك فإيعاد باخلري وتصديق باحلق ،فمن وجد ذلك فليعلم
أنه من اهلل فليحمد اهلل ،ومن وجد األخرى فليتعوذ باهلل من الشيطان)()3

قلت :فإن مل يفهموا ذلك؟
قال :قل هلم :هو القرين.

( )1البيهقي يف الشعب.
( )2أمحد ومسلم والرتمذي.
( )3الرتمذي والنسائي ابن حبان.
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قلت :سيفهمون ،ولكني لن ألقاك بعدها أبدا.
فقال :كيف؟ ..وملاذا؟
قلت :ألهنم سيحملونني إىل الرقاة ،ولعلهم يقومون بحرقك ..وسأنال من اهلراوات ما
نلته ليلة أمس.
قال :ال ..مل أقصد قرين اجلن ،بل قصدت قول رسول اهلل (:ما منكم من أحد إال وقد
وكل به قرينه من اجلن وقرينه من املالئكة قالوا :وإياك قال :وإياي إال أن اهلل أعانني عليه فأسلم
فال يأمرين إال بخري)()1

قلت :هم ال يؤمنون إال بقرين اجلن.
قال :فإن أعجبهم ذلك ،فقل هلم :هو قرين صالح من اجلن.
قلت :فسيقبلون هذا ..ويستبرشون ..لقد أمرتني بنرشها ،فبم أسميها؟
قال :هل ابتسمت أمس ألنينك؟
قلت :أجل ،وهلل احلمد واملنة ،ولك الشكر والفضل.
قال :فسمها (ابتسامة األنني)

( )1أمحد ومسلم.
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هذا الكتاب
حتاول هذه الرسالة أن تعالج جراح الروح التي أحدثها أمل اجلسد ..لتحول من أنني اجلسد
ابتسامة للروح ثقة برهبا ،وسالما معه ،ومع نظامه الذي أبدعه ،ومقاديره التي قدرها.
وقد قاد الرحلة يف هذه الرسالة (معلم السالم) الذي أخذ تلميذه املتأمل املصارع إىل
(مستشفى السالم) لريى كيف حيول أهل السالم من األمل أمال ،ومن األنني ابتسامة ،ومن احلزن
صلة مع اهلل ،ومن املصائب جسورا للوصول إىل فضل اهلل ورمحته التي وسعت كل يشء.
وهذه الرسالة حتاول كذلك أن تصحح املفاهيم حول الرؤية الرشعية للطب
الروحاين ،فهو طب معقول املعنى ،ال ينكره علامء النفس ،وال غريهم من العلامء ،ألنه
يعتمد عىل زرع الثقة يف نفس املريض بربه ،وجتعله يستهني باآلالم التي تنزل به لرؤيته ما
هو أعظم منها وأفضل ،وهي بذلك ترد عىل التشوهيات اخلطرية التي أحدثها الدجالون
واملشعوذون واخلرافيون الذين يسمون أنفسهم رقاة ،فشوهوا الدين يف هذا املجال كام
شوهوه يف غريه من املجاالت.

311

