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هذا الكتاب
تدور أحداث هذه الرواية حول رحلة تقوم هبا
شخصية خيالية ممتلئة باحلكمة والعلم والعقالنية
والسالم ،وهلا باإلضافة إىل ذلك قدرات فائقة اسمها
(معلم السالم) مع تلميذه البسيط (الكاتب) الذي
تأمل حلال فقري من الفقراء ،وثارت يف نفسه
اعرتاضات شديدة عىل وضعه ،فأدخله معلم السالم
إىل أعامق وجدان الفقري الذي تأمل له ليكتشف الكنوز
العظيمة التي يمتلئ هبا قلبه ..والتي جتعله يعيش
سالما داخليا عميقا وعظيام ال حيلم بمثله أثرياء املادة
فقراء الروح.
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املقدمة
إن املعاناة النفسية التي يعيشها الفقراء واملعوزون وأصحاب اآلالم
املختلفة أكرب بكثري من اآلالم احلسية واملادية التي تصيبهم ،ذلك أن املعاناة
املادية ال متس إال أجسادهم أو جيوهبم ..بينام املعاناة النفسية تصيب بسهامها
املسمومة القاتلة أرواحهم وقلوهبم ومجيع لطائفهم ،فتملؤها بالرصاع
واألمل..
ولذلك كانت هذه الرواية حوارا عقليا ووجدانيا مع اللطائف التي
تتحكم يف وعي اإلنسان وشعوره ،لتعيد له توازنه النفيس ،وتقول له :ال تدع
غيالن الفقر واألمل والرصاع تؤثر عىل روحك بعد أن أثرت عىل جسدك..
وال تدعها تتحكم يف حياتك احلقيقية بعد أن حتكمت يف حياتك الومهية..
وتقول له :يمكنك – إذا أردت -أن تظفر بكل كنوز الرضا والقناعة
واالستغناء واألمل التي ال تقل عن مجيع كنوز الدنيا ..بل تفوقها ..بل ال
يمكن مقارنة أي كنز من الكنوز هبا.
وهي – يف أحداثها البسيطة  -تدور حول رحلة تقوم هبا شخصية
خيالية ممتلئة باحلكمة والعلم والعقالنية ،وهلا باإلضافة إىل ذلك قدرات
فائقة اسمها (معلم السالم) مع تلميذه البسيط (الراوي) الذي تأمل حلال فقري
من الفقراء ،وثارت يف نفسه اعرتاضات شديدة عىل وضعه ،فأدخله معلم
السالم إىل أعامق وجدان الفقري الذي تأمل له ليكتشف الكنوز العظيمة التي
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يمتلئ هبا قلبه ..والتي جتعله يعيش سالما داخليا عميقا وعظيام ال حيلم بمثله
أثرياء املادة فقراء الروح.
والرواية من خالل تلك احلوارات املبسطة حتاول أن تبني شمولية
اإلسالم يف معاجلته للفقر ،فهو ال يكتفي بالعالج املادي ،بل يضم إليه مجيع
أنواع العالج الروحية والنفسية واالجتامعية وغريها.
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معلم السالم
كنت مهموما حني زارين هذا املرة ـ ككل مرة ،من غري ميعاد وال
استئذان ـ قال يل :تبدو عىل سحنات وجهك مهوم احلزن القاتل.
قلت :ومن ال هيتم يف هذا الزمان؟
قال :أال تعلم أن اهلم عدو السالم؟
قلت :ومن يل بأن ال أهتم ..وهل أمري بيدي؟ ..إنام أنا كعصفورة
عصفت هبا الرياح ،فلام هدأت سقطت يف شباك أطفال يسوموهنا سوء
العذاب ،فإن نجت منهم ،هم هبا نرس ليطعمها أصغر أوالده.
قال :نعم ..لك أن ال هتتم.
قلت :كيف؟
قال :بعلم السالم ..أنسيت أين معلم السالم.
قلت :وما عالقة ما أنا فيه بالسالم؟
قال :ما سبب مهك؟
قلت :رأيت اليوم مشهدا فتت قلبي واعترصه ،فذرفت من دمعي أهنره.
قال :وما رأيت؟
قلت :رأيت فقريا مكسور اجلناح ..هو متاما كالعصفورة التي حدثتك
عنها ،ولكني مع ذلك مل أحزن هلذا ..إنام حزنت عىل شليل بني يديه ،فلم
أستطع أن أقدم له أو أؤخر ..ومع ذلك مل أحزن هلذا ..إنام حزنت للنظرات
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القاسية التي كانت تتوجه إليه ،وكأنه ممرور أو جمذوم ،أو كأنه شيطان من
الشياطني ،ال يعبس إال يف وجهه.
قال :ولذلك قلت لك :لن تنجو من مهك إال بتعلم السالم.
قلت :كيف؟
قال :ألن احلزن الذي يعتلج يف صدرك سهام حتارب هبا رمحة ربك،
ادخل يف أعامق وجدانك ،وقل يل ماذا ترى؟
دخلت أعامق وجداين ،فرأيت ظلامت قاسية هبت منها ،فناداين ،التفت،
فإذا هو أمامي ،قال يل :اسأهلا :ما حملك من أعامقي ،ومن أدخلك يف رساديب
وجداين؟
سألتها ،فتكلمت بال حرف وال صوت ،قالت :أنا االعرتاض عىل
حكمة احلكيم ،ورمحة الرحيم ،وجود أكرم األكرمني.
قلت :فأي حمل متلئني ،وألي رس تسرتين؟
قالت :أسرت حقائق اجلود ،وخزائن اللطف ،ألنرش أوهام اهلم واحلزن.
قلت :وما املخرج منك؟
قالت :أنا أضعف من أن أدلك عىل املخرج ،هو ذا املعلم أمامك،
فاسأله.
التفت إىل املعلم ،فقال :اخرج من أعامقك ،وهيا بنا إىل أعامق الفقري
الذي اهتممت له ،وحزنت عليه ،واعرتضت عىل حكمة احلكيم ورمحة
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الرحيم بسببه ،لتستخرج من أعامقه ( كنوز الفقراء )
قلت :ال طاقة يل بالتجول يف أعامق الناس.
قال :دعك من هذا ،فالقدرة منه ال منك ،واألمر بيده ال بيدك.
ثم التفت إيل ،وقال :ال تنس قلمك ،فسننطلق من أعامق ذلك الفقري
الذي حزنت له لنسطر رسالة من رسائل السالم ،متسح احلزن عن آالم
الفقراء ،وتدهلم عىل الكنوز التي يدفنوهنا بأوهامهم وأحزاهنم واعرتاضهم.
***
مل يكن أمامي إال اخلضوع ألمره ،لكني قلت له من غري أن أشعر :هل
نستقل سيارة للوصول إليه ،أو نبحث يف دفاتر املعدمني عليه؟ فإين رأيته
ولكني ال أعرفه.
قال :أغمض عينيك ،وافتحهام لرتاه أمامك ،أو لرتى نفسك أمامه ،فقد
قال احلق تعاىلَ {:ق َال ا َّل ِذي ِعنْدَ ُه ِع ْل ٌم ِم َن ا ْل ِكت ِ
َاب َأنَا آتِ َ
يك بِ ِه َق ْب َل َأ ْن َي ْرتَدَّ
إِ َل ْي َك َط ْر ُف َك }(النمل)40 :
ما إن فتحت عيني بعد إغامضها حتى رأيته ،لست أدري ،هل أتى به إيل،
أم محلني إليه!؟
قال يل :انظر إليه جيدا.
قلت :نعم لقد نظرت إليه ،فنرش من احلزن ما كان كامنا ،ومن اهلم ما
كان مدفونا.
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قال :انظر إليه ،وال تنظر إىل ثيابه ،فالثياب كفن اإلنسان ،ال روح
اإلنسان.
نظرت إىل سحنة وجهه ،فإذا هبا شاحبة قد اعترصهتا األيام ،وكأهنا
أكلت حلمه وعظمه ،ومل تبق له إال جلدة شاحبة تسرت مججمته.
قلت :لقد نظرت ،فام زادتني رؤيتي له إال مها.
قال :انظر إليه إنسانا ال مججمة ،أمل تعلم أن اإلنسان كل ال يتجزأ،
وحقيقة ال تتعدد؟
نظرت إليه جمموعا ،فلم أزدد إال مها ،لقد رأيت قواما شاحبا ،ورجلني
كعودين يقوم عليهام هيكل لو شاء النسيم العليل أن هيوي به لفعل.
ضحك ،وقال :مل تزدد إال مها.
قلت :كأين بك متزح يب ،طلبت منك أن متسح مهي ،فزدتني مها عىل هم.
قال :ال بأس عليك سيمسح مهك ،اصرب ،وإال قلت لك ما قيل ملوسى
ِ
 {:إِن َ
يع َم ِع َي َص ْربا}(الكهف)67 :
َّك َل ْن ت َْستَط َ
قلت ،وقد أصابتني رعدة من أن يفارقني كام فارق اخلرض موسى {:
ست ِ
َجدُ ِين إِ ْن َشا َء اَّللَُّ َصابِرا َوال َأ ْع ِِص َل َك َأ ْمرا}(الكهف)69 :
َ
قال :انظر إىل ذلك الذي مألت قلبك غام من أجله ،لتنجيل أحزانك.
نظرت ،فإذا بذلك الظل الذي ال قوام له ،والشبح الذي ال ظل له،
يبتسم ابتسامة دوهنا ابتسامة امللوك ،ويصيح ملء فيه (:احلمد َّلل رب العاملني
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صاحب الفضل العظيم ..أطعمنا وسقانا ،وكفانا وآوانا ..ومن كل يشء
أعطانا )
كانت كلامته كأحلان عذبة ..تفوح بروائح عطرة ..ترشق مثل آللئ
البحر املكنون..
جلس إىل صبية له تبدو عليهم عالئم الرسور ،وخمايل النجابة ،فحدثهم
وداعبهم وضحك إليهم وضحكوا له.
مل يكن يف بيته يشء يستدعي افرتار الثغر عن االبتسامة ،إنام هو جدار
بال ،وفراش بسيط ،ويف زاوية البيت فأس ورفش ،لست أدري ما عالقتهام
بالبيت ،وما عالقة البيت هبام.
قال يل املعلم :اذهب إىل هذا الذي اهتممت له ،واسأله ما يشكو ،وما
يطلب ،وسأحقق له ـ بفضل اَّلل ـ طلبته.
فرحت ،فلعل يف قدرات املعلم ما يرفع جداره ،ويرفه فراشه ،ويدسم
طعامه ،ومل أدر إال وأنا أخاطب الفقري بقويل :ما الذي تفتقده؟ وما الذي
تريده؟ فإن عجزت عن إعطائك يف الصباح ،فقد وجدت من يعطيك يف
املساء.
التفت إيل باهتا ،وقال :وما الذي ينقصني حتى تكمله؟ وما الذي
يعوزين حتى توجده؟
قلت :املال والثراء ،والقصور واملراكب ،واللباس اجلميل ..والطعام
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اللذيذ.
ضحك ،وقال :عن أي لعب تتحدث؟
قلت :أي لعب!؟ ..أنا ال أحتدث عن لعب ،بل أريد نقلك من الفقر
الذي تعيشه إىل الغنى الذي ال حتلم به.
قال :ومن أخربك بأين فقري؟
قلت :سحنة وجهك ،وأسامل ثيابك ،وجدار بيتك ..كل ما فيك ينم
عنك.
ضحك ،وقال :أمل يقل لك املعلم :انظر إىل اإلنسان ،ال إىل أشياء
اإلنسان؟
قلت :أتعرف املعلم؟
قال :كلهم يعرفونه ،وكلهم ينكرونه؟
قلت :كيف؟
قال :يدعوهم ،فال يستجيبون ..ويمد يده إليهم ،فيقبضون أيدهيم..
يصيح فيهم ،فيصخون آذاهنم ،ويمألون األرض لغوا لكي ال يسمعوه،
ويمألوها ضبابا لكي ال يروه.
قلت :إالم يدعوهم؟
قال :إىل مدائن الغنى التي خبئت فيها كنوز الفقراء.
قلت :وهل دخلت إليها؟
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قال :مل أخرج منها ،بل أنا ثري من أثريائها.
قلت باسام بسخرية خمتلطة هبيبة :أنت ثري؟
قال بجرأة :نعم ،وأرجوا من فقرائكم الذين يدفنون أنفسهم يف
ناطحات السحاب ،ويكفنون أرواحهم يف أكفان احلرير ،أن يلتحقوا بمدائن
الغنى لينهلوا من كنوزها ما يغنيهم عن مد اليد بالسؤال.
قلت مبتسام :أتتهم أغنياء العامل بالتسول؟
قال :وهل هناك متسول حمرتف أكثر منهم؟
قلت :بل هم الذين يمدون أيدهيم للمتسولني بالعطاء.
قال :وهم الذين يمدون أيدهيم لكل يشء بالفقر.
قلت :أهم يفتقرون إىل كل يشء!؟
قال :نعم ،ألن من مل يستغن به يفتقر إىل كل يشء ،أمل تسمع قول
احلكيم (:ماذا وجد من فقدك )!؟
قلت :بىل ،وهو القائل (:وماذا فقد من وجدك )
قال :ما أكثر ما حتفظون ،وما أرسع ما تنسون.
هزين عتابه ،وشعرت أين بني يديه كنملة بني يدي فيل ،فقال يل :بل أنت
كتلميذ بني يدي أستاذ ،أو تائه بني يدي مرشد.
قلت :مرشد؟ ..إىل أي طريق؟ ..ويف أي متاهة؟
قال :أنا املرشد الذي يسري بالسالكني يف مدائن الغنى ،ليمأل خزائنهم
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بكنوز الفقراء.
فقلتَ {:ه ْل َأت َِّب ُع َك َع َىل َأ ْن ُت َع ِّل َم ِن ِممَّا ُع ِّل ْم َت ُر ْشدا}(الكهف)66 :
قال يل :لست معلم السالم ،ذلك معلم السالم ،الذي رشب من عيون
السالم.
قلت :وهل يمكن أن أرشب منها؟
قال :تلك رحلة طويلة ،فال تسأل عن يشء حتى يأيت زمانه ،أمل تسمع
ِ
ِ
ِ ِ
يش ٍء َحتَّى ُأ ْح ِد َ
ث َل َك ِمنْ ُه
قول اخلرض َ {:فإن ا َّت َب ْعتَني َفال ت َْس َأ ْلني َع ْن َ ْ
ِذكْرا}(الكهف)70:؟
فجأة ..مل أجد أمامي شيئا ،لست أدري هل انرصفا عني أم انرصفت
عنهام.
***
يف الغد جاءين معلم السالم ،وقال يل :خذ قلمك وقراطيسك ،فسنرحل
إىل مدائن الغنى لنجمع كنوز الفقراء.
سال لعايب ،وحلمت بالثروة التي حرمت منها ،وصحت من غري أن
أشعر :أهي كنوز كثرية؟
فقال :لقد { َأ ْهلَا ُك ُم ال َّتكَا ُث ُر}(التكاثر )1:حتى نسيتم احلقائق.
قلت :لقد خلق اَّلل األعداد ،فنحن نشتاق إىل األعداد.
قال :أربعة كنوز.
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قلت :من الذهب أم من العقيق؟
قال :هي أغىل من الذهب والعقيق.
سال لعايب من جديد ،وقلت :كلها من صنف واحد.
قال :لكل كنز منها جواهره اخلاصة.
قلت :فام الكنز األول؟
قال :كنز يغنيك عن الكل ،إن تقلدته حسدتك الآللئ ،وذهب بريقه
الذهب ،وانفضت عن حماسنها الفضة.
قلت :فام اسمه؟
قال :كنز ( االستغناء ) ،بريقه يمتد من العرش إىل الفرش.
قلت :وما الكنز الثاين؟
قال :كنز يمأل كل جوف ،ويسد كل خلة ،ويغطي كل حاجة ،بريقه يمتد
من األحشاء إىل األعني.
قلت :فام اسمه؟
قال :كنز ( القناعة ) أمل تسمع بأن القناعة كنز ال يفنى؟
قلت :بىل  ..فام الكنز الثالث؟
قال :كنز يرفع هامتك بني الناس ،فتدوس بقدميك سواري كرسى
وقيرص ،فال حتن رقبتك إليها ،وتتساقط أنواع الآللئ واجلواهر بني يديك،
فال متد عينك إليها.
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قلت :فام اسمه؟
قال :كنز ( االستعفاف ) ..ذاك الذي يغنيك عن الطواف.
قلت :عن الطواف بالبيت؟
قال :عن الطواف ببيوهتم.
قلت :فام الكنز الرابع؟
قال :كنز حيرك جوراحك ،ويثري فضائلك ،وجيعل من عرقك آللئ
دوهنا آللئ اجليد احلسان.
قلت :ما اسمه؟
قال :كنز ( الفضل ) من حازه استغنى وأجر ،يمتد بريقه ليشمل اآلفاق،
وخيرتق أجره السبع الطباق.
قلت :فام رس كون هذه الكنوز أربعة ،مل مل تكن مخسة أو ثالثة؟
قال :ألن الفقري ينحرص فقره يف هذه األربع ،فهو يبدأ من شعوره بفقره
وحزنه عليه ،فيسلمه ذلك للحرص والطمع ،وهو ما يدفعه إىل السؤال
والشحاذة ،أو يدفعه إىل العمل والكسب.
قلت :وهذه اجلواهر تسد منافذ اخللل التي حصلت للفقري؟
قال :كام يسد الطبيب منافذ العلة للمريض ..أرأيت لو كان جرحك
بيدك ،أيعالج الطبيب رجلك؟
قلت :بل يدي.
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قال :فكذلك عالج احلكيم األوحد علل الناس ،فعالج الشعور بالفقر
واحلزن عليه باالستغناء باَّلل ،وعالج الطمع واحلرص بالقناعة ،وعالج
السؤال والشحاذة واالنحناء أمام اجليوب باالستعفاف ،وعالج القعود عن
الثورة عىل الفقر باحلث عىل طلب فضل اَّلل بام رشع اَّلل.
قلت :ولكن البعض يذكر حلوال أيرس ،وأبسط؟
قال :فام يذكرون؟
قلت :يذكرون العمل والكسب والزكاة..
قال :والذي ال يكسب وال يعمل وحيرم من الزكاة ..ماذا يفعل؟ ..هل
يظل أسري أحزانه ..هل نقول له :أنت حمروم من فضل اَّلل ،ومن بركات الفقر
الذي ابتليت به؟
ثم ما الفرق بني هذه احللول واحللول التي وضعها البرش للبرش ،أنساوي
طب البرش بطب رب البرش؟
قلت :وهل يف هذه الكنوز جواهر كثرية؟
قال :يف كل كنز أربعة جواهر ..كل جوهرة منها بثروة العامل مجيعا ،بل
بثروات العامل مجيعا.
ثم انرصف عني أو انرصفت عنه ،ويف فمي ابتسامة تشع من أعامق قلبي،
وأمل يناطح اجلوزاء ،قلت لنفيس (:أنا اآلن عىل عتبة الغنى ،فوداعا أهيا
الفقر)
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صاح من أعامقي (:هات قلمك ،وتعال لندخل مدائن الغنى ،ونستخرج
كنوز الفقراء )
***
لست أدري ،هل رست معه ،أم حلقت يف األجواء ،أم غصت يف أعامق
جمهولة ..مل يطل الوقت ..جمرد طرفة عني ،فإذا يب أمام مدينة عظيمة ،كل ما
فيها عقيق وجواهر ..تربتها كاملسك األذفر ،صحت :أيف اجلنة أنا؟
قال :ال ،أنت عىل األرض ..وعىل جزء ضئيل من األرض.
قلت :وهذا اجلامل؟
قال :كنت ال تراه ،فأزحنا الغشاوة عن عينيك؟
نظرت إىل األجواء ،فإذا منارات عالية ،عليها رايات كتبت عليها أسامء
الكنوز ،كام تكتب عىل املحالت.
قلت ملعلم السالم :عهدي بالكنوز ختبأ ،وتدفن ،فال هيتدى إليها إال
برضوب احليل ،أمل تقرأ جزيرة الكنز؟
قال :تلك كنوزهم ،أما هذه فكنوزنا.
قلت :وما الفرق بني كنوزكم وكنوزهم؟
قال :كنوزهم كنوز األغنياء من ملكها ملكته األشياء ،وكنوزنا كنوز
الفقراء من ملكها استغنى برب األشياء.
قلت :ولكني ال أرى للفقراء وجودا؟
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قال :ألهنم أبوا إال أن ينافسوا األغنياء يف كنوزهم ،وقد صحت فيهم،
فلم يسمعني أحد.
تذكرت صياحه الذي سمعت بعضه يف رحاليت السابقة ،فقلت له :إن
صياحك ال يكاد يسمع أحدا ،وبالكاد أستطيع أن أسمعك ألكتب ما تقول.
قال :ألين أخاطب القلوب ،والقلوب يؤذهيا الصياح.
قلت :فلم ال تسمع اآلذان؟
قال :ألن اآلذان ،تطرب للكالم ،وال تسمع الكالم ،احلق أقول لك :من
مل يسمع بقلبه فهو أصم ،أمل تسمع قول احلق تعاىلَ َ {:م َث ُل ا َّل ِذي َن َك َف ُروا ك ََم َث ِل
ا َّل ِذي َين ِْع ُق بِ َام ال َي ْس َم ُع إِ َّال ُد َعاء َونِدَ اء ُص ٌّم ُبك ٌْم ُع ْم ٌي َف ُه ْم ال

َي ْع ِق ُل َ
ون}(البقرة )171:؟

قلت :فمن هؤالء؟
قال { :وا َّل ِذين ك ََّذبوا بِآياتِنَا صم وبكْم ِيف ال ُّظ ُلام ِ
ت َم ْن َي َشأِ اَّللَُّ ُي ْضلِ ْل ُه
َ ُ َ
َ
َ
ُ ٌّ َ ُ ٌ
ومن ي َش ْأ َجيع ْله َع َىل ِِص ٍ
اط ُم ْست َِقي ٍم}(األنعام)39:
َْ ُ
َ َ ْ َ
َ
قلت :أال يمكن أن نخرتع أجهزة نسمعهم هبا ،فنحن يف عرص
االخرتاعات؟
ِ
ضحك ،وقالَ {:و ِمن ُْه ْم َم ْن َي ْست َِم ُع َ
الص َّم َو َل ْو
ون ِإ َل ْي َك َأ َف َأن َ
ْت ُت ْسم ُع ُّ
كَا ُنوا ال َي ْع ِق ُل َ
ون}(يونس)42:
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أوال ـ كنز االستغناء
يف صباح مجيل يف مدائن الغنى ،قمت بصحبة معلم السالم لنبحث عن كنوز
الفقراء.
كانت املدينة مجيلة ،كل ما فيها هادئ وقوي ومثري ..أرى الناس ،وكأين ال
أراهم ،أحيانا خييل إيل أهنا خالية ،وأحيانا أراها مكتظة ال يكاد املار يستطيع أن
يسري يف شوارعها.
مل تكن هناك أي رائحة للجوع ،وال أي رائحة للتخمة ،ومل أر مع طول سريي
يف شوارعها متسوال واحدا ،وال فقريا واحدا.
فتعجبت ،وسألت معلم السالم :ألسنا نبحث عن كنوز الفقراء؟
قال :بىل ،ذاك ما خرجنا من أجله.
قلت :فأين الفقراء ،فإين ال أبرص إال األغنياء ،أهم يزامحون الفقراء كنوزهم
يف هذه الدار أيضا؟
قال :بل الفقراء هم الذين يزامحون األغنياء كنوزهم ،فلذلك ال تراهم هنا.
قلت :لو أذنت يل ألحرضت معي عمي ،فهو فقري جدا قد عضه الفقر بنابه.
قال :لقد صحت فيه ويف أمثاله منذ آالف السنني ،فأبى الدخول إىل هذه
املدائن ،أتدري ما يقول الناس عن هذي املدائن؟
قلت :وما يقولون ،شأين معهم تشويه كل نعمة ،وإفساد كل صالح.
قال :يضحكون منها ،ويستهزئون هبا ،ويسخرون من أهلها.
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قلت :فهل رأوها؟
قال :وكيف يروهنا ،وأعينهم مغمضة؟
قلت :نطلب منها فتحها.
ْت َ ْهت ِدي ا ْل ُع ْم َي َو َل ْو كَا ُنوا ال
قال :أمل تسمع قول احلق تعاىلَ {:أ َف َأن َ

ِ
رص َ
ون}(يونس)43 :
ُي ْب ُ

قلت :بىل ،فهمت لقد قلت مثل هذا عن السمع ،اصرب عيل يا معلم ،فإين
أحيانا يبطئ فهمي.
قال :ذلك خلوفك عىل ما مألك قومك به من أوهام؟
قلت :كيف ،أنا ال أخاف قومي.
قال :ولكنك ختاف عىل معارفهم التي نرشوها فيك.
قلت :ملاذا أخاف عليها؟
قال :ألنك ـ مثلهم ـ تتصور العامل بصورة واحدة ،فتخشى أن تكر معارف
احلقيقة عىل صور العامل.
قلت :فام الضري يف هذا؟
قال :يصبح علمك جهال ،وحقائقك دعاوى.
قلت :فام املخرج من ذلك؟
قال :السالم.
قلت :ملاذ السالم؟
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قال :ألنه حييلك صفحة بيضاء ،يمكن أن يكتب فيها كل يشء ،أو حييلك
مرآة صافية حتمل احلقائق وال تشوهها.
نظرت فجأة فإذا يب أمام باب قرص منيف ،كل ما فيه لطيف ورشيف ،لست
أدري هل كان مرفوعا يف الفضاء بأعمدة ال ترى ،أم كان موضوعا عىل زجاج
ِص ٌح ُممَ َّر ٌد ِم ْن َق َو ِارير}(النمل ،)44 :فصحت :يا َّلل ،ما
صاف كاهلواء كأنهْ َ {:
أحىل هذا القرص ،ملن هذا القرص؟
قال :ألغنياء الروح ..هنا خيبأ كنز االستغناء.
قلت :فهل يمكن الدخول إليه؟
قال :أجل ،ولكن برشطه ،فالبواب يمنع من مل يتحقق برشطه.
قلت :وما رشطه؟
قال :أن تكون فقريا.
قلت :أنا متوسط احلال ،لست فقريا ،ولست غنيا.
قال :ليس هناك إال الفقراء واألغنياء.
قلت :ولكنك قلت ،بأنه قرص األغنياء ،فكيف ال يدخل فيه إال الفقراء؟
فقال :من افتقر إىل اَّلل أغناه ،ومن نزل عىل اَّلل آواه ،ومن مد يده َّلل أعطاه،
ومن مد يده إىل غريه قاله.
مددت يدي ،وقلت :فها أنذا أمد يدي إىل اَّلل.
قال :إياك ودنس التشبيه ،مد يد روحك ،ال روح يدك.
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مسح معلم السالم عىل صدري ،فأحسست قلبي يردد قوله تعاىلَ {:يا َأ ُّ َهيا
ِ
َّلل
احل ِميدُ }(فاطر ،)15:وقولهَ {:وا َُّ
َّلل َوا َُّ
َّاس َأ ْن ُت ُم ا ْل ُف َق َرا ُء ِإ َىل ا َِّ
الن ُ
َّلل ُه َو ا ْل َغن ُّي ْ َ
ا ْل َغنِ ُّي َو َأ ْن ُت ُم ا ْل ُف َق َرا ُء}(حممد)38 :
شعرت وكأين الفقر عينه ،ال أملك شيئا ..ال متاعا وال منافع ..حتى حلة
الوجود شعرت بأهنا ختلع مني ،فإذا يب يف العامل الذي مل أكن فيه شيئا مذكورا.
نظر إيل ،وقال :ادخل اآلن ،فقد حتققت برشطه.
***
دخلت القرص املهيب ،كل ما فيه يف منتهى اجلامل ،ولكن آثار احلالة التي
استشعرهتا حال دخويل جعلت برصي صاحب مهة واحدة ،فلم يزغ ومل يطغى.
غري أن برصي تسمر يف فتى مهيب الطلعة ،مجيل املحيا ،خلته أول األمر
يوسف  ،وقد أويت شطر احلسن ،لكني نظرت إىل ثيابه ،فقلت :يوسف 
أزهد من أن يلبس مثل هذه احللل واحليل ،لعله أمري من أمراء هذ القرص.
تقدمت إليه ،أو تقدم إيل ،هزين الفضول ،فسألته :من أنت؟
قال :أنا املرشد.
قلت :أهلذا القرص مرشد؟ إذن هو يشبه فنادق قومي.
ثم متتمت بيني وبني نفيس (:يشء مجيل ..حضارة عريقة ..حتى املرشد
السياحي يوجد يف قصورهم) ،ثم قلت له :منذ متى وأنت تشتغل مرشدا سياحيا
يف هذ القرص؟
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قال :مرشد سياحي!؟ ..ما معنى هذ الكلمة ..ما بك؟ أال تعرفني؟
قلت :هذه أول مرة أترشف بلقائك فيها.
قال :كيف؟ أمل نلتق أمس؟
قلت ـ وكأين أريد تقليد أسلوب املعلم يف الكالم ـ :بىل  ..لقد التقينا يف عامل
الذر ،يوم{ َأ َل ْس ُت ِب َر ِّبكُ م}(ألعراف)172 :
قال :ال ،بل األمس القريب.
قلت :ال ..ال أذكر ذلك.
قال :أمل أخربك أين مرشد يف مدائن الغنى للباحثني عن كنوز الفقراء؟
تذكرت ذلك الفقري الذي حزنت له ،فقلت :أنت أنت!؟ ولكن وجهك
وقوامك وحديثك ولباسك..
قاطعني ،وقال :أال زلت تنظر إىل أكفان اإلنسان ،ذلك قناعي ،أال يلبس
قومك أقنعة تنكرية؟
قلت :أجل ،وهم يلهون بذلك ويلعبون ..ولكن أي قناع تنكري هو لك:
أهذا الذي أراه امامي ،أم ذلك الذي رأيته أمس؟
قال :كل ما تراه أقنعة ..أما احلقيقة ،ففوق ذلك كله.
مل أفهم ما قال ،ولكني طلبت منه أن نبدأ يف مجع جواهر هذا القرص املهيب.
قال يل :أربعة جواهر ،فامحل حقائبك ،وهات قلمك ،وتعال.
قلت :مل القلم؟
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قال :ألست مع املعلم؟
لست معزوال:

قال يل معلم السالم ،وهو يشري إىل نور ِصف رأيته أمامي :هذه جواهر قوله
تعاىلَ {:ما َو َّد َع َك َر ُّب َك َو َما َق َىل}(الضحى)3:
ثم قال :هذه أول جوهرة يناهلا الفقري عندما يدخل قرص االستغناء باَّلل..
ذلك أن أكرب حزن يعيشه الفقري هو شعوره بالعزلة ،وأنه فرد شاذ يف هذا الوجود،
ال قيمة له إال كقيمة احلجارة والرتاب ،بل أحيانا يشعر أن احلجارة والرتاب أهم
منه ،فلذلك حيسد الرتاب الذي يعمر بساتني األغنياء ،واحلجارة التي تبني
قصورهم.
قلت :صدقت يف ذلك ..فام اسم هذه اجلوهرة ..أهي الكربيت األمحر أم
األصفر أم األكهب ،أم هي العقيق ،أم هي الزبرجد أم..؟
قال :هذه جوهرة ليس هلا اسم من كل هذه األسامء ،وهي أمجل من كل هذه
األسامء ،إن اسمها ( لست معزوال )
كتمت ضحكة يف قلبي ،وقلت يف نفيس :ما هذا االسم الغريب ،لعله مثل
األسامء التي نتفنن هبا يف األطعمة كقولنا (:كل واسكت )
قال يل :ليست هذه ( كل واسكت ) إهنا (:لست معزوال )
قلت :ال هيمنا اسمها ،وإنام هتمنا قيمتها ،وقد قال ذلك البخيل الذي ذكره
اجلاحظ (:أعطني املال ،وسمني بأي اسم شئت )
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قال :فأنت اآلن يف الطريق الصحيح ،إن قيمتها عظيمة ،فهي حتمل برشى
وعزاء من اَّلل رب كل يشء ومليكه لقلوب الفقراء ،فتمسح عن أعينهم اهلوان
الذي يرميهم الناس به ..إهنا تبرش من تناوهلا بأن الناس وإن أبعدوه ،فإنه ليس
بعيدا عن اَّلل ،وإن كانوا قد رموه ،فإن لطف اَّلل حيتضنه.
قلت :ولكني ال أرى الناس يبعدون الفقري ،وال أراهم يطردونه.
قال :قد ال يطردونه ،ولكنهم حيرمونه.
قلت :من فتات موائدهم.
فقال :ال من فتات موائدهم فحسب ،بل من موائد اَّلل.
قلت :أريد شواهد عىل ذلك ،فأنت تعلم أين ال أقبل إال بشاهد عدل من
العقل أو النقل.
قال :إن شواهد هذه اجلوهرة هي أشعتها ،كام أن شاهد الشمس هو
ضياؤها ،فخذ هذه األشعة ،فكل شعاع منها يكشف ظلمة ،وينري طريقا.
الشعاع األول:

قلت :فام الشعاع األول؟
ِ ِ
ين َيدْ ُع َ
ون َر َّ ُهب ْم ِبا ْل َغدَ ِاة
قال :أمل تسمع احلق تعاىل ،وهو يقولَ {:وال َت ْط ُرد ا َّلذ َ
ون وجهه ما َع َلي َك ِمن ِحس ِ ِ ِ
ِ
يش ٍء َو َما ِم ْن ِح َس ِاب َك َع َل ْي ِه ْم
ِش ُي ِريدُ َ َ ْ َ ُ َ ْ
ْ َ
اهب ْم م ْن َ ْ
َوا ْل َع ِّ
ِ
يش ٍء َف َت ْط ُر َد ُه ْم َفتَكُ َ
ني}(األنعام)52:
ون ِم َن ال َّظاملِ َ
م ْن َ ْ
قلت :بىل قرأته.
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قال :وفهمته؟
قلت :أجل ،يف هذه اآلية ينهى اَّلل تعاىل عن التفكري الطبقي الذي كان يعمر
أفئدة املرشكني ،وكأهنم أرادوا أن ينعم  ببعض االمتيازات لطبقة االغنياء
ويفضلهم عىل طبقة الفقراء ،إذ كانوا يرون يف جلوسهم مع الفقراء منقصة هلم.
ويبدو أن هذا تكرر منهم وكثر إحلاحهم عىل رسول اَّلل  إىل أن جاء هذا
األمر اإلهلي الذي ال خياطب رسول اَّلل  فقط ،بل خياطب كل األمة.
قال يل :نعم ما قلت ،ولكن هني اَّلل تعاىل رسوله  عن متابعة املرشكني،
وأمرهم له باحلرص عىل هؤالء الفقراء ،ووصيته هبم وثنائه عليهم ،ولو عىل
حساب بعض املكتسبات الظرفية ،أال يدل عىل يشء؟
قلت :عىل ماذا غري ما ذكرت ،وما ذكر املفرسون؟
قال :ما حمل الشخص الذي حترص عليه ،وتغري أن يطرد أو هيان أو يرمى،
ولو كان يف ذلك حصول مرضة لك.
قلت :أنا ال أفعل هذا إال مع أحب الناس إيل ،فمن الصعب أن أفرط يف
مكاسبي إال إذا قهرين احلب عىل ذلك.
قال :فاَّلل تعاىل الذي يويص نبيه  هبؤالء ،ويأمره باحلرص عليهم ،أال
ينطبق عيه ما قلنا!؟
قلت :بىل ،هي إشارة مجيلة.
قال :بل سلوى عظيمة تطرب هلا نفوس الفقراء ،وأغنية مجيلة تبرشهم
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بأهنم ،وإن رموا وطردوا فإهنم عند اَّلل بمكان..
قلت :فهل هم رسول اَّلل  بطردهم حتى هني عن ذلك؟
قال :لقد قف شعري مما قلت ،كيف يكون هذا؟ إن رسول اَّلل  أعظم من
أن يفعل ذلك ،وكل سنته وحياته ترفض هذا.
قلت :فام تفسري توجيه اخلطاب لرسول اَّلل ؟
قال :ومن قال :إن هذ اخلطاب موجه لرسول اَّلل .
قلت :لكونه جاء بصيغة املخاطب املفرد ،وهو يعني من نزل عليه القرآن
الكريم؟
قال :وهل القرآن الكريم أنزل ألجل حممد  فقط ،أمل يقولوا (:اقرأ القرآن
الكريم ،وكأنه أنزل عليك )
قلت :فام رس اخلطاب بصيغة املفرد؟
قال :يف ذلك إشارة ملخاطبة نفوس األفراد ،وكأن اَّلل تعاىل ينهى كل فرد عىل
حدة من أن يطرد هؤالء.
قلت :ولكن أصل اخلطاب موجه لرسول اَّلل .
قال :وهل كل خطاب موجه لرسول اَّلل  يعني أنه قد حصل منه ما
يستوجب ذلك اخلطاب؟
قلت :ذاك هو األصل.
ِ
ِ
ني
قال :فام تقول يف قوله تعاىلَ {:يا َأ ُّ َهيا الن َِّب ُّي ات َِّق ا ََّ
ين َوا ُْملن َِاف ِق َ
َّلل َوال ُتط ِع ا ْلكَاف ِر َ
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َّلل َ
كَان َع ِليام َح ِكيام}(األحزاب ..)1:فهل أطاع النبي  الكافرين
ِإ َّن ا ََّ
واملنافقني؟
الشعاع الثاين:

قلت :لقد ورد مثل هذا مع سائر الرسل ـ عليهم الصالة والسالم ـ ،بدءا من
ِ ِ
ين آ َم ُنوا ِإ َّهنُ ْم ُمال ُقو َر ِّ ِهب ْم
نوح  ،فقد قال تعاىل عىل لسانهَ {:و َما َأنَا ِب َط ِارد ا َّلذ َ
َو َل ِكنِّي َأ َراكُ ْم َق ْوما َ ْجت َه ُل َ
ون }(هود ،)29 :ويف ذلك داللة عىل سنة قديمة خاطئة
تقيم املرء عىل أساس ثروته.
َّلل ِإ ْن
ْرص ِين ِم َن ا َِّ
قال :لقد قال اَّلل تعاىل بعد تلك اآليةَ {:و َيا َق ْو ِم َم ْن َين ُ ُ
كَّر َ
ون}(هود ،)30:أتعلم وجه اإلشارة فيها؟
َط َر ْد ُ ُهت ْم َأ َفال ت ََذ ُ
قلت :خيرب تعاىل عن مقالة نبيه نوح  ،وأنه قال (:من يصونني منه تعاىل
ويدفع عني حلول سخطه إن طردهتم وأبعدهتم عني ) ،فاالستفهام هنا لإلنكار،
أي ال ينرصين أحد من ذلك ،ويف الكالم ما ال خيفى من هتويل أمر طردهم.
قال :أتدري السلوى التي حيملها هذا الكالم لقلوب الفقراء؟
قلت :ما هي غري ما ذكرت؟
قال :تصور الدرجة التي حيتلها النبي يف سلم الكامل.
قلت :هي درجة عظيمة ال يمكن تصورها.
قال :أيمكن تشبيهها بدرجة الوزراء!؟
قلت :وأين تقع الوزارة أمام النبوة؟
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قال :فإذا أرسل امللك إىل وزيره هيدده بالعزل أو بالسقوط واالهنيار أو
باهلزيمة بسبب عامي من الناس ،أال يكون لذلك العامي حمال عظيام يف نفس
امللك!؟
قلت :أجل ،ألن تفريط امللك يف وزيره الذي هو ساعد من سواعده ال يكون
إال بسبب وجيه ،وأمر خطري.
قال :فكذلك هذا ،وَّلل املثل األعىل ..واحذر رعونة التشبيه وأكداره ،فقد
أرسل اَّلل ملك امللوك إىل األنبياء الذين يعملون بأمره حيذرهم من املساس هبؤالء
البسطاء.
قلت :وذلك ال يكون إال للمكانة العظيمة التي أقامها اَّلل هلم.
قال :مقابل املكانة التي وضعها البرش هلم ،فقد قال تعاىل عن موضع الفقري يف
دنيا البرش عىل لسان نوح  {:وال َأ ُق ُ ِ ِ
َّلل
ين ت َْز َد ِري َأ ْع ُي ُنكُ ْم َل ْن ُي ْؤ ِت َي ُه ُم ا َُّ
ول ل َّلذ َ
َ
ني}(هود)31 :
َخ ْريا ا َُّ
َّلل َأ ْع َل ُم ِب َام ِيف َأ ْن ُف ِس ِه ْم ِإ ِّين ِإذا َملِ َن ال َّظاملِ َ
قلت :نعم ،فقد أخرب اَّلل تعاىل أن موقف البرش من هؤالء املحرومني هو
االزدراء ،وهو االحتقار.
قال :أتدري مل نسب اَّلل تعاىل االزدراء إىل األعني ،مع أن احلاسة ال يتصور
منها أن تعييب أحد؟
قلت :ألهنا سبب االزدراء ،فلرؤيتهم هلم بتلك احلالة احتقروهم ،فاإلنسان
مكرم ملظهره ،ومنبوذ به.
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قال :أجل  ..وذلك يدل عىل أن املزدرين من هؤالء األغنياء ال ينظرون إىل
احلقائق ،بل يكتفون باخليوط الواهية التي تكفن هبا احلقائق.
قلت :أيف ذلك دعوة لِشء ما؟
قال :نعم ..يف ذلك دعوتان.
قلت :ملن؟
قال :للفقري والغني.
قلت :ما حظ الفقري من اآلية؟
قال :أن ال ينشغل بام هو فيه من الفقر الذي ازدراه الناس بسببه ،بل يبحث
عن مواطن الغنى التي ال يبرصوهنا.
قلت :وما حظ الغني؟
قال :أال جيعل حكمه عىل الناس قاِصا عىل ما متليه عينه ،فقد تدله أذنه أو
جوارحه األخرى أو قلبه عىل كامالت يف الفقري ينتفع هبا يف الدنيا واآلخرة.
الشعاع الثالث:

قلت :فام الشعاع الثالث؟
قال :ما كفارة الظهار؟
جيدْ َف ِص َي ُام َش ْه َر ْي ِن ُم َتت َِاب َع ْ ِ
قلت :لقد نص عليها قوله تعاىلَ {:ف َم ْن َمل َ ِ
ني ِم ْن
ْ
َّلل َو َر ُسولِ ِه
ِّني ِم ْس ِكينا َذلِ َك لِ ُت ْؤ ِم ُنوا ِبا َِّ
َق ْب ِل َأ ْن َيت ََام َّسا َف َم ْن َملْ َي ْست َِط ْع َف ِإ ْط َع ُام ِست َ
كَاف ِرين َع َذ ِ
َّلل ولِ ْل ِ
ِ
يم}(املجادلة)4:
ٌ
َ
َوت ْل َك ُحدُ و ُد ا َِّ َ
اب َأل ٌ
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قال :فام كفارة من حنث يف اليمني املعقدة؟
قلت :لقد نص عىل ذلك قوله تعاىل {:ال ي َؤ ِ
َّلل ِبال َّل ْغ ِو ِيف َأ ْي َام ِنكُ ْم
اخ ُذكُ ُم ا َُّ
ُ
األيام َن َفكَ َّفار ُته ِإ ْطعام َع َرش ِة مس ِ
ِ
ِ
ني ِم ْن َأ ْو َس ِط َما
اك َ
َ ُ َ ُ َ ََ
َو َلك ْن ُي َؤاخ ُذكُ ْم ِب َام َع َّقدْ ُت ُم ْ َ ْ َ
ون َأ ْه ِليكُ ْم َأ ْو ِك ْس َو ُ ُهت ْم َأ ْو َ ْحت ِر ُير َر َق َب ٍة َف َم ْن َمل َ ِ
ُت ْط ِع ُم َ
جيدْ َف ِص َي ُام َثال َث ِة َأ َّيا ٍم َذلِ َك
ْ
ِ
اح َف ُظوا َأ ْي َامنَكُ ْم َ
َّلل َلكُ ْم آ َي ِات ِه َل َع َّلكُ ْم
ني ا َُّ
كَذلِ َك ُي َب ِّ ُ
كَ َّف َار ُة َأ ْي َامنكُ ْم ِإ َذا َح َل ْف ُت ْم َو ْ
ت َْشكُ ُر َ
ون}(املائدة)89:
قال :فام كفارة صيد املحرم؟
ِ
الص ْيدَ َو َأ ْن ُت ْم
ين آ َم ُنوا ال ت َْق ُت ُلوا َّ
قلت :لقد نص عىل ذلك قوله تعاىلَ {:يا َأ ُّ َهيا ا َّلذ َ
ُح ُر ٌم َو َم ْن َق َت َل ُه ِمنْكُ ْم ُم َت َع ِّمدا َف َج َزا ٌء ِم ْث ُل َما َقت ََل ِم َن ال َّن َع ِم َ ْحيكُ ُم ِب ِه َذ َوا عَدْ ٍل ِمنْكُ ْم
َهدْ يا بالِ َغ ا ْلكَ عب ِة َأو كَ َّفار ٌة َطعام مس ِ
ني َأ ْو عَدْ ُل َذلِ َك ِص َياما لِ َي ُذ َ
وق َو َب َال َأ ْم ِر ِه
اك َ
َ
َْ ْ َ َ ُ َ َ
َّلل َع ِز ٌيز ُذو ان ِْت َقا ٍم}(املائدة)95:
َّلل ِم ْن ُه َوا َُّ
ف َو َم ْن َعا َد َف َي ْنت َِق ُم ا َُّ
َّلل َع َّام َس َل َ
َع َفا ا َُّ
قال :فام ترى يف هذه النصوص مجيعا؟
قلت :أراها أنواعا من العقوبات رتبها اَّلل تعاىل عىل بعض املخالفات.
قال :هي تنبيهات ،وليست عقوبات ..فاَّلل تعاىل ينبه عباده ويؤدهبم وال
يعاقبهم.
قلت :أجل ..يمكن أن تقول ذلك ..ولكن ما عالقة هذا هبذا الشعاع..
فنحن نبحث عن ختليص املساكني من العزلة ..وال نبحث يف العقوبات أو
التنبيهات.
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قال :هذه التنبيهات حتمل تنظيامت ترشيعية ختلص الفقراء من العزلة التي
قد يرضهبا عليهم األغنياء.
قلت :كيف ذلك؟
قال :لقد كان يف إمكان الشارع أن يرتب غرامة مالية عىل كل ذنب من
الذنوب تدفع لبيت املال الذي يتوىل دفعها للفقراء ..أو كان يف إمكانه أن جيعل
نفس العقوبة ،ولكن جيعلها يف مسكني واحد.
قلت :يمكن أن يكون ذلك ..بل قد قيل به.
قال :فام قيل؟
قلت :يقولون بجواز إعطاء نصيب الستني لشخص واحد؟
قال :من قال ذلك فقد أخطأ ،وال ينبغي اخلروج عن ظاهر النص.
قلت :أراك ـ يا معلمي ـ حريصا عىل هذه اجلزئية البسيطة ..فام رس ذلك؟..
وما عالقته بام نحن فيه؟
قال :لقد جعل اَّلل كفارة الظهار وغريه إطعام ستني مسكينا ليكون البحث
عن املساكني املستحقني جزءا من الكفارة.
قلت :وما فائدة ذلك العناء الذي جيعل الشخص يبحث عن هؤالء
املساكني؟
قال :يف بحثه عنهم تعرف منه عليهم ..ويف تعرفه عليهم وتكافله معهم
ختليص هلم من العزلة التي قد تفرض عليهم.
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قلت :وعيت هذا ..وهو حل ترشيعي مثايل يقوي ما ورد من التوجيهات.
***
ما قلت هذا حتى شعرت بجوهرة كريمة تنزل أعامق صدري ،تنجيل من
نورها بعض الظلامت.
قلت يف نفيس حني نزوهلا :نعم ..إن الفقري يف احلقيقة ال يؤمله فقره ،بقدر ما
يؤمله نظرات الناس وموقفه من نفسه ..ال يؤمله جوعه وبرده فقد يصيب الغني
من اجلوع ما يصيب الفقري ،وقد يصيب الفقري من الشبع ما يصيب الغني.
فلذلك إن ُرفع هذا الوهم ،وقيل للفقري :فقرك ليس عالمة إبعاد ..كام
أن غنى جارك ليس عالمة ود ،فكالمها ابتالء رباين لتمحيص القلوب ،كام
قال تعاىلَ {:ف َأما ْ ِ
ان إِ َذا َما ا ْبتَال ُه َر ُّب ُه َف َأك َْر َم ُه َو َن َّع َم ُه َف َي ُق ُ
األن َْس ُ
ول َر ِّيب َأك َْر َم ِن َو َأ َّما
َّ
إِ َذا َما ا ْبتَال ُه َف َقدَ َر َع َل ْي ِه ِر ْز َق ُه َف َي ُق ُ
ول َر ِّيب َأ َهان َِن}(الفجر )16:أي ليس كل من
وسعت عليه وأعطيته أكون قد أكرمته وال كل من ضيقت عليه وقرتت
أكون قد أهنته ،فاإلكرام أن يكرم اَّلل العبد بطاعته واإليامن به وحمبته
ومعرفته واإلهانة أن يسلبه ذلك.
فإن هذه املعرفة تسد منافذ اهلوان التي يشعر هبا ،فاهلوان أخطر من
اجلوع ،والكرامة أعز من الشبع ،وقد قالت العرب يف أمثاهلا (:جتوع احلرة
وال تأكل بثدييها ) ،وقال أوس بن حارثة البنه مالك فيام يوصيه به (:يا
مالك ،املنية وال الدنية ،ورش الفقر اخلضوع ،وخري الغنى القنوع)
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قد تكون خمتارا:

صعد يب املرشد طابقا آخر يف قرص االستغناء ،فإذا يب أشاهد الفتة مكتوبا
عليها :هنا حمل جوهرة عزيزة اسمها ( قد تكون خمتارا )
سألت املرشد عنها ،فقال :أنا املرشد ،ولست املعلم ،اسأل معلم السالم.
أجابني من غري أن أسأله :ال يكفي أن تشعر بأنك لست مطرودا لتمتلئ
بالسالم والسعادة؟
قلت :فام الذي ينقص الفقري حتى يشعر بسكينة أعظم ،وسالم أتم؟
قال :أن يشعر بأن يف إمكانه أن يكون خمتارا ومفضال وعظيام ..أن يشعر أن
بإمكانه أن يصري غنيا غنى أبديا ،ال ظرفيا؟
قلت :ارضب يل مثاال عىل ذلك ،فأنت تعرف عجزي عن التجريد.
قال :يزعم قومك أهنم حرروا العبيد؟
قلت :نعم.
قال :ويزعمون أهنم تساووا معهم يف اإلنسانية.
قلت :ذلك مما ال شك فيه.
قال :أيسمحون هلم بخوض االنتخابات الرئاسية؟
قلت :نعم.
قال :ولكن ال يسمحون هلم بتوليها.
قلت :نعم ،يؤكد ذلك الكثري ..فام مرضب هذا املثل؟
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قال :إن هؤالء زعموا أهنم ال يطردوهنم ،ولكنهم يف نفس الوقت مل
يقربوهم ،وفرق كبري بني أن ال أطردك ،وبني أن أضع يف إمكانياتك أن تقرب.
قلت :فهل يف النصوص إشارة إىل هذا.
قال :إن هذ اجلوهرة النفيسة تكتسب أشعتها من العقل والنقل ،وسأذكر لك
هنا أربعة أشعة كل شعاع منها يطفئ ظلمة وحييي نورا.
الشعاع األول:

قلت :فام األول منها؟
قال :قوله تعاىلَ {:ف َق َال ا َْمل َ ُ ِ
ين كَ َف ُروا ِم ْن َق ْو ِم ِه َما ن ََر َ
اك ِإ َّال َب َرشا ِم ْث َلنَا َو َما
أل ا َّلذ َ
ِ
ِ
ِ
ن ََر َ
الر ْأ ِي َو َما ن ََرى َلكُ ْم َع َل ْينَا ِم ْن َف ْض ٍل َب ْل
اك ا َّت َب َع َك ِإ َّال ا َّلذ َ
ين ُه ْم َأ َراذ ُلنَا َباد َي َّ
َن ُظنُّكُ م ِ
ني}(هود)27:
كَاذ ِب َ
ْ
قلت :فام حمل اإلشارة منها.
قال :ال حتل اإلشارة إال بعد العبارة ،وال يعرف الباطن إال بعد إدراك
الظاهر ،فام الذي تفهمه منها؟
قلت :اَّلل تعاىل يف هذه اآلية خيرب عن الشبهات التي وقفت حجابا بني املأل
املتاملئني عىل األنبياء ـ عليهم الصالة والسالم ـ الذين مألوا القلوب هيبة
واملجالس أهبة ـ وبني الوصول إىل احلق ..وأول تلك الشبهات كون نوح 
برشا مثلهم ..والثانية كونه ما أتبعه إال أراذل القوم  ..والثالة كوهنم ال يرون هلم
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فضال ،ال يف العقل وال يف رعاية املصالح العاجلة وال يف قوة اجلدل (.)1
قال :وبم رد نوح  عىل هذه الشبه؟
َّلل يدعو
قلت :بام قصه علينا القرآن الكريم من أنه أخربهم أنه رسول من ا ه
َّلل وحده ،وال يسأهلم عىل ذلك أجرا ،ثم هو يدعو الرشيف والوضيع،
إىل عبادة ا ه
فمن استجاب له فقد نجا ..وأخربهم أنه ال قدرة له عىل الترصف يف خزائن اَّلله،
َّلل عليه ،وليس هو بملك من املالئكة ،بل هو
وال يعلم من الغيب إال ما أطلعه ا ه
برش مرسل مؤيد باملعجزات ..وأخربهم بأن ما يف نفوس من تصوروهم أراذل
ٌ
من قومه فاحتقروهم وازدروهم ال يعلم حاهلم عند اَّلل فإن كانوا مؤمنني ،فلهم
جزاء احلسنى.
قال :وما موضع اإلشارة من حكاية قول نوح  بتفاصيله مع قومه؟
قلت :عيل العبارة ،وعليك اإلشارة ،فبني يل كيف تكون هذه اآليات سلوى
وعزاء للفقراء واملستضعفني؟
قال :إن أول من يستنشق الروائح العطرة هلذه اآليات هم الفقراء
واملستضعفون واألراذل.
قلت :كيف؟ والرسل إنام جاءوا للتوحيد ،ال لتسلية الفقراء واملحرومني.
قال :أجل ،وهذا ما يعطي اإلشارة حقها ،فانشغال النبي بالدفاع عن
املستضعفني ،وبيان قيمتهم وحرمتهم ومكانتهم عند اَّلل ،أال يدل ذلك عىل
( )1انظر :تفسري الرازي ،مفاتيح الغيب أو التفسري الكبري ()337 /17
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املوضع الذي حيتله هؤالء!؟
قلت :وضح ما تريد.
قال :أال تستشهدون باقرتان العمل الصالح مع اإليامن يف أكثر آي القرآن
الكريم عىل فضل العمل الصالح القرتانه باإليامن الذي هو أرشف األعامل؟
قلت :بىل.
قال :أال تستشهدون بعظم حق الوالدين القرتاهنام بتوحيد اَّلل وعبوديته؟
قلت :بىل ،كثريا ما نفعل ذلك.
قال :فكذلك هنا ..أسألك سؤاال آخر؟
قلت :سل.
قال :كم لبث نوح  يف قومه؟
قلت :هو ما نص عليه القرآن الكريم ،قال تعاىلَ {:و َل َقدْ َأ ْر َس ْلنَا ُنوحا ِإ َىل َق ْو ِم ِه
ني َعاما }(العنكبوت)14 :
َف َل ِب َث ِف ِيه ْم َأ ْل َ
مخ ِس َ
ف َسن ٍَة ِإ َّال َ ْ
قال :فكم املدة التي كان يتكلم فيها مع قومه؟
قلت :وهذا أيضا وارد يف القرآن الكريم ،فقد قال تعاىل حاكيا عنهَ {:ق َال َر ِّب
ِإ ِّين َد َع ْو ُت َق ْو ِمي َل ْيال َو َ َهنارا}(نوح ،)5:وكأنه  الجتهاده يف الدعوة إىل اَّلل
ال يسكت ليال أو هنارا.
قال :فكم ترى يكون قد تكلم من الكلامت؟
قلت :لو كتب كالمه كتبا ملأل هبا سهول األرض وجباهلا.
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قال :فاختيار اَّلل تعاىل هلذه الكلامت املدافعة عن املنبوذين ليذكرها يف القرآن
الكريم ،أال يدلك عىل املكانة التي هلم؟ ..ال عند نوح  فحسب ،بل عند اَّلل،
ألن القرآن الكريم مل ينزل ليؤرخ لقوم نوح  وإنام أنزل ليذكر احلقائق العظمى
التي ينبني عليها الوجود.
قلت :ولكن ما سبب إقبال الفقراء عىل احلق وإعراض املأل أغنياءهم
وكرباءهم عنه؟ وملاذا يكون هؤالء األراذل املستضعفون أرسع الناس إىل احلق،
اك ا َّتبع َك ِإ َّال ا َّل ِذين ُهم َأر ِاذ ُلنَا ب ِ
اد َي
َ
فقد قال تعاىل يف اآليات السابقةَ {:و َما ن ََر َ َ َ
َ ْ َ
الر ْأي}(هود)27 :؟
َّ
قال :أرأيت جواز دخولك إىل هذه القصور؟
قلت :نعم ،إنه جواز االفتقار ..ولكن ما عالقته هبذا ألمر؟
قال :ألن الفضل صدقة اَّلل  ،والصدقات ال تكون إال للفقراء واملساكني ،أمل
ات لِ ْل ُف َقر ِاء وا َْملس ِ
اك ِ
ني }(التوبة)60 :
الصدَ َق ُ
تسمع قوله تعاىلِ {:إن ََّام َّ
َ َ َ
قلت :ولكن ما وجه اإلشارة يف هذه اآلية ،فإين ال أفهم منها إال أهنا تعدد
أصناف املستحقني للزكاة؟
قال :هي كذلك ،ولكن الذي قاهلا يتصدق أيضا.
قلت :ذلك صحيح ..وقد ورد يف النصوص ما يثبت ذلك ،ففي احلديث:
( من نام عن حزبه وقد كان يريد أن يقوم به ،فإن نومه صدقة تصدق اَّلل هبا عليه،
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وله أجر حزبه)( ..)1ولكن ما عالقة هذا بام نحن فيه؟
قال :عالقته عظيمة ،فاألغيناء الذين سامهم القرآن الكريم مأل امتألوا
بغناهم وما لدهيم من أشياء ،فلذلك ال يستطيعون تقبل صدقات اَّلل التي متتلئ
هبا خزائنه ،والتي تفيض عىل كل الوجود ،بينام الفقراء ،يشعرون بفاقتهم الذاتية،
وفراغهم العظيم ،فلذلك كانوا مستعدين لصدقات اَّلل ،ولذلك بمجرد أن يشع
نور من أنوار اَّلل يكونون أرسع الناس إليه.
ثم التفت إيل ،وقال :أتعلم رس اشرتاط جواز االفتقار للدخول إىل قصور
مدائن الغنى؟
قلت :ال..
قال :ألنك لو دخلت ممتلئا ،فلن ترى ما ترى فيها من اجلامل والكامل
والسعادة والسالم.
عجبت ،وقلت :أتعني أنه لو دخل اآلن معنا ثري لن يرى شيئا مما أرى؟
قال :قد يرى ما ترى أو أكثر مما ترى.
قلت :كيف؟ مل أفهم.
قال :ليست العربة بكونه ثريا ،بل العربة بشعوره بثرائه ،فقد ترى الفقري
مستعليا ،وترى الغني متطامنا ،وهلذا قد يتحقق الغني باالفتقار الذي يؤهله
لدخول هذه القصور ،وقد حيرم الفقري الذي مأل عيني قلبه بام عجز عن حتقيقه
( )1رواه أبو نعيم يف احللية.
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جليوبه.
قلت :فعينه بصرية ،ويده قصرية.
قال :ويدل لذلك قوله  (:ثالثة ال يكلمهم اَّلل يوم القيامة وال يزكيهم
والينظر إليهم وهلم عذاب أليم :شيخ زان ،وملك كذاب ،وعائل مستكرب )

()1

قلت :فاالفتقار إذن هو السبب يف مبادرة هؤالء املستضعفني إىل احلق..
فاالفتقار إذن نعمة أهلتهم الختيار اَّلل هلم.
الشعاع الثاين:

نبهني معلم السالم من رشودي ،وأخذ يرتل بصوته اجلميل اخلاشع قوله
ض لِي ُقو ُلوا َأه ُؤ ِ
تعاىل {:و َ ِ
َّلل َع َل ْي ِه ْم ِم ْن َب ْينِنَا َأ َل ْي َس
الء َم َّن ا َُّ
َ
كَذل َك َف َتنَّا َب ْع َض ُه ْم ِب َب ْع ٍ َ
َ
َّلل ِب َأ ْع َلم ِب َّ ِ
ين}(األنعام)53:
ا َُّ
الشاك ِر َ
َ
قلت :هذا هو الشعاع الثاين ..فام وجه اإلشارة فيه؟
قال :ال حتل اإلشارة قبل العبارة ،وال حيل التأويل قبل التفسري.
قلت :أما التفسري ،فعيل ،فاَّلل تعاىل يف هذه اآلية خيرب عن القصد من بالئه
واختباره لعباده ،فهو يبتليهم بالفقر والغنى ،ومن النتائج التي تنتج عن ذلك
البالء أن يقول املستكربون املتعالونَ {:أه ُؤ ِ
َّلل َع َل ْي ِه ْم ِم ْن َب ْينِنَا } ،فرد اَّلل
الء َم َّن ا َُّ
َ
تعاىل عليهم بكونه أعلم بالشاكرين.
قال :أما وجه اإلشارة ،والعزاء للمستضعفني ،فهو ما حيمله قوله تعاىل{:

( ) )1رواه النسائي.
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َّلل ِب َأ ْع َلم ِب َّ ِ
ين } ،فإن اَّلل تعاىل يعلل مننه عىل عباده الذين قرهبم
َأ َل ْي َس ا َُّ
الشاك ِر َ
َ
بكوهنم من الشاكرين.
قلت :مل يكون فضل اَّلل ومجيل اختياره مرتبطا بالشاكرين؟
قال :أرأيت لو أنعمت عىل بعض إخوانك بنعم ،وقدمت هلم خدمات
أرهقتك ،فنظر بعضهم إليك شزرا ،وانرصف ..وقال بعضهم( :ما هذه
اخلدمات احلقرية ،والعطايا الصغرية ) ..وجاء بعضهم فقبل يديك ،ومسح عىل
رجليك ،وقال (:نحن يف خدمتك ،فجزيت عنا كل خري ) ..أي هؤالء تفضله
بعد ذلك بالعطاء إذا سنحت لك السوانح ،ودر عليك اللطف؟
قلت :الشاكرين ..ال شك يف ذلك ،فكيف يمتد عطائي للجاحدين ،بل إين
لو استطعت أن أسلبهم ما أعطيتهم ،وأخرج طعامي من بطوهنم أو أحوله سام
لفعلت.
قال :وكذلك احلق تعاىل مع كرمه العظيم ،فإنه قد يسلب هؤالء نعمهم ،كام
قال تعاىل عن قرى سبأ ملا أعرضوا عن شكر اَّللَ {:ف َأ ْع َر ُضوا َف َأ ْر َس ْلنَا َع َل ْي ِه ْم َس ْي َل
َني َذو َايت ُأكُ ٍل َ ْ ٍ
يش ٍء ِم ْن ِسدْ ٍر
ا ْل َع ِر ِم َو َبدَّ ْلن ُ
َاه ْم ِب َج َّن َت ْي ِه ْم َج َّنت ْ ِ َ ْ
مخط َو َأ ْث ٍل َو َ ْ
َق ِل ٍ
يل}(سـبأ)16:
قلت :فام عالقة ذلك باملستضعفني ،أليس الشكر مطلوبا من األغنياء،
والصرب مطلوبا من الفقراء؟
قال :بل الشكر والصرب مطلوب منهام مجيعا.

43

قلت :مل أفهم.
قال :ألن الشكر والصرب عبادتان ال ختتلفان عن الصوم والصالة ،فهل قال
أحد :إن الصالة خاصة باألغنياء ،والصوم خاص بالفقراء.
قلت :ال مل يقل أحد بذلك ..ولكن عىل ماذا يصرب األغنياء والنعم لدهيم
متوافرة؟
قال :عىل عدم استفزاز النعم هلم استفزازا جيعلهم يعبدون أنفسهم وال
يعبدون اَّلل.
قلت :وماذا يشكر الفقراء؟
قال :أقل يشء يشكرونه أن اَّلل مل جيعل هلم من الغنى ما حيول بينهم وبني
تبرص احلق.
قلت :وهل حيول الغنى بني اإلنسان وتبرص احلق؟
َّلل ِب َأ ْع َل َم
قال :أجل ،ولذلك عقب اَّلل تعاىل اآلية السابقة بقوله َ {:أ َل ْي َس ا َُّ
ِب َّ ِ
ين } ،فالغني قد ينشغل بالنعم وما تتطلبه عن شكرها.
الشاك ِر َ
قلت :أال تأتيني بشواهد عىل هذا ،فإهنا مسألة خطرية ال تقبل إال بشاهد؟
قال :أمل تسمع إىل ربك ،وهو خيربك عن مواجهة املرتفني ألنبيائهم؟
قلت :بىل ،فاَّلل تعاىل ذكر ذلك يف مواضع عدة من القرآن الكريم ،كقوله مبينا
ٍ ِ ِ
وها ِإنَّا ِب َام ُأ ْر ِس ْل ُت ْم ِب ِه
رت ُف َ
سنة ذلكَ {:و َما َأ ْر َس ْلنَا ِيف َق ْر َية م ْن نَذ ٍير ِإ َّال َق َال ُم ْ َ
ِ
كَاف ُر َ
ون}(سـبأ)34:
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قال :أمل تسمع إىل ربك ،وهو يربط بني مصري القرى واملرتفني ،بل يبني أن
املرتفني هم سبب هالك األمم واحلضارات؟
قلت :بىل ،فاَّلل تعاىل يقول مبينا هذا القانونَ {:و ِإ َذا َأ َر ْدنَا َأ ْن ُ ْهن ِل َك َق ْر َية َأ َم ْرنَا
َاها تَدْ ِمريا}(االرساء)16:
رت ِف َيها َف َف َس ُقوا ِف َيها َف َح َّق َع َل ْي َها ا ْل َق ْو ُل َفدَ َّم ْرن َ
ُم ْ َ
قال :أال تعلم السبب الذي جعل الرتف حائال بني املرتفني واحلق؟
قلت :ما هو؟
قال :الرتف ..فاملرتف مستغرق يف ترفه مستعبد له ،وقد قال تعاىلَ {:ف َل ْوال
ون ِمن َقب ِلكُ م ُأو ُلو ب ِقي ٍة ينْهو َن َع ِن ا ْل َفس ِ
كَان ِمن ا ْل ُقر ِ
اد ِيف ْ َ
األ ْر ِ
ض ِإ َّال َق ِليال ِممَّ ْن
َ َّ َ َ ْ
َ
ْ ْ ْ
َ َ ُ
ِ
ِ
ني} (هود،)116:
ين َظ َل ُموا َما ُأت ِْر ُفوا ِف ِيه َوكَا ُنوا ُجمْ ِر ِم َ
َأن َْج ْينَا من ُْه ْم َوا َّت َب َع ا َّلذ َ
فاملرتفني استهواهم ترفهم ،فاستعبدهم من دون اَّلل.
قلت :لقد ذكرتني بقوله  (:تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد
اخلميصة إن أعطي ريض ،وإن مل يعط تعس وانتكس ،وإذا شيك فال انتقش )

()1

قال :أكمل احلديث لتدرك نواحي الفضل التي حيتوهيا الفقر والضعف.
قلت مكمال احلديث السابق (:طويب لعبد أخذ بعنان فرسه يف سبيل اَّلل
أشعث رأسه مغربة قدماه إن كان يف احلراسة كان يف احلراسة وإن يف الساقة كان
يف الساقة إن استأذن مل يؤذن له وإن شفع مل يشفع )
قال :أتدري ما رس هذا االقرتان؟
( ) )1البخاري.
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قلت :ما هو؟
قال :أما األول ،فإنه النشغاله برتفه ،وما يتطلبه ترفه عمي عن الكون مجيعا،
وعمي عن رسالته يف هذا الوجود ،وأما الثاين الذي ال يملك شيئا ،فقد كان فقره
سببا يف رؤيته األشياء عىل حقيقتها.
قلت :فهمت ،ولكن أريد مثاال موضحا.
قال :ارأيت إن وضع مرتف من املرتفني يف قرص عظيم ،له يف كل حلظة زينة
جديدة ،وطعام جديد ،فهو دائام يف ظل اجلديد ،أكان يمكنه أن جيد الوقت لرؤية
السامء ،أو شعاب الوادي ،أو فيايف الصحراء ،أو تأمل النجوم يف الليل.
قلت :ال يمكنه ذلك ،فلن خيرج من قرصه العامر ليصيبه غبار الفيايف.
قال :فكذلك هؤالء املرتفني الذين عصبوا عيوهنم بخيوط احلرير ،وكبلوا
أقدامهم بقيود الذهب ،ووضعوا عىل رقاهبم أغالل الآللئ.
قلت :واملستضعفني؟
قال :لقد أخرب  أنه أشعث رأسه ،مغربة قدماه ،إن كان يف احلراسة كان يف
احلراسة ،وإن كان يف الساقة كان يف الساقة ،فهو ال يبايل بِشء ،وال خياف شيئا.
قلت :وهلذا السبب إذن كانت رؤية الفقري للحقائق أيرس.
قال :أجل ..وهلذا يقول تعاىل هلؤالء املرتفني يف اآلخرة مستهزئا {:ال ت َْركُ ُضوا
وار ِجعوا ِإ َىل ما ُأت ِْر ْف ُتم ِف ِيه ومس ِ
اكنِكُ ْم َل َع َّلكُ ْم ُت ْس َأ ُل َ
ون}(االنبياء ،)13:ويقول
َ ْ ُ
َََ
ْ
َ
ِ
ني}(الواقعة)45:
رت ِف َ
معلال رس ما حصل هلمِ {:إ َّهنُ ْم كَا ُنوا َق ْب َل َذل َك ُم ْ َ
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قلت :فالفقر إذن بام يرفعه من احلواجز نعمة تيرس الوصول للحق ،وتوفر
سبل السلوك إليه.
الشعاع الثالث:

غرقت متفكرا يف األثر الذي سيحدثه يف نفيس الشعاع الثالث هلذه اجلوهرة
النفيسة ،فإذ بصوت املعلم ،وهو يرتل بخشوعَ {:ق َال ا َْمل َ ُ ِ
َكْربوا ِم ْن
أل ا َّلذ َ
ين ْاست َ ُ
ون َأ َّن ص ِ
ِِ ِ ِ
ين ْاس ُت ْض ِع ُفوا َملِ ْن آ َم َن ِمن ُْه ْم َأ َت ْع َل ُم َ
احلا ُم ْر َس ٌل ِم ْن َر ِّب ِه َقا ُلوا ِإنَّا
َ
َق ْومه ل َّلذ َ
ِ
ِب َام ُأ ْر ِس َل ِب ِه ُم ْؤ ِم ُن َ
َكْربوا ِإ َّنا ِبا َّل ِذي آ َم ْن ُت ْم ِب ِه
ون َق َال ا َّلذ َ
ين ْاست َ ُ
ِ
كَاف ُر َ
ون}(ألعراف 75:ـ )76
قلت :هاتان اآليتان الكريمتان تتحدثان عن مواقف قوم صالح  من
رسالته ،أما املستضعفون ،فآمنوا به ،وأما املأل من املتكربين فظلوا عىل كفرهم.
قال :أتدري ما رس إيامن املؤمنني؟
قلت :لقد عرفنا بأن رس ذلك هو االفتقار.
قال :ذلك ما أرشد إليه الشعاع السابق ،أما هذا ،فيدلنا عىل رس آخر.
قلت :ما هو؟
قال :إن مقابلة املستضعفني باملأل املتكربين يدل عىل أن املستضعفني قد
حتققوا باالنكسار والتواضع الذي أهلهم ليظفروا باالختيار اإلهلي.
قلت :ألالنكسار َّلل والتواضع كل هذه القيمة؟
قال :أجل كام أن املتكرب أعظم اليائسني من رمحة اَّلل ،فإن املتواضعني من
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أعظم الراجني هلا.
قلت :ومن نطق هبذا احلكم اخلطري؟
ِ
ِ
ين َّ
َكْربوا َعن َْها ال
قال :أمل تسمع إىل قول احلق تعاىلِ {:إ َّن ا َّلذ َ
كَذ ُبوا ِبآياتنَا َو ْاست َ ُ
اخلي ِ
ِ
ِ
اط َو َ
الس َام ِء َوال َيدْ ُخ ُل َ
كَذلِ َك
اجل َم ُل ِيف َس ِّم ْ َ
ُت َفت َُّح َهلُ ْم َأ ْب َو ُ
اجلن ََّة َحتَّى َيل َج ْ َ
ون ْ َ
اب َّ
ني}(ألعراف)40:
ن َْج ِزي ا ُْمل ْج ِر ِم َ
قلت :لقد شبه احلق استحالة دخول املتكربين اجلنة باستحالة دخول اجلمل
سم اخلياط ( ،فجسم اجلمل أعظم األجسام ،وثقب اإلبرة أضيق املنافذ ،فكان
ولوج اجلمل يف تلك الثقبة الضيقة حماال )
قال :فلام وقف احلق تعاىل دخوهلم اجلنة عىل حصول هذا الرشط ،وكان هذا
رشطا حماال ،وثبت يف العقول أن املوقوف عىل املحال حمال ،وجب أن يكون
دخوهلم اجلنة مأيوسا منه قطعا(.)1
قلت :هذا هو حكم املتكربين وشاهدهم ،فمن قال :إن االنكسار مقرب إىل
اَّلل ،وما أرى االنكسار إال نوعا من الذلة واهلوان والضعف.
قال :ذلك عندما يكون مع السوى ،أما معه ،فإنه القوة والكامل والعزة ،أمل
تسمع قوله تعاىل وهو يذكر هؤالء الذين انكرست قلوهبم عندما مل جيدوا ما ينفقون.
ِ
ين ِإ َذا َما َأت َْو َك لِت َْح ِم َل ُه ْم ُق ْل َت ال َأ ِجدُ َما
قلت :تقصد قوله تعاىلَ {:وال َع َىل ا َّلذ َ
َأ ْ ِ
يض ِم َن الدَّ ْم ِع َح َزنا َأ هال َ ِ
جيدُ وا َما
مح ُلكُ ْم َع َل ْي ِه ت ََو َّل ْوا َو َأ ْع ُي ُن ُه ْم ت َِف ُ
( ) )1الفخر الرازي.
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ُين ِْف ُق َ
ون}(التوبة)92:
قال :نعم ،فهل هناك أعز من هذا املوقف ،لقد ذهبت أقوام كثرية مع رسول
اَّلل  وحتملوا احلر والعناء ،ولكنهم مل يفوزوا بمثل هذا الثناء.
قلت :أهلذا إذن يذكر األولياء كثريا قيمة االنكسار وأثره ،وحيضون مريدهيم
عليه!؟
قال :أجل ،فافتح أذين قلبك لتسمع ما يقولون.
التفت ،فإذا يب أرى مجعا من األنوار ،عليهم سيام األولياء.
قال األول :انكسار العايص خري من صولة املطيع.
وقال الثاين :معصية أورثت ذال وافتقارا ،خري من طاعة أورثت عزا
واستكبارا.
قلت :عرفتك أنت ابن عطاء اَّلل ..أنا أحفظ حكمك حرفا حرفا ..ولكن
أليس يف قولك هذا دعوة للمعصية!؟
ابتسم ،وقال :الطاعة املضمخة بسم الكربياء قاتلة ،واملعصية املشبعة برتياق
الشفاء دواء ..واسأل املعلم ،فمنه تعلمنا.
قال املعلم :لو قدم لك أحدهم عسال مصفى ،أكان حمسنا لك؟
قلت :وأي إحسان أعظم من هذا؟ ..إن العسل يف بالدنا ال يكاد يظفر به إال
ببذل األموال الطائلة.
قال :ولكنه لو خلط معه سام.

49

قلت :يكون حينها قاتال سواء مت من عسله ،أو مل أمت.
قال :هل يعترب بذلك جمرما أم حمسنا؟
قلت :وأي إجرام أعظم من جرمه ،بل إن يف غشه يل بتقديم العسل كمن
يريد أن أثني عليه وهو يسفك دمي ،أو كمن يرشوين ليقبض روحي.
قال :والذي يقدم لك طعاما مرا ،ولكن ترياق الشفاء فيه ،أيكون حمسنا أم
مسيئا؟
قلت :بل يكون حمسنا غاية اإلحسان ..أمل تسمع قوله  (:ماذا يف األمرين
من الشفاء :الثفاء والصرب )( ،)1فقد وصفهام  باملرارة ،وهو يشري إىل ما ختتزنه
مرارهتام من العالج(.)2
قال :فإن العايص الذي ينكرس َّلل خري من املطيع الذي يتأىل عىل اَّلل.
قلت :ولكن ..أليس يف هذا حضا عىل املعصية؟
قال :إنام يكون حضا لو كانت املعصية جمردة ،أما اجتامعها مع االنكسار
احلسن ِ
ِ
ِ
َات
فيدخل يف قوله تعاىلَ {:و َأق ِم َّ
الصال َة َط َر َ ِيف الن ََّه ِار َو ُز َلفا م َن ال َّل ْي ِل ِإ َّن ْ َ َ
ات َذلِ َك ِذكْرى لِ َّ ِ
ي ْذ ِهبن السي َئ ِ
ين}(هود ،)114:ويدخل يف قوله  (:يا
لذاك ِر َ
ُ ْ َ َّ ِّ
َ

( ) )1أبو داود يف مراسليه والبيهقي.
( ) )2انظر :ابتسامة األنني ،اجلزء الثالث.
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معاذ أتبع السيئة احلسنة متحها ،وخالق الناس بخلق حسن )

()1

قلت :ما رس هذه القيمة التي أولتها النصوص املقدسة لالنكسار؟
قال :االنكسار هو باب من أبواب العبودية ال خيتلف عن االفتقار.
قلت :فام الفرق بينهام؟
قال :يف االفتقار ال متلك شيئا ،فأنت عني احلاجة.
قلت :ويف االنكسار.
قال :أنت عني املذلة ..فاإلنسان قد ال يملك شيئا ،ولكن تكون له عزة
امللوك وكربياء املأل ،وقد قال  (:ثالثة ال يكلمهم اَّلل يوم القيامة وال يزكيهم
والينظر إليهم وهلم عذاب أليم :شيخ زان ،وملك كذاب ،وعائل مستكرب )

()2

قلت :فطريق إخضاع العزة اآلثمة هو االنكسار ،كام أن طريق إخضاع
االستغناء الكاذب هو االفتقار.
قال :ويف كل ذلك مقابلة لصفات الربوبية بصفات العبودية.
قلت :مل أفهم.
قال :األستاذ من يعلم؟
قلت :اجلاهل.
( ) )1أمحد  ،ورواه الرتمذي برقم ( )1988وأوله :اتق اَّلل حيث ما كنت .عن أيب ذر وقال :هذا
حديث حسن صحيح ،وأخرجه أمحد والدارمي واحلاكم يف اإليامن وقال عىل رشطهام .راجع حتفة
األحوذي ()122/6
( ) )2النسائي.
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قال :والطبيب من يداوي؟
قلت :املريض.
قال :فمن جاء لطبيب ليذكر صحته وعافيته ومجاله وقوته ،هل يضع الطبيب
عليه ترياقه ليداويه!؟
قلت :كال ..بل يطرده من عيادته.
قال :ملاذا؟
قلت :لصالفته وعزته اآلثمة.
قال :فكذلك طرد املتكربون.
قلت :ولذلك عولج ،ورحم املنكرسون.
غبت عام حويل متأمال النتيجة التي وصلنا إليها من حوارنا ،وهي نتيجة
تسحق كل السعادة ،فقد وقى اَّلل الفقراء ما حيدثه الغنى والرتف يف أصحابه من
كرباء ،تذكرت حينها قوله  ،وهو يترضع إىل اَّلل ال ليعطيه الغنى ،وإنام لريزقه
املسكنة ،قال  (:اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحرشين يف زمرة
املساكني يوم القيامة )

()1

وتذكرت حينها قوله  وهو خيرب عن بني إرسائيل (:وكانت امرأة ترضع
ابنا هلا يف بني إرسائيل فمر هبا رجل راكب ذو شارة فقالت :اللهم اجعل ابني
مثله! فرتك ثدهيا وأقبل عىل الراكب وقال :اللهم! ال جتعلني مثله ،ثم أقبل عىل
( ) )1رواه الرتمذي كتاب الزهد.
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ثدهيا يمصه ،ثم مر بأمة فقالت أمه :اللهم! ال جتعل ابني مثل هذه ،فرتك ثدهيا
وقال :اللهم اجعلني مثلها! فقالت :مل ذاك؟ فقال :الراكب جبار من اجلبابرة،
وهذه األمة يقولون :رسقت زنت ،ومل تفعل )

()1

الشعاع الرابع:

فجأة صحوت من غيبتي ،ألسمع املعلم ،وهو يرتل بصوته اخلاشع قوله
ِ
ون َم َش ِار َق ْ َ
األ ْر ِ
ين كَا ُنوا ُي ْست َْض َع ُف َ
ض َو َم َغ ِار َ َهبا }
تعاىلَ {:و َأ ْو َر ْثنَا ا ْل َق ْو َم ا َّلذ َ
(ألعراف)137 :
قلت :أهذا هو الشعاع الرابع؟
قال :أجل ..فام تفهم منه؟
قلت :يف هذه اآلية خيرب اَّلل تعاىل عن فضله عىل املستضعفني بتمكينهم من
األرض.
قال :وهي أعظم سلوى للفقراء ..فهي تنقلهم إىل الواقع لتخربهم بأن
حقائق إمكانية اختيارهم ليست فلسفة مثالية أو أحالما مجيلة ،بل هي حقيقة
يمكن حتقيقها يف كل حني.
قلت :بم؟
قال :بالتحقق بحقائق االفتقار.
قلت :ولكن االفتقار قد يملؤهم باهلزيمة ..ويمأل نفوسهم بالعقد.

( ) )1البخاري ومسلم.
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قال :افتقار العارفني ،ال افتقار املحجوبني.
قلت :فام الفرق بينهام؟
قال :افتقار العارفني قوة ،وافتقار املحجوبني ضعف.
قلت :مل؟
قال :افتقار العارفني َّلل ..فلذلك يعطون من القوة ما ال يمكن مواجهته..
وافتقار املحجوبني لألكوان ..فلذلك لن جيدوا من األكوان غري اخلذالن ..أال
تعلم ما قال الشيطان للكفار الذين افتقروا إليه واستندوا لقوته؟
ِ
الش ْي َط ُ
قلت :بىل ..فقد قال تعاىلَ {:و ِإ ْذ َز َّي َن َهلُ ُم َّ
ب َلكُ ُم
ان َأ ْع َام َهلُ ْم َو َق َال ال َغال َ
ِ ِ ِ
ا ْل َي ْو َم ِم َن الن ِ
َكَص َع َىل َع ِق َب ْي ِه َو َق َال ِإ ِّين َب ِري ٌء
َّاس َو ِإ ِّين َج ٌار َلكُ ْم َف َل َّام ت ََرا َءت ا ْلف َئتَان ن َ

َّلل َش ِديدُ ا ْل ِع َق ِ
اب}(ألنفال)48:
َّلل َوا َُّ
اف ا ََّ
ِمنْكُ ْم ِإ ِّين َأ َرى َما ال ت ََر ْو َن ِإ ِّين َأ َخ ُ
قال :فقد خذهلم أحوج ما كانوا إليه.
قلت :أجل ..فقد استندوا إىل ركن غري ركني.

قال :كل من استند لغري اَّلل ،فقد استند لركن غري ركني ..أمل تسمع قوله
ِ
ِ
ِ
ِ
ْرصكُ ْم ِم ْن
ْرصكُ ُم ا َُّ
َّلل َفال َغال َ
ب َلكُ ْم َوإ ْن َخي ُْذ ْلكُ ْم َف َم ْن َذا ا َّلذي َين ُ ُ
تعاىل {:إ ْن َين ُ ْ
َّلل َف ْل َيت ََو ِ
كَّل ا ُْمل ْؤ ِم ُن َ
ون}(آل عمران)160:؟
َب ْع ِد ِه َو َع َىل ا َِّ
قلت :بىل ..وقد رأيت من نرص اَّلل ألوليائه ما يدل عىل هذا.
قال :فالفقراء املتوجهون َّلل منصورون بنرص اَّلل ،مؤيدون بمدد اَّلل..
فلذلك هم خمتارون سواء عزهلم اخللق أو قربوهم.
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قلت :فال فقر إذن.
قال :ال فقر إال الفقر الومهي الذي يعيشه املحجوبون.
***
شعرت عند سامعي هذا بجوهرة كريمة تنزل أعامق صدري ،تنجيل من
نورها بعض الظلامت.
قلت يف نفيس بعدها :نعم إن الفقري يف احلقيقة ال يؤمله فقره ،بقدر ما يؤمله
فوات الفرص واملكاسب التي يرى األغنياء ينزلوهنا ويتهافتون عليها ،بينام يبقى
هو يف املستنقعات حيلم باجلامل الذي ال يصل إليه ،وال حيلم بالوصول إليه،
فلذلك إن ُرفع هذا الوهم ،وقيل للفقري :فقرك ال حيول بينك وبني أي يشء،
فيمكنك أن ترتبع عىل أي عرش ،وتتناول أي حق ،بل يمكنك أن جتعل األغنياء
الذين ترمقهم بعينني حسودتني يغبطونك عىل ما حل بك من النعم ..بل يمكنك
أن تقف بينهم شاخما جبارا يتطاولون للوصول إىل ما وصل إليه عنقك ،ويتوثبون
للتحقق بام أدتك إليه مهتك.
ثم قلت يف نفيس :ليت الفقراء يسمعون ملعلم السالم وهو خيرجهم من
األوهام ،فينتقلون من الشعور بالنقص إىل الشعور بالقدرة عىل الكامل ،ومن
الشعور بالعجز إىل الشعور بالقوة التي ال تقف دوهنا احلواجز.
قال يل معلم السالم ،وكأنه يسمع ما يدور يف نفيس :أسمعهم قوله تعاىل{:
ِ
ِ
الئ ُ ِ
ِإ َّن ا َّل ِذين تَو َّف ُاهم ا َْمل ِ
ني ِيف
يم كُ ْن ُت ْم َقا ُلوا كُ نَّا ُم ْست َْض َع ِف َ
كَة َظاملي َأ ْن ُفس ِه ْم َقا ُلوا ف َ
َ َ ُ

55

َّلل َو ِاس َعة َف ُت َه ِ
َْ
األ ْر ِ
اج ُروا ِف َيها َف ُأو َل ِئ َك َم ْأ َو ُاه ْم َج َهن َُّم
ض َقا ُلوا َأ َملْ تَكُ ْن َأ ْر ُض ا َِّ
َو َسا َء ْت َم ِصريا}(النساء)97:
قلت :فام وجه اإلشارة يف هذا؟
قال :هذه أكرب صفعة يناهلا املستضعف العاجز؟
قلت :كيف؟
قال :إن أوهامه جتعله يتصور أنه وإن صار ذنبا ،فإنه لن حيرق مع الكرباء،
ألنه كان مستضعفا ،وكانوا متكربين ،فاآلية تقول له (:لن تعذر باستضعافك ألن
اَّلل تعاىل أعطاك القوة التي خترج هبا من ضعفك )
قلت :فبامذا ينتفع منها؟
قال :برفع اهلمة ،والثورة عىل االستضعاف ،فاحلقيقة املرة قد تكون كالدواء
املر ،فإنه وإن مل يكن لذيذا ،لكنه مفيد ..لكنه دواء.
قلت :ولكن ما الذي حيول بني الفقراء واملستضعفني ومتلك هذه اجلوهرة
الثمينة؟
قال :إنه االتباع األعمى الناتج عن فراغ عظيم.
قلت :تقصد عقدة النقص التي جتعلهم يرون أنفسهم أصفارا ،فينمحون
أمام الكبار.
قال :سم ذلك ما شئت ،ولكن من عظم غري اَّلل ،وسكن لغري اَّلل ابتاله اَّلل
باالستعباد لكل يشء.
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قلت :أتذكر هلذا السبب شاهدا ،فأنت تعرف مدى غرامي بالشواهد؟
قال :القرآن الكريم كله شواهد عىل ذلك ،ولكن اسمع ملا يقول اَّلل تعاىل{:
ِ ِ
ِ
ين ْاس ُت ْض ِع ُفوا َأن َْح ُن َصدَ ْد َناكُ ْم َع ِن ْاهلُدَ ى َب ْعدَ ِإ ْذ َجا َءكُ ْم
َكْربوا ل َّلذ َ
َق َال ا َّلذ َ
ين ْاست َ ُ
ني}(سـبأ)32:
َب ْل كُ ْن ُت ْم ُجمْ ِر ِم َ
قلت :قرأت أمثال هذه اآلية كثريا.
قال :ال يكفي أن تقرأها ..البد أن تسمعها.
قلت :فامذا تقول هذه اآليات ،ومن ختاطب؟
قال :إهنا ختاطب جذور أعامق الفقراء واملستضعفني ،لتقول هلم (:إن اَّلل مل
خيلقكم أذنابا ،بل خلقكم رؤوسا ،فإن أبيتم إال أن تكونوا أذنابا ،فتحملوا ما
جيركم إليه ذلك )
قلت :وما جير إليه ذلك؟
قال :إن ربط شخص نفسه يف ذيل خنزير نجس ،أيمكن أن يبقى طاهرا؟
قلت :وكيف يبقى طاهرا ،إن النجاسة الحقة به ال حمالة.
قال :فكذلك من رمى نفسه يف أتون املجرمني ،فإنه ال ينبغي أن يلوم أحدا
إن احرتق.
قلت :أهلذا جيمع اَّلل تعاىل يف دار العدل الكرباء مع املستضعفني؟
قال :ألن املستضعفني أبوا إال أن يبيعوا أنفسهم للكرباء.
قلت :إن هذه املعاين خطرية ،وهي حتض عىل الثورة ..ثورة الفقراء
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واملستضعفني.
قال :والثورة هي بداية السالم ،فال يمكن أن تتحقق بالسالم ،وأنت تقنع
بالعجز.
قلت :ولكن الثورة حتتاج سالحا.
قال :فقد أعطى اَّلل الفقراء القدرة عىل محل السالح.
قلت :ليواجهو به الكرباء واملستعلني؟
قال :ليواجهوا به قبل ذلك الظالم الذي يعمر أعامقهم ،واخلراب الذي يمأل
نفوسهم ،فمن اخلطأ أن تلوم جارك عىل يشء تفعله يف بيتك ،ومن البهتان أن
تنقلب عىل رؤسائك ،وال تنقلب عىل أهوائك.
ماذا وجد من فقدك:

صعد يب املرشد طابقا أعىل يف قرص االستغناء ،فإذا يب أشاهد الفتة مكتوبا
عليها (:هنا حمل جوهرة عزيزة اسمها ( ماذا وجد من فقدك )
سألت املرشد عنها ،فقال :أنا املرشد ،ولست املعلم ،اسأل معلم السالم.
أجابني من غري أن أسأله :ال يكفي أن تشعر بأنك لست مطرودا ،وال يكفي
أن تشعر بأن يف إمكانك أن تكون خمتارا ،لتمتلئ بالسالم والسعادة؟
قلت :فام الذي ينقص الفقري حتى يشعر بسكينة أعظم وسالم أتم؟
قال :أن يشعر بأن كل ما يف يد غريه من األغنياء واملستعلني هباء أو كاهلباء،
أو رساب أو كالرساب؟
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قلت :وما فائدة هذا الشعور ،وما عالقته باالستغناء ،وما عالقته قبل ذلك
كله وبعده بالسالم؟
قال :ألن شعور الفقري بثروة الغني ،جيعله عبدا هلا ،أو عبدا له.
قلت :كيف يكون ذلك ،وال بد من ذلك.
قال :فرق بني أن تراها ،وبني أن تعتربها.
قلت :ال أرى فرقا بينهام.
قال :إذا كنت يف صحراء واسعة ،ودب ثعبان الظمأ ليستل روحك ،ورأيت
رسابا بعيدا ،هل تراه أو تعتربه؟
قلت :أراه ،ولكني ال أعتربه.
قلت :وماذا لو اعتربته؟
قلت :سأظل تائها يف الصحراء ،أبحث عنه ،ثم لن أصل إليه أبدا.
قال :مل؟
قلت :ألنه غري موجود ،والبحث عن غري املوجود عناء.
قال :فكذلك ثروات األغنياء التي تراها.
قلت :ما اجلامع بينهام؟
قال :إن نظرت إىل ما يف أيدهيم كام نظرت إىل الرساب ،ضحكت عليهم،
وسخرت منهم ،ومل يستعبدوك.
قلت :قرب يل املثال ،فإين  -كام تعلم  -منغمس يف أوحال الكثافة يشتد عيل
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التجريد.
قال :أرأيت إن كان لك جار ..هو فقري ..ربام يكون أفقر منك ..ثم جاء
بجوهرة مغشوشة ،فعلقها يف جيد امرأته ،أو جاءك بكنز يلمع كالذهب ،ولكنه
ليس ذهبا ،ثم ذهب يتعاىل عليك ،ماذا كنت تفعل؟
قلت :أرمحه ،أو أضحك عليه.
قال :أكنت تتمنى أن يكون لك مثله؟
قلت :ال ،ألنه ال يملك إال الرساب واهلباء ،ثم يغالط نفسه به.
قال :كيف يغالط نفسه به؟
قال :ألنه إذا جاء وقت احلاجة لن يغني عنه ذهبه شيئا.
آن َماء َحتَّى ِإ َذا َجا َء ُه َمل َ ِ
قال :إذن هو كذلك الرساب الذي { َ ْحي َس ُب ُه ال َّظ ْم ُ
جيدْ ُه
ْ
َش ْيئا }(النور)39 :
قلت :أجل ..هو كذلك.
قال :فأغنياء العامل الذين متتلئ قلوب الفقراء حسدا أو نقصا عند رؤاهم،
هل تغنيهم أمواهلم وذرارهيم وقصورهم شيئا وقت احلاجة.
قلت :أما يف الدنيا ،فنعم.
قال :ما الدنيا إال أيام تروح وتنقيض ،فبعد الدنيا.
قلت :ال تنفعهم ،فلم أر أحدا تدفن كنوزه معه.
قال :أرأيت لو دفنت كنوزه معه ،هل تغني عنه من أمره شيئا؟
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قلت :كيف تغنيه ،وهو لن يطول به املقام حتى يأكله الدود ،فيصري هيكال
عظميا ينخره الرتاب.
قال :أرأيت لو حنطوه ،وحفظوا جثته وزينوها باحليل واحللل التي مجعها،
أكان ذلك يغني عليه شيئا؟
قلت :كيف يغني عليه ،وهو رمة بالية ،واحلامر يظل محارا ،ولو كيس وزين
ما زين.
قال :فخربين ما فائدة هذا املال الذي ال جتده أحوج ما تكون إليه؟
قلت :وما البديل؟
قال :أن تبحث عن املال الذي جتده يف كل وقت.
قلت :ما الفرق بينهام؟
قال :األول رساب ،والثاين ماء ،ومن أجهد نفسه مع الرساب لن يصل إىل
املاء.
قلت :وكيف أصل إىل املاء؟
ِ
ين كَ َف ُروا َأ ْع َام ُهلُ ْم
قال :بالبحث عن رب املاء ،أمل تقرأ قوله تعاىلَ {:وا َّلذ َ
آن َماء َحتَّى ِإ َذا َجا َء ُه َمل َ ِ
كَرس ٍ
اب ِب ِقي َع ٍة َ ْحي َس ُب ُه ال َّظ ْم ُ
َّلل ِعنْدَ ُه َف َو َّفا ُه
جيدْ ُه َش ْيئا َو َو َجدَ ا ََّ
ََ
ْ
رسيع ِْ
احل َس ِ
اب}(النور)39:
ِح َسا َب ُه َوا َُّ
َّلل َ ِ ُ
قلت :فمن فقد اَّلل؟
قال :مل يظفر إال بالرساب ،وهلذا كانت هذه اجلوهرة جوهرة (:ماذا وجد من

61

فقدك )
قلت :هذا جزء من حكمة ابن عطاء اَّلل.
قال :هذه حكمة من حكم الوجود ،وسنة من سنن الكون ،و{ َو َل ْن َ ِ
جتدَ لِ ُسن َِّة
َّلل َت ْب ِديال}(األحزاب)62 :
ا َِّ
قلت :أريد الشواهد ،فأنت تعرف أين ال أقبل إال الشواهد.
قال :البصرية خري الشواهد.
قلت :وكالم اَّلل نور البصرية.
قال :إليك هذه األشعة األربعة.
الشعاع األول:

قلت :فام الشعاع األول؟
قال :هو الشعاع الذي ييضء من رساج قوله تعاىلَ {:و ُأ ِح َ
يط بِ َث َم ِر ِه
اوي ٌة َع َىل ُعر ِ
ِ
ِ
ِ
وش َها َو َي ُق ُ
ول َيا َل ْيتَنِي
ب َك َّف ْيه َع َىل َما َأ ْن َف َق ف َيها َوه َي َخ ِ َ
َف َأ ْص َب َح ُي َق ِّل ُ
ُ
َمل ُأ ْ ِ
رش ْك بِ َر ِّيب َأ َحدا}(الكهف)42:
ْ
قلت :هذه قصة هالك مال رجل غره ماله.
قال :مل يغره ماله فقط ،بل استعبده من دون اَّلل ،أمل تسمع قوله بعد
ندمهَ {:يا َل ْيتَنِي َمل ُأ ْ ِ
رش ْك بِ َر ِّيب َأ َحدا}(الكهف)42:
ْ
قلت :فام يف هذا من أشعة هذه اجلوهرة؟
قال :هذا الشعاع يقول لك :كل ما امتلكته من غري اَّلل فان أو سيفنى.
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قلت :ال شك يف هذا ..فهذه حقيقة من حقائق األبد ،فقد قال تعاىل{:
ِ ِ
يش ٍء َهالِ ٌك ِإ َّال َو ْج َه ُه َل ُه ْ
َّلل ِإ َهلا َ
احلُك ُْم
َوال تَدْ ُع َم َع ا َِّ
آخ َر ال إ َل َه إ َّال ُه َو ُك ُّل َ ْ
َوإِ َل ْي ِه ُت ْر َج ُع َ
ون}(القصص)88:
ٍ
اجل ِ
الل
قال :وقال تعاىلُ {:ك ُّل َم ْن َع َل ْي َها َفان َو َي ْب َقى َو ْج ُه َر ِّب َك ُذو ْ َ

وِْ
األك َْرا ِم}(الرمحن 26:ـ )27
َ

قلت :فام األثر الذي حيدثه سامع هذه اآليات؟
قال :ال يتعلق باهلالك إال هالك ..وال يتعلق بالفاين إال الفاين.
قلت :وكلنا هالكون ،فلذلك ترانا نتعلق باهلالكني ..فهل علينا لوم يف
ذلك؟
قال :نحن هالكون ،ولكن فطرنا مملوء ة بحب احلياة ،أمل تسمع قوله تعاىل{:
ِ
الش ْي َط ُ
َف َو ْس َو َس ِإ َل ْي ِه َّ
اخل ْل ِد َو ُم ْل ٍك ال َي ْب َىل}
ان َق َال َيا آ َد ُم َه ْل َأ ُد ُّل َك َع َىل َش َج َرة ْ ُ
(طـه)120:
قلت :بىل ..فام يف هذه اآلية من فطرة اخللود؟
قال :لوال أن اَّلل مأل فطرة اإلنسان بحب اخللود ما جاءه الشيطان من هذا
الباب.
قلت :صدقت ..فالشيطان ال يرتع إال فيام حيمله اإلنسان من معاين ..فهو
يبحث عنها ليقلب حقائقها.
قال :وهلذا ..فإن من أراد احلياة اخلالدة حيتاج إىل التعلق باخلالد الذي ال
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يموت ،أمل تسمع قوله تعاىلَ {:وت ََو ْ
وت َو َس ِّب ْح ِب َح ْم ِد ِه
احل ِّي ا َّل ِذي ال َي ُم ُ
كَّل َع َىل ْ َ
وب ِعب ِ
ِ
اد ِه َخ ِبريا}(الفرقان ،)58:ففي اآلية إشارة ِصحية إىل هذا
َوكَ َفى ِبه ِب ُذ ُن ِ َ
الشعاع الذي خيرجك من األكوان لريبطك برب األكوان.
قلت :أهلذا نرى النصوص الكثرية خترب عن هالك األموال ،وذهاب العز عن
ف ِم ْن َر ِّب َك َو ُه ْم ن َِائ ُم َ
ون
اف َع َل ْي َها َط ِائ ٌ
أهله ،كقوله تعاىل عن أصحاب اجلنةَ {:ف َط َ
َف َأ ْص َب َح ْت َّ ِ
كَالرص ِ
يم}(القلم 19:ـ )20
قال :لقد كان ما حل بتلك اجلنة من من أكرب نعم اَّلل عليهم.
قلت :كيف تقول هذا؟ ..هذه عقوبة ،وليست نعمة.
قال :كل نعمة حتجبك عنه عقوبة ..وكل عقوبة توصلك إليه نعمة.
قلت :صدقت ..فلوال أن اَّلل تعاىل ابتالهم هبذا البالء ،ملا قالواُ {:س ْب َح َ
ان
ني}(القلم)29 :
َر ِّبنَا ِإنَّا كُ نَّا َظاملِ َ
قال :إن غلة هذه املقولة أعظم من كل غلة كان يمكن أن يظفروا هبا.
الشعاع الثاين:

قلت :فام الشعاع الثاين؟
قال :هو الشعاع الذي ييضء من رساج قوله تعاىلَ {:و َأ ْص َب َح ا َّل ِذي َن َمتَن َّْوا
ون وي َك َأ َّن اَّللََّ يبس ُط الر ْز َق ملَِن ي َشاء ِمن ِعب ِ
َمكَا َن ُه بِ ْاألَ ْم ِ
اد ِه َو َي ْق ِد ُر َل ْوال
َْ ُ ْ َ
س َي ُقو ُل َ َ ْ
ِّ
َْ ُ
ف بِنَا َو ْي َك َأ َّن ُه ال ُي ْف ِل ُح ا ْلكَافِ ُر َ
ون}(القصص)82:
خل َس َ
َأ ْن َم َّن اَّللَُّ َع َل ْينَا َ َ
قلت :فام يف هذا الشعاع من حقائق هذه اجلوهرة؟
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قال :هذا الشعاع يقول لك :إن مل تشهد هالك مالك ،فستشهد هالكك،
ويف هالكك هالك مالك.
قلت :وضح يل ما تقصد.
قال :ما الغرض الذي تطلبه من األموال؟
قلت :االنتفاع هبا ،واالستفادة منها.
قال :أرأيت إن منعت من هذه االستفادة ،وحرمت من هذا التمتع!؟
قلت :حينها سأعترب نفيس خاليا من املال ،حتى لو عمرت كنوز الدنيا
خزائني.
قال :فهذا الشعاع خياطبك من هذا الباب لينزع من قلبك عبودية الذهب
والفضة ،وينزع من الفقري شوقه الذي استعبده للذهب والفضة.
قلت :خياطبه بمنطق الفناء الذي خاطبه به الشعاع السابق.
قال :أجل ..فام أكثر اخللق الذين مل يشهدوا هالك أمواهلم ..وكل اخللق
شهدوا هالكهم عن أمواهلم.
قلت :فهل من فرق بينهام؟
قال :يف التحقيق ال فرق بينهام ..فسواء ذهب مالك عنك ،أو ذهبت أنت
عن مالك.
قلت :أي عزاء حيمله هذا املعنى للفقراء ..ألسنا نبحث عن سلوى
الفقراء؟
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قال :هذا املعنى خيلص الفقراء من عبودية الشعور بالفقر لألشياء ليزج
هبم يف عبودية االفتقار َّلل.
قلت :فكيف نتحقق به؟
قال :بذكر املوت ..فام حل املوت يف كثري إال قلله ،وال يف قليل إال كثره.
قلت :أسمع هذا اللفظ كثريا فام معناه.
قال :هذا اللفظ خياطب الفقراء ليقول هلم :إن ما عندكم كثري يكفيكم،
فال حتزنوا ..ويقول لألغنياء :إن ما عندكم قليل ،فال تغرتوا به.
قلت :إن هذا يضاد احلقيقة ..فام عند الفقراء قليل ،وبه صاروا فقراء..
وما عند األغنياء كثري ،وبه وجبت عليهم الزكاة.
قال :نحن نتكلم يف احلقائق ال يف الرسوم ..فمن نظر إىل مايسد احلاجة،
فالقليل كثري ..ومن نظر إىل مايسد طمعه فالكثري قليل.
قلت :فذكر املوت إذن عزاء للفقراء.
قال :وتربية لألغنياء.
الشعاع الثالث:

قلت :فام الشعاع الثالث؟
ب َفإِ َّن َل َك
قال :هو الشعاع الذي ييضء من رساج قوله تعاىلَ {:ق َال َفا ْذ َه ْ
اة َأ ْن َت ُق َ ِ
احلي ِ
اس }(طـه)97 :
ول ال م َس َ
ِيف ْ َ َ
قلت :هذه اآلية تتحدث عن عقوبة السامري ..وال أرى فيها أي سلوى
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للفقراء ،وال أي تربية لألغنياء.
قال :اسمعها بعني احلقائق لتبرص الشعاع الذي ينطلق منها.
قلت :ليس يف طاقة أذين أن تسمع غري احلروف واألصوات.
قال :أهذه هي عقوبة السامري؟
قلت :أجل ..لقد عاقبه اَّلل بمرض حيرمه من املجتمع ..فهو ال يود أن
يمس أحدا ،أويالقي أحدا.
قال :فعندما أراد اَّلل أن يعاقب السامري بام تقتضيه فطرته من خمالطة
املجتمع ،هل أزال املجتمع وحرمه منه.
قلت :ال ..املجتمع كان موجودا عىل مرمى برصه.
قال :فهل قبض اَّلل روحه ليحرمه من رؤية املجتمع؟
قلت :ال ..بل بقي موجودا.
قال :ولكن كيف حرم من املجتمع مع أنه كان يف املجتمع؟
قلت :لقد ذكرت لك أنه ابتيل بمرض حيرمه من املجتمع مع أنه يف وسطه
وبني أفراده.
قال :فافهم رس هذا الشعاع من هذا املعنى.
قلت :كيف؟
قال :لقد عرفت يف الشعاعني السابقني أن املال الذي استعبد األغنياء
والفقراء إما أن يذهب أو يذهب بصاحبه.
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قلت :أجل ..وهذا الشعاع؟
قال :يقول لك:قد تبقى مع املال ..ولكنه لن ينفعك ..بل ستمتلئ حرسة
وأنت تنظر إليه.
قلت :أأصري كالعيس يف البيد يقتلها الظمأ؟
قال :أجل ..ولو كان املاء فوق ظهورها حممول.
قلت :نعم ..إين كثريا ما أالحظ هذا ..فاألشياء قد تكون موجودة،
وبوفرة ..ولكنا ال نجد أي متعة ،ونحن نتناوهلا.
قال :ألن التلذذ ليس باألشياء ..وإنام بام خيلقه اَّلل فيك من السكينة التي
تستقبل التلذذ وتتمتع به ..اللذة من اَّلل ال من األشياء ..فقد تأكل كرسة
يابسة ،ويضع اَّلل يف لسانك من التلذذ هبا ما ال جتده يف أشهى املأكوالت.
قلت :صحيح هذا..
قال :بل هوحقيقة يشري إليها ،بل يرصح هبا قوله تعاىلُ {:ق ْلنَا َيا ن َُار كُ ِ
وين َب ْردا
ِ
يم}(االنبياء ..)69:فاَّلل تعاىل مل يطفئ النار ،وإنام جعل يف
َو َسالما َع َىل ِإ ْب َراه َ
إبراهيم  من السكينة واإليامن ما تتحول به النار بردا وسالما.
قلت :صحيح هذا ..وقد أشار القرآن الكريم إىل هذا املعنى يف قوله تعاىل{:
َّلل ِيف من َِام َك َق ِليال و َلو َأراكَهم ِ
كَثريا َل َف ِش ْل ُت ْم َو َل َتن ََاز ْع ُت ْم ِيف ْ َ
األ ْم ِر َو َل ِك َّن
ِإ ْذ ُي ِر ُ
َ ْ َ ُ ْ
يكَه ُم ا َُّ َ
ِ
ِ
الصدُ ِ
ور}(ألنفال،)43:فاَّلل تعاىل جعل يف هذه الرؤيا ما
ا ََّ
يم ِب َذات ُّ
َّلل َس َّل َم ِإ َّن ُه َعل ٌ
يطمئن القلوب ويملؤها بالثقة.
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قال :ليس األمر قاِصا عىل الرؤى ،بل هو شامل للواقع ..لكل واقع ..أمل
وه ْم ِإ ِذ ا ْلت ََق ْي ُت ْم ِيف َأ ْع ُينِكُ ْم َق ِليال َو ُي َق ِّل ُلكُ ْم ِيف َأ ْع ُينِ ِه ْم
تسمع قوله تعاىلَ {:و ِإ ْذ ُي ِريكُ ُم ُ
ِ ِ
َّلل ُت ْر َج ُع ْ ُ
َّلل َأ ْمرا َ
ور}(ألنفال)44:
كَان َم ْف ُعوال َو ِإ َىل ا َِّ
يض ا َُّ
األ ُم ُ
ل َي ْق َ
قلت :أجل ..لقد وعيت هذا..
قال :فاعرب منه إىل سائر احلواس ..فاَّلل الذي يترصف يف األعني يترصف يف
اللسان واآلذان ويف كل جوارح اإلنسان ولطائفه.
قلت :أيمكن إذن أن يرزق اَّلل الفقراء بمعيشتهم البسيطة من الراحة واللذة
والسلوان ما ال جيده األغنياء؟
قال :أجل ..فاخللق خلق اَّلل ..واللذات نعم من نعمه ،يوزعها ملن يشاء،
وكيف يشاء.
قلت :أال عالقة هلا باألشياء؟
قال :ال عالقة هلا باألشياء ..أمل تسمع قوله تعاىلَ {:و َل ْوال َأ ْن َيكُ َ
َّاس ُأ َّمة
ون الن ُ
ِ
ِ
مح ِن لِ ُب ُي ِ ِ
وهت ْم ُس ُقفا ِم ْن ِف َّض ٍة َو َم َع ِار َج َع َل ْي َها َي ْظ َه ُر َ
ون
الر ْ َ
جل َع ْلنَا َمل ْن َيكْ ُف ُر ِب َّ
َواحدَ ة َ َ
ِ
َولِ ُب ُي ِ ِ
رسرا َع َل ْي َها َيت َِّك ُئ َ
احل َي ِاة الدُّ ْن َيا
ون َو ُز ْخ ُرفا َو ِإ ْن كُ ُّل َذل َك ََّملا َمت ُ
َاع ْ َ
وهت ْم َأ ْب َوابا َو ُ ُ
ني}(الزخرف 33:ـ )35؟
َو ْاآل ِخ َر ُة ِعنْدَ َر ِّب َك لِ ْل ُمت َِّق َ
قلت :بىل ..سمعتها ..فام عالقتها هبذا؟
قال :إن اَّلل خيربنا بأن السعادة ليست يف األشياء..
قلت :أهي مثل قوله تعاىلَ {:و َم ْن َأ ْع َر َض َع ْن ِذ ِ
كْري َف ِإ َّن َل ُه َم ِع َ
يشة َضنْكا
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رش ُه َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة َأ ْع َمى}(طـه)124:؟
َون َْح ُ ُ
قال :أجل ..وقد عرب عن هذا الضيق بالضنك ليشري إىل أن حياة هؤالء قد
تكون واسعة من حيث األشياء ..ولكنها ضيقة ،بل ضيقة جدا من حيث بركات
األشياء ،وما فيها من أصناف اللذات.
الشعاع الرابع:

قلت :فام الشعاع الرابع؟
قال :هو الشعاع املستمد من قوله تعاىل عىل لسان الذي يكتشف حقيقة
األشياء التي كان يزهو هبا يف الدنياَ {:ما َأ ْغنَى َعنِّي َمالِ َي ْه َه َل َك َعنِّي ُس ْل َطانِ َي ْه}
(احلاقة 28:ـ)29
قلت :فام يقصد هذا الشعاع؟
قال :هذا الشعاع يذهب الزهو الذي يمأل قلوب األغنياء ،وهم ينظرون
إىل أمواهلم ،فيمتلئون استغناء هبا عن اَّلل.
قلت :فام يقول هلم؟
قال :يقول هلم :إن هذه األموال التي شغلتكم عن اَّلل لن تنفعكم أحوج
ما تكونون إليها.
قلت :لقد رضب اَّلل لذلك مثال يف القرآن الكريم ،فقال تعاىلَ {:أ َي َو ُّد
ون َله ج َّن ٌة ِمن ن ِ
يل َو َأ ْعن ٍ
َخ ٍ
حتتِ َها ْاألَ ْهنَ ُار َل ُه ِف َيها ِم ْن
جت ِري ِم ْن َ ْ
َاب َ ْ
ْ
َأ َحدُ ُك ْم َأ ْن َت ُك َ ُ َ
ِ ِ
ِ
ِ
رت َق ْت
َار َف ْ
اح َ َ
اهبا إِ ْع َص ٌار فيه ن ٌ
رب َو َل ُه ُذ ِّر َّي ٌة ُض َع َفا ُء َف َأ َص َ َ
ُك ِّل ال َّث َم َرات َو َأ َصا َب ُه ا ْلك َ ُ
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ني اَّللَُّ َل ُكم ْاآل ِ
يات َل َع َّل ُك ْم َت َت َفك َُّر َ
ون} (البقرة)266:
ك ََذلِ َك ُي َب ِّ ُ
ُ
قال :أجل ..فهذا قد ذهب عنه ماله أحوج ما كان إليه ..أتدري ما مثله؟
قلت :ما مثله؟
قال :مثل رجل أفنى عمره يف بناء سفينة ضخمة وضع فيها مجيع جهده
ومجيع ما حيتاجه ..وضيع يف سبيلها كل يشء ..لكنه ما إن توسط البحر اللجي
حتى نبع من وسطها عيون أغرقتها وأغرقته معها.
قلت :ما أجدره لو مأل نفسه بالراحة ،وحفظ عالقاته.
قال :هو متنى لو حصل منه ذلك ،ولكن الت ساعة مندم.
قلت :لقد أخرب تعاىل عن احلال التي يكون عليها هؤالء يف زمحة األهوال،
اب يو ِم ِئ ٍذ ِببنِ ِيه وص ِ
ِ ِ
اح َب ِت ِه َو َأ ِخ ِيه
َ َ َ
وهنُ ْم َي َو ُّد ا ُْمل ْج ِر ُم َل ْو َي ْفتَدي م ْن َع َذ ِ َ ْ
رص َ
فقالُ {:ي َب َّ ُ
ض َِ
َو َف ِصي َل ِت ِه ا َّل ِتي ُت ْؤ ِو ِيه َو َم ْن ِيف ْ َ
األ ْر ِ
مجيعا ُث َّم ُين ِْج ِيه} (املعارج11:ـ)14
قال :وقد أخرب عن النتيجة التي يتقنع هبا األغنياء والفقراء الذين أفنوا
أعامرهم بحثا عام ال يغنيهم ،فقال {:ونَادى َأصحاب ْ َ ِ
وهنُ ْم
َ َ ْ َ ُ
األ ْع َراف ِر َجاال َي ْع ِر ُف َ
َكْرب َ
ون} (ألعراف)48:
ِب ِس َيام ُه ْم َقا ُلوا َما َأ ْغنَى َعنْكُ ْم َ ْ
مج ُعكُ ْم َو َما كُ ْن ُت ْم ت َْست ِ ُ
قلت :فام يف هذا الشعاع من السلوى للفقراء والرتبية لألغنياء؟
قال :يقول هلام :ال تنشغال هبذا الغنى الومهي عن الغنى احلقيقي ..فام
جتمعونه من أموال ،أو ما حتزنون عليه من أموال اليساوي حسنة واحدة يف ميزان
رجل مؤمن.
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قلت :إن هذا جيعل األغنياء والفقراء يتسابقون إىل احلسنات..
قال :وحينذاك يذهب زهو الغني وكربياؤه وغفلته.
قلت :والفقري!..؟
قال :ال يرض الفقري يشء مثل الغني اجلاحد ..فإن آمن الغني اغتنى الفقري.
قلت :مل؟
قال :ألن ثروة الغني سينتفع هبا الفقري ..وحق الفقري ال يتسلط عليه الغني.
قلت :نستطيع هبذا أن نمحو الفقر والغنى.
قال :أجل ..بالتنافس عىل اخلري يزول الغنى والفقر ..فالفقري من خفت
موازينه من حسنات اَّلل.
قلت :لقد ذكرتني بحديث يف الزمن األول ..حني كان الناس ينظرون إىل ما
تكتب املالئكة ال إىل ما تكتب اخلزنة ،فقد روي أن ناسا قالوا :يا رسول اَّلل،
ذهب أهل الدثور باألجور ،يصلون كام نصيل ،ويصومون كام نصوم ،ويتصدقون
بفضول أمواهلم ،قال (:أوليس قد جعل اَّلل لكم ما تصدقون به :إن بكل تسبيحة
صدقة ،وكل تكبرية صدقة ،وكل حتميدة صدقة ،وكل هتليلة صدقة ،وأمر
باملعروف صدقة ،وهني عن املنكر صدقة ،ويف بضع أحدكم صدقة ) ،قالوا :يا
رسول اَّلل ،أيأيت أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال (:أرأيتم لو وضعها يف
حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها يف احلالل كان له أجر )

()1

( ) )1مسلم.
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***
ما قلت هذا حتى شعرت بجوهرة كريمة تنزل أعامق صدري ،تنجيل من
نورها بعض الظلامت.
قلت يف نفيس حني نزوهلا :نعم ..إن الفقري يف احلقيقة ال يؤمله فقره ،وإنا يؤمله
شعوره بأن غريه يملك ما ال يملك ،فهو ينطوي عىل حسد ال شعوري جيعله
يمتلئ حزنا وأسفا.
فإذا علم هذا الفقري أن الكل فقري ،وأن أبواب الغنى احلقيقي مفتوحة
للجميع ،وأن ذلك الغني الذي يتأمل لغناه ما هو إال فقري من الفقراء ..بل قد يكون
أذل الفقراء وأحوجهم ،فإنه سيعيش ممتلئا بغناه سعيدا بغناه.
لست أدري كيف خطر عىل بايل إبراهيم بن أدهم ،وقد كان من أهل النعم
بخراسان؟ فبـينام هو يرشف من قرص له ذات يوم إذ نظر إىل رجل يف فناء القرص
ويف يده رغيف يأكله ،فلام أكل نام ،فقال لبعض غلامنه :إذا قام فجئني به ،فلام قام
جاء به إليه ،فقال إبراهيم :أهيا الرجل أكلت الرغيف وأنت جائع؟ قال :نعم.
قال :فشبعت؟ قال :نعم ،قال :ثم نمت طيبا؟ قال :نعم .فقال إبراهيم يف نفسه،
فام أصنع أنا بالدنيا والنفس تقنع هبذا القدر.
وذكرت عامر بن عبد القيس حني مر عليه رجل ،وهو يأكل ملحا وبقال،
فقال له :يا عبد اَّلل أرضيت من الدنيا هبذا؟ فقال :أال أدلك عىل من ريض
برش من هذا؟ قال :بىل .قال :من ريض بالدنيا عوضا عن اآلخرة.
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وذكرت حممدا بن واسع حني كان خيرج خبزا يابسا فيبله باملاء ويأكله
بامللح ويقول :من ريض من الدنيا هبذا مل حيتج إىل أحد.
ماذا فقد من وجدك:

صعد يب املرشد طابقا أعىل يف قرص االستغناء ،هو قمة طوابقها ،فالحت
أنوار عظيمة مجيلة ال يمكن وصفها كادت ختطف برصي ،قلت للمعلم :ما هذا؟
قال :هذه منطقة (:قدس األقداس ) ،فاحرص عىل األدبَ { ،فال ت َْس َأ ْلنِي
يش ٍء َحتَّى ُأ ْح ِد َث َل َك ِم ْن ُه ِذكْرا}(الكهف)70 :
َع ْن َ ْ
َّلل َص ِابرا َوال َأ ْع ِِص َل َك َأ ْمرا}(الكهف)69:
قلتَ {:ست َِجدُ ِين ِإ ْن َشا َء ا َُّ
ارتد إيل طريف ،فأبرصت جوهرة ال يمكن وصفها ..نورها يكاد يغمر كل
يشء ،بل كدت أحس أين شعاع من أشعة نورها ،سألت املرشد عن هذه اجلوهرة
العزيزة ،فقال :هذه جوهرة (:ماذا وجد من فقدك )
قلت :ما معنى ذلك؟
قال :أنا املرشد ،ولست املعلم ،اسأل معلم السالم.
أجابني من غري أن أسأله :ال يكفي أن تشعر بأنك لست مطرودا ..وال يكفي
أن تشعر بأن يف إمكانك أن تكون خمتارا ..وال يكفي أن تشعر بأن كل ما يملك
غريك رساب وهباء ،لتمتلئ بالسالم والسعادة؟
قلت :فام الذي ينقص الفقري حتى يشعر بسكينة أعظم وسالم أتم؟
قال :أن يشعر بأنه يملك كل يشء ،وأنه ال ينقصه يشء.
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قلت :وما فائدة هذا الشعور ،وما عالقته باالستغناء ،وما عالقته قبل ذلك
كله وبعده بالسالم؟
قال :ألن افتقاره إىل أي يشء يعني دوام حاجته وفاقته ونقصه ،واالستغناء
يقتيض الغنى املحض.
قلت :فام عالقة ذلك بالسالم.
قال :ألن الفقر نقص وضعف ،والسالم ال جياور الضعفاء ،وأعظم الضعف
الكفر ،أمل تسمع قوله  (:كاد الفقر أن يكون كفرا )( ..)1أتفهم وجه اإلشارة يف
هذا احلديث؟
قلت :أفهم معناه الظاهر ،وهو ما يستدل به قومي يف حرهبم للفقر.
قال :أما معناه اخلفي الذي قد يغفلون عنه ،فهو أن الفقر يعني عدم الشعور
بنعم اَّلل ،وعدم الشعور هبا يعني كفراهنا وجحودها.
قلت :فالفقر إذن كفر؟
قال :الفقري الذي متلكه األشياء ،وال يملك األشياء.
قلت :فكيف يملك كل يشء؟ ومن لديه الطاقة ألن يملك كل يشء؟ ذلك
اَّلل فهو ملك كل يشء ومالك كل يشء.
قال :ومن عرف اَّلل ملك كل يشء.

( ) )1أورده العجلوين يف كشف اخلفاء ( ،)108 / 2وقال :يف سنده يزيد الرقايش ضعيف ،ورواه
الطرباين بسند فيه ضعيف مرفوعا.
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قلت :مل أفهم.
قال :من عرف اَّلل وااله وناِصه وأحبه وعبده ..أليس كذلك؟
قلت :بىل.
قال :ومن واىل اَّلل وااله ،ومن أحبه أحبه ،ومن نرصه نرصه ..أليس كذلك؟
قلت :بىل.
قال :فمن كان كذلك أحيتاج شيئا من اَّلل ،فيبخل عليه به؟
قلت :معاذ اَّلل.
قال :فمن مل يعز عليه يشء ،ومل تطلبه نفسه شيئا إال وجده ،أال يعترب واجدا
لكل يش مالكا لكل يشء!؟
قلت :ربام ،ولكن امللك يشء ،واالنتفاع يشء آخر.
قال :وما فائدة امللك غري االنتفاع؟
قلت :مل أفهم ما تقصده.
قال :أرأيت لو ملكت آالف القصور ،وكانت لك آالف املطاعم ،ثم
انقبضت نفسك أو سدت شهيتها ،أو حالت احلوائل بينك وبني التهام ذلك
الطعام الذي أعد لك ،أكنت تفرح بامتالكك له؟
قلت :ال أظنني سأفرح ،بل ربام أحسد آخر طباخ يأكل فضالت ذلك الطعام
الذي حرمت منه.
قال :فقد فهمت إذن.
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قلت :وماذا فهمت؟
قال :بأن العربة يف االنتفاع ال بامللك.
قلت :ولكن ما عالقة ذلك هبذه اجلوهرة النفيسة.
قال :نور هذه اجلوهرة يمتد يف الصدور ليشعرها بأن جمرد وجود اَّلل
والتعرف عليه والوصول إليه والقرب منه كاف يف احلصول عىل الغنى التام الذي
ال يفتقر صاحبه إىل يشء.
قلت :فام أنوار أشعتها؟
قال :أشعتها كثرية ،ولكن يكفيك هنا هذه األربع.
الشعاع األول:

قلت :فام الشعاع األول؟
قال :مريم ـ عليها السالم ـ
قلت :ما شأهنا؟
قال :اسمع ما يقوله تعاىل يف حقهاَ {:فت ََق َّب َل َها رهبا ِب َق ُب ٍ
ول َح َس ٍن َو َأ ْن َبت ََها َن َباتا
َ ُّ َ
كَريا كُ َّلام د َخ َل َع َليها َز ِ ِ
اب َو َجدَ ِعنْدَ َها ِر ْزقا َق َال َيا َم ْر َي ُم
كَر َّيا ا ْمل ْح َر َ
َْ
َح َسنا َوكَ َّف َل َها َز ِ َّ َ َ
َّلل َي ْر ُز ُق َم ْن َي َشا ُء ِب َغ ْ ِري ِح َس ٍ
اب}(آل
َّلل ِإ َّن ا ََّ
َأنَّى َل ِك َه َذا َقا َل ْت ُه َو ِم ْن ِعن ِْد ا َِّ
عمران)37:
قلت :هذه اآلية أعرفها ،فام حمل الشاهد منها؟
قال :أرأيت لو أن ملكا يملك كل مزراع الدنيا ومصانع أغذيتها طلب من
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فالحيه وعلامئه أن يأتوه بفاكهة واحدة من الفواكه التي كانت تأكلها مريم ـ عليها
السالم ـ وهي يف حمراهبا ،أكانوا يطيقون؟
قلت :كال ،فطعامهم من الشهادة ،وذلك من الغيب ،وما أبعد البون بني
الغيب والشهادة.
قال :فمريم ـ عليها السالم ـ أغنى منهم؟
قلت :يف هذه احلالة ،يمكن أن نقول :نعم.
قال :ويف غريها ،يمكن أن تقول :نعم أيضا ،ألن الذي أعطى الطعام يمكن
أن يعطي غريه.
قلت :فام رس هذا؟
قال :سأرضب لك مثاال يوضح لك هذا :لو رأيت بستانا مجيال ،فيه من
الفواكه والثامر ما فيه ،ونازعتك نفسك إىل ثامره ،فام هو أقرب طريق إىل ذلك؟
قلت :أقرب طريق إىل ذلك أن أستأذن صاحبه يف األخذ منه.
قال :ولو أنك تقربت من صاحبه من غري أن تطلب منه شيئا ،ثم وفرت من
األسباب ما جيعلك حبيبا يف عينيه وقلبه.
قلت :سيغدق عيل حينها ثامرا كثرية وفواكه لذيذة.
قال :فلو كان تقربك أعظم ،وكان هذا البستان الذي يملكه ذلك الغني جزءا
من مائة ألف جزء من بساتينه؟
قلت :حينها سيعطيني البستان مجيعا ،بل ربام يعطيني بساتني أخرى أفضل
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وأعظم.
قال :فهكذت فعلت مريم ـ عليها السالم ـ
قلت :وماذا فعل أغنياء قومي الذين يتيهون بغناهم؟
قال :اغتنموا ظالم الليل ،فسطوا عىل شجرة من أشجار ذلك البستان،
فاقتطفوا ثمرة من ثامرها ،ثم اقتتلوا فيام بينهم أهيم يملكها.
قلت :لقد كان يف إمكاهنم أن يأخذوها يف ضوء النهار ،وبدون أن يقتتلوا؟
قال :ألهنم مل يتعلموا السالم ..لقد تعلموا أن ال ينالوا شيئا إال بالرصاع.
الشعاع الثاين:

قلت :وعيت هذا  ..فام الشعاع الثاين؟
قال :شعاع املعية.
قلت :فام شعاع املعية؟
قال :إنه شعاع ينبع نوره من قوله تعاىل عىل لسان موسى َّ {:
كَال ِإ َّن َم ِع َي
َر ِّيب َس َي ْه ِد ِ
ين}(الشعراء)62 :
قلت :هذه اآلية خترب عن موقف موسى  عندما خرج بصحبة بني
إرسائيل ،فاشتد حنق فرعون عليهم ،فأرسل يف املدائن حارشين جيمعون له
اجلمع ِ
ان
جنوده من أقاليمه ،فركب وراءهم يف أهبة عظيمة وجيوش { َف َل َّام ت ََرا َءى ْ َ ْ َ
وسى ِإنَّا َُملدْ َركُ َ
ون}(الشعراء)61:
َق َال َأ ْص َح ُ
اب ُم َ
كَال ِإ َّن َم ِع َي َر ِّيب َس َي ْه ِد ِ
وحينها قال موسى َّ {:
ين}(الشعراء)62 :
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قال :وحينها ماذا حصل؟
َّلل تعاىل أن يرضب البحر بعصاه ،فرضبه فانفلق،
قلت :بمجرد أن قاهلا أمره ا ه
فكان كل فرق كالطود العظيم ،فنجا موسى  ومن معه أمجعون.
قال :وماذا حصل لفرعون؟
ِ
قلت :ما قصه القرآن الكريم ،قال تعاىل {:كَ دَ ْأ ِب ِ ِ
ين ِم ْن
آل ف ْر َع ْو َن َوا َّلذ َ
كَذبوا ِب ِ
آيات َر ِّ ِهب ْم َف َأ ْه َلكْ ن َُاه ْم ِب ُذ ُن ِ ِ
وهب ْم َو َأ ْغ َر ْقنَا َآل ِف ْر َع ْو َن َوكُ ٌّل كَا ُنوا
َق ْب ِل ِه ْم َّ ُ
ني} (ألنفال)54:
َظاملِ َ
قال :فكيف انترص موسى  عىل فرعون؟
قلت :بقوة اَّلل وتأييده ،فلم يكن ملوسى  حينها أي قوة متنعه من بطش
فرعون.
قال :ومل يكن له كذلك أي مفر ،فالبحر أمامه ،والعدو وراءه ..ولكن ملاذا
خاف قوم موسى  فقالواِ {:إنَّا َُملدْ َركُ َ
ون}(الشعراء ،)61 :بينام مل هيتز ملوسى
 عصب ،ومل خيفق له قلب؟
قلت :إلدراكه أن اَّلل معه.
قال :ومن كان اَّلل معه هل تقاومه جيوش الدنيا؟
قلت :كيف يكون ذلك ،واَّلل رب الدنيا ورب جيوشها ،بل إن اَّلل يرسل
أضعف جنوده ليحفظ من يشاء ،وهيلك من يشاء.
قال :فمن كان صاحب جيش عرمرم حيميه أينام حل ،وأينام ارحتل من دون
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أن يكلفه شيئا ال طعامه وال رشابه وال أجرته ،أيعترب فقريا؟
قلت :بل هو يف درجة أعىل من الغنى ..إنه يف درجة امللوك.
قال :بل هو يف درجة أعىل من امللوك.
قلت :كيف؟
قال :جيوش امللوك حيركها الطمع يف أجر امللوك ،وقد يستفزها الطمع
فتنقلب عىل امللوك ،فيعيش امللك يف محايتها خائفا من جنايتها.
قلت :ومن كان يف محاية اَّلل وجنود اَّلل.
قال :تكون نرصته بحسب كينونته معه ،وأمنه بحسب حضوره مع اَّلل ..أمل
تسمع إليه  وهو يف أحرج املواقف التي مر هبا ،وهو يف غار ثور ،ولو أن أحدا
من الرشكني رمى ببرصه لرآه ،ماذا قال حينها ؟
قلت :قال ما قصه علينا قوله تعاىلِ {:إ ه
َّلل ِإ ْذ َأ ْخ َر َج ُه
َرص ُه ا َُّ
ْرصو ُه َف َقدْ ن َ َ
ال َتن ُ ُ
ول لِص ِ
ِ
ين كَ َف ُروا َث ِاين ا ْثن ْ ِ
َّلل َم َعنَا َف َأن َْز َل
اح ِب ِه ال َ ْحت َز ْن ِإ َّن ا ََّ
مها ِيف ا ْل َغ ِار ِإ ْذ َي ُق ُ َ
ا َّلذ َ
َني ِإ ْذ ُ َ
َ
ِ
ٍ
ِ
ا َُّ ِ
ين كَ َفروا الس ْف َىل َو ِ
ِ
كَل َم ُة
ُّ
َّلل َسكي َن َت ُه َع َل ْيه َو َأ َّيدَ ُه ِب ُج ُنود َملْ ت ََر ْو َها َو َج َع َل كَل َم َة ا َّلذ َ ُ
ِ
يم}(التوبة)40:
َّلل ِه َي ا ْل ُع ْل َيا َوا َُّ
ا َِّ
َّلل َع ِز ٌيز َحك ٌ
قال :أتعلم قدر البشارات التي حيملها قوله تعاىلِ {:إ ه
َّلل
َرص ُه ا َُّ
ْرصو ُه َف َقدْ ن َ َ
ال َتن ُ ُ
}
قلت :إهنا بشارة عظيمة وال شك.
قال :ولكن ال يمكن تصورها ..إهنا جواز محاية من اَّلل لرسوله  ،ومن
َّلل ج ُنود السامو ِ
ات
كان اَّلل معه كانت جنود الدنيا مجيعا معه ،قال تعاىلَ {:و َِّ ُ ُ َّ َ َ
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َو ْ َ
األ ْر ِ
ض َو َ
َّلل َع ِزيزا َح ِكيام}(الفتح)7:
كَان ا َُّ
قلت :ما أكثر ما يملك رسول اَّلل  إذن من جنود.
قال :بل ما أعظم ما يملك كل مستغن باَّلل فقري إىل اَّلل من جنود ،أمل تسمع
ِ
ِ
ْرصكُ ْم َو ُي َث ِّب ْت َأ ْقدَ ا َمكُ ْم}
ْرصوا ا ََّ
قول احلق تعاىلَ {:يا َأ ُّ َهيا ا َّلذ َ
َّلل َين ُ ْ
ين آ َم ُنوا إ ْن َتن ُ ُ
(حممد)7:؟
قلت :بىل  ..ومن كان اَّلل يف نرصته ال يغلب.
ِ
ِ
ِ
ِ
ْرصكُ ْم
ْرصكُ ُم ا َُّ
َّلل َفال َغال َ
ب َلكُ ْم َوإ ْن َخي ُْذ ْلكُ ْم َف َم ْن َذا ا َّلذي َين ُ ُ
قال { :إ ْن َين ُ ْ
َّلل َف ْل َيت ََو ِ
كَّل ا ُْمل ْؤ ِم ُن َ
ون}(آل عمران)160:
ِم ْن َب ْع ِد ِه َو َع َىل ا َِّ
قلت :ومن ختىل اَّلل عنه ال ينرص ،ولو ملك مجيع جيوش األرض.
مح ِن ِإ ِن ا ْل ِ
ِ
ِ
ِ
كَاف ُر َ
ون
الر ْ َ
ْرصكُ ْم م ْن ُدون َّ
قالَ { :أ َّم ْن َه َذا ا َّلذي ُه َو ُجنْدٌ َلكُ ْم َين ُ ُ
ِإ َّال ِيف ُغ ُر ٍ
ور}(امللك)20:
قلت :فمن وجد اَّلل إذن ال يستغني بالرزق فقط ،بل يستغني باحلامية
والرعاية واحلفظ.
***
تأملت ما حيمله هذا الشعاع من بشارات ،وتذكرت مواقف األنبياء
واألولياء الذين مل تتزعزع قلوهبم ،وهم يرون املشانق منصوبة هلم.
أرضم له أعداء
تذكرت إبراهيم  ،وهو يلقى يف املنجنيق لريمى به إىل ما ْ َ
اَّلل من النار ،فلم يتحرك قلبه ،ومل ترتعد فرائصه ،بل بقي كالطود األشم ال
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تزعزعه الرياح ،بل رست السكينة من باطنه إىل ظاهره إىل ما حوله ،فأطفأت
بربودهتا وسالمها نار النمروذ وزبانيته.
مجعوا احلطب شهرا ثم أوقدوها ،واشتعلت واشتدت ،حتى أن الطائر كان
يمر بجنباهتا فيحرتق من شدة وهجها.
ثم قيدوا إبراهيم ووضعوه يف املنجنيق مغلوال ،وغفلوا أن يقيدوا سكينته،
أو عجزوا أن يقيدوها.
وحينذاك ضجت السموات واألرض ضجة واحدة :ربنا! إبراهيم ليس يف
األرض أحد يعبدك غريه حيرق فيك فأذن لنا يف نرصته.
وكان اَّلل يعلم ما يف قلب إبراهيم ،فقال ـ كام يروي املفرسون ـ (:إن استغاث
بِشء منكم أو دعاه فلينرصه فقد أذنت له يف ذلك وإن مل يدع غريي فأنا أعلم به
وأنا وليه )
فلام أرادوا إلقاءه يف النار ،أتاه خزان املاء  -وهو يف اهلواء  -فقالوا :يا إبراهيم
إن أردت أمخدنا النار باملاء .فقال :ال حاجة يل إليكم.
وأتاه ملك الريح فقال :لو شئت طريت النار .فقال :ال.
ثم رفع رأسه إىل السامء فقال (:حسبي اَّلل ونعم الوكيل )
وحينها جعل اَّلل من هذا الذي أرادوا حرقه به بردا وسالما وبشارة.
الشعاع الثالث:

قلت :وعيت هذا ..فام الشعاع الثالث؟
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قال :إنه شعاع ينبع نوره من قوله تعاىل عىل لسان امرأة فرعونَ {:ر ِّب ا ْب ِن ِيل
ِ
اجلن َِّة}(التحريم)11 :
عنْدَ َك َب ْيتا ِيف ْ َ
قلت :فام فيه من االستغناء باَّلل؟
قال :أال ترى أهنا طلبت اجلار قبل الدار؟
قلت :أجل ..وقد كان ذلك من أدهبا.
قال :ليس ذلك من األدب فقط ..بل قد عربت عن حقيقة من احلقائق
الكربى.
قلت :فام هي؟
قال :ال لذة للجنة ..وال ألي يشء من غري اَّلل ..فلوال اَّلل ،وحضور اَّلل
لكانت اجلنة خرابا عىل أهلها.
قلت :أجل ..فقد سمعت اَّلل ،وهو يتوعد اجلاحدين باحلجاب ،فيقول{:
كَال ِإ َّهنُ ْم َع ْن َر ِّ ِهب ْم َي ْو َم ِئ ٍذ َمل ْح ُجو ُب َ
َّ
ون}(املطففني..)15:
قال :وهلذا قال العارفون (:ليس خوفنا من نار جهنم ،وال رجاؤنا للحور
العني ،وإنام مطالبنا اللقاء ،ومهربنا من احلجاب )
قلت :أهم يستهينون باجلنة ،أم تراهم حيتقرون النار؟
قال :ال ..ولكن معنى هذه احلقيقة شغلتهم عن كل يشء ،فلم يتصوروا
سعادة من دون اَّلل ..أال ترى املحبني كيف يغفلون عند رؤية حمبيهم عن اآلالم
التي حتيط هبم!؟
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قلت :أجل ..وقد عانيت بعض ذلك.
قال :فام وجدت؟
قلت :وجدت ما قال الشاعر:
ويف فؤاد املحب نار جوى

أحر نار اجلحيم أبردها

قال :فهل تستنكر ذلك؟
قلت :كيف يل أن أستنكر ما أعلمه من نفيس ..إن نار الفراق إذا استولت
عىل القلب غلبت النار املحرقة لألجسام ،فإن نار الفراق نار اَّلل املوقدة التي تطلع
عىل األفئدة ،ونار جهنم ال شغل هلا إال مع األجسام ..وأمل األجسام يستحقر مع
أمل الفؤاد.
وليس هذا يف اآلخرة فحسب ،بل يف الدنيا شهادات كثرية عليه ( ،فقد رؤي
من غلب عليه الوجد ،فغدا عىل النار وعىل أصول القصب اجلارحة القدم وهو
ال حيس به لفرط غلبة ما يف قلبه ،وترى الغضبان يستويل عليه الغضب يف القتال
فتصيبه جراحات وهو ال يشعر هبا يف احلال ألن الغضب نار يف القلب ،واحرتاق
الفؤاد أشد من احرتاق األجساد ،واألشد يبطل اإلحساس باألضعف كام تراه
فليس اهلالك من النار والسيف إال من حيث إنه يفرق بني جزأين يرتبط أحدمها
باآلخر برابطة التأليف املمكن يف األجسام ،فالذي يفرق بني القلب وبني حمبوبه
الذي يرتبط به برابطه تأليف أشد إحكاما من تأليف األجسام فهو أشد إيالما )

()1

( ) )1إحياء علوم الدين.
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قال :صدق الغزايل ..فقد عرب عن هذه احلقيقة خري تعبري.
قلت :كل الربانيني عربوا عنها.
قال :أتدري رس هلج أهل اجلنة بالتسبيح؟
قلت :لقد ورد النص عىل هلجهم بالتسبيح ،قال  (:يأكل أهل اجلنة فيها
ويرشبون ،وال يتغوطون ،وال يتمخطون ،وال يبولون ،ولكن طعامهم ذاك
جشاء كرشح املسك ،يلهمون التسبيح والتحميد كام يلهمون النفس)( ..)1فام
رس ذلك؟
قال :رس ذلك أنه ال لذة لِشء خيلو من ذكر اَّلل ..فلذلك يكون تسبيح أهل
اجلنة بمثابة النفس عندنا ..ولوال التنفس مل نتنعم بطعام وال رشاب وال متاع.
قلت :أال نستطيع أن نعمم هذا عىل ارتباط الكثري من الترصفات العادية
بذكر اَّلل؟
قال :أجل ..فالعارفون ال يفهمون من هذه األوامر والسنن إال ذلك ..أما
الغافلون ،فيعتربوهنا من التكاليف التي تنوء هبا ظهورهم.
قلت :أذكرنا َّلل نعمة إذن؟
قال :وهل يرتاح املحب إال لذكر حبيبه؟
قلت :لقد ذكرتني باعتباره  الصالة قرة عينه.
قال :أجل ..فالصالة هي املوعد الذي يلقى فيه احلبيب حبيبه.
( ) )1مسلم.
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قلت :أرأيت لو حيل بني أرواح األولياء الطاهرة ،وبني هذه العندية؟
قال :يعدم كل موجود ،ويفنى كل حي ،وييبس كل خمرض ..أال تعلم ما قال
حادهيم؟
مل أدر إال وأنا أقول :أجل ..فقد قال أبو مدين:
معانيكم

فلوال

قلوبنا

تراها

إذا نحن أيقاظ ويف النوم إن غبنا
ملتنا

من

أسى

ولكن

بعدكم
يف

وصبابة
املعني

معانيكم

معنا

الشعاع الرابع:

قلت :وعيت هذا  ..فام الشعاع الرابع؟
ول لِص ِ
اح ِب ِه ال
مها ِيف ا ْل َغ ِار ِإ ْذ َي ُق ُ َ
قال :هو شعاع ينبع من نور قوله تعاىلِ {:إ ْذ ُ َ
َّلل َم َعنَا}(التوبة)40 :
َ ْحت َز ْن ِإ َّن ا ََّ
قلت :فام يف هذا الشعاع من حقائق االستغناء؟
قال :معية الوجود.
قلت :فام معية الوجود؟
قال :أرأيت لو أن رجال له ولد هو أحب الناس إليه ال يستطيع فراقه مع أنه
ال ينتظر أي نرصة منه ..ثم غاب ولده غيابا طويال جعله يكاد ييأس منه ،ثم ظفر
به ..ما هو أعظم ما يسليه إن أصابته األحزان؟
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قلت :إن رؤيته لولده أو تذكريه به أكرب ما يمأل قلبه مرسة وفرحا.
قال :فكذلك األمر يف هذا ..وَّلل املثل األعىل.
قلت :ولكن اَّلل حارض مل يغب ..فكيف ترضب هذا املثال؟
قال :هو حارض مل يغب ..ولكن القلوب هي الغافلة الغائبة ..فلذلك إن
مألها اَّلل باإليامن واملحبة ،فلن تتأسف عىل يشء تفقده:
لكل يشء إذا فارقته عوض وليس َّلل أن فارقت من عوض
قلت :أجل ..لقد ذكرتني بصنوف من احلكمة ذكرها األولياء ،ونرش عطرها
الصاحلون.
قال :فام قالوا؟
قلت :لقد ذكروا يف اإلشارة عن اَّلل تعاىل (:ال تركنن إىل شئ دوين فإنه
وبال عليك وقاتل لك ،فإن ركنت إىل العلم تتبعناه عليك ،وإن آويت إىل
العمل رددناه إليك ،وإن وثقت باحلال وقفناك معه ،وإن آنست بالوجد
استدرجناك فيه ،وإن حلظت اخللق وكلناك إليهم ،وإن اغرترت باملعرفة
نكرناها عليك ..فأي حيلة لك ،وأي قوة معك ..فارضنا لك ربا حتى
نرضاك لنا عبدا)
وسئل أبو سليامن الداراين  عن أفضل ما يتقرب به إىل اَّلل ،فقال(:
أقرب ما يتقرب به إىل اَّلل أن يطلع عىل قلبك ،وهو ال يريد من الدنيا واآلخرة
سواه )
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قال :فالغارقون يف بحر هذا احلب ال يرون غري حمبوهبم ،وهو ال يغيب عنهم
أبدا ..فلذلك ال يشعرون بالفاقة التي متأل نفوس اخلالئق.
قلت :أجل ..وقد قال قائلهم:
ومن

أين

عجب

وأسأل
وتطلبهم

عيني

أحن
عنهم

وهم

ويشتاقهم

إليهم
من

يف
قلبي

أرى

وهم

معي

سوادها
وهم

بني

أضلعي

قال :فبرش الفقراء بأن جيعلوا غناهم باَّلل ..وبرش األغنياء بام فاهتم من
احلظوظ بابتعادهم عن اَّلل.
قلت :إذا برشهتم مجيعا تساوى األغنياء والفقراء!؟
قال :من شعر بفقره لألشياء لن يصل إىل اَّلل ..ومن شعر بغناه عن اَّلل
مات يف أودية الفقر.
***
ما قال هذا حتى شعرت بجوهرة كريمة تنزل أعامق صدري ،تنجيل من
نورها بعض الظلامت.
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قال :فقد أدركت رس النعم ولباهبا ..أال تعلم معنى النعم؟
قلت :بىل ..فالنعم هي الفضل العظيم الذي يمن اَّلل به عىل عباده.
قال :فمن وصف اَّلل به يف القرآن الكريم؟
قلت :لقد وصف اَّلل به أصنافا من الناس.
قال :فمن هم؟
ِ
ِص َ
اط
قلت:هم أوال غري املغضوب عليهم وال الضالني ،كام قال تعاىلَ {:

ِ
ين َأ ْن َع ْم َت َع َل ْي ِه ْم َغ ْ ِري ا َْمل ْغ ُض ِ
ني}(الفاحتة)7:
الضا ِّل َ
وب َع َل ْي ِه ْم َوال َّ
ا َّلذ َ
قال :أال ترى فيهم األغنياء؟

قلت :ولكنهم بمنطق القرآن الكريم ليس هلم حظ من هذه النعم ..فهم
فقراء من هذه الزاوية.
قال :فلامذا تودون أن تكونوا مثلهم؟
قلت :نحن ننظر إىل الزخارف ال إىل احلقائق.
قال :فعد بنا إىل املنعم عليهم لرتى حقائق النعم وأصناف املنعم عليهم.
قلت :إن املنعم عليهم يف القرآن الكريم ليسوا أثرياء العامل الكبار ،وإنام هم
حفنة من من عباد اَّلل الصاحلني الذين قد حيتقرهم اخللق لبذاذهتم ،وقد يرموهنم
بالتخلف لسوء حاهلم ،ولكن اَّلل أنعم عليهم ،وأطنب يف يف ذكرهم ،فذكرهم
ِ
ِ
َّلل َع َل ْي ِه ْم
ين َأ ْن َع َم ا َُّ
إمجاال يف قوله تعاىلَ { :و َم ْن ُي ِط ِع ا ََّ
الر ُسو َل َف ُأو َلئ َك َم َع ا َّلذ َ
َّلل َو َّ
الشهدَ ِاء والص ِ
ني َو َح ُس َن ُأو َل ِئ َك َر ِفيقا} (النساء)69:
احل َ
الصدِّ ِيق َ
ِم َن الن َِّب ِّي َ
ني َو ُّ َ َ َّ
ني َو ِّ
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ثانيا ـ كنز القناعة
خرجت من قرص االستغناء ،وقد مجعت ثروة طائلة من جواهره
النفيسة..رست مع املعلم يف أرجاء مدائن الغنى بحثا عن قرص جديد ،جلمع
جواهر جديدة.
فجأة وقفنا أمام قرص مهيب ،كل ما فيه مجيل ،مستغن بام فيه عن املدينة وأهل
املدينة ،وكأنه معزول عنها متاما ،سألت املعلم عن رس هذا القرص ،فقال :هذا
قرص القناعة ..فالقنوع مكتف بام عنده ،ال متتد عيناه لغريه.
دخلت القرص ،فقد كان معي جواز االفتقار ،وإذا يب أرى مرشد القرص يف
حلة مجيلة وطلعة هبية ال تقل عن حلة وطلعة مرشد قرص االستغناء ،فتقدمت
إليه ،وسألته ،حماوال إظهار خربيت بتلك القصور ،قلت له :أنا يل عالقة طيبة
باملرشدين ،وقد صحبت يف األيام السابقة مرشدا ،ليتك رأيت ما يتمتع به من
طاقات.
قال :بىل ..أعرفه.
قلت :أهو قريبك إذن أم صديقك ،فاحلرفة الواحدة جتعل أصحاهبا أصدقاء
رغم أنوفهم؟
قال :أنا أعرفه ال لصداقة بيننا..
قلت :إذن هو قريبك ..ولكن الشبه بينكام بعيد.
قال :ليس هو قريبي ،بل..
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قاطعته قائال :فكيف عرفته إذن؟
قال :أنا هو..
هبت متأمال صورته حماوال إجياد شبه بينهام ،ثم قلت :أهو أنت حمبة ومودة،
أم هو أنت شحام وحلام؟
قال :ما بك يا هذا ،أال ترى اإلنسان إال شحام وحلام!؟
قلت :اعذرين ،فأنا من قوم يقولون مثل هذا الكالم ،ولكن اصدقني ما
املعنى املجازي يف قولك (:هو أنا )
قال :ليس هناك معنى جمازيا ،كل ما يف األمر أين هو ،وهو أنا.
قلت :والصورة خمتلفة!؟
قال :أمل تسمع عن سوق الصور؟
قلت :بىل ،قرأت ما رواه املحدثون عنه  (:إن يف اجلنة لسوقا ما فيها رشاء
وال بيع إال الصور من الرجال والنساء ،فإذا اشتهى الرجل صورة دخل فيها )

()1

قال :فهذا من ذاك.
قلت :ولكن ذاك يف اجلنة ،ونحن يف الدنيا.
قال :ولكن ..أمل تسمع بأن األولياء تعجل هلم جناهنم يف الدنيا ،أمل تسمع
قول من قال (:يف الدنيا جنة من مل يدخلها مل يدخل جنة اآلخرة )؟
قلت :بىل.
( ) )1الرتمذي ،وقال :هذا حديث غريب.
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قال :فهذا كذلك من ذاك.
ثم التفت إيل ،وقال معاتبا :دعك من األقنعة ،واقنع باحلقيقة ،وهلم لتجمع
كنوز القناعة ،وال تنس قلمك.
***
التفت إىل املعلم ،وقلت :كم طوابق هذ القرص ،وكم جواهره؟
قال :أربع :التدبري ،واالقتصاد ،والكفاية ،واألمن.
قلت :فام رس كون هذه اجلواهر أربع ..أهو جمرد غرام باألربع؟
قال :ألن القناعة عالج الطمع واحلرص.
قلت :وما يف ذلك؟
قال :ألن الطمع واحلرص ناتج عن أربع علل ،كل علة منها تداوى بأشعة
جوهرة من اجلواهر.
قلت :فام هي ،وما رس انحصارها؟
قال :الطمع واحلرص ناجتان من فراغ عظيم جيده الطامع واحلريص ،أال
ترى أن حروف الطمع مجيعها جوفاء ..هي تشبه متاما نفس الطامع..
قلت :لعل النبي  أشار إىل ذلك بقوله (:لو كان البن آدم واد ألحب أن
يكون له ثان ،ولو كان له واديان ألحب أن يكون إليهام ثالث ،وال يمأل جوف
ابن آدم إال الرتاب ،ثم يتوب اَّلل عىل من تاب)

()1

( ) )1البخاري ومسلم والرتمذي.
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قال :صدق  ،فقد أشار إىل علة احلرص والطمع أتم إشارة.
قلت :وهذه الصفة ..ما عالقتها بالعلل الربع؟
قال :إن الفراغ الذي يعانيه الطامع جيعله حريصا عىل ملئه ،كام أخرب  بأنه
إن كان له واديان ،ومأل هبام جوفه ،يشعر بأن جوفه ال زال حيتمل املزيد ،فيظل
حبيس فقره وحاجته وطمعه.
قلت :وهذا إىل ما يؤدي ..ال زلت حريصا عىل رس األربع.
قال :يؤديه ـ أوال ـ إىل اختالط يف ترصفاته  ،وجشع يف تناول األشياء ،مثله
كمثل من أدخل سوقا مملوءا بالكنوز ،ثم أعطي ساعة ليجمع منها ما يشاء ..فرتاه
يف تلك الساعة ،وقد اختلط عليه أمره ..ال يدري كيف يترصف ..وال ماذا
جيمع؟ ..وال أين يضع؟
قلت :هذا صحيح ،فبم يعالج هذا؟
قال :يعالج بالتدبري والتنظيم والتثبت.
قلت :فام العلة الثانية؟
قال :الفراغ الذي يعانيه جيعله يرسف يف تناول األشياء ،ألنه يعتقد أن جوفه
ال زال حيتمل املزيد ،أال ترى الرشه كيف يأكل فوق حاجته إىل أن يصاب
بالتخمة ،ال لكونه جائعا ،وال لكونه مشتهيا ،وإنام للمرض الذي يعانيه!؟
قلت :مرض فراغ اجلوف.
قال :وهو مرض ال يقل خطورة عن كثري من األمراض التي حيرص قومك
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عىل طلب عالجها.
قلت :فبم يعالج هذا؟
قال :باالقتصاد ،أمل تسمع أن االقتصاد نصف املعيشة!؟
قلت :بىل  ..فام العلة الثالثة؟
قال :الفراغ الذي يعانيه الطامع واحلريص جيعله يطلب أشياء كثرية ال حاجة
له إليها حرصا عىل مأل فراغه ،هو كمن يريد أن يمأل حفرة عميقه ،فوضع فيها
الرتاب ،فلم يكف ،فوضع فيها احلجارة ،فلم تكف ،فراح يضع املزابل
والقاممات.
قلت :فام وجه التشيه يف هذا؟
قال :هذا الذي كان طمعه سبب فقره ،فلم ينظم حياته ،ومل يدبر معيشته ،ومل
يقتصد ..سيؤديه ذلك ال حمالة ملزابل الناس وقامماهتم وأيدهيم ليمأل جوفه.
قلت :فبم تعالج هذه العلة؟
قال :تعالج بالكفاية والزهد.
قلت :ولكني سمعت أن الزهد داء ال دواء ..ودخيل عىل الدين ال أصيل.
قال :ذلك ما أسمعك قومك ..أما احلقيقة فهي أن الزهد هو باب الكامل،
ومفتاح الغنى.
قلت :ولكنه يدعوين إىل اجلوع.
قال :بل يدعوك إىل أن تقترص من حياتك عىل ما يكفيك ويغنيك ،فال متتد
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عيناك لغري ما جعل اَّلل لك من حاجات ..أريد أن أسألك سؤاال.
قلت :سل.
قال :ملاذا خييط نساجو قومك الرساويل برجلني فقط ،وملاذا يكتفون بصناعة
قدمني لألحذية.
ضحكت وقلت :وهل رأيت رجال بثالثة أرجل أو بأربعة أقدام؟
قال :لو فقهوا رس هذا ملا وجد يف الدنيا فقري واحد؟
قلت :كيف؟
قال :ألن سبب الفقر هو استيالء الغني عىل مائدة الفقري ليضيف إىل مائدته
أصنافا جديدة ،ولو أنه زهد واكتفى بام حيتاجه ،ومل متتد عيناه ملائدة أخيه لعاش
اجلميع بالكفاية ..فاَّلل تعاىل أنزل من األرزاق ما يكفي اجلميع ..أمل تسمع احلق
ِ
ِ
ِ
ني}(فصلت )10 :؟
لس ِائ ِل َ
اهتا ِيف َأ ْر َب َعة َأ َّيا ٍم َس َواء ل َّ
وهو يقولَ {:و َقدَّ َر ف َيها َأ ْق َو َ َ
قلت :فالزهد والكفاية إذن عالج ملرض الفقر.
قال :بل سم لقتله ،ورصاصة يف نحره ،وحربة يف صدره.
قلت :ولكن هناك من ييسء فهمه.
قال :إساءة الفهم ال تقلب احلقائق ..أرأيت لو أن الناس أمجعوا عىل أن
الشمس برتقالة كبرية وضعت يف الفضاء ،لغرامهم بالربتقال ،أكان ذلك يغري من
حقيقة الشمس؟
قلت :لو كان ذلك كذلك ألمجعوا عىل أن حجارة اجلبال كلها عقيق وزبرجد
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وجواهر ،وأن تربة األرض كلها دراهم ودنانري.
قال :فال تسمع ملا يقال ..وابحث عن احلقيقة ..واكتف هبا.
قلت :أين؟
قال :يف نور البصرية ،وبصرية النور ..يف كتاب ربك ..ويف الفطرة التي نور
اَّلل هبا بصريتك.
قلت :فام العلة الرابعة؟
قال :الفراغ الذي يعانيه الطامع واحلريص جيعله خائفا عىل املستقبل ،وكأن
الذي رزقه اليوم قد حيرمه غدا ..أو كأنه أمام رب مزاجي يترصف بحسب ذوقه،
ال بحسب ما تتطلبه حاجات عباده.
قلت :فإالم يؤدي هذا؟
قال :يؤدي إىل نسيان احلريص ليومه ،وانشغاله بيده ،فهو ال يقول (:أنا لدي
اليوم ما يكفيني ،فأنا غني بفضل اَّلل ) ،بل يقول (:ليس لدي يف غد ما يكفيني..
فأنا فقري )
قلت :لقد أشار  إىل ذلك بقوله (:ابن آدم عندك ما يكفيك ،وأنت تطلب
ما يطغيك ،ابن آدم ال بقليل تقنع ،وال من كثري تشبع ،ابن آدم إذا أصبحت معاىف
يف جسدك آمنا يف رسبك( )1عندك قوت يومك ،فعىل الدنيا العفاء )( ،)2ويف

( ) )1الرسب :بكرس السني وسكون الراء :املأوى.
( ) )2ابن عدي والبيهقي.
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حديث آخر أو يف لفظ آخر ،قال  (:من أصبح منكم آمنا يف رسبه معاىف يف
جسده وعنده قوت يومه فكأنام حيزت له الدنيا )

()1

قال :هذا حديث عظيم ..لو عملتم به لقهرتم اجلوع ،وقتلتم الفقر.
قلت :كيف؟
قال :ألن خزائن األغنياء مملوءة بطعام الفقراء.
قلت :ملاذا؟
قال :ألهنم خيافون أن تغور مياه األرض ،أو جتف عيون السامء ،أو تقوم
أعشاب األرض وأشجارها بإرضاب ،فال تنبت كأل وال تثمر ثمرا.
قلت :ولكن احلاجات ليست طعاما فقط ،والفقري عندنا قد جيد ما يأكل،
والغني ال يشح عليه بذلك ..ولكن هناك مشاكل أخرى ..هناك السكن ،وهو
أخطر املشاكل.
قال :والغني ال يكتفي من املسكن بام يؤويه كام ال يكتفي بالطعام بام يكفيه.
قلت :لقد ذكرتني بحديث ال أعلم مدى صحته ،يقول فيه  (:يا أهيا
الناس! أما تستحيون! جتمعون ما ال تأكلون ،وتبنون ما ال تعمرون ،وتأملون ما
ال تدركون ،أال تستحيون من ذلك )

()2

قال :أرأيت لو أن األموال املبذولة يف قصور األغنياء بنيت هبا مساكن بسيطة

( ) )1البخاري يف األدب والرتمذي وابن ماجة.
( ) )2الطرباين والديلمي.
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للفقراء ،أكان ذلك يعالج ما تسميه بمشكلة السكن.
قلت :بل يكفي لبناء مساكن فارهة ال بسيطة.
قال :فحرصكم إذن هو الذي أوقعكم يف الفقر ،ال فضل اَّلل.
قلت :فام عالج هذه العلة الرابعة.
قال :األمن.
قلت :وما األمن؟
قال :الثقة يف فضل اَّلل ،والرىض بتقدير اَّلل وتقسيمه وأن تعيش يومك
وتسأل اَّلل لغدك.
قلت :فكيف أحتقق هبذه األدوية األربع.
قال :بأن متأل جوفك هبذه األدوية األربع.
قلت :وأين أجدها؟
قال :يف هذا القرص ،وبالتعرض ألشعة جواهره ،وتفهم أرسار حقائقه.
***
تأملت ما قاله ،فإذا بخاطر مجيل يلوح يل يملؤين نشوة وينزع بعض الكدر،
لقد قلت لنفيس :إن أكثر من تراهم من الفقراء الذين حتزن هلم ليسوا فقراء ،وإنام
هي أجوافهم التي جعلوها كهاوية عميقة ال يملؤها يشء.
وتذكرت حينها قوله  (:ليس الغنى عن كثرة العرض ،ولكن الغنى غنى
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النفس )

()1

وذكرت قوله  ناصحا (:إن هذا املال خرض حلو ،فمن أخذه بسخاوة
نفس بورك له فيه ،ومن أخذه بإرشاف نفس مل يبارك له فيه ،وكان كالذي يأكل
وال يشبع؛ واليد العليا خري من اليد السفىل)

()2

وتذكرت قوله  وهو يبني منبع من منابع الفالح (:قد أفلح من أسلم،
َّلل بام آتاه )
ورزق كفافا ،وقنعه ا َّ

()3

وعلمت أن املراد بالفالح هنا ليس ما نتومهه من قرصه عىل اآلخرة ،بل املراد
به النجاح يف كال احلياتني :احلياة الدنيا واآلخرة ،فاَّلل رب الدنيا واآلخرة.
جوهرة التدبري:

وقفت مع املعلم أمام أول جوهرة من جواهر كنز القناعة ،ألمأل جويف
بأشعتها ،قال يل املعلم :هذه جوهرة نفيسة ..حقيقتها ختلق بأخالق اَّلل.
قلت :هذا كالم خطري ،فام عالقة القناعة والفقر بصفات اَّلل؟
قال :أليس اَّلل هو املدبر؟
قلت :بىل ،ولكن تدبري اَّلل خمتلف ،فخزائن اَّلل ال تنفذ ..وخزائننا حمدودة
مقدرة.
قال :وهذا ما يزيد يف عمق اإلشارة.
( ) )1البخاري ومسلم.
( ) )2البخاري ومسلم.
( ) )3مسلم.
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قلت :مل أفهم.
قال :أمل تسمع قوله  لسعد عندما رآه يتوضأ ،ويرسف يف الوضوء (:ما
هذا الرسف يا سعد؟) ،فقال سعد (:أيف الوضوء رسف؟) ،فقال  (:نعم ،وإن
كنت عىل هنر جار )

()1

قلت :بىل ،ولكن ما عالقة ذلك باإلشارة؟
قال :ألن النبي  أراد أن يبني لنا أن اإلرساف ال يرتبط بكم األشياء ،وإنام
هو خلق ،فقد جتد الفقري يرسف ،والغني يقتصد.
قلت :هذا صحيح وواقع ،ولعله من أسباب الفقر ،ولكن ما عالقته
باإلشارة؟
قال :إن اَّلل تعاىل يملك كل يشء ،ومع ذلك دبر الكون تدبريا حمكام بحيث
ال نجد زيادة وال نقصا يف أي حمل.
ِ
ِ
اِس ِم ْن َف ْو ِق َها َو َب َار َك ِف َيها
قلت :أهذا ما يشري إليه قوله تعاىلَ {:و َج َع َل ف َيها َر َو َ
ِ
ِ
ِ
ني}(فصلت)10:؟
لس ِائ ِل َ
اهتا ِيف َأ ْر َب َعة َأ َّيا ٍم َس َواء ل َّ
َو َقدَّ َر ف َيها َأ ْق َو َ َ
قال :ومن هذه اآلية يتخلق املؤمن بخلق التدبري الذي يمأل جوفه باحلق ال
بالباطل ،وباخلري ال بالرش.
قلت :كيف ،فال أرى يف اآلية ما يشري إىل هذا ،بل هي تتحدث عن عظمة
الربوبية وترصفها يف الكون.

()1

رواه أمحد.
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قال :إن اَّلل قدر أقوات األرض يف أربعة أيام.
قلت :ولكن ما عالقة هذه بتدبري اَّلل ،ثم ما عالقة تدبري اَّلل بتدبرينا ،وقبل
ذلك ما حقيقة هذا التدبري؟
قال :اسأل خرباء قومك ،وسيجيبونك.
قلت :بىل  ..وقد درسنا يف مراحل تعليمنا املختلفة الكثري من ذلك..
قال :وباإلضافة إىل ذلك ،فإن اَّلل تعاىل دبر لألرض من األقوات يف جوفها
ما تتنعمون به اآلن مما مل يظفر به أسالفكم.
قلت :ولعل من يأيت بعدنا سيظفر بأقوات مل نظفر هبا نحن.
قال :إن ذلك لكائن ،فقد قال  وهو حيدثنا عام خيتزنه املستقبل من
َّلل عز وجل مطرا ال ِ
يك هن منه بيت مدر وال وبر فيغسل
أحداث (:ثم يرسل ا َّ
كالز َل َق ِة ،ثم يقال لألرض أنبتي ثمرتك ِ
ود هري بركتك.
األرض حتى يرتكها َّ
ِ ِ
الرسل حتى إن
ويبارك يف ِّ
فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بق ْحفهاَ ،
ال ِّل ْق َح َة من اإلبل لتكفي الفئام من الناس ،و ال ِّل ْق َح َة من البقر لتكفي القبيلة من
الناس ،وال ِّل ْق َح َة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس )

()1

ثم متتم بينه وبني نفسه :ومن رمحة اَّلل أن سرته عليكم كام سرت عىل من
قبلكم.
قلت :مل؟ فاَّلل هو اجلواد الكريم.
( ) )1مسلم.
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قال :ألنه لو أظهره ملا تركتم منه أخرض وال يابس.
قلت :مل أفهم إىل اآلن كيف يكون التدبري خلقا من أخالق اَّلل.
قال :كيف تدبر املرأة احلكيمة شؤون بيتها؟
قلت :حتاول أن حتول من القليل كثريا ،ومن الصغري كبريا ،وتنظم مصاريف
البيت بحيث ال تصل إىل رضورة ،وال تضطر إىل حاجة.
قال :أريد توضيحا أكثر ملا تقول.
أحسست بانرشاح لتحويل معلام ،فاندفعت أقول :أرأيت لو أن عائل البيت
مل يكن يتسوق ـ لفاقته أو لرضورة ـ إال يوما واحدا يف األسبوع ،فأتى بام يكفي
ذلك األسبوع ،فام هي املدة التي ينبغي أن تتعامل معها املرأة املدبرة لذلك الرزق
الذي سيق هلا؟
قال :أسبوع.
قلت :هذا ما تفعله املرأة احلكيمة املدبرة ،أما اخلرقاء ،والتي هي سبب فقر
زوجها ،فإهنا قد تضعه مجيعه يف القدر يف يوم واحد.
قال مندهشا :وسائر األسبوع ،ماذا تفعل فيه؟
قلت :تقرتض من جرياهنا ،أو تضطر زوجها للسؤال والشحاذة.
قال :فسبب الفقر إذن قد يكون سوء التدبري.
قلت :هذا صحيح.
ثم التفت ،وقلت :ولكني إىل اآلن ال زلت مرصا عىل سؤايل.
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قال :تقصد العالقة بني تدبري اَّلل وتدبري العبد.
قلت :أقصد رس كون التدبري ختلقا من أخالق اَّلل.
قال :لقد ذكرت لك بأن اَّلل دبر أقوات األرض يف أربعة أيام ،أي أن هذه
األقوات تنزل بقدر معني ،بل إن القرآن الكريم سامها أقواتا ،والقوت هو الرزق
املحدود املعتدل.
قلت :فذلك يشبه إذن تدبري املرأة احلكيمة.
قال :بل إن تدبري املرأة احلكيمة هو الذي يشبه هذا التدبري ،فهي متخلقة
بأخالق اَّلل.
قلت :نعم لقد دبراَّلل رزق الرضيع تدبريا حكيام ،ولكنه وكل تدبري حياتنا
نحن الكبار لنا ،فليته دبرها كام يدبر الرضيع.
قال :لو كان األمر كذلك ملا احتجتم إىل يشء ..ولكن البالء الذي اقتضته
خالفتكم اقتىض أن يوكل بعض من رزقكم لبعض.
قلت :ليس بعض رزقنا فقط ،بل كل رزقنا ،فنحن حتت رمحة األغنياء.
قال :لو كان كل رزقكم بيد األغنياء ملا عشتم حلظة واحدة.
قلت :كيف؟
مد يده إيل ،فأغلق فمي وأنفي ،فصحت بيدي ،وقد كدت أختنق :ملاذا
حتاول قتيل ،ألست تلميذك؟ وهل أخطأت يف يشء؟
قال :لقد أجبتك عن سؤالك.
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قلت :كيف جتيبني ،وأنت ختنقني.
قال :تصور لو أن هؤالء األغنياء الذين تتومههم قد ملكوا رزقك ،فمنعوك
منه ،ملكوا هذا اهلواء الذي تتنفسه ،أكنت تعيش بعده حلظة واحدة؟
قلت :كال ..إال إذا استعبدوين ملصاحلهم.
قلت :صدقت ..فاَّلل هو املدبر ،ولوال تدبريه هللك اخللق مجيعا.
قال :فخذوا من تدبري اَّلل ،وختلقوا به ،لتحفظوا وجودكم ،وتقتلوا الفقر
الكافر الذي يرتبص بكم ويستعبدكم.
قلت :أي فقر يرتبص بنا ،ونحن نختزن ثروة العامل ،أمل تعلم ما أفاء اَّلل عىل
بالد املسلمني من ثروات النفط ..الذهب األسود؟
قال :إن اَّلل مل يرزقكم ذلك الذهب لتعلقوه عىل أعناق احلسان ،وهتدروه يف
املواخري ،وإنام لتنرصوا به املستضعف ،ومتألوا به البطون اخلاوية ،وتطعموا به
األفواه اجلائعة ،وحتملوه معكم لتنرصوا دين اَّلل ،وترفعوا راية اَّلل.
قلت :ولكن راية اَّلل نرفعها عىل أجسادنا ومجامجنا.
قال :قبل أن ترفعوها عىل مجامجكم ارفعوها عىل أموالكم وأرزاقكم ،فاَّلل
دعا إىل اجلهاد باملال والنفس ،ال بالنفس فقط.
قلت :صدقت ،فإنه ما يأيت اجلهاد يف القرآن الكريم بالنفس إال ويقرتن
ِ
اج ُروا َو َج َاهدُ وا ِيف َس ِب ِ
َّلل ِب َأ ْم َو ِاهل ْم
يل ا َِّ
ين آ َم ُنوا َو َه َ
باجلهاد باملال ،قال تعاىل {:ا َّلذ َ
َّلل َو ُأو َل ِئ َك ُه ُم ا ْل َف ِائ ُز َ
ون}(التوبة)20:
َو َأ ْن ُف ِس ِه ْم َأ ْع َظ ُم َد َر َجة ِعنْدَ ا َِّ
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قال :بل يقدم اجلهاد باملال عىل اجلهاد بالنفس.
قلت :وهل يف ذلك رس؟
قال :ألن من قدم نفسه سوف لن يستطيع تقديم ماله.
قلت :كيف؟
قال :ألنه ال يستطيع أن يتكسب.
قلت :فامذا تريد هذه اآليات أن تقول إذن؟
قال :تريد أن تقول لكم :ابذلوا مجيع جهودكم اخلرية ،ثم اجعلوا خامتتها
موتكم يف سبيل اَّلل ،أو هي تقول لكم (:قبل أن متوتوا يف سبيل اَّلل ،حاولوا أن
حتيوا يف سبيل اَّلل )
قلت :ألجل هذا إذن قال  (:خري الناس من طال عمره وحسن عمله،
ورش الناس من طال عمره وساء عمله )

()1

قال :بل ورد يف حديث آخر ما هو أعظم من هذا ،قال  (:ليس أحد
أفضل عند اَّلل عز وجل من مؤمن يعمر يف اإلسالم ،لتكبريه وحتميده وتسبيحه
وهتليله )

()2

قلت :ولكن ما عالقة هذا كله بالتدبري ..أمل نخرج إىل االستطراد ،وأنت
تعلم عيوبه؟

( ) )1أمحد والرتمذي ،وقال :حسن صحيح ،واحلاكم.
( ) )2أمحد وعبد بن محيد.
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قال :ال ..ذاك تدبري الطعام ،وهذا تدبري احلياة ..واحلكيم هو الذي يدبر
ملستقبله كام يدبر لبطنه ،ويدبر لنشأته اآلخرة كام يدبر لنشأته الدنيا.
قلت :نعم ،فقد أخرب  عن كيفية تدبري املؤمن آلخرته فقال (:إن الدين يرس
ولن يشاد الدين أحد إال غلبه ،فسددوا وقاربوا وأبرشوا ،واستعينوا بالغدوة
والروحة ويشء من الدجلة )

()1

قال :وهذا يشبه تدبري اإلنسان ألمر دنياه بحيث حياول املوازنة بني حاجاته،
فيسد بعضها ببعض.
قلت :ما أعظم ما تشري إليه النصوص من معان ..ولكن..
***
ما قلت هذا الكالم حتى شعرت بجوهرة كريمة تنزل أعامق صدري ،تنجيل
من نورها بعض الظلامت.
قلت يف نفيس بعدها :لو أن أكثر الفقراء الذين مألوا نفوسهم مها وحزنا،
ومألوا العامل بكاء وعويال ،لو عرفوا كيف يتعايشون مع حالتهم ،واطمأنوا هبا،
كام يتعايش املرىض مع أمراضهم ،فيتناولون من احلمية ما يسد فاقتهم النتفى
فقرهم وعادت إليهم كرامتهم ومل حيجبهم اعرتاضهم.
بل إن من األغنياء من يبتليه اَّلل باملرض ،فيعيش يف محية قاسية دوهنا محية
الفقراء ،فام أمهية امتالء جيوب األغنياء ،وخواء بطوهنم؟
( ) )1البخاري والنسائي.
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ثم ملاذا ال يعترب الفقري بام حيصل هلؤالء ،فيحمد اَّلل لكون محيته بسبب
خارجي ،ال بسبب داخيل ،ولكوهنا ممكنة الزوال ال مستقرة فيه ،وبكوهنا ال تؤثر
يف سري حياته وال سالمة عقله وال طمأنينة ضمريه؟
ثم تذكرت األغنياء املرتفني الذي دعاهم جزعهم وهلعهم وحرصهم إىل
تدبري ال يكفيهم فقط ،بل يكفي أمما من الناس ،فمن األغنياء يف العامل من له ثروة
توازي ميزانيات دول بحاهلا ،ثم هو ال يقنع بكل ذلك ،بل يفعل ما قاله  (:لو
كان البن آدم واد ألحب أن يكون له ثان ولو كان له واديان ألحب أن يكون
إليهام ثالث وال يمأل جوف ابن آدم إال الرتاب ثم يتوب اَّلل عىل من تاب)

()1

جوهرة االقتصاد:

صعدت مع املعلم طابقا آخر يف قرص القناعة ،فوجدنا شعاعا عظيام متأللئا،
سألت املرشد عنه ،فقال :هذه جوهرة نفيسة من جواهرالقناعة ،اسمها
االقتصاد.
قلت :نحن نعرف هذا االسم ،فهو الذي يسري سياسات العامل ،وحيكم عىل
شعوهبا بالتقدم والتأخر.
قال :ذلك من حتريفكم للمعاين ،ألن اقتصادكم يقوم عىل أهوائكم وتغليب
مصاحلكم ،مبتوتا عن األخالق واملثل.
قلت :ذلك شأن كل يشء عندنا ..فام االقتصاد عند أهل السالم؟

( ) )1البخاري ومسلم والرتمذي.
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قال :اقتصاد أهل السالم يقوم عىل توزيع ثروات اَّلل خللق اَّلل بام يتوافق مع
مصاحلهم مجيعا ،فال نجيع بطنا لنشبع بطنا ،وال نفرغ جيبا لنمأل جيبا ،وال نبيد
أمة لتعيش أمة أخرى عىل تراب مجامجها ،ومتأل أهنارها من خالص دمائها.
قلت :كيف ذلك؟
قال :إن اَّلل خلق رزق اخللق ليكفي اخللق ،أليس هو الكايف واحلسيب!؟
َّلل ِب ٍ
كَاف َع ْبدَ ُه}(الزمر ،)36 :وقال تعاىل{:
قلت :بىل ،فقد قال تعاىلَ {:أ َل ْي َس ا َُّ
الئ ِ
آالف ِمن ا َْمل ِ
ٍ
ني َأ َلن ي ِ
ِإ ْذ ت َُق ُ ِ ِ ِ
كَة
كْف َيكُ ْم َأ ْن ُي ِمدَّ كُ ْم َر ُّبكُ ْم ِب َثال َث ِة
َ
ول ل ْل ُم ْؤمن َ ْ َ
ني}(آل عمران)124:
ُمن َْزلِ َ
قال :ولكنكم ـ للفراغ الذي تشعرون به يف أجوافكم ـ اعتديتم عىل األرزاق
التي جعلها اَّلل لغريكم.
قلت :كيف ذلك ،وهل يملك أحد أن يأخذ رزق أحد؟
قال :أجل ..أال يعترب السارق معتديا عىل رزق غريه ،آخذا له بطريق احلرام؟
قلت :أجل ،وهلذا عاقبه الرشع بتلك العقوبة اخلطرية ،ليقول له :هذه اليد مل
أخلقها لك لتأخذ رزق غريك ،بل لتأخذ رزقك ،وتسعى لرزقك ..ولكن ما
عالقة هذا بذاك ،فأغنياؤنا مل يستولوا عىل أرزاق غريهم ،بل كسبوها بالطرق
الصحيحة التي أقرها الرشع؟
قال :ولكنهم ِصفوها يف غري ما رشع اَّلل ،فأجاعوا بطونا كثرية ليمألوا
الفراغ الذي تشعر به أجوافهم.
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قلت :أشيوعي أنت؟ إين أسمع يف صوتك نربة شيوعية.
قال :الشيوعي هيدم القرص ،لينبي عىل أطالله الكوخ ،والذي هيدم مصارع،
واملصارع مل يتعلم السالم ..وأنا معلم السالم.
قلت :فالرأساملية يف نظرك إذن أرشف؟
قال :الرأساملية الهتدم القرص وال الكوخ ،ولكنها متارس كل احليل لتجعل
من حجارة الكوخ لبنات جديدة تزين هبا القرص.
قلت :وأنت ..وأهل السالم؟
قال :أنا ال أهدم القرص وال الكوخ ،ألين صاحب سالم ،ولكني أطلب من
صاحب القرص أن يزين الكوخ لكي ال يشوه مجال قرصه ،وليحفظ التناسق يف
الكون.
قلت :أليس يف طلبك ِصاع واعتداء عىل احلرية الشخصية لصاحب
القرص؟
قال :ال ..ألنه لوال الكوخ ما بني القرص.
قلت :وهؤالء الذين هدموا الكوخ أو القرص ما رس هدمهم له ..وهم
يزعمون أهنم أعيان اقتصاد.
قال :ألهنم نظروا إىل أجوافهم الفارغة ..ومل ينظروا إىل احلقيقة ..فأحاهلم
ذلك إىل اإلرساف.
قلت :وما اإلرساف؟
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قال :هو جماوزة االعتدال والتوازن الذي طبع اَّلل هبام األشياء مجيعا ،فلذلك
ال ترى فيها أي فطور.
قلت :صدق اَّلل العظيم {:ا َّل ِذي َخ َل َق سبع سامو ٍ
ات ِط َباقا َما ت ََرى ِيف َخ ْل ِق
َ َْ ََ َ
مح ِن ِمن َت َفاو ٍ
ت َف ْار ِج ِع ا ْل َب َرص َه ْل ت ََرى ِم ْن ُف ُط ٍ
ور}(امللك)3:
الر ْ َ ْ ُ
َّ
َ
ِ
كَرت ْ ِ
ب
َني َين َْق ِل ْ
رص َّ
قال :إن مل يكفك ذلك لتبرص هذه احلقيقة ،فـ { ْارج ِع ا ْل َب َ َ
ِإ َلي َك ا ْلبرص َخ ِ
اسئا َو ُه َو َح ِس ٌري}(امللك)4:
ْ ََ ُ
قلت :لكأين بك تريد أن تقحمني يف ما أقحمتني فيه يف الطابق السابق،
فتزعم يل بأن االقتصاد خلق من أخالق اَّلل.
قال :ما قلت ذلك ،فال نسمي اَّلل إال بام سمى به نفسه.
قلت :فقد قالُ {:يدَ ِّب ُر ْ َ
األ ْم َر }(السجدة ،)5 :ومل يقل (:يقتصد)
قال :ومع ذلك فهو حيب املقتصدين ،ويبغض املرسفني ،فإن مل تقصد التشبه
به ،فتشبه بام حيبه.
قلت :كيف حيب املقتصدين؟
ِ
قال :أمل تسمع إىل احلق تعاىل ،وهو يقولَ {:وال ُت ْ ِ
ب
رس ُفوا ِإ َّن ُه ال ُحي ُّ
ا ُْمل ْ ِ
ني}(األنعام ،)141 :وهو حيض عىل تناول نعمه من غري إرساف ،قال
رس ِف َ
ٍِ
ِ
ِ
ِ
ارش ُبوا َوال ُت ْ ِ
رس ُفوا ِإ َّن ُه ال
تعاىلَ {:يا َبني آ َد َم ُخ ُذوا زي َنتَكُ ْم عنْدَ كُ ِّل َم ْسجد َوكُ ُلوا َو ْ َ
ِ
ب ا ُْمل ْ ِ
ني}(ألعراف)31:
رس ِف َ
ُحي ُّ
وقد يأخذ اإلرساف أسامء أخرى ،كلها ال حيبها اَّلل ،وال حيب أهلها ،قال
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ِ
يل ا َِّ ِ
تعاىلَ {:و َق ِات ُلوا ِيف َس ِب ِ
ب
ين ُي َق ِات ُلونَكُ ْم َوال َت ْعتَدُ وا ِإ َّن ا ََّ
َّلل ال ُحي ُّ
َّلل ا َّلذ َ
ِ
ين}(البقرة ،)190:فاملعتدي قد جتاوز حد االعتدال إىل الظلم ،فصار
ا ُْمل ْعتَد َ
مرسفا ،ولذلك تقوم احلروب بسبب اإلرساف.
واإلرساف نوع خطري من الفساد ال حيبه اَّلل ،قال تعاىلَ {:و ِإ َذا ت ََو َّىل َس َعى ِيف
احلر َث والنَّس َل وا َُّ ِ
األر ِ ِ ِ ِ
ب ا ْل َف َسا َد}(البقرة)205:
َّلل ال ُحي ُّ
ض ل ُي ْفسدَ ف َيها َو ُ ْهي ِل َك ْ َ ْ َ ْ َ
ْ َْ
ين
قلت :وقد أخرب تعاىل بأن املبذرين إخوان الشياطني ،فقالِ {:إ َّن ا ُْمل َب ِّذ ِر َ

الشي ِ
اط ِ
الش ْي َط ُ
ني َو َ
كَا ُنوا ِإ ْخ َو َ
كَان َّ
ان لِ َر ِّب ِه كَ ُفورا}(االرساء)27:
ان َّ َ

قال :إن القرآن الكريم ـ هنا ـ جيعل التبذير والكفر يف سلة واحدة ،أتدري مل؟
قلت :مل؟
قال :ألن املرسف ال يعرف نعم اَّلل ،أو أن إرسافه جيعله يلتهم األشياء التهاما
يشغله عن معرفة مصدرها ،فلذلك ال يبايل املرسف ما مأل جوفه أمن حالل ،أم
من حرام ،وال يبايل أفيه منفعة ،أم فيه مرضة ،وال يبايل ما عاقبة ما يتناوله أسجن
أم زنزانة أم موت ..كل مهه أن يمأل جوفه.
قلت :فاملرسف إذن يرض مصاحله.
قال :ال يرض مصاحله فقط ،بل يرض مصاحله ،ومصالح املجتمع ،ومصالح
الدنيا ،ومصالح اآلخرة.
قلت :فهال تفصل يل مظاهر هذا اإلرضار ،فإن قومي ال خيافون من يشء كام
خيافون عىل مصاحلهم.
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قال :سنتحدث عن مضار اإلرساف ورضورة االقتصاد يف حفظ املصالح
اخلاصة والعامة ،فالفقر فقر افراد وفقر جمتمعات ،ومن اخلطأ أن نعالج الفرد،
ونرتك املجموع لألويئة تلتهمها.
املصالح اخلاصة:

قلت :فلنبدأ بأثر اإلرساف يف هتديم مصالح النفس؟
قال :إن اَّلل تعاىل خلق لنفس اإلنسان التي هي جسم وروح طاقات معينة
وحدودا حمددة ،فمن جاوزها وقع يف اإلرساف ..قل يل :لو أن جهازا من
أجهزتكم الكهربائية حيتاج فقط إىل فرق كمون قدره  12فولت ،فأوصله
شخص بتيار كهربائي قدره  380فولط ،ما يكون مصريه؟
قلت :التلف.
قال :فإن اَّلل خلق ألجسامكم وأرواحكم التي هي حقيقتكم حدودا معينة،
فمن جاوزها حصل له التلف ،ال من اَّلل ،بل بام كسبت أيديكم ،أمل تسمع قوله
ْس ِإ ِن اس َت َطع ُتم َأ ْن َت ْن ُف ُذوا ِمن َأ ْق َط ِار السامو ِ
اجلن و ْ ِ
األن ِ
ات
َّ َ َ
ْ
رش ِْ ِّ َ
ْ ْ ْ
تعاىلَ {:يا َم ْع َ َ
ون ِإ َّال ِبس ْل َط ٍ
َو ْ َ
األ ْر ِ
ض َفا ْن ُف ُذوا ال َت ْن ُف ُذ َ
ان}(الرمحن)33:
ُ
قلت :أجل ..ويستدل البعض هبذا عىل إمكانية غزو اإلنسان للفضاء.
اظ ِم ْن ن ٍ
قال :ولكن اَّلل تعاىل قال بعدهاُ {:ي ْر َس ُل َع َل ْيكُ َام ُش َو ٌ
اس َفال
َار َو ُن َح ٌ
َت ْنت َِرص ِ
ان}(الرمحن ،)35:أتدري مل؟
َ
قلت :لعل يف هذا تنبيها للمخاطر التي تعرتض اإلنسان إن فكر يف سلوك
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هذا السبيل.
قال :ألن اَّلل تعاىل خلق األرض لإلنسان ،ومل خيلق له أي كوكب آخر ،فإن
فكر يف اخلروج منها حصل له ما حصل للعبد اآلبق ،أو ما حصل للفراش
املتهافت عىل النار ،حيسبه لؤلؤا أو ياقوتا.
قلت :هذا قد حيصل يف املستقبل ،وقد يراد باآلية غري ما فهمنا ،ولكن أريد
معرفة أنواع الرضر التي حيملها اإلرساف عىل مصالح اإلنسان يف جسمه
وروحه.
قال :أما روحه ،وهي حقيقته ،فقد وضع اَّلل هلا قانونا تسري عليه ،فإن
جاوزته وقعت يف اإلرسف.
قلت :أهلذا يرد ذكر اإلرساف يف القرآن الكريم يف غري املأكل واملرشب؟
قال :لكل ما يرض اجلسد الظاهر قرين يرض اجلسد الباطن ،ولكل ما يرض
الروح الظاهرة مثال يرض الروح الباطنة ،فالروح كاجلسد ،لكليهام صانع واحد.
قلت :لقد كنت أحتار يف هذا ،فأقول :كيف اعترب اَّلل فعل قوم لوط إرسافا،
ون الرج َال َشهوة ِمن د ِ
ون الن َِّس ِاء َب ْل َأ ْن ُت ْم َق ْو ٌم
ْ ُ
َْ
فقال تعاىلِ {:إنَّكُ ْم َل َت ْأ ُت َ ِّ َ
ُم ْ ِ
رس ُف َ
ون}(ألعراف)81:
قال :ألن اَّلل تعاىل خلق حدودا للذة تتناسب مع حاجات اإلنسان
ومصاحله ،فاخلروج هبا كام خرج قوم لوط ،أو كام خرج قومك ،إرساف عظيم.
قلت :قومي ليسوا سدوما وال عمورية؟
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قال :سدوم وعمورية جمرد ناديني صغريين من نوادي حضارتكم.
تصبب عرقي حياء ،وقلت :نعم ،إن قومي أرسفوا كثريا يف هذه األنواع من
االنحراف حتى ابتدعوا ما عجزت عنه سدوم وعمورية.
قال :فكيف تزعم احرتامهم لالقتصاد.
قلت :االقتصاد عندهم ال عالقة له هبذا ..بل دوره الوحيد ملء خزائن
الكرباء ،وإفراغ جيوب الضعفاء.
قال :ومع ذلك فإهنم لو احرتموا هذا النوع من االقتصاد ،حلقق هلم مصالح
ما يعرفون من االقتصاد؟
قلت :كيف؟
قال :إن أكثر ما حيزن له الفقري من بني قومك أنه مل يكن له من الشهوات ما
يتمتع به الغني.
قلت :هذا هو مقياس الفقر عندنا.
قال :ومل ال ينظر الفقري إىل ما عنده من املتاع الذي قد ال يوجد مثله يف قرص
كرسى وقيرص!؟
قلت :كيف هذا؟
قال :أليس يف بيت أكثر الناس مذياعا يسمع به أخبار العامل ،ومصباحا ييضء
عليه أرجاء بيته؟
قلت :بل أشياء كثرية ال تنقل له األصوات فقط ،بل األصوات والصور..
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ولكن ما عالقة هذا باملصالح االقتصادية؟
قال :ألن أخطر ما يفرغ جيوب املستضعفني هو ذلك االستهالك العشوائي
لكل األشياء ،فيعيشون يف هنم لكل يشء ،وال يظفرون بأي يشء ،ولو أهنم
متاسكوا وقبضوا أيدهيم قليال ،وقرتوا نوعا من التقتري لوفروا ألنفسهم من
السعادة واالستقرار ما يوفر هلم من السعادة ما تعجز عنه اللعب التي يتفانون يف
مجعها.
قلت :فلنفرض أنه حصل ذلك؟
قال :سريتفع شبح الفقر ،وسيسعد الناس مجيعا ال بعض الناس.
قلت :ولكن ذلك قد جيعل خزائن األغنياء متوقفة يف حدود معينة ال
تتجاوزها.
قال :ولكنها حدود تكفيهم وتريض هنمهم.
قلت :ولكن هنمهم ال حدود له ،أمل تقرأ عيل قوله  (:لو كان البن آدم واد
ألحب أن يكون له ثان ولو كان له واديان ألحب أن يكون إليهام ثالث وال يمأل
جوف ابن آدم إال الرتاب ثم يتوب اَّلل عىل من تاب )
قال :ولكنا لو أطعنا هذا النهم جلعلنا األرض مجيعا مزرعة يف يد غني واحد،
وجعلنا أهلها مجيعا عبيدا بني يديه.
قلت :هذه حقيقة.
قال :وهذا مبدأ الرصاع.
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قلت :هلذا صارعت الشيوعية.
قال :وهلذا تصارع الرأساملية ،وكل من يصارع هيلك.
قلت :الشيوعية سقطت ،ولكن الرأساملية يف أوج عنفواهنا.
قال :والرأساملية سقطت يف أوج عنفواهنا؟
قلت :كيف؟
قال :ستبدي لك األيام ما كنت جاهال.
قلت :ويأتيك باألخبار من مل تزود ..هذا شعر وأنا أريد نور البصرية أو
بصرية النور؟
قال :إن اَّلل تعاىل توعد املجتمعات املرسفة باخلراب.
قلت :أين؟وكيف؟
قال :سنعرف ذلك عند احلديث عن مضار االرساف العامة ،أما آلن فنحن
يف مضار اإلرساف اخلاصة.
قلت :عرفت رضر اإلرساف عىل مصالح الروح ،فام مضاره عىل مصالح
اجلسد؟ فقومي أحرص عىل أجسادهم من كل يشء.
قال :لقد ربط احلق تعاىل بني تناول الشهوات وبني االقتصاد يف مواضع من
وش ٍ
وش ٍ
القرآن الكريم ،فقال تعاىل {:و ُهو ا َّل ِذي َأن َْش َأ جن ٍ
ات َو َغ ْ َري َم ْع ُر َ
َّات َم ْع ُر َ
ات
َ
َ َ
الر َّم َ
الز ْي ُت َ
ان ُمت ََش ِاهبا َو َغ ْ َري ُمت ََش ِاب ٍه كُ ُلوا ِم ْن َث َم ِر ِه
الز ْر َع ُخمْت َِلفا ُأكُ ُل ُه َو َّ
َوالن َّْخ َل َو َّ
ون َو ُّ

ِ
ِإ َذا َأ ْثمر وآ ُتوا ح َّقه يوم حص ِ
ب ا ُْمل ْ ِ
اد ِه َوال ُت ْ ِ
ني}(األنعام)141:
رس ِف َ
رس ُفوا ِإ َّن ُه ال ُحي ُّ
َ َُْ َ َ َ
ََ َ
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قلت :لقد ذكر تعاىل يف هذه اآلية ما أنعم به عىل عباده من نعيم ،فاَّلل هو
الذي خلق انواع البساتني واملزارع احلاوية عىل أنواع األشـجـار والنباتات  ،فمنها
ما يعتمد يف موقفه عىل األعمدة والعروش حيث حتمل ما لذ وطاب من الـفـواكه
والثامر ،وختلب بمنظرها الساحر العيون واأللباب  ،ومنها ما ال حيتاج اىل عريش
 ،بل هو قـائم عىل سوقه يلقي بظالله الوارفة عىل رؤوس االدميني  ،ويسد بثامره
املتنوعة حاجة االنسان اىل الغذاء.
قال :وبعد أن أغرى احلق تعاىل عباده بتناول هذه الشهوات بني هلم ضوابط
تناوهلا ،وهي ثالثة :األكل منها واإلنفاق واالقتصاد.
قلت :كيف يكون األكل ضابطا من ضوابطها ،وهو رضورة؟
قال :لريد عىل الذين حرموا ما أحل اَّلل ،واعتقدوا الكامل يف التعفف عام
َّلل ا َّل ِتي َأ ْخ َر َج
رزق اَّلل من الطيبات ،أمل تسمع قوله تعاىلُ {:ق ْل َم ْن َح َّر َم ِزين ََة ا َِّ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِِ ِِ
احل َي ِاة الدُّ ْن َيا َخالِ َصة َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة
الر ْز ِق ُق ْل ه َي ل َّلذ َ
ين آ َم ُنوا ِيف ْ َ
لع َباده َوال َّط ِّي َبات م َن ِّ
كَذلِ َك ُن َفص ُل ْاآل ِ
يات لِ َق ْو ٍم َي ْع َل ُم َ
َ
ون}(ألعراف)32:
ِّ
قلت :تقصد الزهاد.
قال :ال ..الزهاد من األولياء ،واألولياء يفهمون عن اَّلل ويأمترون بأمر اَّلل،
وها } (احلديد:
وإنام أقصد الرهبانية التي قال احلق تعاىل فيهاَ {:و َر ْه َب ِان َّية ا ْبتَدَ ُع َ
)27
قلت :ولكن من زهاد هذه األمة من وقع يف مثل هذه الرهبانية.
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قال :فال نسميه زاهدا.
قلت :فامذا نسميه؟
قال :راهبا ،كام سامه القرآن الكريم.
قلت :فام الضابط الثاين؟
قال :ترك اإلرساف ،ألن من أكل فوق حاجته كان كمن يريد أن يمأل خزان
وقود سيارته بربطه بعني ماء مغدقة ،أو ببئر متدفق.
قلت :لعل هذا ما يشري إليه قوله  (:املؤمن يأكل يف معي واحد واملنافق
يأكل يف سبعة أمعاء)

()1

قال :أتدري رس ذلك؟
قلت :وما رس ذلك؟
قال :ألن املؤمن ـ حقيقة اإليامن ـ ممتلئ ثقة بفضل اَّلل ،فال يشعر بالفراغ الذي
يشعر به الكافر واجلاحد والذي مل يكتب اإليامن يف قلبه.
ِ
ون َو َي ْأكُ ُل َ
ين كَ َف ُروا َيت ََم َّت ُع َ
كَام َت ْأكُ ُل
قلت :أهلذا إذن قال تعاىلَ {:وا َّلذ َ
ون َ
َْ
األ ْن َع ُام}(حممد ،)12 :أي هم يف دنياهم يتمتعون هبا ويأكلون منها كأكل األنعام،
خضام وقضام ليس هلم مهة إال يف ذلك.
قال :وهلذا ربط اَّلل تعاىل بني اإلرساف والكفر كام مر معنا ،فالكافر ال يرى
يف النعمة ما يراه املؤمن من فضل اَّلل ،فينشغل بتناوهلا كام تنشغل البهائم بالرعي.
( ) )1البخاري وغريه.
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قلت :ولكنا نرى السمنة يف بالد املسلمني فاشية ،بل تكاد تبز غريها من
األمم ،فكيف يرتبط املفر باإلرساف؟
قال :نحن نتحدث عن احلقيقة ،وال هيمنا من تلبس هبا أو عري عنها ،وقد
ورد يف النصوص إنكار السمنة ،فال ينبغي غض الطرف عنها لكون األمة مصابة
هبا ،فاحلق أحق أن يتبع.
قلت :تقصد قوله  (:إن خريكم قرين ثم الذين يلوهنم ثم الذين يلوهنم ثم
يكون من بعدهم قوم يشهدون وال يستشهدون وخيونون وال يؤمتنون وينذرون
وال يوفون ويظهر فيهم السمن )

()1

قال :صدق رسول اَّلل  .. هذا هو االقتصاد.
قلت :فالسمن إذن ظاهرة خطرية ..ولكنا يمكن أن نتخلص منها بالرياضة،
بل هناك أدوية كيمياوية يكفي دهن اجللد هبا ليتخلص من الدهون الزائدة.
قال :وملاذا يدخلها أصال حتى يبحث عن خمرجها؟
قلت :إهنا شهوة املطعم ،فهل حرم اَّلل لذائذ األطعمة؟
قال :أكلام اشتهى أحد شيئا أكله ،أمل تسمع قوله  (:إن من اإلرساف أن
تأكل كل ما اشتهيت)( .. )2وجتشأ بعضهم عند رسول اَّلل  فقال له (:أقرص
عنا من جشائك ،إن أطول الناس جوعا يوم القيامة أكثرهم شبعا يف الدنيا )

()3

( ) )1الرتمذي واحلاكم.
( ) )2ورد يف سنن ابن ماجة.
( ) )3جممع الزوائد للهيثمي.
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قلت :فلنعد ملا ورد يف اآلية()1من ضوابط التعامل مع نعم اَّلل ،فقد ذكرنا
األكل واإلرساف ،فام حمل اإلنفاق يف هذا املحل ،وملاذا ربط باإلرساف؟
قال :ألن املرسف يف األكل والرشب وتناول الشهوات لن يبقى له من املال
ما ينفق منه ،أو يبقى له ما يدخره لنفسه التي ال تشبع ..أو هو يف انشغاله بمأل
الفراغ الذي يعاين منه ال يفكر يف اإلخراج بل يفكر يف اإلدخال ،وال يفكر يف
اإلطعام ،بل يفكر يف االستطعام.
قلت :أهلذا قال  (:طعام الواحد يكفي االثنني ،وطعام االثنني يكفي
األربعة ،وطعام األربعة يكفي الثامنية )

()2

قال :ولكن هذا ال يكون إال ملن مرن نفسه ،فلم يدع الفراغ النفيس يؤثر فيه،
وال للشهوات أن تتحكم يف سلوكه ..ارجع لقومك ،وادعهم إىل االشتغال باَّلل،
وبأمر اَّلل ،فسيملؤون كل فراغ ،فإن الرشه هيرب إىل الطعام ليهرب من احلقيقة،
ولو أنه امتأل هبا لكفته.
أال ترى أنك يف انشغالك بفرح أو حزن ال تكاد تستقر اللقمة يف فمك حتى
تنهض عن طعامك غري عابئ بلذته.
قلت :نعم ،ذلك صحيح ،وكل الناس حيصل منهم هذا ..لقد أرشدتني إىل
دواء جديد للسمنة ،فالسمنة عندنا ظاهرة خطرية.
ِ
( ) )1هي قوله تعاىلُ :ك ُلوا ِمن َثم ِر ِه إِ َذا َأ ْثمر وآ ُتوا ح َّقه يوم حص ِ
اد ِه َوال ُت ْ ِ
ب
رس ُفوا إِ َّن ُه ال ُحي ُّ
َ ُ َْ َ َ َ
ََ َ
ْ َ
املُْ ْ ِ
رسفِنيَ (األنعام)141:
( )2مسلم.
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قال :ولكنكم تعاجلوهنا ـ كشأنكم يف كل يشء ـ باالجتار فيها ،فتنتجون
العقارات والسموم ،لتصوركم أن اإلنسان جمموعة وظائف بيولوجية أو ظواهر
فيزيائية ال حقيقة من احلقائق العليا.
قلت :فقد هنينا عن اإلرساف ،فام مضاره عىل أجسادنا؟
قال :أمل تعلم أن املعدة بيت الداء؟
قلت :كام أهنا بيت الدواء.
قال :هي بيت الدواء إن احرتمت ما يدخل إليها ،أما إذا مل حترتمه ،فستكون
بيتا ال لداء واحد ،بل ألدواء كثرية.
قلت :أأنت تقول إذن ما قال ابن سينا؟
قال :وما قال ابن سينا؟
قلت :لقد قال:
ِ
القول يف ِق َرص
وحسن
ُ

الطب يف بيتني مجعا
مجعت
ُ
َّ

الكالم

حاال

اكلت وبعد أكل
فق هلل إن
َ

جتنهب ،والشفا ُء يف اإلهنضام

وليس عىل النفوس أشدُّ

من إدخال الطعا ِم عىل
الطعام
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قال :بل أقول ما قال طبيب األطباء وحكيم احلكامء  (:ما مأل ابن آدم
وعاء رشا من بطنه ،بحسب ابن آدم لقيامت يقمن صلبه ،فإن كان البد فاعال
فثلث لطعامه وثلث لرشابه وثلث لنفسه)

()1

املصالح العامة:

قلت :لقد عرفنا مضار اإلرساف ،وحماسن االقتصاد عىل املصالح اخلاصة،
فام رضره عىل املصالح العامة.
قال :املصالح العامة هي املصالح اخلاصة ،ورضر األفراد رضر املجتمع ،أمل
يقل  (:املؤمنون كرجل واحد ،إن اشتكى رأسه اشتكى كله ،وإن اشتكى عينه
اشتكى كله )

()2

قلت :ذلك للمؤمن ،ونحن نتحدث مع الناس مجيعا مؤمنهم وكافرهم،
فاملصالح العامة مصالح البرش مجيعا.
قال :أمل يقل احلق تعاىل لليهود ،وقد كانوا كفرةُ {:ثم َأ ْن ُتم ه ُؤ ِ
الء ت َْق ُت ُل َ
ون
َّ ْ َ
َأ ْن ُف َسكُ ْم }(البقرة ،)85 :فقد عرب احلق تعاىل عن قتلهم لبعضهم بعضا بقتلهم
ألنفسهم.
قلت :نعم ..فام األرضار املرتبطة هبذا اجلانب.
قال :اهلالك الذي توعد اَّلل به املرسفني ،واهلالك إذا حل بقرية مل يميز

( ) )1أمحد والرتمذي وابن ماجة واحلاكم.
( )2مسلم.
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صاحلها من فاسدها ،وال طيبها من خبيثها.
قلت :تقصد ما ورد يف القرآن الكريم من اإلخبار بام حصل للمرسفني،
َاه ْم َو َم ْن ن ََشا ُء َو َأ ْه َلكْ نَا ا ُْمل ْ ِ
ني}
رس ِف َ
كقوله تعاىلُ {:ث َّم َصدَ ْقن َُاه ُم ا ْل َوعْدَ َف َأن َْج ْين ُ
(االنبياء ،)9:وقولهُ {:م َس َّو َمة ِعنْدَ َر ِّب َك لِ ْل ُم ْ ِ
ني}(الذريات)34:
رس ِف َ
قال :ولذلك قال تعاىلَ {:وال ُت ِطي ُعوا َأ ْم َر ا ُْمل ْ ِ
ني}(الشعراء)151:
رس ِف َ
قلت :وما رس النهي عن طاعتهم ،وما عالقة ذلك هبالك األمم؟
قال :رس النهي عن طاعتهم هو ما عرب عنه احلق تعاىل بقوله يف اآلية التالية
ِ
ون ِيف ْ َ
األ ْر ِ
ض َوال ُي ْص ِل ُح َ
ين ُي ْف ِسدُ َ
ون}(الشعراء ،)152:فهم
لتلك اآلية {:ا َّلذ َ
ال يكتفون باإلفساد فقط ،بل يضيفون إليه ترك اإلصالح.
قلت :كنت أتصور أن ذكر اإلفساد وحده كاف ،فلامذا ذكر معه ترك
اإلصالح؟
قال :ألن اإلفساد قد يقع ،فيأيت اإلصالح فيسد مواقع الفساد ،وحيمي اخللق
من أرضاره ،لكنه إن اجتمع اإلفساد مع ترك اإلصالح كان ذلك الفساد شديدا.
ِ
الصال َة َط َر َ ِيف الن ََّه ِار َو ُز َلفا ِم َن
قلت :فذلك ما يشري إليه قوله تعاىلَ {:و َأق ِم َّ
ات َذلِ َك ِذكْرى لِ َّ ِ
َات ي ْذ ِهبن السي َئ ِ
ِ
ين}(هود)114:
لذاك ِر َ
احل َسن ُ ْ َ َّ ِّ
َ
ال َّل ْي ِل ِإ َّن ْ َ
قال :نعم ..أمل أقل لك إن السنن التي حتكم األفراد هي التي حتكم
املجتمعات ،والسنن التي حتكم الدين هي التي حتكم الدنيا ..ألن رهبا مجيعا
واحد؟
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قلت :فهمت ما تعلق هبذا يف الدين ،ألنه أمر غيبي ،ولكني مل أفهم ما يتعلق
بذلك من الدنيا ،ومن مصالح الناس.
قال :قد وضع اَّلل يف مجيع مصالح الدنيا من الفرص ما يصلح به املخطئ ما
أفسده ،فإن فعله سد منافذ الفساد ووقي املجتمع رش انحرافه ،وإن ترك
اإلصالح استقر الفساد ،واشتد عوده ،حتى يصل إىل درجة ال يمكن أن يصلح
أبدا.
قلت :فهال رضبت يل مثاال يوضح يل هذا املعنى.
قال :لو أن أحدهم رمى بعود ثقاب يف غابة يف حر شديد ،أليس ذلك
إفسادا؟
قلت :نعم ،فلألشجار حرمة ال تقل عن حرمة البرش.
قال :فإن أرسع وأطفأها قبل أن تتمكن وتنترش ،أال يكون بذلك قد واجه
الفساد باإلصالح؟
قلت :أجل ،يكون قد عمل حسنة لتمحو أثر خطيئة.
قال :ولكنه إن تركها حتى انترشت ،وعمت الغابة ،أكان يملك حينها القدرة
عىل اإلصالح؟
قلت :ال ..بل خيرج األمر من يده ،بل قد خيرج األمر من يد املطفئني
أنفسهم ..فنحن نسمع احلرائق اهلائلة التي تعجز الدول العظمى عن إطفائها.
قال :فلذلك أخرب اَّلل تعاىل عن املرسفني أهنم ال يفسدون فقط ،بل يفسدون،
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ويرتكون اإلصالح.
قلت :فليس ترك اإلصالح إذن مرادفا للفساد؟
قال :ليس يف القرآن الكريم مرادفات وال تكرارا ،بل يف كل كلمة معنى
جديد ،وحقائق جديدة ،أمل تسمع قوله تعاىل يف وصف كتابه {:ال ي ْأ ِت ِيه ا ْلب ِ
اط ُل ِم ْن
َ
َ
يم َ ِ
َب ْ ِ
ني َيدَ ْي ِه َوال ِم ْن َخ ْل ِف ِه َتن ِْز ٌيل ِم ْن َح ِك ٍ
مح ٍيد}(فصلت ،)42:والتكرار لغو،
واللغو باطل ،والقرآن الكريم منزه عن اللغو.
قلت :فهمت هذا ..ولكن ما عالقة ذلك باهلالك العام الذي حييق
باملرسفني؟
قال :أمل تسمع رسول اَّلل  ،وهو يقول (:يكون يف آخر هذه األمة خسف
ومسخ وقذف ،قيل :يا رسول اَّلل! أهنلك وفينا الصاحلون؟ قال (:نعم ،إذا كثر
اخلبث )( ،)1فقد اعترب  كثرة اخلبث سببا للهالك العام.
ِ
رت ِف َيها َف َف َس ُقوا
بل أشار إىل هذا قوله تعاىلَ {:و ِإ َذا َأ َر ْدنَا َأ ْن ُ ْهنل َك َق ْر َية َأ َم ْرنَا ُم ْ َ
َاها تَدْ ِمريا}(االرساء ،)16:فتأمري املرتفني أو
ِف َيها َف َح َّق َع َل ْي َها ا ْل َق ْو ُل َفدَ َّم ْرن َ
تكثريهم مؤذن هبالك القرى ،وهل املرتفون إال املرسفون؟
قلت :ارضب يل أمثلة عىل هذا ،لعيل أعي ما تقول.
قال :سأرضب لك عىل هذا أربعة أمثلة.
املثال األول:

( ) )1الرتمذي.
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قلت :أعلم غرامك باألربع ،فهات املثال األول.
قال :أنتم ترسفون يف السيارات.
قلت :السيارات رضورة ،فهي من املراكب التي خلقها اَّلل لنا ،أمل يقل احلق
اخلي َل وا ْل ِب َغ َال و ْ ِ ِ
وها َو ِزينَة َو َ ْخي ُل ُق َما ال َت ْع َل ُم َ
ون}
رتكَ ُب َ
تعاىلَ {:و ْ َ ْ َ
احلم َري ل َ ْ
َ َ
(النحل)8:
قال :وكذلك الطعام ،فهو من اخللق الذي خلقه اَّلل لنا ،ومع ذلك كان
متعرضا لإلرساف.
قلت :فام اإلرساف يف السيارات؟
قال :هذا الكم اهلائل من السيارت بأنواعها املختلفة ،وأثامهنا املرتفعة ،والتي
ال حيتاج إىل أكثرها أال تؤذي ـ باخلراب الذي تنرشه يف اجلو ـ ماليني الرئات التي
ال تتنفس هواء ،وإنام تتنفس سموما.
قلت :هذا صحيح ،فالبيئة يف خطر ،ولكن كيف يصلحون ليدرؤوا منافذ
الفساد؟
قال :برتك اإلرساف ،فام حل اإلرساف يف يشء إال أفسده ،أمل تسمع قول
كَس َب ْت َأ ْي ِدي الن ِ
َّاس لِ ُي ِذ َيق ُه ْم َب ْع َض
رب َوا ْل َب ْح ِر ِب َام َ
احلق تعاىلَ {:ظ َه َر ا ْل َف َسا ُد ِيف ا ْل َ ِّ
ا َّل ِذي َع ِم ُلوا َل َع َّل ُه ْم َي ْر ِج ُع َ
ون}(الروم)41:
قلت :نعم ،فاَّلل تعاىل يرجع الفساد الذي ظهر يف الرب والبحر إىل ما كسبت
أيدي الناس.
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قال :وهذه االخرتاعات الكثرية التي تفخرون هبا وتتكاثرون هبا من هذا
النوع من اإلفساد.
قلت :أفنحرم السيارات إذن عىل الناس؟
َّلل ا َّل ِتي َأ ْخرج لِ ِعب ِ
اد ِه}(ألعراف ،)32 :ولكن
قال :الُ {:ق ْل َم ْن َح َّر َم ِزين ََة ا َِّ
َ َ َ
نكف رشهم عىل الناس باإلصالح الذي أمر اَّلل به ،فال متلك هذه املخرتعات
التي جتتمع فيها املصالح مع املفاسد إال برشوط أمهها أن يصلح املفسد ما أداه إليه
فساده.
قلت :أتقصد أن تغرم رشكات السيارات واألفراد غرامات تصلح من البيئة
ما فسد؟
قال :هذا ال يكفي ،فالفساد ليس متعلقا بالبيئة وحدها ،بل إن هذا املثال،
وهو واحد من آالف األمثلة له عالقة بعقد احلياة مجيعا.
قلت :فنأمرهم إذن برشاء دراجات هوائية تغنيهم عن العوادم وعام ختلفه
العوادم.
ابتسم ،وقال :إن قبلوا منك ذلك ،فانصحهم به.
املثال الثاين:

قلت :فام املثال الثاين؟
قال :هو ما عرب عنه  بقوله (:وأن ترى احلفاة العراة العالة رعاء الشاء
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يتطاولون يف البنيان )

()1

قلت :هذا حديث عن عالمة من عالمات الساعة ،فام عالقته هبذا؟
قال :وهل عالمات الساعة إال عالمات هلالك األرض واألمم؟
قلت :ولكن هذه العالمات أخبار ،وهي ال حتمل أي معنى ترشيعي ،فال
يستطيع أحد أن يستدل هبذا عىل حتريم التطاول يف البنيان.
قال :نحن ال نتحدث عن احلالل واحلرام ..فذلك للفقهاء ..ولكنا نتحدث
عن أثر هذا النوع من اإلرساف يف اخلراب والفساد واهلالك.
قلت :فال أرى يف هذا أي فساد ،بل هو العمران واحلضارة والرقي ،فلوال
التقدم العلمي الذي وصلت إليه البرشية ما حققنا هذه املنجزات؟
قال :ولكن النبي  مل يقل (:يطيلون البنيان ) وإنام قال (:يتطاولون يف
البنيان ) وهو ما فعلتموه ،فوقعتم يف اإلرساف.
قلت :أتقصد أن التفاخر يف التطاول يف البنيان هو اإلرساف ال إطالة البنيان؟
قال :نعم ،وهو ما نطق به  ،فليس حمرما أن يطيل الشخص بنيانه ،وقد
ِ ِ
ف َم ْبنِ َّي ٌة
ف ِم ْن َف ْو ِق َها ُغ َر ٌ
ين ات ََّق ْوا َر َّ ُهب ْم َهلُ ْم ُغ َر ٌ
قال تعاىل يف بنيان اجلنةَ {:لك ِن ا َّلذ َ
َ ْجت ِري ِم ْن َ ْحت ِت َها ْ َ
َّلل ا ْملِي َعا َد}(الزمر ،)20:ولكن املحرم
ف ا َُّ
َّلل ال ُخي ِْل ُ
األ ْ َهن ُار َوعْدَ ا َِّ
أن يتطاول يف البنيان.
قلت :وما الفرق بينهام ما دامت النتيجة واحدة؟
( )1البخاري ومسلم.
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قال :ال ..ليست النتيجة واحدة ،فاملتطاول يف البنيان قد يبني ما ال حاجة له
إليه ،ألن غرضه ليس مأل جوفه الفارغ فقط ،وإنام ليظهر انتفاخ جوفه أمام
جريانه.
قلت :ذكرتني بقول ابن رشيق القريواين:
ِ
ٍ
أندلس
أرض
مما يزهدين يف

مقتدر فيها ومع ِ
ٍ
تض ِد
أسامء
ُْ

ِ
ٍ
مملكة يف ِ
موضعها
غري
ألقاب
ُ

ِ
األسد
كاهلر حيكي انتفاخا َص ْولة
َّ

املثال الثالث:

قال :صدق شاعركم ،وقد كانت تلك األلقاب املنتفخة التي أرسف فيها
حكام األندلس سببا يف خراب األندلس.
ابتسمت وقلت :وهل يف األلقاب أيضا إذن إرساف؟
قال :نعم ..وأعظم إرساف ..أليست واجهات املحالت هي األلقاب التي
تعرف باملحالت؟
قلت :نعم.
قال :فكذلك األلقاب هي التي تعرف بأصحاهبا ،وتدعو إليهم ،ألستم
توزعون األلقاب كام تشاءون ،فتسمون اجلاهل باحلكيم ،والفاسق بالفنان،
واملرايب برجل األعامل؟
قلت :بىل.
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قال :وال تكتفون بألقاب الدنيا ،فتضيفون إليهم ألقاب اآلخرة وأجزيتها؟
قلت :كيف؟
قال :أال تقولون عن الداعر الفاسد الذي يسب اَّلل يف ظالم الليل وضوء
النهار إذا مات (:تغمده اَّلل برمحته ،وأسكنه فسيح جنانه ) فلم ترضوا أن تسكنوه
اجلنة حتى أسكنتموه فسيحها.
قلت :أجل ،وما يف ذلك؟
َّلل  قالت(:
قال :أمل تسمع ما روي عن أم العالء  -وكانت بايعت رسول ا ه
طار هلم يف السكنى حني اقرتعت األنصار عىل سكنى املهاجرين عثامن بن
فمرضناه حتى إذا تويف أدرجناه يف أثوابه ،فدخل علينا
مظعون ،فاشتكى عثامن َّ
َّلل عليك أبا السائب شهاديت عليك ،لقد أكرمك
َّلل  ،فقلت (:رمحة ا ه
رسول ا ه
َّلل تعاىل أكرمه؟) ،فقلت (:ال
َّلل  (:وما يدريك أن ا ه
َّلل تعاىل ،فقال رسول ا ه
ا ه
َّلل  (:أما هو فقد جاءه اليقني من ربه
أدري بأيب أنت وأمي ) ،فقال رسول ا ه
َّلل ما يفعل يب ) ،قالت ،فقلت(:
َّلل ما أدري وأنا رسول ا ه
وأين ألرجو له اخلري ،وا ه
َّلل ال أزكي أحدا بعده أبدا )
وا ه

()1

فهذا رسول اَّلل  يقول عن نفسه هذا ،وقد قال تعاىل مشريا إىل هذا املعنى{:
ِ
وحى
الر ُس ِل َو َما َأ ْد ِري َما ُي ْف َع ُل ِيب َوال ِبكُ ْم ِإ ْن َأت َِّب ُع ِإ َّال َما ُي َ
ُق ْل َما كُ ن ُْت ِبدْ عا م َن ُّ
ني} (االحقاف)9:
ِإ َ َّيل َو َما َأنَا ِإ َّال ن َِذ ٌير ُم ِب ٌ
( )1البخاري.
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قلت :أهذا أيضا من اإلرساف؟
قال :بل من أخطر اإلرساف ،فمثل هذا القول الذي حيمل روائح التأيل عىل
اَّلل جيعل من أولئك األقزام امللطخني أولياء صاحلني يتهافت اخللق عىل االقتداء
هبم.
قلت :لقد استطردنا ،فهات املثال الثالث.
قال :مل نستطرد ،بل هذا هو املثال الثالث.
قلت :أهو اإلرساف يف األلقاب ،واإلرساف يف توزيع اجلنان.
قال :ليس هذا فحسب ،بل ترسفون يف تعظيم عرصكم وتبجيله ،وتعتربونه
القمة التي وصل إليها التاريخ ،وكأن ما قبلكم مقدمات لكم وأنتم النتيجة ،أو
كأن ما قبلكم مهج بدائيون ،وأنتم وحدكم أرباب احلضارة وصناعها ،وهذا كله
مؤذن هبالككم.
قلت :كيف يكون سببا هلالكنا؟
قال :أمل يقل من قبلكم مثل قولكم ،فهلكوا؟
َكْربوا ِيف ْ َ
األ ْر ِ
احل ِّق َو َقا ُلوا
ض ِب َغ ْ ِري ْ َ
است َ ُ
قلت :أتقصد قوله تعاىلَ {:ف َأ َّما َعا ٌد َف ْ
َّلل ا َّل ِذي
َم ْن َأ َشدُّ ِمنَّا ُق َّوة}(فصلت ،)15 :فرد اَّلل عليهم بقولهَ {:أ َو َملْ َي َر ْوا َأ َّن ا ََّ
َخ َل َقهم ُهو َأ َشدُّ ِمنْهم ُقوة وكَا ُنوا ِب ِ
آياتنَا َ ْجي َحدُ َ
ون} (فصلت)15 :
ُ ْ َّ َ
ُ ْ َ
قال :بل أقصد قول كل جبار عنيد ..أمل يقل فرعون ما يقوله أسيادكم ..أمل
ِ
ِ
ِ
ِ
رص َو َه ِذ ِه ْ َ
رص َ
ون}
األ ْ َهن ُار َ ْجت ِري م ْن َ ْحتتي َأ َفال ُت ْب ُ
يقلَ {:يا َق ْو ِم َأ َل ْي َس ِيل ُم ْل ُك م ْ َ
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(الزخرف ،)51 :فام كان جزاؤه؟
قلت :فخر باألهنار التي جتري من حتته ،فأجراها اَّلل من فوقه ،وكانت سببا
هلالكه.
قال :فليعترب قومك بفرعون وعاد ،فلم يذكرمها اَّلل يف كتابه قصصا وهلوا،
وال أحداثا وتارخيا ،وإنام هي سنته يف عباده.
املثال الرابع:

قلت :فهات املثال الرابع.
قال :أنت ترسفون يف اللهو واللعب وفرص الراحة.
قلت :وهذا مما ال شك يف إباحته إن انضبط بالضوابط الرشعية.
قال :كل يشء ينضبط بالضوابط الرشعية مباح ،ولكنا نتحدث عن
اإلرساف ،فأنتم متلؤون األرض بمئات القنوات الفضائية ،وآالف املسارح
واملالعب ،ومئات اآلالف من دور اللهو ،وماليني اللعب من كل األصناف.
قلت :وما اخلطر يف هذا؟
قال :أنتم تشغلون الناس عن حياهتم ورسالتهم وحقائقهم ،فتقتلوهنم ال
بإهالك أجسادهم ،وإنام بقتل أرواحهم.
قلت :كيف ذلك ،وهل اللهو ـ الذي هو فرح الروح ـ قتل هلا؟
قال :أمل يقل الشيطانُ {:ث َّم َآل ِت َين َُّه ْم ِم ْن َب ْ ِ
ني َأ ْي ِد ِهي ْم َو ِم ْن َخ ْل ِف ِه ْم َو َع ْن َأ ْي َام ِ ِهن ْم
ِ
َو َع ْن َش َام ِئ ِل ِه ْم َوال َ ِ
ين}(ألعراف ،)17:فهذا تعبري عن حماِصة
جتدُ َأكْ َث َر ُه ْم َشاك ِر َ
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الشيطان لإلنسان من كل اجلهات وتوسله إىل إغوائه بكل وسيلة ممكنة  ،وسعيه
يف إضالله بكل طريق.
قال :نحن نعرب هبذا األسلوب يف حياتنا اليومية ،فنقول :فالن حاِصته
الديون أواالمراض من اجلهات االربع ،ولكن ما عالقة هذا بحياة اللهو اللعب
التي نعتربها من عالمات التحرض يف هذا العرص؟
قال :لقد أجبت عن سؤالك ،فالذي حياِص من اجلهات األربع ،هل جيد له
وقتا جيلس فيه مع نفسه يفكر ويتأمل؟
قلت :كيف؟
قال :أنتم متألون برامج يومكم مأل تاما ،فال ترتكون حلظة تتفرغون فيها
حلقائقكم ،بل قد تعتربون كثريا من القضايا التي يسأل عنها العقل السليم ،أو
تتطلبها الفطرة النقية ،والتي جعلها اَّلل سببا لطرق بابه ،جدال فارغا ،أو ترهات
ال معنى للبحث فيها.
قلت :أريد مثاال عىل هذا أكثر توضيحا.
قال :أتعلم معنى قوله تعاىل {:و َق َال ا َّل ِذين كَ َفروا ال تَسمعوا ِهل َذا ا ْل ُقر ِ
آن
َ
ْ
َ ُ
ْ َ ُ َ
َوا ْل َغ ْوا ِف ِيه َل َع َّلكُ ْم َت ْغ ِل ُب َ
ون}(فصلت)26:
قلت :نعم ،فاَّلل تعاىل خيرب عن املرشكني أهنم تواصوا فيام بينهم أن ال يطيعوا
القرآن وال ينقادوا ألوامره ،فإذا تيل ال يسمعوا له.
قال :وبامذا توسلوا إىل ذلك؟
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قلت :باللغو ،وهو ـ كام قال جماهد ـ املكاء والصفري والتخليط يف املنطق عىل
َّلل  إذا قرأ القرآن ..وكانوا يلغون بقصص اسفنديار ورستم كام فعل
رسول ا ه
مالك بن النرض ليرصف الناس عن القرآن ،ويلغون بالصياح واهلرج .ويلغون
بالسجع والرجز..
قال :كل ذلك أساليب قديمة ،أما يف عرصكم ،فقد تطورت أساليب
الشيطان يف املحاِصة كام تطورت أساليب سدنته يف اللغو.
قلت :أتقصد أن كل هذه املحالت التي يوزع فيها اللهو باملجان هي نوع من
أنواع املحاِصة واللغو؟
قال :نعم ..هي زنازين حتاِص املدمنني عليها ..ليحيوا حياهتم مجيعا فال
يعرفوا من أين ابتدأوا ،وال أين سينتهون.
قلت :أهذا هو خطر هذه الوسائل احلديثة؟
قال :هذا جزء من خماطرها ..أما خطرها األكرب ،فهي أهنا قوالب كتلك
القوالب التي تضعون فيها الفخار لتكونوا منها أواين تأكلون فيها وترشبون.
قلت :فهل اإلنسان آنية فخار ،حتى يوضع يف القوالب؟
قال :نعم ألن أرباب املصالح من املرتفني يأبون إال أن يشكلوا عقول الناس
وقلوهبم وأهواءهم بحسب ما تتطلبه خزائنهم من أموال ،وفراغهم من شغل.
قلت :كيف؟
قال :هم يمجدون الرذيلة ،إن كانت سببا لكسب يدر عليهم األرباح ،وهم
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حيقرون الفضيلة ،ويرموهنا بأبشع التهم إن وقفت حائال بينهم وبني مآرهبم.
قلت :فلو سمعوا بك إذن لقتلوك؟
قال :هم ال يستطيعون قتيل ،ولكن يستطيعون التشويش عيل ،ومن شوش
عليك خنق صوتك ،ومن خنق صوتك قتله.
قلت :ومن قتل صوتك قتلك.
قال :ال ..لن يستطيع ..يوشك أن هيلك الباطل لريتفع صوت احلق ،فاحلق
اط ُل ِإ َّن ا ْلب ِ
احل ُّق و َز َه َق ا ْلب ِ
اط َل َ
كَان
َ
َ
ال يموت ،أمل تسمع قوله تعاىلَ {:و ُق ْل َجا َء ْ َ َ
َز ُهوقا}(االرساء)81:
قلت :فكيف يكون هذا النوع من اإلرساف سببا للهالك؟
قال :لقد سمعت اآلية ،فالباطل الذي يصادم احلق ال بقاء له ،أمل تسمع هذا
ِ
ِ
ِ
احت ََم َل
الس َامء َماء َف َسا َل ْت َأ ْود َي ٌة ِب َقدَ ِر َها َف ْ
املثل الذي رضبه اَّلل تعاىلَ {:أن َْز َل م َن َّ
السي ُل َزبدا ر ِابيا و ِممَّا ي ِ
ون َع َل ْي ِه ِيف الن َِّار ا ْب ِت َغا َء ِح ْل َي ٍة َأ ْو َمتَا ٍع َز َبدٌ ِم ْث ُل ُه َ
وقدُ َ
كَذلِ َك
َّ ْ َ َ َ ُ
احل َّق وا ْلب ِ
َي ْ ِ
َّاس َف َي ْمكُ ُث ِيف
رض ُب ا َُّ
اط َل َف َأ َّما َّ
ب ُج َفاء َو َأ َّما َما َي ْن َف ُع الن َ
الز َبدُ َف َي ْذ َه ُ
َّلل ْ َ َ َ
كَذلِ َك َي ْ ِ
َّلل ْ َ
َْ
األ ْر ِ
ض َ
األ ْم َث َال}(الرعد)17:؟
رض ُب ا َُّ

قلت :فكيف يكون هذا اهلالك ،أبخسف أم بمسخ؟
قال :ال يكون بخسف وال بمسخ ،ولكن الباطل سيقتل نفسه بنفسه..
سينتحر انتحارا بطيئا..
ثم غاب نظره يف األفق البعيد ،وقال بصوت ال يكاد يسمع :لكأين أراه اآلن
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يمسك سكينا مسموما ،وهو يقطع أجزاءه إربا إربا ،وهو بني ذلك يرسل
ضحكات خمتلطة بأنات كاملجنون.
قلت :يا معلم ،فهو اآلن إذن ينتحر.
قال :إن أول خطوة خيطوها كل باطل خطوة يتقدم هبا نحو املوت.
قلت :لقد ذكرتني ،فقد أخربتني عن هالك هذا النظام الذي يستويل عىل دفة
العامل ،فكيف ذلك ،ونحن نراه يف أوج قوته؟
قال :هو اآلخر ينتحر كانتحار كل باطل ،وال تزيده السنون التي يمهل فيها
إال سقوطا فوق سقوط وانحدارا فوق انحدار.
قلت :هم ال يقبلون هذا إال بأرقام.
قال :وهم ال يؤمنون باألرقام؟
قلت :بل هم ال يؤمنون إال هبا ،ألسنا يف عرص األرقام؟
قال :لو كانوا يؤمنون هبا لوصولوا إىل احلقيقة من أقرب أبواهبا؟
قلت :كيف؟
قال :هي ذي اإلحصائيات أمامهم ..االنتحار ..التلوث ..اإلدمان..
الشذوذ ..العصابات ..اجلرائم ..اإلبادة..
وغرق املعلم يف العد ،فقلت :أظن أنني اقتنعت ،فاإلرساف سبب اهلالك.
قال :هالك الفقري والغني.
رس ِف َ ِ
قلت :صدق اَّلل العظيم إذ قالَ {:وال ُت ِطي ُعوا َأ ْم َر ا ُْمل ْ ِ
ين ُي ْف ِسدُ َ
ون ِيف
ني ا َّلذ َ
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َْ
األ ْر ِ
ض َوال ُي ْص ِل ُح َ
ون}(الشعراء 151:ـ )152
جوهرة الزهد:

صعدت مع املعلم طابقا آخر يف قرص القناعة ،فوجدنا شعاعا عظيام متأللئا،
سألت املرشد عنه ،فقال :هذه جوهرة نفيسة من جواهر القناعة ،اسمها الزهد.
قلت :نحن نعرف هذا االسم ،لكن قومي يمقتونه ويسبونه ويضحكون عىل
أهله ،ويكتبون الكتب الكثرية يف الرد عليهم ،وحيارضون املحارضات الطويلة
ليحاِصوهم وحيبسوهم.
قال :عن أي زهد يتحدثون؟
قلت :هم يطلقون القول إطالقا..
قال :أخطأ من أطلق ،فاحلكمة تطلب التقييد ،أمل تسمع إىل احلق تعاىل وهو
ون آي ِ
ِ
يقول عن أهل الكتابَ {:ل ْي ُسوا َس َواء ِم ْن َأ ْه ِل ا ْل ِكت ِ
َّلل
ات ا َِّ
َاب ُأ َّم ٌة َقائ َم ٌة َي ْت ُل َ َ
آنَا َء ال َّل ْي ِل َو ُه ْم َي ْس ُجدُ َ
ون}(آل عمران)113:؟
أمل تسمع إىل القرآن الكريم يف حديثه عن األعراب؟
قلت :اشتد عليهم القرآن الكريم اشتدادا عظيام ،ملا صدر منهم من أنواع
االنحراف ،قال تعاىلَ ْ {:
اب َأ َشدُّ كُ ْفرا َو ِن َفاقا َو َأ ْجدَ ُر َأ هال َي ْع َل ُموا ُحدُ و َد َما
األ ْع َر ُ
ِ
َّلل َع َىل رسولِ ِه َوا َُّ ِ
يم}(التوبة ،)97:وقال تعاىلَ {:و ِم َن ْ َ
األ ْع َر ِ
اب
َأن َْز َل ا َُّ
يم َحك ٌ
َّلل َعل ٌ
َ ُ
َّخ ُذ ما ين ِْف ُق م ْغرما وي َرتبص ِبكُ م الدَّ و ِائر َع َلي ِهم د ِائر ُة السو ِء وا َُّ ِ
ِ
يع
َّلل َسم ٌ
ُ َ َ ْ ْ َ َ َّ ْ َ
َ َ َ َ َ َّ ُ
َم ْن َيت َ ُ
ِ
يم}(التوبة)98:
َعل ٌ
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قال :ولكن حكمة القرآن الكريم تأبى أخذ الربئ بذنب اجلاين ،فقد أثنى اَّلل
عىل األعراب ثناء عظيام ،فقال تعاىلَ {:و ِم َن ْ َ
األ ْع َر ِ
َّلل َوا ْل َي ْو ِم ْاآل ِخ ِر
اب َم ْن ُي ْؤ ِم ُن ِبا َِّ
َّلل وص َلو ِ
ٍ ِ
ِ
ِ
ات الرس ِ
َّلل
ول َأال ِإ َّ َهنا ُق ْر َب ٌة َهلُ ْم َس ُيدْ ِخ ُل ُه ُم ا َُّ
َو َيتَّخ ُذ َما ُينْف ُق ُق ُر َبات عنْدَ ا َِّ َ َ َ
َّ ُ
ِ
يم}(التوبة)99:
مح ِت ِه ِإ َّن ا ََّ
ِيف َر ْ َ
ور َرح ٌ
َّلل َغ ُف ٌ
قلت :فأنت تقول إذن بأن الزهاد كأهل الكتاب واألعراب منهم املحسن،
ومنهم امليسء.
قال :نحن ال نتحدث عن هذا اآلن ،فذلك موضوع آخر ..نحن نريد هنا
تبيني دور الزهد بمعناه الصحيح يف تربية النفس عىل القناعة ،ويف مأل الفراغ
الذي ينشئه الطمع ،ويف قتل الفقر الذي جير صاحبه إىل الكفر.
قلت :ولكن احلكامء من قومي يقرصون الزهد عىل األغنياء ،ففيم يزهد
الفقري!؟
قال :الزهد مقام من مقامات الدين ،وخلق من أخالق املرسلني ،ووصف
من أوصاف األولياء والصاحلني ،ال حيرم منه مؤمن لفقره ،وال يبعد عنه لغناه.
قلت :كيف ذلك ،فالفقري ليس لديه ما يزهد فيه ،وقد قيل لبعض الصاحلني:
يا زاهد ،فقال (:الزاهد عمر بن عبد العزيز ،إذ جاءته الدنيا راغمة فرتكها ،وأما
أنا ففيامذا زهدت )
قال :ما كان له أن يقول غري ذلك ،وإال لكان مدعيا.
قلت :إن قومي يفهمون من قوله هذا قرص الزهد عىل الكرباء.
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قال :أصابوا وأخطأوا.
قلت :هذا تناقض ..أو بني يل فيم أصابوا ،وفيم أخطأوا؟
قال :أصابوا يف كون الزهد ال يظهر وال يكمل معناه إال يف األغنياء،
وأخطأوا يف حرصه فيهم ،ففرق بني أن يكمل فيك الِشء ،وبني أن يكون فيك
أصله.
قلت :ارضب يل عىل ذلك مثاال.
قال :أرأيت لو كان يف بيتك مائة ِصة من الذهب اخلالص ،ومل يسمع هبا
أحد ،أكنت هبا غنيا ال حتل لك الزكاة.
قلت :أجل ،ألين أستطيع ِصفها يف أي حلظة.
قال :ولكن الناس بسبب عدم رؤيتهم هلا قد يعتربونك فقريا.
قلت :ذلك أرحم يل ،وال يرضين ما اعتقدوا.
قال :فإن أظهرهتا بام اشرتيت من املتاع.
قلت :خرجت من وصف الفقر إىل وصف الغنى.
قال :يف نظرهم ،أم يف حقيقة احلال؟
قلت :يف نظرهم ،ألين كنت غنيا قبل نظرهم ،بدليل عدم حل الزكاة يل.
قال :فكذلك الزهد.
قلت :فام وجه املقارنة؟
قال :أي سلوك أو مقام من مقامات الدين ال ينفك عن ثالثة أمور :العلم
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واحلال والعمل ،فالعلم دافعها ،واحلال حقيقتها ،والعمل مظهرها وثمرهتا.
قلت :ارضب يل مثاال عىل ذلك من احلس ،فإين ال أكاد أفهم املعاين املجردة.
قال :أرأيت لو قربت إىل نار لتحرق بلظاها ،ماذا كنت ستفعل؟
قلت :أصيح وأولول ،وأدفع بجهدي كله من يريد أن يلقيني فيها.
قال :فهذا العمل ،أتعلم أنه مل يكن ليحصل منك ما حصل لوال العلم
واحلال.
قلت :كيف؟
قال :علمك بأن النار حمرقة مأل نفسك رعبا منها ،وذلك الرعب جر إىل ذلك
الصياح الذي وقعت فيه.
قلت :فهمت اآلن ،ولكن ما عالقة ذلك بزهد الفقراء واألغنياء.
قال :أرأيت لو أن ذلك العدو الذي أراد إلقاءك يف النار مل يفعل ،أو مل يوجد،
أتقول بأن حال اخلوف من النار ال يوجد فيك؟
قلت :ال ،بدليل أين لو تعرضت يف أي حلظة لذلك ألبديت نفس السلوك.
قال :فكذلك الزهد ،فهو يف الفقري قوة كامنة ،ويف الغني قوة ظاهرة.
قلت :ولذلك إذن هناهم ذلك الصالح عن تلقيبه بالزاهد خشية أن يلقبوا به
كل فقري.
قال :نعم ..فقد يكون الفقري أحرص عىل الدنيا من الغني ،ولكنه يسرت
حرصه بإظهار الزهد.
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قلت :فبني يل رس الزهد وحقيقته ،فقد شوقتني إليه.
قال :لقد عرفنا عند احلديث عن القناعة أن الطامع مهه من حياته أن يمأل
جوفه.
قلت :نعم بدليل قوله  (:لو كان البن آدم واد ألحب أن يكون له ثان ولو
كان له واديان ألحب أن يكون إليهام ثالث وال يمأل جوف ابن آدم إال الرتاب،
ثم يتوب اَّلل عىل من تاب )

()1

قال :وذكرنا بأن الفراغ الذي يعانيه الطامع واحلريص جيعله يطلب أشياء
كثرية ال حاجة له إليها حرصا عىل مأل فراغه.
قلت :نعم ،وقد شبهته حينها بمن يريد أن يمأل حفرة عميقه ،فوضع فيها
الرتاب ،فلم يكف ،فوضع فيها احلجارة ،فلم تكف ،فراح يضع املزابل
والقاممات.
قال :فهذا هو الفرق بني الزاهد واحلريص ،فالزاهد ال يشعر بفراغ جوفه
فلذلك يملؤه بالقوت من احلالل من غري أن تتشتت عليه نفسه ،وأما احلريص،
فيلجئه ذلك إىل كل باب ،ولو إىل قاممات الناس ومزابلهم.
قلت :لكأين بالزهد هو عني االقتصاد.
قال :ال ..االقتصاد يتناول الكم ،والزهد يتناول األنواع.
قلت :كيف؟
( ) )1البخاري ومسلم والرتمذي.
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قال :املقتصد ال يرسف ،والزاهد ال يرغب.
قلت :كيف ال يرغب ،والرغبة فطرة.
قال :هو يرغب ،ولكن رغبة الزاهد ختتلف عن رغبة احلريص.
قلت :كيف ذلك؟
قال :احلريص يرغب يف املتاع ،والزاهد يرغب يف متاع أعظم منه ،أمل تسمع
رش ْو ُه ِب َث َم ٍن َب ْخ ٍ
س َد َر ِاه َم َم ْعدُ و َد ٍة َوكَا ُنوا ِف ِيه ِم َن
قوله تعاىلَ {:و َ َ
َّ ِ ِ
ين}(يوسف)20:
الزاهد َ
قلت :نعم ،هذه اآلية تتحدث عن إخوة يوسف  الذين باعوه بثمن قليل
لزهدهم فيه.
قال :أرأيت لو أن أصحاب تلك القافلة مل يعطوا شيئا إلخوة يوسف ،
أكانوا سيبيعونه هلم؟
قلت :نعم ،ألن غرضهم التخلص منه.
قال :فسامهم اَّلل زاهدين.
قلت :نعم ،لقد زهدوا يف أخيهم ،وفضلوا تلك الدراهم القليلة عليه.
قال :فكذلك الزاهد الذي حتقق هبذا املقام من مقامات الدين ،فإنه يقارن بني
ما ادخر اَّلل له يف اآلخرة إن أرىض اَّلل ،وبني املتاع الدنيوي ،فريى عظمة ما ادخر
بجانب ما يرى من متاع ،فتنرصف نفسه إىل متاع اآلخرة ،زاهدا يف متاع الدنيا.
قلت :أيسعد بذلك؟
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قال :كل السعادة ..وهلذا عاجلت الرشيعة آالم الفقري بحضه عىل الزهد ،أي
ترك الرغبة فيام مل يؤت ،وتوجيهها إىل الرغبة يف اَّلل وفيام يف يد اَّلل.
قلت :فالذين حيرمون الفقري من الزهد يسيئون إليه.
قال :كل اإلساءة ..ألهنم حرموه من التسيل بام ادخر له عام مل يؤته.
قلت :فارضب يل عىل ذلك مثاال.
قال :أرأيت إن كنت يف سفر مع قافلة من القوافل ،وكان يف القافلة أمري
حمسن ،فوهب الكل هبات خمتلفة ،ولكنك كنت املحروم الوحيد يف القافلة..
أكنت حتزن لذلك وتتأثر له؟
قلت :أجل ..خاصة إن فخروا عيل بام أعطوا.
قال :وهل سيمتلئ قلبك حقدا عىل هذا الذي عمي برصه أن يراك ،أو
شحت خزائنه أن تصلك؟
قلت :أجل ..بل سأسأل نفيس كثريا عن علة حرماين مع فيض خزائنه.
قال :أرأيت إن استدعاك إىل جنابه ،ثم ِصف احلجاب ،وأرس لك قائال(:
لقد ادخرت لك هدية عظيمة تفوق كل اهلدايا التي وهبتها جلميع القافلة ،وهي
من العظمة بحيث ال يمكن أن تأخذها هنا) ،أتفرح لذلك؟
قلت :أجل ،بل أقبل قدميه ،ويمتلئ قلبي حمبة له.
قال :فإن فخر عليك رجال القافلة بام أوتوا ،وضحكوا عىل حرمانك.
قلت :أضحك عليهم يف قلبي ،ألين أعلم أين قد أعطيت أضعاف ما أعطوا
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باإلضافة إىل القرب العظيم الذي نلته من أمري القافلة.
قال :فطبق هذا املثال عىل ما نحن فيه ،فاَّلل قد أعطى كثريا من األغنياء من
كل األموال ،فإن نظر الفقري إىل ما أعطوا حزن وتأسف ،بل قد يؤديه ذلك إىل
الكفر ،لكنه إن نظر إىل ما ادخر اَّلل له إن أطاعه ،ال يلبث حتى ينال قسمته
املوعودة.
قلت :لقد ذكرتني بحديث له عالقة هبذا ،فقد روي يف احلديث أن َر ُسول
َّلل  كان إذا صىل بالناس خير رجال من قامتهم يف الصالة من اخلصاصة(،)1
ا َِّ
َّلل
وهم أصحاب الصفة حتى يقول األعراب هؤالء جمانني .فإذا صىل َر ُسول ا َِّ
َّلل تعاىل ألحببتم أن تزدادوا
 انرصف إليهم فقال (:لو تعلمون ما لكم عند ا َّ
فاقة وحاجة )

()2

ثم التفت إىل نفيس ،فإذا باالعرتاض ال يزال مستقرا مل أستطع قلعه ،فقلت:
ولكن القافلة يف سفر قصري.
قال :والدنيا سفر ،وهي أقرص مما تصور ،أمل تسمع قول احلق تعاىلَ {:و َي ْو َم
ون بينَهم َقدْ َخ ِ ِ
َحي ُرش ُهم كَ َأ ْن َمل ي ْلب ُثوا ِإ َّال س َ ِ
ين َّ
كَذ ُبوا
رس ا َّلذ َ
َْ َ
اعة م َن الن ََّه ِار َي َت َع َار ُف َ َ ْ ُ ْ
َ
ْ ُ ْ
َ
ِ
ين}(يونس)45:
ِب ِل َق ِاء ا َِّ
َّلل َو َما كَا ُنوا ُم ْهتَد َ
رب كَ َام
قلت :بل قد نص عىل هذا آيات من القرآن الكريم ،قال تعاىلْ َ {:
اص ِ ْ

( ) )1الفاقة واجلوع الشديد.
الرت ِم ِذ ُّي وقال حديث صحيح.
(ِّ ) )2
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ِ
الر ُس ِل َوال ت َْس َت ْع ِج ْل َهلُ ْم كَ َأ َّهنُ ْم َي ْو َم َي َر ْو َن َما ُيوعَدُ َ
ون َملْ َي ْل َب ُثوا
رب ُأو ُلوا ا ْل َع ْز ِم م َن ُّ
َص َ َ
اعة ِمن هن ٍار بال ٌغ َفه ْل هي َل ُك ِإ َّال ا ْل َقوم ا ْل َف ِ
اس ُق َ
ون}(االحقاف ،)35:وقال
ِإ َّال َس َ ْ َ َ َ
ْ ُ
َ ُْ
تعاىل {:كَ َأ َّهنُ ْم َي ْو َم َي َر ْو َ َهنا َملْ َي ْل َب ُثوا ِإ َّال َع ِش َّية َأ ْو ُض َح َاها}(النازعـات)46:
َّلل بن مسعود قال :نام َر ُسول
قال :بل نطق هبذا رسول اَّلل  ،فعن عبد ا َّ
َّلل لو اختذنا لك وطاء.
َّلل  عىل حصري فقام وقد أثر يف جنبه .قلنا :يا َر ُسول ا َِّ
ا َِّ
فقال (:ما يل وللدنيا! ما أنا يف الدنيا إال كراكب استظل حتت شجرة ثم راح
وتركها )

()1

قال :فهذه احلقيقة العظيمة التي نطقت هبا هذه النصوص أعظم سلوى
للفقري ،وأعظم دافع له عىل ترك الرغبة فيام مل يؤت ليتحقق بالزهد ،ولينال عن
طريقه ما ادخر له من الفضل.
قلت :لقد ذكرتني بقول أليب يزيد ،قاله ألبى موسى عبد الرحيم ،قال له(:
ىف أى شىء تتكلم؟) ،قال (:ىف الزهد ) ،قال (:ىف أى شىء؟) ،قال (:ىف الدنيا )،
فنفض يده وقال (:ظننت أنه يتكلم ىف شىء ،والدنيا ال شىء ،إيش يزهد فيها )
ثم التفت إىل املعلم ،وقلت :فقد حببت يل الزهد وعظمته ،فام السبيل إليه؟
قال :بأن تعلم اجلوائز التي يناهلا الزاهد يف الدنيا قبل اآلخرة.
قلت :أينال الزاهد جوائزه يف الدنيا أيضا؟
قال :باإلضافة إىل ما ادخر له يف اآلخرة.
الرت ِم ِذ ُّي َو َق َال َح ِد ٌ
يث َح َس ٌن صحيح.
(ِّ ) )1
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قلت :إن هذا سيجعل قومي يقبلون عليه ،ويتنفاسون يف حتصيله ،فإين أعلم
مدى رغبتهم يف اجلوائز وحرصهم عليها ..فام هذه اجلوائز؟
قال :أربع :اهلمة ،والكامل ،والعزة ،والراحة ،كل جائزة منها بالدنيا وما فيها.
اهلمة:

قلت :فام اجلائزة األوىل؟
قال :جائزة اهلمة العالية التي يتحقق هبا الزاهد.
قلت :مل أفهم.
قال :أرأيت من كان أمله يف مستقبل حياته أن يكون محاال أو حطابا،
أيتساوى مع من مهته أن يصري وزيرا أو ملكا أو استاذا كبريا وعاملا خطريا.
قلت :بل مهة الثاين أعىل ..ولكن أنى له أن يتحقق بام حيلم به.
قال :أرأيت إن وجدت من يوفر لك دواعي اهلمة الثانية ،وييرس لك سبيلها،
أال يكون بذلك قد قد كافأك؟
قلت :أعظم مكافأة ،بل يكون قد قدم يل اخلدمة التي حتولني إنسانا آخر،
ففرق كبري بني أن أمجع احلطب للناس أو أمحل متاعهم ،وبني أن أنال تلك
املناصب الرفيعة.
قال :فإن اَّلل تعاىل وفر للفقري الذي هيزأ الناس من فقره ،أو يرمحوه لفقره من
الفرص ما يلتحق به مع أصحاب اهلمم العالية لينال ما نالوه.
قلت :كيف؟
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قال :أليست اهلمة العالية هي طلب املعايل والرتفع عن السفاسف؟
قلت :بىل.
قال :فإن الزهد يف الدنيا ال يتحقق به إال أصحاب اهلمم العالية.
قلت :كيف يكون ذلك ،وال أرى أحدهم حيلم بأن يصري وزيرا أو ملكا؟
قال :بىل ،هو حيلم بذلك ،بل حيلم بام هو أرفع من ذلك.
قلت :فهو راغب إذن ال فرق بينه وبني احلريص.
قال :هو راغب ولكن رغبته ليس يف األمحال واحلطب ،وليس يف الوزارة أو
امللك ،وإنام يف أمور أخطر وأعظم.
قلت :فيم يرغب ،ما دام مل يرغب يف هذه األمور التي يرغب فيها الناس؟
قال :الزهاد نوعان :منهم من يرغب يف اَّلل ويكتفي به ،ومن وجد اَّلل مل يفقد
شيئا ..ومنهم من يرغب يف متاع ال يتحول ،وزاد ال يتطرق إليه الفساد ،نظر إىل
الدنيا ،فأنفها وطلب دارا أمجل منها وأكمل.
قلت :أتقصد الدار اآلخرة ،واجلنة.
قال :نعم ..فإن الزهاد قارنوا بني هذه الدار وتلك الدار ،وعلموا أن
حرصهم عىل هذه الدار قد يبعدهم عن تلك الدار ،فمألوا مهتهم بتلك الدار،
وزهدوا يف هذه الدار.
قلت :لكأين بالقرآن الكريم حيث عىل الزهد.
قال :بل حيث عىل أصل أصول الزهد ،وهو االطالع عىل حقيقة الدنيا،
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ومقارنتها بالدار التي ال تبيد ،وامللك الذي ال يفنى.
قلت ،وكأين أتذكر شيئا كنت أعلمه ،ولكني كنت أجهله :بىل يا معلم لكأين
َّلل َب ٍ
اق َو َلن َْج ِز َي َّن
أول مرة أسمع احلق ،وهو يقولَ {:ما ِعنْدَ كُ ْم َي ْن َفدُ َو َما ِعنْدَ ا َِّ
ِ
ربوا َأ ْج َر ُه ْم ِب َأ ْح َس ِن َما كَا ُنوا َي ْع َم ُل َ
ون}(النحل)96:
ا َّلذ َ
ين َص َ ُ
قال :نعم ،فقد كنت تقرأ هذه اآلية ،ومل تكن تسمعها ،فاَّلل تعاىل يرغبك يف
اآلخرة ببقائها ،ويزهد يف الدنيا بفنائها ،ودينار دائم متلكه خري من عرشة آالف ما
تستقر يف يدك حتى خترج منها.
قلت :بل إن اَّلل تعاىل ال يصف متاع الدنيا بالنفاد فقط ،بل يصفه بالقلة،
َاع الدُّ ْن َيا َق ِل ٌيل َو ْاآل ِخ َر ُة َخ ْ ٌري
فمتاع الدنيا أقل من متاع اآلخرة ،قال تعاىلُ {:ق ْل َمت ُ
َملِ ِن ات ََّقى}(النساء)77 :
قال :ويف هذه اآلية أعظم الرد عىل من يصفون الزهد بالسلبية ،ويصفون
الزاهد بالكسل.
قلت :كيف؟
ِ
ين ِق َيل َهلُ ْم كُ ُّفوا َأ ْي ِد َيكُ ْم
قال :أمل يقل اَّلل تعاىل يف هذه اآليةَ {:أ َملْ ت ََر ِإ َىل ا َّلذ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّاس
الصال َة َوآ ُتوا َّ
ب َع َل ْي ِه ُم ا ْلقت َُال ِإ َذا َف ِر ٌيق من ُْه ْم َخي َْش ْو َن الن َ
الزكَا َة َف َل َّام كُ ت َ
يموا َّ
َو َأق ُ

َ
َّلل َأ ْو َأ َشدَّ َخ ْش َية َو َقا ُلوا َر َّبنَا ِملَ كَ َت ْب َت َع َل ْينَا ا ْل ِقت ََال َل ْوال َأ َّخ ْر َتنَا ِإ َىل َأ َج ٍل
كَخ ْش َي ِة ا َِّ
َق ِر ٍ
َاع الدُّ ْن َيا َق ِل ٌيل َو ْاآل ِخ َر ُة َخ ْ ٌري َملِ ِن ات ََّقى َوال ُت ْظ َل ُم َ
ون
يب ُق ْل َمت ُ
َف ِتيال}(النساء)77:
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قلت :نعم ،فاَّلل تعاىل خيرب عن علة كسل املتقاعدين وسلبيتهم.
قال :وال سبب لذلك يذكره إال حرصهم عىل الدنيا ورغبتهم يف البقاء فيها،
فلذلك أخربهم أن متاع الدنيا قليل يستحق أن يرغب عنه ،ومتاع اآلخرة عظيم
يستحق أن يرغب فيه.
قلت :وهلذا يعاتب اَّلل تعاىل من آثر احلياة الدنيا عىل اآلخرة ،ويبني له مبلغ
الغبن الذي وقع فيه ،قال تعاىلَ {:ب ْل ُت ْؤ ِث ُر َ
احل َيا َة الدُّ ْن َيا َو ْاآل ِخ َر ُة َخ ْ ٌري َو َأ ْب َقى}
ون ْ َ
(األعىل)17:
قال :ذلك أن اإلنسان حيب اخلري ودوام اخلري ،ولذلك أخربه تعاىل بأن هذين
الوصفني ال يتحققان بكامهلام إال يف الدار اآلخرة.
قلت :أجل ،وقد ورد ذلك يف مواضع من القرآن الكريم ،قال تعاىلَ {:وال
ِ
ِ
احل َي ِاة الدُّ ْن َيا لِ َن ْف ِتن َُه ْم ِف ِيه َو ِر ْز ُق َر ِّب َك
َمتُدَّ َن َع ْي َن ْي َك ِإ َىل َما َم َّت ْعنَا ِبه َأ ْز َواجا من ُْه ْم َز ْه َر َة ْ َ
َخ ْ ٌري َو َأ ْب َقى}(طـه)131:
قال :هذه اآلية حتض األمة عن طريق رسوهلا بالزهد حتى ال يغرهم املتاع
املوجود عن املتاع املدخر.
وتي ُتم ِمن َ ٍ
ِ
احل َي ِاة الدُّ ْن َيا َو ِزي َن ُت َها َو َما ِعنْدَ
يشء َف َمت ُ
َاع ْ َ
قلت :وقال تعاىلَ {:و َما ُأ ْ ْ ْ
َّلل َخ ْ ٌري َو َأ ْب َقى َأ َفال َت ْع ِق ُل َ
ون}(القصص)60:
ا َِّ
قال :وفيها ترغيب أعظم ،فاَّلل تعاىل يصف ما يف الدنيا من الزخارف بكونه
جمرد متاع للحياة الدنيا ،وهي احلياة البسيطة احلقرية ،ثم خيتم ذلك بالدعوة
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للتأمل والتفكر ،فمن الغبن أن يباع الغايل بالرخيص ،والزهيد بالنفيس.
وتي ُتم ِمن َ ٍ
ِ
َّلل َخ ْ ٌري
احل َي ِاة الدُّ ْن َيا َو َما ِعنْدَ ا َِّ
يشء َف َمت ُ
َاع ْ َ
قلت :وقال تعاىلَ {:ف َام ُأ ْ ْ ْ
ِ ِ
ين آ َم ُنوا َو َع َىل َر ِّ ِهب ْم َيت ََوكَّ ُل َ
ون}(الشورى)36:
َو َأ ْب َقى ل َّلذ َ
قال :بني هلم تعاىل يف هذه اآلية وصفا من أوصاف الزاهدين ،وهو اإليامن
والتوكل ،فليس كل جائع زاهد ،بل الزاهد من زهد باَّلل وَّلل.
قلت :وهلذا قال تعاىل حاكيا عن سحرة فرعون بعد أن القوا لذة معرفة اَّلل{:
ِ ِ
ِ ِ
َّلل َخ ْ ٌري
الس ْح ِر َوا َُّ
كْر ْه َتنَا َع َل ْيه م َن ِّ
ِإنَّا آ َمنَّا ِب َر ِّبنَا ل َي ْغف َر َلنَا َخ َطا َيانَا َو َما َأ َ
َو َأ ْب َقى}(طـه)73:
قال :لقد أشاروا إىل أعظم الزهد ،وهو الرغبة يف اَّلل ،وهو زهد املقربني
الذين انشغلوا بالنظر َّلل عن النظر لكل يشء.
قلت :فهال ترضب يل أمثاال عىل هذه املعاين أنقلها لقومي ،فاألمثال جند من
جند اَّلل يصل باملعاين إىل خزانة اخليال ليضعها يف العقول والقلوب.
قال :إن القرآن الكريم كفانا رضب هذه األمثلة ،فهو يقرب صور هذه
احلي ِاة الدُّ ْنيا ٍ
ِ
الس َام ِء
احلقائق باألمثال العظيمة ،قال تعاىلِ {:إن ََّام َم َث ُل ْ َ َ
كَامء َأن َْز ْلنَا ُه م َن َّ
َ َ
األ ْنعام حتَّى ِإ َذا َأ َخ َذ ِ
األر ِ ِ
ت َْ
َف ْ
األ ْر ُض
اخ َت َل َط ِب ِه َن َب ُ
َّاس َو ْ َ َ ُ َ
ض ممَّا َي ْأكُ ُل الن ُ
ات ْ َ ْ

ُز ْخر َفها و َّازين َْت و َظن َأ ْه ُلها َأهنم َق ِ
اد ُر َ
َاها َأ ْم ُرنَا َل ْيال َأ ْو َ َهنارا َف َج َع ْلن ََاها
ون َع َل ْي َها َأت َ
ُ َ َ َّ َ َّ َ َّ ُ ْ
ِ ِ
س َِ
َح ِصيدا كَ َأ ْن َمل َت ْغ َن ِب ْ َ
األ ْم ِ
كَّر َ
ون}(يونس،)24:
كَذل َك ُن َف ِّص ُل ْاآليات ل َق ْو ٍم َي َت َف ُ
ْ
احلي ِاة الدُّ ْنيا ٍ
ِ
وقالَ {:و ْ ِ
الس َام ِء َف ْ
ات
اخ َت َل َط ِب ِه َن َب ُ
ارض ْب َهلُ ْم َم َث َل ْ َ َ
كَامء َأن َْز ْلنَا ُه م َن َّ
َ َ
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ِ
َْ
األ ْر ِ
اح َو َ
يش ٍء
كَان ا َُّ
الر َي ُ
ض َف َأ ْص َب َح َهشيام ت َْذ ُرو ُه ِّ
َّلل َع َىل كُ ِّل َ ْ
ُم ْقت َِدرا}(الكهف)45:
قلت :فهال تقرب يل هذه األمثلة وتصورها يل؟
قال :ال يوجد ما هو أعظم من تصوير القرآن الكريم للحقائق.
قلت :ولكن احلقائق حتتاج أحيانا لتفسريها ،فمن الناس من ال يطيق تفهم
احلقائق لكثافته وغالظة طبعه ،وال أنكر أين مبتىل ببعض هذا الطبع.
قال :أخرجت إىل احلقول يف الربيع اجلميل؟
قلت :وكيف ال أخرج ،وهل الدنيا إال مجال الربيع وزهر الربيع ونسائم
الربيع.
قال :فهل رأيت األزهار املتفتحة ،واألعشاب النظرة..؟
قلت :واجلامل املتدفق احلي الذي يرشق من اجلبال والوهاد ،وكأن الدنيا
كلها تبتسم ..بل ترسل ضحكات عريضة.
قال :فهل مررت به يف الصيف عندما ترسل الشمس هليبها؟
قلت :عندها يتحول احلي ميتا ،واجلامل دمامة ،وتنقلب االبتسامة اجلميلة
آهات وأحزانا.
قال :فهذه هي الدنيا ..أيام معدودة من االبتسامة ..ثم يعقبها صيف األمل
وخريف األحزان.
قلت :واآلخرة؟
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قال :اآلخرة ربيع دائم ،فهل تستبدل الربيع الذي ال يستمر إال أياما معدودة
بالربيع الذي ال تفنيه األيام ،وال تبيل ثيابه السنون.
قلت :فهمت املثال ..لكأين بنا قد غرقنا يف نسائم زهرة من زهرات هذا
الربيع الفاين ،واستبدلنا هبا ربيع األزل.
قال :بل أنتم فعلتم أخطر من ذلك ..بعتم اَّلل بالعدم ،وبعتم اجلنة
باملستنقعات ..وبعتم السعادة باألحزان..
قلت :فام املخرج؟
قال :الزهد..
قلت :تقصد رفع اهلمة عن الدنيا..
قال :إن استطعتم أن ترفعوا اهلمة عن األكوان مجيعا ،وتكتفوا باَّلل..
فستنالون من يديه ما ال خيطر لكم عىل بال ..وما ال تستطيع أحالمكم أن تفكر
فيه.
الكامل:

قال يل املعلم ،وقد رآين مستغرقا فيام قال :هاك اجلائزة الثانية التي أنعم اَّلل هبا
عىل الزهاد.
مددت يدي ،وقلت :هاهتا.
ابتسم ،وقال :امدد يد بصريتك ،فام متتد إليه يد جارحتك ينفد.
قلت :تعودنا أال نعرف املدد إال يف اليد.
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قال :ولذلك تنكرون الزهد ،وتنكرون فيوضات اَّلل وأمداده عىل عباده
الزاهدين الذين اصطفاهم بالكامل حني رفعوا مهمهم إليه وإىل ما عنده.
قلت :فأنا يف انتظار جائزة الكامل ،فام هي؟
قال :إن قومك يف جمالسهم يميزون بني الكبار والصغار ،فيجعلون لكل
منهم حمله اخلاص به.
قلت :نعم ،فللكبار كراسيهم التي تتناسب مع طوهلم وعرضهم ،بينام
الصغار ال تتناسب معهم إال الكراِس الصغرية لصغر أحجامهم.
قال :أنا ال احتدث عن صغار السن ،بل عن الصغار املحتقرين املستضعفني.
قلت :وأنا ال أحتدث إال عنهم ،فإهنم يف منطق الكرباء ،أو نتيجة للهزال
الذي عرضهم له الكرباء صارت كراسيهم ال ختتلف عن كراِس الصغار.
قال :ففي أي املجالس حتب أن جتلس أنت ،أو حيب أن جيلس قومك؟
قلت :إن أردت الرصاحة ،فإنه ال أحد من الناس إال وحيلم باجللوس عىل
تلك الكراِس الوثرية ،والركوب يف تلك املراكب الفارهة ،والنزول يف تلك
الفنادق الفخمة ذوات النجوم الكثرية.
قال :فأنت إذن حتب مصاحبة الكبار..
قلت :لست وحدي يف ذلك ،بل كل قومي ..بل أحسب ذلك طبيعة
إنسانية.
قال :نعم هي طبيعة إنسانية ..بل طبيعة كونية ،فالكامل حمبوب بالطبع.
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قلت :فام عالقة هذا هبذه اجلائزة؟
قال :الزهد هو الطريق الوحيد الذي يضعك مع الكبار ،وجيلسك جمالسهم،
وينزلك فنادقهم.
قلت :كيف؟ فالزهد يمنعني من جمرد الرغبة ،والتفكري يف ذلك.
قال :يمنعك من التلطخ ،وال يمنعك من التمتع.
قلت :ارشح يل ..أو باألحرى مثل يل ملا تقول ..فإين ال أطيق التجريد.
قال :سأرضب لك مثال من القرآن الكريم ،رضبه اَّلل تعاىل ملواقف الناس
من الكرباء الذين كنت حتلم بالقعود معهم ،بينام هم ال يساوون شيئا ،ألن
ضخامتهم جمرد انتفاخ رسعان ما تعبث به رياح الزمان.
قلت :أيف القرآن الكريم احلديث عن هذا؟ ..لقد قرأته وحفظته وقلبت
الطرف يف تفاسريه ،فلم أجد مثل هذا.
قال :لعلك قرأته ومل تسمعه ،ففي القرآن الكريم كل العلوم وكل حقائق
الكون ،ولكن ملن سمعه ال ملن قرأه.
قلت :فام هو هذا املثال؟
قال :قارون ،فقد جعله اَّلل مثاال عىل هؤالء الكرباء الذين ِصفوا الناس عن
الزهد ،فمألوا قلوب الفقراء رغبة يف الدنيا ،فأراد اَّلل أن يبني هلم ما ينتظر ذلك
احلرص والرغبة من جزاء.
ون َ ِ
قلت :لقد قال اَّلل تعاىل يف شأنهِ {:إ َّن َق ُار َ
وسى َف َب َغى َع َل ْي ِه ْم
كَان م ْن َق ْو ِم ُم َ
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َوآ َت ْينَا ُه ِم َن ا ْلكُ ُن ِ
احت ُه َل َت ُنو ُء ِبا ْل ُع ْص َب ِة ُأ ِ
ويل ا ْل ُق َّو ِة } (القصص)76 :
وز َما ِإ َّن َم َف ِ َ
قال :فامذا قال له الكمل من قومه من الذين آتاهم اَّلل العلم والزهد؟
ِ
ب
قلت :لقد قالوا له ـ كام نص القرآن الكريم ـ {:ال َت ْف َر ْح ِإ َّن ا ََّ
َّلل ال ُحي ُّ
ني َوا ْب َت ِغ ِف َيام آت َ
َّلل الدَّ َار ْاآل ِخ َر َة َوال َتن َْس ن َِصي َب َك ِم َن الدُّ ْن َيا َو َأ ْح ِس ْن َكَام
َاك ا َُّ
ا ْل َف ِر ِح َ
ِ ِ
ِ
َّلل ِإ َل ْي َك َوال َت ْب ِغ ا ْل َف َسا َد ِيف ْ َ
األ ْر ِ
ين}
ض ِإ َّن ا ََّ
َأ ْح َس َن ا َُّ
ب ا ُْمل ْفسد َ
َّلل ال ُحي ُّ
(القصص 76:ـ)77
قال :فقد نصحوه بالزهد فيام آتاه اَّلل.
قلت :ولكنهم مل حيرموا عليه التمتع بام أويت من الكنوز ،فقد قالوا لهَ {:وال
َتن َْس ن َِصي َب َك ِم َن الدُّ ْن َيا }
قال :ولكنهم حرموا عليه التلطخ بتلك الكنوز ،وقد قلنا:إن فرقا كبريا بينهام.
قلت :كيف؟
قال :التلطخ أن متأل الدنيا قلبك فتشغلك عن اَّلل ،وعن توظيف نعم اَّلل فيام
أمر اَّلل.
قلت :وهو ما نصح به هؤالء قارون فقد نصحوه باإلحسان بام تفضل اَّلل
عليه.
قال :عندما خرج قارون يف زينته جتىل موقفان من مواقف الناس ،هي يف
احلقيقة مواقف البرش مجيعا من الرغبة والزهد.
قلت :نعم ،موقف الذين يريدون احلياة الدنيا ،وموقف الذين أوتوا العلم.
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قال :فام حكى القرآن الكريم عنهام؟
قلت :أما موقف الفئة األوىل ،فقد نص عليه قوله تعاىلَ {:ف َخ َر َج َع َىل َق ْو ِم ِه
ِ
ِ
ِِ
ين ُي ِريدُ َ
ويت َق ُارو ُن ِإ َّن ُه َل ُذو َح ٍّظ
احل َيا َة الدُّ ْن َيا َيا َل ْي َت َلنَا م ْث َل َما ُأ ِ َ
ِيف ِزينَته َق َال ا َّلذ َ
ون ْ َ
َع ِظ ٍ
يم}(القصص ،)79:فقد اعتربوا قارون صاحب حظ عظيم ،فحسدوه عىل
ما أويت ،ومتنوا أن يكون له مثل ما أويت.
قال :وما هو موقف الذين أوتوا العلم؟
ِ
ين
قلت :ما نصه علينا القرآن الكريم كذلك ،وهو قوله تعاىلَ {:و َق َال ا َّلذ َ
َّلل َخري َملِن آمن و َع ِم َل ص ِ
ِ
احلا َوال ُي َل َّق َاها ِإ َّال
َ
اب ا َِّ ْ ٌ ْ َ َ َ
ُأو ُتوا ا ْلع ْل َم َو ْي َلكُ ْم َث َو ُ
الص ِاب ُر َ
ون}(القصص)80:
َّ
قال :فام كانت هناية احلرص والرغبة املمثلة يف قارون؟
قلت :هو ما قصه القرآن الكريم علينا أيضا حني قالَ {:ف َخ َس ْفنَا ِب ِه َو ِبدَ ِار ِه
كَان َله ِمن ِف َئ ٍة ينْرصو َنه ِمن د ِ
َْ
َ
كَان ِم َن
َّلل َو َما
ون ا َِّ
األ ْر َض َف َام
َ ُ ُ ُ ْ ُ
َ ُ ْ
ا ُْمل ْنت ِ ِ
ين}(القصص)81:
َرص َ
قال :فمن كسب الرهان من احلريصني أو من الزاهدين ،ومن كان احلق
معه؟ ومن حتقق بالكامل؟
ِ
ين َمتَن َّْوا
قلت :هو ما قصه علينا القرآن الكريم أيضا ،قال تعاىلَ {:و َأ ْص َب َح ا َّلذ َ
َّلل يبس ُط الر ْز َق َملِن ي َشاء ِمن ِعب ِ
َمكَا َن ُه ِب ْ َ
األ ْم ِ
س َي ُقو ُل َ
اد ِه َو َي ْق ِد ُر َل ْوال َأ ْن
َْ ُ ْ َ
ِّ
ون َو ْيكَ َأ َّن ا ََّ َ ْ ُ
ف ِبنَا ويكَ َأ َّنه ال ي ْف ِلح ا ْل ِ
كَاف ُر َ
ون} (القصص)82:
َم َّن ا َُّ
خل َس َ َ ْ ُ ُ ُ
َّلل َع َل ْينَا َ َ
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قال :فاملفلح من؟ ..هل الزاهدون أم احلريصون؟
قلت :الزاهدون ،بل إن احلريصني محدوا اَّلل عىل أهنم مل يؤتوا مثل ما أويت
قارون لئال حيل هبم ما حل به.
قال :فلامذا يرص قومك عىل أن يلتحقوا بالعامل األول ،وهم يعلمون حقيقته
التي ال ختتلف عن حقيقة قارون ،بل هم يرددون ما ردد قارونِ {:إنَّام ُأ ِ
وتي ُت ُه َع َىل
َ
ِع ْل ٍم ِعن ِْدي}(القصص)78 :
قلت :ألهنم يعتقدون أن األولية والكامل يف ذلك؟
َّلل َقدْ َأ ْه َل َك ِمن َقب ِل ِه ِمن ا ْل ُقر ِ
ون َم ْن ُه َو َأ َشدُّ ِم ْن ُه ُق َّوة
قال :أو مل يعلمواَ {:أ َّن ا ََّ
ْ ْ َ ُ
مجعا}(القصص)78 :؟
َو َأكْ َث ُر َ ْ
قلت :ولكن مطالبهم الدنيوية تتطلب منهم ذلك.
قال :ال ،بل احلرص الكاذب الذي يمليه فراغ أجوافهم هو الذي يطلب
منهم ذلك ،فالكامل يف احلقيقة ال يف املظاهر ،ويف الصدق ال يف الزور.
قلت :فقد ذكرت يل مثاال من أمثلة الكامل يف الزهد ،ولكن قومي قد ال
يفهمونه حق الفهم ،أو قد يؤولونه ،فام أسهل تأويل النصوص وإلباسها أي
لباس يشاءون.
قال :ولكن النص واضح.
قلت :ولكنهم لن يقرؤوه ولن يفرسوه ،بل سيكتفون منه بعبارة جيعلوهنا
هي املحكم الوحيد فيه ،وما عداه متشابه.
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قال :فام هذه العبارة التي نالت هذا الفضل عندهم دون من عداها؟
قلت :قوله تعاىلَ {:وال َتن َْس ن َِصي َب َك ِم َن الدُّ ْن َيا }(القصص)77 :
قال :ويفعلون ذلك؟
قلت :بل فعلوه ،فإن هذه العبارة القرآنية أصبحت مثال دارجا يردده العامة
واخلاصة ،وكأن القرآن الكريم مجيعا اخترص فيها.
قال :فقد وقعتم فيام وقع فيه أهل الكتاب من التحريف ،فقد قال تعاىل يف
ض ا ْل ِكت ِ
ون ِب َب ْع ِ
َاب َوتَكْ ُف ُر َ
شأهنمَ {:أ َف ُت ْؤ ِم ُن َ
ون ِب َب ْعض}(البقرة،)85 :
قلت :وهلذا أمر تعاىل رسوله  أن حيكم املؤمنني بجميع ما أنزل عليه ،قال
ِ
اح َذ ْر ُه ْم َأ ْن َي ْف ِت ُن َ
وك َع ْن
احكُ ْم َب ْين َُه ْم ِب َام َأن َْز َل ا َُّ
َّلل َوال َتت َِّب ْع َأ ْه َوا َء ُه ْم َو ْ
تعاىلَ {:و َأن ْ
َب ْع ِ
َّلل ِإ َل ْي َك }(املائدة)49 :
ض َما َأن َْز َل ا َُّ
قال :فهال اطلعوا عىل سنن األنبياء ـ عليهم الصالة والسالم ـ ،وكيف كانت
حياهتم مليئة بمواقف الزهد فيام يف أيدي الناس ،والرغبة فيام يف يد اَّلل.
قلت :هم يتخريون من مواقفهم ما خيدمون به آراءهم ،فلن يعجزهم ذلك،
ِ
َّلل َو ُر ُس ِل ِه َو ُي ِريدُ َ
ين َيكْ ُف ُر َ
ون َأ ْن ُي َف ِّر ُقوا
ون ِبا َِّ
وقد قال تعاىل يف أهل الكتابِ {:إ َّن ا َّلذ َ
ون َأ ْن يت ِ
ض َونَكْ ُف ُر ِب َب ْع ٍ
ون ُن ْؤ ِم ُن ِب َب ْع ٍ
َّلل َو ُر ُس ِل ِه َو َي ُقو ُل َ
ني
ني ا َِّ
َّخ ُذوا َب ْ َ
َب ْ َ
ض َو ُي ِريدُ َ َ
َذلِ َك َس ِبيال}(النساء ،)150:فهم يؤمنون ببعض املواقف ويكفرون ببعض.
قال :أوصلت هبم اجلرأة إىل الرسل ـ عليهم الصالة والسالم ـ
قلت :لقد سمعت بعضهم يتحدث عن حب رسول اَّلل  للحم واحللواء
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وأنواع املآكل الفاخرة ما جيعلك تتصور أن السنة يف ارتياد املطاعم الفاخرة إلحياء
سنة أكل اللحم واحللواء.
قال :أمل يقرؤوا النصوص الواردة يف مصادركم الصحيحة؟
قلت :فرق ـ يا معلمي ـ بني أن تقرأ وأن تسمع أمل تقل يل ذلك دائام.
العزة:

قال :أراك اقتنعت بام قلت.
قلت :أجل ..وبورك فيك ..فهات اجلائزة الثالثة ..جائزة العزة.
قال :أرأيت إن قرب لك طعام لذيذ ،ثم رأيت الذباب متساقطا عليه متهافتا
عىل أكله ،فهو ال يبايل يف سبيله أن تذبه أو تقلته ،أكانت نفسك تشتهيه؟
قلت :لكأين بك تريد ما قال الشاعر:
إذا مل أترك املاء اتقاء

تركت لكثرة الرشكاء فيه

إذا وقع الذباب عىل طعام

رفعت يدي ونفيس تشتهيه

وجتتنب األسود ورود ماء

إذا كان الكالب يلغن فيه

قال :هو ما أريده بالضبط ،فقد علمت غرامك بالشعر.
قلت :وكيف يل أن أشارك الذباب طعامهم ،فإنه إن مل يكن ذلك مرضا
بالصحة ،فإن النفس تعافه بالرضورة.
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قال :فكذلك الزهد ،فالزاهد يأنف من مشاركة الذباب ،وقد قيل لبعضهم:
ما الذي زهدك يف الدنيا؟ ،فقال (:قلة وفائها ،وكثرة جفائها ،وخسة رشكائها )
قلت :ولكن الدنيا ال يملكها الذباب.
قال :ولكن يملكها الالهثون وراء الرساب.
قلت :فهناك فرق بينهام.
قال :ال فرق بينهام ،وهلذا ساوى اَّلل تعاىل بني الذباب والبرش يف الضعف،
ِ
رضب م َث ٌل َف ِ
ون ِمن د ِ
َّلل
ون ا َِّ
ين تَدْ ُع َ ْ ُ
استَم ُعوا َل ُه ِإ َّن ا َّلذ َ
فقال تعاىلَ {:يا َأ ُّ َهيا الن ُ
ْ
َّاس ُ ِ َ َ
اجت ََم ُعوا َل ُه َو ِإ ْن َي ْس ُل ْب ُه ُم ُّ
ف
اب َش ْيئا ال َي ْس َتن ِْق ُذو ُه ِم ْن ُه َض ُع َ
الذ َب ُ
َل ْن َ ْخي ُل ُقوا ُذ َبابا َو َل ِو ْ
ِ
وب}(احلج)73:
ب َوا َْمل ْط ُل ُ
ال َّطال ُ

قلت :صدقت ،فكالمها ضعيف الطالب واملطلوب.
قال :وأزيدك مثاال جيعلك ترى عامل الذباب بني يديك وملء برصك.
قلت :هات.
قال :ذلك الطعام اللذيذ الذي قدم لك.
قلت :أتقصد ذلك الذي هتافت عليه الذباب؟
قال :أجل ..ملاذا هتافت عليه؟
قلت :ألنه طعام دسم غني بام يشتهيه الذباب من املطاعم.
قال :فكذلك هؤالء الذين امتألت نفوسهم رغبة يف الدنيا يسلط اَّلل عليهم
الذباب ليمتص رحيقهم.
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قلت :ولكن قومي اخرتعوا أنواع املبيدات.
قال :تلك ال تبيد هذا النوع من الذباب ،فإنه ذباب له من احلذق ما ال
يستطيع أحد ذبه أو قتله.
قلت :فهمت قصدك ..تعني األصدقاء املحيطني هبؤالء الراغبني ينافقوهنم
وخيادعوهنم ليمتصوا بعض ما يمتصه الذباب من مآكل.
قال :نعم ،فقد صدق الشاعر يف كل ما قال.
قلت :أول مرة أسمعك تصدق فيها شاعرا.
قال :أمل تسمع بقوله  (:إن من الشعر حكام )

()1

قلت :بىل ،سمعت ،وقد قال أبو متام:
ولوال ِخ ٌ
الل َسنَّها ِّ
املكارم
كيف ُت ْبنى
الش ْع ُرما درى بنا ُة املعايل َ
ُ
قال :ولكن ..ال كل الشعراء أقصد.
قلت :أجل ،فـ:
ْ
فشاعر جيري وال ُجيـرى مع ْه
أربـعة
فاعلــمـن
الشعرا ُء
َّ
ٌ
َ
وشاعر مـن َح ِّقه أن ت َْس َـم َع ْه
وسـط املعمع ْه
وشاعـر ينشدُ
ٌ
ٌ
وشاعر من َح ِّق ِه أن ت َْصــ َف َع ْه
ٌ
قال :فاترك الشعر ،وعد بنا إىل جائزة العزة.
قلت :فهمت ..فإن العزة تاج فوق رؤوس الزهاد ال يراه الراغبون.
( ) )1الرتمذي ،وقال :حسن صحيح ،وابن ماجة.
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قال :والقرآن الكريم يدل عىل ذلك.
قلت :أيف القرآن الكريم هذا؟
قال :أجل ،فلنعد إىل قصة قارون ،ما هو موقف الرغبني يف الدنيا عندما
رأوه؟
قلت :لقد سال لعاهبم ،وهم يرون مراكبه الفاخرة وزينته التي خرج هبا ،كام
ِ
ِِ
ِِ
ين ُي ِريدُ َ
احل َيا َة الدُّ ْن َيا َيا َل ْي َت َلنَا ِم ْث َل
قال تعاىلَ {:ف َخ َر َج َع َىل َق ْومه ِيف ِزينَته َق َال ا َّلذ َ
ون ْ َ
ويت َق ُار ُ
ون ِإ َّن ُه َل ُذو َح ٍّظ َع ِظ ٍ
يم}(القصص)79:
َما ُأ ِ َ
قال :وملاذا خرج يف زينته ما دام قومه سيحسدونه هذا احلسد؟
قلت :بل خرج ألجل أن حيسدوه ،فهو يكاد يشمت هبم بخروجه.
قال :ويف ذلك احلني الذي يراهم فيه مشدوهني نحو طلعته ومراكبه وزينته،
ماذا كان يتصورهم؟
قلت :يراهم كالذباب املتهافت حول الطعام.
قال :هم أذالء إذن؟
قلت :بل أذل من الذباب ،ألن الذباب إن هتافت حول الطعام نال منه،
وهؤالء ال ينالون إال احلرسة واألمل.
قال :ولو أن هؤالء مل يلتفتوا إىل زينة قارون ،ومل يأهبوا له ،ومل يعريوهم
نظراهتم ،أكان هيتم بمثل هذه الزينة ،وخيرج هبذا الكرب.
قلت :ال أظنه سيفعل ،فام الفائدة التي جينيها بخروجه بكل تلك الزخارف،
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بل سيخرج كام سيخرج سائر الناس؟
قال :أفال ترى أهنم بذلك املوقف الذليل الذي وقفوه جذروا يف نفسه
كربياءه ،وجذروا يف نفوسهم الذلة؟
ف
است ََخ َّ
قلت :أجل ،وقد أشار القرآن الكريم إىل هذا حني قال تعاىلَ {:ف ْ
اعوه ِإهنم كَا ُنوا َقوما َف ِ
ني}(الزخرف)54:
اس ِق َ
ْ
َق ْو َم ُه َف َأ َط ُ ُ َّ ُ ْ
قال :أفكان فرعون جيرؤ عىل أن يقولَ {:يا َأ ُّ َهيا ا َْمل َ ُ
أل َما َع ِل ْم ُت َلكُ ْم ِم ْن ِإ َل ٍه
َغ ْ ِريي}(القصص ،)38 :ويقولَ {:أنَا َر ُّبكُ ُم ْ َ
األ ْع َىل} (النازعـات )24 :لوال قلة
عقول قومه وهتافتهم بني يديه كتهافت الفراش؟
قلت :ال ،فالذلة هي املحل الذي يمكن للكرباء ،ولو أن الناس أروا من
أنفسهم عزة ملا جترأ عليهم أحد ..فالزهد إذن هو ما يقي املؤمنني من مهاوي
الذلة التي يوقعهم فيها احلكام.
قال :ليس احلكام فقط ،فقد كان قارون غنيا ،ومل يكن حاكام.
قلت :احلكام وأشباه احلكام.
قال :أال تقولون بأن العربة باخلامتة؟
قلت :ونقول بأن الناجح من يضحك أخريا.
قال :فمن كان أعز الناس يف قصة قارون؟
قلت :كانت لقارون بعض العزة عندما خرج بتلك الزينة.
قال :فام خامتتها؟
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قلت :ما نص عليه القرآن الكريم بقولهَ {:ف َخ َس ْفنَا ِب ِه َو ِبدَ ِار ِه ْ َ
األ ْر َض َف َام َ
كَان
َله ِمن ِف َئ ٍة ينْرصو َنه ِمن د ِ
كَان ِم َن ا ُْمل ْنت ِ ِ
َّلل َو َما َ
ين}(القصص)81:
ون ا َِّ
َرص َ
ُ ْ َ ُ ُ ُ ْ ُ
قال :فنهايته إذن الذل املحض ،بل اهلالك الذي هو فوق الذل.
قلت :نعم.
قال :فمن كان أعز الناس إذن؟
ِ
ين ُأو ُتوا ا ْل ِع ْل َم
قلت :الذين أوتوا العلم ،فقد قال تعاىل يف شأهنمَ {:و َق َال ا َّلذ َ
ِ
ِ
ِ
الص ِاب ُر َ
ون}
اب ا َِّ
َّلل َخ ْ ٌري َمل ْن آ َم َن َو َعم َل َصاحلا َوال ُي َل َّق َاها ِإ َّال َّ
َو ْي َلكُ ْم َث َو ُ
(القصص)80:
قال :وهل كانوا حينها أعز من قارون؟
قلت :أجل ،ألن عزته بمراكبه ،وعزهتم بام أتاهم اَّلل من العلم.
قال :وهل جرهم علمهم إىل الدنيا أم زهدهم فيها؟
قلت :بل زهدهم فيها.
قال :ولو جرهم إىل الدنيا ،وإىل أبواب قارون هل سيتحلون بالعزة التي
حتلوا هبا؟
قلت :ال.
قال :فعزهتم إذن ليس بعلومهم.
قلت :بم إذن؟
قال :بزهدهم ،فالزهد باب العزة.
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قلت :يف النفس من كالمك يشء.
قال :أمل تسمع قوله تعاىلَ {:وات ُْل َع َل ْي ِه ْم َن َب َأ ا َّل ِذي آ َت ْي َنا ُه آ َي ِاتنَا َفان َْس َل َخ ِمن َْها
ان َف َ ِ
ين َو َل ْو ِش ْئنَا َل َر َف ْعنَا ُه ِ َهبا َو َل ِك َّن ُه َأ ْخ َلدَ ِإ َىل ْ َ
األ ْر ِ
الش ْي َط ُ
َف َأ ْت َب َع ُه َّ
ض
كَان م َن ا ْل َغ ِاو َ
ِ
ِ
كَم َث ِل ا ْلكَ ْل ِ
َرتكْ ُه َي ْل َه ْث َذلِ َك َم َث ُل
ب ِإ ْن َ ْحتم ْل َع َل ْيه َي ْل َه ْث َأ ْو ت ْ ُ
َوا َّت َب َع َه َوا ُه َف َم َث ُل ُه َ
كَذبوا ِب ِ
ِ
آياتنَا َفا ْق ُص ِ
كَّر َ
ون}(ألعراف)176:
ص ا ْل َق َص َ
ين َّ ُ
ا ْل َق ْو ِم ا َّلذ َ
ص َل َع َّل ُه ْم َي َت َف ُ
قلت :بىل ،فهذه قصة بلعم بن باعوراء ،وقد ذكر املفرسون أنه ( كان من
َّلل موسى
علامء بني إرسائيل ،وكان جماب الدعوة يقدمونه يف الشدائد ،بعثه نبي ا ه
َّلل فأقطعه وأعطاه ،فتبع دينه وترك دين موسى
 إىل ملك مدين يدعوه إىل ا ه
)

()1

قال :دعك من القصص ،واعترب بالقصة كام وردت يف القرآن الكريم ،فهي
ليست قصة بلعم وحده ،بل قصة آالف وعرشات آالف البالعم.
قلت :ماذا تريد أن تقول؟
قال :ما الذي جعل هذا الذي آتاه اَّلل العلم ينسلخ عن علمه؟
قلت :هو ما ذكره القرآن الكريم من إخالده إىل األرض وسكونه إليها.
قال :فلو أنه مل خيلد إىل األرض ومل يسكن إليها ،ومل تشتد رغبته فيها ،ما هي
اجلائزة التي كان سيناهلا؟
قلت :الرفعة والعزة ،كام ذكر القرآن الكريم ،قال تعاىلَ {:و َل ْو ِش ْئنَا َل َر َف ْعنَا ُه
( ) )1هذا قول مالك بن دينار.
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ِ َهبا  ،ولكنه بسبب خلوده إىل األرض صار ذليال كالكلب { ِإ ْن َ ْحت ِم ْل َع َل ْي ِه َي ْل َه ْث
َرتكْ ُه َي ْل َه ْث 
َأ ْو ت ْ ُ
قال :أتدري ملا شبهه اَّلل بالكلب؟
قلت :نعم ،فـهـو لـفرط اتباعه اهلوى وتعلقه بعامل املادة انتابته حالة من
التعطش الشديد غري املحدود وراء لـذائذ الـدنـيـا ،وكل ذلك مل يكن حلاجة  ،بل
حلالة مرضية  ،فهو كالكلب املسعور الذي يظهر بحالة عـطش كاذب ال يمكن
إرواؤها ،وهي حالة العبيد الذين ال هيمهم غري مجع املال واكتناز الثروة فال
حيسون معه بشبع ابدا.
قال :فأهيام أرفع شأنا العامل الزاهد ،أم العامل الراغب؟
قلت :بل الزاهد.
قال :ملاذا؟
قلت :لينال من العزة ما ال يظفر به الراغب.
قال :ليس هذا فحسب ،بل إن الرغبة واحلرص عىل الدنيا وترك الزهد فيها
هي السبب فيام حاق باألديان من أنواع التحريف.
قلت :هذه دعوى خطرية ،فهل هلا من بينات تقوم عليها؟
ِ
َاب َي ْأ ُخ ُذ َ
ون
ف ِم ْن َب ْع ِد ِه ْم َخ ْل ٌ
قال :أمل تسمع قوله تعاىلَ {:ف َخ َل َ
ف َو ِر ُثوا ا ْلكت َ
َع َر َض َه َذا ْ َ
األ ْدنَى َو َي ُقو ُل َ
ون َس ُي ْغ َف ُر َلنَا َو ِإ ْن َي ْأ ِ ِهت ْم َع َر ٌض ِم ْث ُل ُه َي ْأ ُخ ُذو ُه َأ َملْ ُي ْؤ َخ ْذ
َع َل ْي ِه ْم ِمي َث ُاق ا ْل ِكت ِ
احل َّق َو َد َر ُسوا َما ِف ِيه َوالدَّ ُار ْاآل ِخ َر ُة
َاب َأ ْن ال َي ُقو ُلوا َع َىل ا َِّ
َّلل ِإ َّال ْ َ
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ِ ِ
ون َأ َفال َت ْع ِق ُل َ
ين َيت َُّق َ
ون}(ألعراف)169:
َخ ْ ٌري ل َّلذ َ
قلت :بىل ،فام يف اآلية مما تدعيه؟
قال :لقد ذكر تعاىل متسكهم بالدنيا ،وأخذهم باملتاع األدنى ،فبامذا عاتبهم
اَّلل تعاىل بعد ذلك؟
قلت :عاتبهم عىل أهنم مل يوفوا بامليثاق الذي أخذ عليهم.
قال :وما هو؟
قلت :أال يقولوا عىل اَّلل إال احلق.
قال :فذلك يدل عىل أهنم مل يفعلوا ذلك.
قلت :نعم وإال ملا عاتبهم اَّلل تعاىل.
قال :فام الذي جرهم إىل ذلك؟
قلت :أول اآلية وآخرها يشريان إىل أن علة ذلك هي احلرص عىل الدنيا ،فقد
ِ
َاب َي ْأ ُخ ُذ َ
ون َع َر َض
ف ِم ْن َب ْع ِد ِه ْم َخ ْل ٌ
قال تعاىل يف أول اآليةَ {:ف َخ َل َ
ف َو ِر ُثوا ا ْلكت َ
ِ ِ
ِ
َه َذا ْ َ
ون َأ َفال َت ْع ِق ُل َ
ين َيت َُّق َ
ون }
األ ْدنَى } ،وقال يف آخرهاَ {:والدَّ ُار ْاآلخ َر ُة َخ ْ ٌري ل َّلذ َ
قال :فهذه اآلية تدل عىل علة التحريف يف دين اَّلل.
قلت :نعم.
قال :أزيدك آية أخرى ،أمل تسمع قوله تعاىل {:يا َأهيا ا َّل ِذين آم ُنوا ِإ َّن ِ
كَثريا ِم َن
َ َ
َ ُّ َ
َّاس ِبا ْلب ِ
األحب ِار والر ْهب ِ
ون َع ْن َس ِب ِ
اط ِل َو َي ُصدُّ َ
ان َل َي ْأكُ ُل َ
َّلل}(التوبة:
يل ا َِّ
ون َأ ْم َو َال الن ِ َ
ْ َ ْ َ َ ُّ َ
)34
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قلت :أجل ،فقد مجع اَّلل يف هذه اآلية بني أكلهم أموال الناس بالباطل،
وصدهم عن سبيل اَّلل ،وهو يشري إىل أن احلرص حول من هؤالء األحبار
والرهبان إىل جتار بضاعتهم حتريف الكتاب بام يتناسب مع األهواء.
قال :فانصح علامء قومك أن حيذورا من أبواب السالطني ،فإن العلم يذل
عند أبواهبم.
قلت :ولكنهم ينصحوهنم ،ويف ذلك مصلحة الرعية.
قال :فانصحهم إذا ذهبوا أن يطهروا أرض قلوهبم من شوك احلرص،
وحجارة الرغبة ،لئال ينبتوا احلرصم والعلقم.
قلت :ومن أنا حتى يسمعوا يل!..؟
قال :إن عليك إال البالغ..
قلت :ومن يل بأن يصلهم صويت!؟
قال :ذلك َّلل ،فلله األمر من قبل ومن بعد.
الراحة:

قلت :جزاك اَّلل خريا  ..لقد اقتنعت بام قلت.
قال :فهلم ألخذ اجلائزة الرابعة من جوائز الزهد.
قلت :لقد كفاين ما نلت من اجلوائز ،فلذلك ال هتمني املشاق التي أحتملها
من أجل السعي لتحصيله ..خاصة بعد علمي بعالقته اخلطرية بام حاق باألديان
من حتريف.
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قال :لن تتحمل أي مشقة يف حتصيله ،بل إن الزهاد أكثر الناس راحة.
قلت :كيف؟
قال :ألن احلرص هو الذي جيلب التعب ألصحابه ،أما الزهد ،فال جيلب إال
الراحة.
قلت :لكأين بك تقصد قول الشاعر:
ِ
امرؤ
بالزاهد يف الدنيا
ليس
ٌ

الر َقعا
َ
يلبس
ُ
الصوف وهيوى ُ

َظ َّن دي َن اَّللهِ يف ت َْر ِك الدُّ نا

ورأى ِ
عراض عنها أنْفعا
اإل َ

وهو لو جا َء ْت ُه منها َبدْ َر ٌة

الو َرعا
َ
طلق التقوى
َ
وعفاف َ

نأى
فهو ال ُز ْهدا هبا عنها ْ

ِ
يذيب األَ ْض ُلعا
لكن اجلدُّ
ُ

خاف أن يسعى فيدمي رج َله
َ

فرأى الراح َة فيام َصنَعا

قال :صدق الغالييني ،وما أريد هذا ،فقد ذكرنا إجيابية الزاهد ،وسنذكر
طرقه ألبواب فضل اَّلل ،ولكن التعب ليس يف السعي ،وإنام يف احلرص.
قلت :كيف؟
قال :عندما ال تكون لك طاقة حتمل معينة ،فتحمل عليها وال تتجاوزها،
أيصيبك التعب لذلك؟
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قلت :ال ،ألين مل أجاوز مقدار طاقتي.
قال :فالزاهد ال جياوز مقدار طاقته التي وهبه اَّلل إياها ،أما احلريص،
فلحاجته ملأل الفراغ النفيس الذي يشكوا منه جتده حيمل نفسه ما تطيق وما ال
تطيق.
قلت :كيف؟
قال :هو يتصور الدنيا كمنجم ذهب حمدود عليه يتهافت الراغبون ،فلو قعد
حلظة واحدة لسبقه غريه ،وال يبقى له منه شيئا.
قلت :والزاهدون كيف يرون الدنيا؟
قال :بنظرة خمتلفة متاما ،فهم يرون الدنيا دار ضيافة إهلية ال يعدم الساكن فيها
من رزق يساق إليه ،فلذلك يتناوله هنيئا مطمئنا مرتاحا يقول يف نفسه :إن نفذ
هذا ،فسريسل إيل صاحب املائدة رزقا آخر ،قد أصل إليه بسعيي ،وقد جييئني
بسعيه إن قعد سعيي.
قلت :ولكن الناس ال يكتفون بالرزق القليل؟
قال :ولكن تضحياهتم يف سبيل الكثري الذين يمألون به فراغ نفوسهم ال
يقاوم ما ينالونه.
قلت :كيف ذلك؟
قال :أرأيت من ضحى بصحته وقوته وعرضه ودينه من أجل لقمة شهية
كاسبا أم خارسا؟
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قلت :بل خارسا أعظم خسارة ،فام جتدي اللقمة أمام كل ما ضاع منه ..بل
هو كمن باع قرصا فخام بحجارة ال تغني وال تسمن من جوع.
قال :فهذا هو عناء احلريص ،وراحة الزاهد.
قلت :ولكن مع ذلك ..ال ينبغي أن نستنكر ما لتلك اللقمة من لذة.
قال :لذة مكتنفة بالغصص ،وال يعدم الزاهد مثلها ،أو أكثر منها مع ما
استفاده من الراحة واألمن.
قلت :الراحة واألمن؟
قال :فإن الزاهد ينعم من الراحة واألمن ما ال ينعم به احلريص.
قلت :فارضب يل عىل ذلك مثاال.
قال :بل سأحكي لك عن كل منهام حكاية ،فاحلكايات كاألمثال جند من
جند اَّلل.
قلت :فام حكاية الراحة؟
قال :كان إبراهيم بن أدهم من أهل النعم بخراسان ،فبينام هو يرشف من
قرص له ذات يوم إذ نظر إىل رجل ىف فناء القرص ،وىف يده رغيف يأكله ،فلام أكل
نام ،فقال لبعض غلامنه (:إذا قام فجئنى به ) ،فلام قام جاء به إليه ،فقال إبراهيم(:
أهيا الرجل أكلت الرغيف وأنت جائع ) قال:نعم ،قال :فشبعت ،قال :نعم قال:
ثم نمت طيبا قال :نعم فقال إبراهيم ىف نفسه :فام أصنع أنا بالدنيا والنفس تقنع
هبذا القدر.
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قلت :لقد ذكرتني بعامر بن عبد القيس ،فقد مر برجل وهو يأكل ملحا وبقال
فقال له :يا عبد اَّلل أرضيت من الدنيا هبذا؟ فقال :أال أدلك عىل من رىض برش
من هذا؟ قال :بىل قال :من رىض بالدنيا عوضا عن اآلخرة.
وذكرتني بمحمد بن واسع فقد كان خيرج خبزا يابسا ،فيبله باملاء ،ويأكله
بامللح ويقول :من رىض من الدنيا هبذا مل حيتج إىل أحد.
قال :أما حكاية أمن الزاهد أمام املخاطر التي يتعرض هلا احلريص ،فقد روي
أنه صحب رجل عيسى بن مريم  فقال (:أكون معك وأصحابك) فانطلقا
فانتهيا إىل شط هنر ،فجلسا يتغديان ،ومعهام ثالثة أرغفة ،فأكال رغيفني وبقي
رغيف ثالث ،فقام عيسى  إىل النهر ،فرشب ،ثم رجع فلم جيد الرغيف ،فقال
للرجل :من أخذ الرغيف ،فقال :ال أدري .فهذا أول آثار احلرص.
فانطق ومعه صاحبه فرأى ظبية ومعها خشفان هلا ،فدعا أحدمها فأتاه فذبحه
فاشتوى منه ،فأكل هو وذلك الرجل ،ثم قال للخشف (:قم بإذن اَّلل) ،فقام
فذهب ،فقال للرجل (:أسألك بالذي أراك هذه اآلية من أخذ الرغيف ) ،فقال:
ال أدري ،ثم انتهيا إىل وادي ماء ،فأخذ عيسى بيد الرجل ،فمشيا عىل املاء ،فلام
جاوزا قال له (:أسألك بالذي أراك هذه اآلية من أخذ الرغيف ) ،فقال:ال أدري،
فانتهيا إىل مفازة ،فجلسا ،فأخذ عيسى  جيمع ترابا وكثيبا ،ثم قال (:كن ذهبا
بإذن اَّلل تعاىل ) ،فصار ذهبا فقسمه ثالثة أثالث ،ثم قال (:ثلث يل ،وثلث لك،
وثلث ملن أخذ الرغيف ) ،فقال (:أنا الذي أخذت الرغيف ) ،فقال (:كله لك )
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وفارقه عيسى  فانتهى إليه رجالن يف املفازة ،ومعه املال ،فأرادا أن
يأخذاه منه ويقتاله ،فقال (:هو بيننا أثالثا ) ،فابعثوا أحدكم إىل القرية حتى
يشرتي لنا طعاما نأكله ) ،فبعثوا أحدهم فقال الذي بعث (:ألي يشء أقاسم
هؤالء هذا املال ،لكني أضع يف هذا الطعام سام فأقتلهام ،وآخذ املال وحدي )،
ففعل وقال ذانك الرجالن (:ألي يشء نجعل هلذا ثلث املال ولكن إذا رجع
قتلناه واقتسمنا املال بيننا ) ،فلام رجع إليهام قتاله ،وأكال الطعام ،فامتا ،فبقي ذلك
املال يف املفازة وأولئك الثالثة عنده قتىل ،فمر هبم عيسى  عىل تلك احلالة
فقال ألصحابه (:هذه الدنيا فاحذروها )
قلت :هذه قصة مجيلة ..ولكن لست أدري هل هي صحيحة أم ال ،فقد
قرأت العهد اجلديد حرفا حرفا ،فم أرها؟
قال :وما هيمك أن تصح أو ال تصح ،كل البقلة وال تسأل عن البقال.
قلت :ولكن معناها صحيح ،فأكثر الناس تعرضا للجرائم هم األغنياء طمعا
يف ماهلم وثرائهم ،بل قد يقتلهم أقرب الناس إليهم.
قال :فإن حرصوا عىل ملء بطوهنم من أصناف الشهوات.
قلت :ستقتلهم حينها شهواهتم ،أما سمعت بأمراض األثرياء.
ب}(الرشح ،)7:فقلت:
فجأة خطر عىل بايل قوله تعاىلَ {:ف ِإ َذا َف َر ْغ َت َفان َْص ْ
ب}(الرشح ،)7:فكيف حتمد
يا معلم ،فقد قال اَّلل تعاىلَ {:ف ِإ َذا َف َر ْغ َت َفان َْص ْ
الراحة ،واَّلل تعاىل يأمرنا بالنصب؟
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قال :فاقرأ ما بعدها.
ب}(الرشح)8:
قلتَ { :و ِإ َىل َر ِّب َك َف ْار َغ ْ
قال :كل نصب ال يرغبك فيه ،وال يضعك ببابه باطل ،ألنك تلهث بذلك
وراء الرساب.
قلت :كيف؟
ِ
كَرس ٍ
اب ِب ِقي َع ٍة َ ْحي َس ُب ُه
قال :أمل تسمع قوله تعاىلَ {:وا َّلذ َ
ين كَ َف ُروا َأ ْع َام ُهلُ ْم َ َ
آن َماء َحتَّى ِإ َذا َجا َء ُه َمل َ ِ
َّلل َ ِ
ال َّظ ْم ُ
يع
َّلل ِعنْدَ ُه َف َو َّفا ُه ِح َسا َب ُه َوا َُّ
جيدْ ُه َش ْيئا َو َو َجدَ ا ََّ
رس ُ
ْ
ِْ
احل َس ِ
اب}(النور)39:
قلت :بىل ،ولكن ما الذي تعنيه؟
قال :السعي وراء الرساب هدر.
قلت :ولكن احلريص ال يلهث وراء الرساب ،بل يلهث وراء ثروة حقيقية.
قال :وملاذا؟
قلت :لرييض هنمه.
قال :وهل ينتهي هنمه؟
قلت :ال ،فال يمأل جوف ابن آدم إال الرتاب.
قال :فهو جيري وراء الرساب إذن ،ومن جرى وراء الرساب ،كان كالكلب
ِ
ِ
َرتكْ ُه َي ْل َهث}(ألعراف)176 :
{ ِإ ْن َ ْحتم ْل َع َل ْيه َي ْل َه ْث َأ ْو ت ْ ُ
ثم التفت إيل ،وقال :وأزيدك أمرا آخر ،فيه كل الراحة للزهاد ،أمل تسمع قوله
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 (:من أصبح ومهه الدنيا شتت اَّلل عليه أمره ،وفرق عليه ضيعته ،وجعل فقره
بني عينيه ،ومل يأته من الدنيا إال ما كتب له ،ومن أصبح ومهه اآلخرة مجع اَّلل له
مهه ،وحفظ عليه ضيعته ،وجعل غناه يف قلبه ،وأتته الدنيا وهي راغمة )()1؟
قلت :هذه ناحية مهمة جدا ،فالضياع عندنا شائع ،والتشتت النفيس منترش.
قال :أتدري ما علة ذلك؟
قلت :ما نص عليه احلديث.
قال :ومثل هؤالء كمثل من وضع يف مفازة ووضع له فيها من كل أصفر
وأبيض وأخرض ،فاحتار ما يأخذ وما يدع ،فتشتت عليه أمره ،ومل ينل يف األخري
إال التعب والنصب.
ثم التفت إيل ،وقد رأى يف بعض الوجوم :أزيدك أمرا آخر ،أمل تسمع قوله
 عندما سئل (:أي الناس خري؟)
قلت :بىل ،لقد قال (:كل مؤمن حمموم القلب ،صدوق اللسان )

()2

قال :فمن هو حمموم القلب؟
قلت :لقد عرفه  بقوله (:التقي النقي الذي ال غل فيه وال غش وال بغى
وال حسد )
قال :فهذا هو قلب الزاهد بدليل قوله  بعد هذا ملا سئل (:يا رسول اَّلل

( ) )1ابن ماجة من حديث زيد بن ثابت بسند جيد والرتمذي من حديث أنس بسند ضعيف.
( ) )2ابن ماجه بإسناد صحيح.
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فمن عىل أثره؟) ،قال (:الذي يشنأ الدنيا وحيب اآلخرة )
قلت :ال أراين أعدم عىل هذا أمثلة ،فأكثر األمراض النفسية ناشئة من هذا،
فكل واحد يريد أن ينفرد بجميع رزق اَّلل ،وال يرىض لغريه أن ينافسه فيه.
قال :وما سبب ذلك؟
قلت :احلرص ،بل قد ورد احلديث املؤكد هلذا ،قال  (:إن النور إذا دخل
يف القلب انرشح له الصدر وانفسح ) قيل (:يا رسول اَّلل وهل لذلك من
عالمة؟) ،قال (:نعم التجاىف عن دار الغرور واإلنابة إىل دار اخللود واالستعداد
للموت قبل نزوله )

()1

قال :فام العالج؟
قلت :الزهد.
قال :فالزهد إذن راحة وصحة.
جوهرة األمن:

صعدت مع املعلم طابقا آخر يف قرص القناعة ،فوجدنا شعاعا عظيام متأللئا،
سألت املرشد عنه ،فقال :هذه جوهرة نفيسة من جواهر القناعة ،اسمها األمن.
التفت إىل املعلم ،وقلت :ذاك الذي تكفل به جملس األمن؟
قال :أمنكم يبذر الشقاق ،وينبت احلروب ،وهذا أمن يمسح الدموع،
ويسكن اآلهات ،ويرشح الصدور.

( ) )1احلاكم.
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قلت :بامذا يمسح الدموع ،أباملساعدات الغذائية التي ترميها طائرات قومي
من جو السامء.
قال :وترمي بعدها القنابل العنقودية والنووية واجلرثومية والكيميائية..
قلت :لكأين بك تعلم خمرتعاتنا من األسلحة.
قال :ومن ال يعلم خمرتعاتكم منها ،حتى النمل يف جحوره ،واحليتان يف
أعامق املحيطات ،والذرات يف خاليا الفضاء يعرفون أسلحتكم ،ويمسهم
الرعب منها.
قلت :ولكن عىل العموم ،فإن قومي حيسنون إذ يرسلون هذه األمداد من
األغذية هلذه الشعوب املستضعفة.
قال :هم يسمنوهم ليأكلوهم سامنا ال عجافا ،كام تسمنون الدجاج
واألرانب.
قلت :ولكن لوال تلك املساعدات التي تنزل كل حني لضاعت تلك
الشعوب ،بل لضاعت شعوبنا أيضا.
قال :وما الثمن الذي تقدمونه لذلك؟
قلت :كل ما يطلبون ..كرامتنا ..مواقفنا..
قال :ودينكم وحياتكم ومصريكم وربكم؟
قلت :لعلهم لو طلبوهم منا ألعطيناهم ال نساومهم يف ذلك.
قال :فسيطلبون ذلك ..إن مل يكونوا قد فعلوا..
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قلت :بىل ..لقد بدأو جيرؤون.
قال :أتدري ما سبب ذلك؟
قلت :ال أدري ..وال أدري ملاذا نحن نتحدث عن هذا املوضوع اآلن ،أمام
هذه اجلوهرة النفيسة.
قال :هذا احلديث عنها ..فهي جوهرة األمن ..وخوفكم عىل أرزاقكم،
وعدم ظفركم بحقائق هذه اجلوهرة هو الذي جعلكم تنحدرون كل ذلك
االنحدار.
قلت :فحلل يل سبب ذلك خطوة خطوة حتى أفهم ما تقول.
ف ِم ْن َأ ْر ِضنَا
قال :أمل تسمع قوله تعاىلَ {:و َقا ُلوا ِإ ْن َنت َِّب ِع ْاهلُدَ ى َم َع َك ُنت ََخ َّط ْ
يش ٍء ِر ْزقا ِم ْن َلدُ نَّا َو َل ِك َّن َأكْ َث َر ُه ْم
كِّن َهلُ ْم َح َرما ِآمنا ُ ْجي َبى ِإ َل ْي ِه َث َم َر ُ
َأ َو َملْ ُن َم ْ
ات كُ ِّل َ ْ
ال َي ْع َل ُم َ
ون}(القصص)57:؟
َ
قلت :بىل ،وقد ذكرهم اَّلل بام أنعم عليهم يف احلرم من األمن ،فقال {:أ َو َملْ
ف النَّاس ِمن حو ِهلم َأ َف ِبا ْلب ِ
اط ِل ُي ْؤ ِم ُن َ
ون َو ِبنِ ْع َم ِة
َي َر ْوا َأنَّا َج َع ْلنَا َح َرما ِآمنا َو ُيت ََخ َّط ُ
َ
ُ ْ َ ْ ْ
َّلل َيكْ ُف ُر َ
ون}(العنكبوت)67:
ا َِّ
قال :فام هي العلة التي استند هلا املرشكون يف تركهم اتباع اهلدى مع النبي
؟
قلت :ما نص عليه القرآن الكريم من خشيتهم عىل أنفسهم وأرزاقهم.
قال :عىل أي أرزاق خافوا ،هل عىل أرزاق حارضهم ،أم أرزاق مستقبلهم؟
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قلت :رزق حارضهم يأكلونه ،فلن خيرجه أحد من أفواههم ،ورزق
ماضيهم أكلوه ،فال يمكن أن يسلبه منهم أحد ،فلم يبق إال رزق مستقبلهم.
قال :وبامذا طمأهنم اَّلل تعاىل ،ونزع من قلوهبم املخافة؟
قلت :بذكر ما وفر هلم من النعم ،والتي جتعلهم يف غنية عن خمافة التخطف
أو ذهاب الرزق.
قال :فهذه اآلية إذن تشري إىل ما حيمله اخلوف عىل الرزق من أرضار عىل
حقيقة اإلنسان وحياة اإلنسان.
قلت :بىل ،وقد وجههم اَّلل بعدها إىل توجيه املخافة َّلل وحده ،فقال تعاىل{:
ِ
ِ
كَم َأ ْه َلكْ نَا ِم ْن َق ْر َي ٍة َب ِط َر ْت َم ِع َ
كَن ِم ْن َب ْع ِد ِه ْم ِإ َّال
يشت ََها َفت ْل َك َم َساك ُن ُه ْم َملْ ُت ْس ْ
َو ْ
ني}(القصص ،)58:أي ال ينبغي أن ختافوا إن اتبعتم اهلدى
َق ِليال َوكُ نَّا ن َْح ُن ا ْل َو ِار ِث َ
أن يتخطفكم الناس ،ولكن خافوا إن مل تتبعوه أن يتخطفكم اَّلل.
قال :فتلك إشارة مؤكدة مكملة لإلشارة السابقة.
قلت :لكني ال أزال مل أفهم وجه العالقة بني األمن وكنز القناعة؟
قال :لقد عرفت أن احلرص جيعل احلريص يف هم دائم وبحث دؤوب عىل
كل ما يمأل جوفه.
قلت :أجل بدليل احلديث الذي عرب يه  عن نفسية اإلنسان الطامع.
قال :وهذا اإلنسان الطامع الذي يرسف وال يدبر وال يزهد كل ذلك حرصا
عىل ملء الفراغ الذي يعانيه.
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قلت :نعم ،وقد اقتنعت بكل ما ذكرته من ذلك ..ولكن ما جذور األمن،
وما عالقتها بالقناعة ،وكيف كان جوهرة نفيسة من جواهرها ،بل من أعىل
جواهرها وأغالها.
قال :احلريص ال يفكر يف حلظته فقط ،بل يفكر يف املستقبل الطويل ..ال يقول
بمأل قلبه (:احلمد َّلل ،لقد شبعت اليوم ،وكفيت ) ،بل يقول (:لست أدي ما
الذي سآكل السنة القادمة ،أو السنة التي بعدها )
قلت :فإذن هو ال يعيش حلظته ويومه.
قال :بل ال يعيش غده وشهره ،فهو يفكر ،ويتأمل ملا ينتظره.
قلت :والقانع.
قال :القانع فرح بالرزق الذي سيق إليه ،مطمئن بام وهب ،ويأمل أن يوهب
يف مستقبله ما وهب يف ماضيه.
قلت :فهو سعيد إذن.
قال :هو سعيد ومسامل.
قلت :وما عالقة ذلك بالسالم.
قال :أمل نكن نتحدث عن القنابل ومن أرسل القنابل ،أليس ذلك وليد
احلرص.
قلت :مل أفهم.
قال :أولئك اجلناة املجرمون املصارعون مل يقتنعوا بام آتاهم اَّلل من الرزق،
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فطلبوا أرايض جديدة لتضمن املستقبل الذي خيافون منه ،فراحوا يرمونكم
ويرمون املستضعفني ،ثم يسكتوكم أو يسمموكم ببعض السموم.
قلت :فلم سميت هذه اجلوهرة باألمن؟
قال :أمل تسمع قوله تعاىلَ {:وال ت َْق ُت ُلوا َأ ْوال َدكُ م َخ ْش َي َة ِإم ٍ
الق ن َْح ُن ن َْر ُز ُق ُه ْم
ْ
ْ
كَان ِخ ْطئا ِ
َو ِإ َّياكُ ْم ِإ َّن َق ْت َل ُه ْم َ
كَبريا}(االرساء)31:؟
قلت :بىل ،فاَّلل تعاىل ينهى املرشكني عن قتل أوالدهم خشية الفقر،
ووعدهم بأنه سريزقهم يف مستقبل األيام.
قال :فقد كان اخلوف إذن هو سبب قتل األوالد ..ومثله قتل الشعوب.
قلت :هذا صحيح.
قال :فلذلك كانت هذه اجلوهرة هي جوهرة األمن الذي يمسح املخاوف،
ويطمئن القلوب ،ويشعرها باالستقرار والسكينة.
قلت :نعم ،فقد رغبتني يف امتالك هذه اجلوهرة النفيسة ،فبني يل طريق
متلكها.
قال :بأربعة حقائق ،إن ترشبتها حلت فيك السكينة ،ونزل بساحتك األمن.
قلت :فام احلقيقة األوىل؟
قال :أن تعلم بأن املكلف برزقك خزائنه ال تنفد ،وهو ال يغفل عنك حلظه،
وهو مع ذلك رحيم بك لطيف ودود.
قلت :فيكف ينشئ هذا يف نفيس األمن عىل رزقي؟
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قال :الصبي الصغري الذي يعيش يف كفالة والدين رحيمني غنني ،هل يفكر
يف مصدر رزقه ،أو حيزن عىل غداء غده؟
قلت :كال ..فلامذا يفكر ،فهو يف كفالتهام؟ ..ولكنه مع ذلك صغري ال طاقة
له بحمل مهوم الكبار.
قال :فالطالب الكبري الذي ينتمي إىل معهد من املعاهد التي تتكفل برزقه،
هل حيزن عىل رزق غده؟
قلت :كال ،فهو حتت كفالة معهد له ميزانيته الغنية ،فلذلك ال يصيبه هم
رزقه.
قال :فإذا علم العبد أن رزقه بيد اَّلل ،وأن اَّلل غني محيد ،وأنه كريم جواد،
وأنه ال تأخذه سنة وال نوم ،وال تصيبه غفلة وال نسيان ،أخياف عىل رزقه؟
قلت :كال ،فهات احلقيقة الثانية.
قال :أال تعلم أن مطالب اإلنسان احلقيقة التي يتطلبها استقراره عىل هذه
األرض لتأدية ما كلف به من وظائف ال يستدعي كل ذلك الكم من اجلهود ومن
احلزن.
قلت :كيف؟ والرضورات كثرية ،وكل رضورة تؤدي إىل رضورات
أخرى ..وهكذا تتعقد احلياة ومطالب احلياة.
قال :سبب ذلك ليس مطالب احلياة كام هي ،وكام خلقها اَّلل ،وإنام هي
مطالب األجواف الفارغة التي تستدعي وديانا كثرية لتمألها.
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قلت :فاملطالب إذن ومهية ،والرضورات ليست رضورات ..كيف هذا؟
قال :سأبني لك هذا بتفاصيله ،ولكن قل يل :من كانت له جهة غنية تكفله،
ثم كان ال حيتاج إال إىل حاجات بسيطة أكان ذلك جيعله خائفا؟
قلت :ارضب يل مثاال عىل ذلك.
قال :رأيت قومك حيبون تربية القطط.
قلت :ويتفنون يف تربيتها وأنواع طعامها.
قال :أرأيت لو أن شخصا ترك قطه عند جزار ،أو صاحب مطعم ،أخياف
عىل قطه من املوت جوعا؟
قلت :كال ..فإنه وإن مل يلتفت اجلزار أو صاحب املطعم إىل حاجات القط،
فإن غذاء القط بسيط ،فيكيفيه أن حيمل أي عظم أو أي يشء يف األرض ليسد به
رمقه.
قال :فكذلك اإلنسان يف ملك اَّلل ،فإن مطالبه أقل بكثري من خزائن الرزق
التي جعلها اَّلل له.
قلت :فهمت ،فام احلقيقة الثالثة؟
قال :إذا علمت أن لكل زمان رزقه اخلاص به ،ال حتزن عىل املستقبل ،ألنه
ال يأيت إال ومعه رزقه.
قلت :كيف؟
قال :سبب اخلوف عىل املستقبل هو تصور خلو املستقبل من الرزق ،فإذا
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علمت أن لكل زمان رزقه اخلاص به مل حتزن ،كالرضيع الذي يسوق اَّلل له يف كل
حلظة من الرزق ما يتناسب مع حاجاته.
قلت :فام احلقيقة الرابعة؟
قال :إذا ركبت باخرة ضخمة ،وكان يف الباخرة كل وسائل األمان ،بام فيها
الزوارق وقوارب النجاة ،وكنت تتقن السباحة ،وكان الرب قريبا ،أكنت ختاف؟
قلت :ال ..وملاذا أخاف ،فأنا قريب أوال ،وقوارب النجاة موجودة ،ومع
ذلك ،فإن مهاريت يف السباحة قد تكفي لنجايت.
قال :فكذلك اَّلل ،فقد زودك باإلضافة إىل كل ما ذكرت قوى لتعمل هبا ،فإن
مل تكن لك قوى وفر دواعي اإلحسان يف اخللق ليحسنوا إليك.
قلت :هذه اجلملة ،فهات التفصيل.
احلقيقة األوىل:

قلت :ففصل يل احلقيقة األوىل.
قال :احلقيقة األوىل وصفه ،واسمه الذي به ينادى ،وفعله الذي به يفيض
األرزاق عىل خلقه.
ني}(الذريات ،)58:ففصل يل ما
الر َّز ُاق ُذو ا ْل ُق َّو ِة ا َْمل ِت ُ
قلت :نعم ،فاَّلل { ُه َو َّ
يرشح صدري هلذا االسم ،وما يمأل قلبي بحقيقته ،فإين وإن علمت ذلك ومل
أجحده إال أن حقيقته مل تصل قلبي ،فأجدين جزعا خائفا.
قال :الشأن يف احلقيقة أن تالمس شغاف الروح ال أن تالمس خاليا العقل،
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فالعلم وحده ال يكفي ما مل يصحبه اليقني وطمأنينة القلب.
قلت :فام الطريق إىل ذلك؟
قال :طريق اليقني رسمه اَّلل إلبراهيم  عندما سأله أن يبني له كيفية إحياء
املوتى.
ِ
يم َر ِّب َأ ِر ِين
قلت :نعم ،لقد قال اَّلل تعاىل حاكيا عن ذلكَ {:و ِإ ْذ َق َال ِإ ْب َراه ُ
ف ُ ْحت ِيي ا َْمل ْوتَى َق َال َأ َو َملْ ُت ْؤ ِم ْن َق َال َب َىل َو َل ِك ْن لِ َي ْط َم ِئ َّن َق ْل ِبي َق َال َف ُخ ْذ َأ ْر َب َعة ِم َن
كَ ْي َ
ِ
اج َع ْل َع َىل كُ ِّل َج َب ٍل ِمن ُْه َّن ُج ْزءا ُث َّم ا ْد ُع ُه َّن َي ْأ ِتين ََك َس ْعيا
رص ُه َّن ِإ َل ْي َك ُث َّم ْ
ال َّط ْري َف ُ ْ
ِ
يم}(البقرة)260:
اع َل ْم َأ َّن ا ََّ
َو ْ
َّلل َع ِز ٌيز َحك ٌ

وت السامو ِ
وهلذا قال تعاىل عن إبراهيم  {:و َ ِ
ِ
ات
يم َم َلكُ َ َّ َ َ
َ
كَذل َك ُن ِري ِإ ْب َراه َ
ون ِمن ا ُْمل ِ
األر ِ ِ
ني}(األنعام)75:
وقنِ َ
ض َول َيكُ َ َ
َو ْ َ ْ
قلت :ولكن هل نطلب من اَّلل تعاىل معجزة مثلام طلب إبراهيم ؟
قال :وهل نفتقر إىل طلب املعجزات؟
قلت :وكيف نراها؟
قال :يف ملك اَّلل وملكوته ..فهي من الكثرة بحيث ال حتد وال تعد.
قلت :مل أفهم ..فأنا مل أر يف حيايت معجزة.
قال :بل ،مل تر يف حياتك إال املعجزات.
قلت :فرس يل ،فإين ال أكاد أفهم.
قال :أمل تسمع متهيد اَّلل تعاىل لقصة أهل الكهف؟
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قلت :بىل ،لقد قال فيهمَ {:أم ح ِسب َت َأ َّن َأصحاب ا ْل ِ
الر ِق ِ
يم كَا ُنوا ِم ْن
ْ
ْ َ َ
ْ َ ْ
كَهف َو َّ

آ َي ِاتنَا َع َجبا}(الكهف)9:
قال :فام املراد منها؟

قلت :خيرب اَّلل أن له آيات أكثر عجبا من قصة أصحاب الكهف التي عجب
هلا الناس وخلدوها واهتموا هبا.
قال :وفيم هذه اآليات ،وما حماهلا؟
قلت :يف السامء واألرض ،وكل يشء.
قال :فقد أجبت عن سؤالك ،فرزق اَّلل آية اسمه الرزاق ،أو هو فيض من
فيوضات الرزاق ،وهذه الفيوضات تستدعي الظهور حتى ال ينكرها أحد ،وهلذا
مل ينكر املرشكون كون اَّلل رزاقا.
ِ
الس َام ِء َو ْ َ
األ ْر ِ
ض َأ َّم ْن
قلت :نعم ،فقد قال اَّلل تعاىلُ {:ق ْل َم ْن َي ْر ُز ُقكُ ْم م َن َّ
ِ
ِ
األبصار ومن ُخي ِْرج ْ ِ
ِ
احل ِّي َو َم ْن
احل َّي م َن ا َْمل ِّيت َو ُخي ِْر ُج ا َْمل ِّي َت م َن ْ َ
الس ْم َع َو ْ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ َ
َي ْمل ُك َّ
ُيدَ ِّب ُر ْ َ
َّلل َف ُق ْل َأ َفال َتت َُّق َ
األ ْم َر َف َس َي ُقو ُل َ
ون}(يونس)31:
ون ا َُّ
ولكن ..فصل يل مظاهر رزقه حتى يطمئن قلبي ،فلو المست الطمأنينة
لرزق اَّلل شغاف قلوب املرشكني ما كفروا باَّلل.
قال :سأكتفي بذكر آية من آيات رزق اَّلل ،وهي أنه وضع رزقه يف حمال ال
يطيق أحد نزعها.
قلت :ملاذا ،وكيف؟
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كَان لِ ُغالم ِ ِ
يم ْ ِ
قال :أما ملاذا ،فقد دل عليه قوله تعاىلَ {:و َأ َّما ِْ
اجلدَ ُار َف َ
ني ِيف
ني َيت َ
َْ
ِ
كَان َ ْحت َت ُه كَ ن ٌْز َهلُ َام َو َ
ا َْمل ِدين َِة َو َ
مها
ومها َصاحلا َف َأ َرا َد َر ُّب َك َأ ْن َي ْب ُل َغا َأ ُشدَّ ُ َ
كَان َأ ُب ُ َ
محة ِم ْن َر ِّب َك َو َما َف َع ْل ُت ُه َع ْن َأ ْم ِري َذلِ َك َت ْأ ِو ُيل َما َملْ ت َْس ِط ْع
مها َر ْ َ
َو َي ْست َْخ ِر َجا كَ ن َْز ُ َ
َع َل ْي ِه َص ْربا}(الكهف)82:
قلت :ما وجه اإلشارة يف هذا؟
قال :هذا الوالد املسن ألوالده ،ملاذا خبأ الكنز يف مكان ال يراه فيه أحد ،ما
عدا أوالده؟
قلت :لئال يطمع فيه أحد ،فيسلبه منهم.
قال :فكذلك اَّلل تعاىل وضع رزقه يف حمال بحيث ال يستطيع أحد أن يسلبها
من اخللق.
قلت :فهال مثلت ملا تقول ،فإين أكاد أفهم ،ولكني أريد أن أرى احلقيقة ال
أن أسمعها؟
قال :سأرضب لك مثاال قريبا من مثال الكنز.
قلت :أخبأ اَّلل كنوزا ،وما احلاجة إىل ذلك.
قال :أمل تسمع قوله  وهو خيرب عن عالمات الساعة ،فقال عند ذكره ملوت
يأجوج ومأجوج (:فريغب نبي اَّلل عيسى  وأصحابه إىل اَّلل عز وجل،
فريسل عليهم طريا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء اَّلل تعاىل ،ثم
يرسل اَّلل عز وجل مطرا ال يكن منه بيت مدر وال وبر فيغسل األرض حتى
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يرتكها كالزلفة ،ثم يقال لألرض :أنبتي ثمرتك وردي بركتك ،فيومئذ تأكل
العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها( ،)1ويبارك اَّلل يف الرسل( )2حتى أن
اللقحة( )3من اإلبل لتكفي الفئام من الناس ،واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من
الناس ،واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس )

()4

قلت :بىل ،فام وجه اإلشارة فيه؟
قال :اإلشارة فيه عبارة ،فقد أخرب  عن إخراج األرض لربكاهتا قبل قيام
الساعة ،بحيث يرى من بركاهتا ما ال خيطر عىل بال.
قلت :وما يف هذا؟
قال :لقد ادخر اَّلل تلك الربكات لذلك الزمان حتى ال يموت آخر إنسان
عىل هذه األرض جوعا.
قلت :تلك بركات ذلك الزمان؟
قال :ولكل زمان بركاته.
قلت :كيف؟
قال :أمل يكن النفط كنزا عظيام خمبأ يف صناديق ال يصلها أحد لتتنعموا به يف
هذا الزمان ،وال متدوا أيديكم ألحد من الناس؟
( ) )1أراد قرشها ،تشبيها بقحف الرأس ،وهو الذي فوق الدماغ.
( ) )2ما كان من االبل والغنم من عرش إىل مخس وعرشين.
( ) )3الناقة القريبة العهد بالنتاج.
( ) )4رواه أمحد والرتمذي ومسلم.
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قلت :بىل ،بل أصبحنا نحن الذين نمد أيدينا للناس باملعونة من غري حساب.
قال :فذاك كنز خبأه اَّلل لكم لينظر ماذا تعملون.
قلت :ولكن هذا الرزق حمصور يف بالد حمدودة.
قال :وهي البالد التي حتتاج إليه لقلة موارد رزقها الظاهرة ،أال ترى أن األب
الرحيم قد يفضل ابنه الضعيف أو املريض أو املحتاج بالعطية ليسد حاجته،
ويكل األقوياء لقوهتم؟
قلت :بىل.
قال :فكذلك اَّلل تعاىل برمحته جعل يف البالد التي تشح أرضها ،أو حيبس
قطرها من أسباب الرزق ما يسد حاجاهتا.
قلت :إن يف القرآن الكريم إشارة مجيلة إىل هذا ،فقد قال تعاىل عىل لسان
إبراهيم َ {:ر َّبنَا ِإ ِّين َأ ْسكَ ن ُْت ِم ْن ُذ ِّر َّي ِتي ِب َو ٍاد َغ ْ ِري ِذي َز ْر ٍع ِعنْدَ َب ْي ِت َك ا ُْمل َح َّر ِم َر َّبنَا
َّاس َهت ِوي ِإ َلي ِهم وار ُز ْقهم ِمن ال َّثمر ِ
ِ ِ
ِ ِ
ات َل َع َّل ُه ْم
الصال َة َف ْ
يموا َّ
ْ ْ َ ْ ُ ْ َ ََ
اج َع ْل َأ ْفئدَ ة م َن الن ِ ْ
ل ُيق ُ
َي ْشكُ ُر َ
ون}(ابراهيم ،)37:فمكة املكرمة بواد غري ذي زرع ،فحنن اَّلل القلوب
إليها ،فإذا برزقها يفاض عليها من كل مكان.
قلت :تلك مكة املكرمة..
قال :ومثلها كثري من بالد اَّلل ،بل قد جتد أهل األرض الشحيحة أكثر غنى
من أهل األرض السخية.
سكت ،فقال :سأعطيك مثاال لن خيالفك فيه أحد.

190

قلت :ما هو؟
قال :هذا اهلواء الذي تتنفسه ،هل جعل اَّلل يف طاقة البرش متلكه ومنع العباد
عنه؟
قلت :لو أطاقوا حلجزوه يف قارورات ،وباعوه للناس.
قال :وهذا املاء الذي ترشبه ،والذي تفيض به األهنار ،والوديان والسامء.
قلت :هم كذلك ال يطيقون حبسه وال منعه عن الناس.
قال :فهذه أهم األرزاق ال يمنعها أحد.
قلت :ولكن الطعام.
قال :الطعام موجود مبثوث يف كل مكان.
قلت :ولكنه بأيدهيم يرفعون فيه وخيفضون ،فيمتلكون به رقاب الناس.
قال :ال ..الطعام ال خيتلف عن املاء واهلواء ،ولكن الناس بام ابتدعوه فيه
سلموا رقاهبم ملن يسقيهم الويالت بسببه.
قلت :كيف؟
قال :أنتم ال تأكلون ما يسد حاجتهم ،وحيفظ قوامكم ،ولكنكم اختذتم
األكل حرفة ،تظل املرأة طول هنارها من أجل وجبة أو وجبات أكثر ما فيها لغو
وعلل.
قلت :نعم ..إين حينام أرى تلك اجلهود املبذولة يف التقطيع والتصفيف
واملزج والتخليط أشعر بالضيق يدب إىل نفيس ،ألن كل ذلك التخليط سينزل إىل
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املعدة ،وال هيمها أن يأيتيها مصففا أو غري مصفف.
قال :فأنتم الذي ضيقتم عىل أنفسكم ،أما اَّلل فإن رمحته وسعت كل يشء،
ورزقه مل حيرم منه أحدا ،وسنرى تفاصيل هذا يف احلقيقة الثانية.
قلت :فقد فهمت هذه اآلية ،فهل من آية أخرى؟
قال :لو ظللنا نعد آيات اَّلل يف رزقه لبقينا مجيع دهرنا أمام هذه اجلوهرة ال
نربحها ،ولكن سأدلك عىل مالك ذلك كله.
قلت :فهات ،فام أحوجني إىل املجامع واألصول.
قال :أرأيت إن ضمنت لك جهة ما رزقك ،بحيث يأتيك مياومة أو مشاهرة
أو مساهنة ،أكنت ختاف عليه؟
قلت :وكيف أخاف عليه ،وهو يأتيني رغدا وبانتظام ،ولكن قد أخاف إن مل
تكن جهة موثوقة.
قال :فإن كانت جهة موثوقة.
قلت :قد ال أخاف عىل وعدها ووفائها ومجيل صدقها ،ولكني أخاف عىل
التقلبات التي قد حتدث فتمنعها من الوفاء بام ضمنته.
قال :فإن كانت فوق التقلبات.
قلت :تقصد أن يأتيني رزقي من جهة ال دخل للوزارة فيها ..فالوزراء
يتحولون كل حني ،ويعزل كل جديد كل قديم.
قال :وال دخل للملوك واألمراء والرؤساء.

192

قلت :إذن أنام قرير العني ال أختلف عن امللوك وال عن الوزراء والرؤساء.
قال :فقد وعد اَّلل إذن عباده برزقه ،ووعده ال يتخلف ،أمل تسمع قوله تعاىل{:
َو َما ِم ْن َدا َّب ٍة ِيف ْ َ
األ ْر ِ
َّلل ِر ْز ُق َها َو َي ْع َل ُم ُم ْست ََق َّر َها َو ُم ْست َْو َد َع َها كُ ٌّل ِيف
ض ِإ َّال َع َىل ا َِّ
َاب ُم ِب ٍ
ِكت ٍ
ني}(هود ،)6:فقد وعد اَّلل بتنزل أرزاقه عىل كل ذي حياة عىل هذه
األرض ،فهل ترى يف هذا من ختلف؟
قلت :ال ،بل أرى أرزاق احليوانات تساق إليهم عفوا ،ال حيتاجون إال إىل
تناوهلا.
قال :ومثل ذلك أرزاق اإلنسان إال أنه يأبى إال أن يعقد ما بسط اَّلل ..أتدري
مل حيرم املوكل بأرزاق البرش بعض العباد رزقه؟
قلت :إن خالف الوزير أو األمري.
قال :أما اَّلل ،فإن رزقه ال يفرق بني مؤمن متعبد ،وكافر متعنت.
قلت :نعم ،وهلذا قال تعاىل جميبا إبراهيم  عندما سأل الرزق لعباد اَّلل
املؤمنني( )1دون غريهم { َو َم ْن كَ َف َر َف ُأ َم ِّت ُع ُه َق ِليال ُث َّم َأ ْض َط ُّر ُه ِإ َىل َع َذ ِ
اب الن َِّار َو ِب ْئ َس
ا َْمل ِص ُري( البقرة ،)126:فأخربه اَّلل تعاىل أن رزقه يناله املؤمن والكافر.
قال :وسأرضب لك مثاال عىل ذلك ..أال تعلم أنواع اجلرائم والكفر التي وقع فيها
بنو إرسائيل بعد أن أنجاهم اَّلل؟

( ) )1ونص قوله هو {:رب اجع ْل َه َذا ب َلدا ِآمنا وارزُ ْق َأ ْه َله ِمن الثَّمر ِ
ات َم ْن آ َم َن ِمنْ ُه ْم بِاَّللَِّ َوا ْل َي ْو ِم
َ
َ ِّ ْ َ
ُ َ ََ
َ ْ
ْاآل ِخ ِر } (البقرة)126:
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قلت :كثرية ،بل إهنم بمجرد خروجهم وهالك عدوهم التفتوا فوجدوا قوما {
ِ
َي ْعكُ ُف َ
آهل ٌة َق َال ِإنَّكُ ْم َق ْو ٌم
ون َع َىل َأ ْصن ٍَام َ ُهل ْم َقا ُلوا َيا ُم َ
وسى ْاج َع ْل َلنَا ِإ َهلا َكَام َ ُهل ْم َ
َ ْجت َه ُل َ
ون}(ألعراف)138 :
قال :وهل استجابوا لقوله؟
قلت :كال ،فبمجرد غيبته عنهم أياما معدودات ،عبدوا العجل ،قال تعاىلَ {:و ِإ ْذ
ني َل ْي َلة ُث َّم َّاخت َْذ ُت ُم ا ْل ِع ْج َل ِم ْن َب ْع ِد ِه َو َأ ْن ُت ْم َظ ُِامل َ
ون}(البقرة)51:
وسى َأ ْر َب ِع َ
َواعَدْ نَا ُم َ
قال :وعندما أمرهم بالدخول إىل األرض املقدسة ،بامذا أجابوا؟
وسى ِإنَّا َل ْن نَدْ ُخ َل َها
قلت :ما قصه علينا القرآن الكريم من قولهَ {:قا ُلوا َيا ُم َ
ْت ورب َك َف َق ِاتال ِإنَّا َه ُاهنَا َق ِ
ِ
اعدُ َ
ون}(املائدة)24:
ب َأن َ َ َ ُّ
َأ َبدا َما َدا ُموا ف َيها َفا ْذ َه ْ
قال :فام هي العقوبة التي حاقت هبم بعد هذا القول؟
ني َسنَة َي ِت ُيه َ
ون ِيف
قلت :ما نص عليه قوله تعاىلَ {:ق َال َف ِإ َّ َهنا ُحمَ َّر َم ٌة َع َل ْي ِه ْم َأ ْر َب ِع َ
ض َفال َت ْأس َع َىل ا ْل َقو ِم ا ْل َف ِ
َْ
األ ْر ِ
ني}(املائدة)26:
اس ِق َ
ْ
َ
قال :فكان دخوهلم يف التيه إذن عقوبة هلم؟
قلت :نعم.
قال :واألصل يف العقوبة أن يشدد عىل صاحبها ،ويضيق عليه.
قلت :ال شك يف ذلك ،ومن شك فعليه بزيارة السجون واملعتقالت.
قال :ولكن اسمع ملا أنزل الرزاق الكريم عىل هؤالء يف فرتة عقوبتهم ،قال
الس ْل َوى كُ ُلوا ِم ْن
تعاىل خماطبا هلمَ {:و َظ َّل ْلنَا َع َل ْيكُ ُم ا ْل َغ َام َم َو َأن َْز ْلنَا َع َل ْيكُ ُم ا َْمل َّن َو َّ
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َطيب ِ
ات َما َر َز ْقنَاكُ ْم َو َما َظ َل ُمونَا َو َل ِك ْن كَا ُنوا َأ ْن ُف َس ُه ْم َي ْظ ِل ُم َ
ون}(البقرة)57:
ِّ َ
قلت :لقد ذكر اَّلل تعاىل ثالث نعم عظمى :الغامم ،واملن ،والسلوى.
قال :فقد وقاهم اَّلل حر الشمس ،وصدى العطش ،وهليب اجلوع.
قلت :مل يقهم فقط ،بل متعهم ،فقد قال قتادة يف املن (:كان املن ينزل عليهم
يف حم هلهم سقوط الثلج ،أشده بياضا من اللبن ،وأحىل من العسل ،يسقط عليهم
من طلوع الفجر إىل طلوع الشمس يأخذ الرجل منهم قدر ما يكفيه يومه ذلك )،
وقال ابن عباس يف السلوى (:السلوى طائر يشبه السامين كانوا يأكلون منه )
قال :وعندما عطشوا؟
قلت :مل يكلفهم بحفر آبار ليرشبوا ،بل خرق العوائد من أجل أن يسقيهم،
ِ
وسى لِ َق ْو ِم ِه َف ُق ْلنَا ْ ِ
ارض ْب ِب َع َص َ
احل َج َر َفا ْن َف َج َر ْت ِم ْن ُه
اك ْ َ
قال تعاىلَ {:و ِإذ ْاست َْس َقى ُم َ
رش َة َع ْينا َقدْ َع ِل َم كُ ُّل ُأن ٍ
َّلل َوال َت ْع َث ْوا ِيف
ارش ُبوا ِم ْن ِر ْز ِق ا َِّ
رش َ ُهب ْم كُ ُلوا َو ْ َ
َاس َم ْ َ
ا ْث َنتَا َع ْ َ
األر ِ ِ ِ
ين}(البقرة)60:
ض ُم ْفسد َ
ْ َْ
قال :وليس هذا فقط ،بل إن اَّلل تعاىل يأمر عباده بأن يأكلوا من رزقه ويعرض
عليهم أصناف نعيمه كام يعرض الضيف الكريم طعامه عىل ضيفه.
ِ
ين آ َم ُنوا كُ ُلوا
قلت :أجل ،فقد ورد ذلك يف آيات كثرية ،قال تعاىلَ {:يا َأ ُّ َهيا ا َّلذ َ
ِمن َطيب ِ
َّلل ِإ ْن كُ ْن ُت ْم ِإ َّيا ُه َت ْع ُبدُ َ
ون} (البقرة ،)172:وقال
ات َما َر َز ْقنَاكُ ْم َو ْاشكُ ُروا َِّ
ْ ِّ َ
وش ٍ
وش ٍ
تعاىل {:و ُهو ا َّل ِذي َأن َْش َأ جن ٍ
ات َو َغ ْ َري َم ْع ُر َ
َّات َم ْع ُر َ
الز ْر َع
ات َوالن َّْخ َل َو َّ
َ
َ َ
الر َّم َ
الز ْي ُت َ
ان ُمت ََش ِاهبا َو َغ ْ َري ُمت ََش ِاب ٍه كُ ُلوا ِم ْن َث َم ِر ِه ِإ َذا َأ ْث َم َر َوآ ُتوا
ُخمْت َِلفا ُأكُ ُل ُه َو َّ
ون َو ُّ
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ِ
ح َّقه يوم حص ِ
ب ا ُْمل ْ ِ
اد ِه َوال ُت ْ ِ
ني}(األنعام)141:
رس ِف َ
رس ُفوا ِإ َّن ُه ال ُحي ُّ
َ َُْ َ َ َ
قال :ومع ذلك كله ،فاَّلل ال يغفل وال ينسى ،فهل خياف من عرف اَّلل عىل
رزقه؟
احلقيقة الثانية:

قلت :كال ..وعيت هذا فهات احلقيقة الثانية ..وهي حقيقة ضعف مطالب
اإلنسان وقلتها بجانب الرزق املفاض عليه.
قال :أجل ،وقد أشار إىل هذه احلقيقة قوله  (:من أصبح منكم معاىف يف
جسده ،آمنا يف رسبه ،عنده قوت يومه ،فكأهنام حيزت له الدنيا بحذافريها )(، )1
وقد ورد يف لفظ من ألفاظ احلديث ما هو أكثر داللة ،قال  (:ابن آدم عندك
ما يكفيك ،وأنت تطلب ما يطغيك ،ابن آدم ال بقليل تقنع ،وال من كثري تشبع،
ابن آدم إذا أصبحت معاىف يف جسدك آمنا يف رسبك عندك قوت يومك ،فعىل
الدنيا العفاء )
َّلل
وسى لِ َق ْو ِم ِه َيا َق ْو ِم ا ْذكُ ُروا ِن ْع َم َة ا َِّ
قلت :ويشري إليها قوله تعاىلَ {:و ِإ ْذ َق َال ُم َ
َع َليكُ م ِإ ْذ جع َل ِفيكُ م َأن ِْبياء وجع َلكُ م م ُلوكا وآ َتاكُ م ما َمل ي ْؤ ِ
ت َأ َحدا ِم َن
َ ْ َ ْ ُ
َ َ
ْ َ َ َ َ َ ْ ُ
ْ ْ
ني}(املائدة ،)20:فقد أخرب اَّلل تعاىل أنه جعلهم ملوكا مع أن امللك مل يكن
ا ْل َعا َملِ َ
إال يف بعضهم.
قال :أراك مل تكتف هبذا ..أمل تؤمن؟

( ) )1البخاري يف األدب والرتمذي وابن ماجة .
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قلت :بىل ،ولكن ليطمئن قلبي.
قال :فقارن بني حاجات اإلنسان الغذائية البسيطة ،وبني ما كنز يف البحر من
أصناف األغذية.
قلت :نعم ،فقد قال تعاىل وهو يعدد نعمه التي جعلها يف البحارَ {:و ُه َو ا َّل ِذي
ِ ِ
ِ
ِ
وهنا َوت ََرى ا ْل ُف ْل َك
َس َّخ َر ا ْل َب ْح َر ل َت ْأكُ ُلوا م ْن ُه َ ْ
حلام َط ِر هيا َوت َْست َْخ ِر ُجوا م ْن ُه ح ْل َية َت ْل َب ُس َ َ
مو ِ
اخ َر ِف ِيه َولِ َت ْب َت ُغوا ِم ْن َف ْض ِل ِه َو َل َع َّلكُ ْم ت َْشكُ ُر َ
ون}(النحل)14:
ََ
احلقيقة الثالثة:

قال :أما احلقيقة الثالثة ،فأن تعلم لكل زمان رزقه اخلاص به.
قلت :وماذا تقول هذه احلقيقة؟
قال :تقول لك (:عش يومك ،وال حتزن عىل املستقبل ،ألنه ال يأيت إال ومعه
رزقه )
قلت :كيف؟
قال :سبب اخلوف عىل املستقبل هو تصور خلو املستقبل من الرزق ،فإذا
علمت أن لكل زمان رزقه اخلاص به مل حتزن.
قلت :فارضب يل عىل ذلك مثاال.
قال :أال يرزق اجلنني؟
قلت :بىل ،ولو توقف الرزق عنه حلظة هلك.
قال :وماهو رزقه؟
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قلت :كل ما يتطلبه جسده لبنائه من معادن وبروتني وفيتامني وغري ذلك من
املكونات.
قال :ولو نقص أحد هذه املكونات؟
قلت :سيهلك اجلنني ،أو سيخرج مشوها ،وأحسن أحواله أن خيرج سقيام
حيتاج إىل عالج.
قال :ولكن اجلنني يمر بمراحل خمتلفة.
َّاس ِإ ْن
قلت :أجل ،لقد نص عىل مجيعها القرآن الكريم ،قال تعاىلَ {:يا َأ ُّ َهيا الن ُ
ب ِمن ا ْلبع ِ
ث َف ِإنَّا َخ َل ْقنَاكُ ْم ِم ْن ُت َر ٍ
اب ُث َّم ِم ْن ُن ْط َف ٍة ُث َّم ِم ْن َع َل َق ٍة ُث َّم ِم ْن
كُ ْن ُت ْم ِيف َر ْي ٍ َ َ ْ
ني َلكُ ْم َو ُن ِق ُّر ِيف ْ َ
األ ْر َحا ِم َما ن ََشا ُء ِإ َىل َأ َج ٍل ُم َس همى
ُم ْض َغ ٍة ُخمَ َّل َق ٍة َو َغ ْ ِري ُخمَ َّل َق ٍة لِ ُن َب ِّ َ
}(احلج)5 :
قال :وهل حيتاج يف كل املراحل إىل غذاء واحد؟
قلت :كال ،ففي كل مرحلة حيتاج غذاء خاصا.
قال :وهل يوفر له ذلك الغذاء اخلاص؟
قلت :أجل ،مثلام يوفر الطعام يف املطاعم بحسب رغبة الطاعم.
قال :ولكن الطاعم هنا ضعيف ليس له أي قدرة.
قلت :ولكن مطعمه يعلم حاجته ،ويوفرها له.
قال :تقصد أمه.
قلت :أمه ،ال تدري أي يشء عنه ،هو يف رمحها ،لكنه غيب بالنسبة هلا.
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قال :فمن إذن؟
قلت :اَّلل الرزاق ذو القوة املتني.
قال :فقد فهمت إذن بأن لكل زمان رزقه.
قلت :نحن ال نخاف عىل رزق اجلنني ،ولكن نخاف عىل رزق الوليد ،وهلذا
أخرب اَّلل تعاىل عن قتل املرشكني ألوالدهم ،ومل خيرب عن إجهاضهم لنسائهم،
قال تعاىلَ {:وال ت َْق ُت ُلوا َأ ْوال َدكُ م ِم ْن ِإم ٍ
الق ن َْح ُن ن َْر ُز ُقكُ ْم َو ِإ َّي ُاه ْم} (األنعام:
ْ
ْ
)151
قال :فالوليد عند نزوله ،أيطيق أكل طعام الناس؟
قلت :كال.
قال :فهل وفر اَّلل له ما يقوم بغذائه؟
قلت :نعم ،لقد أدر اَّلل ثدي والدته لتسقيه من حليبها.
قال :فهل يف لبن األم ما يكفي حاجة رضيعها؟
قلت :بل ما يكفي ويشفي.
قال :فهل يتناسب ذلك مع حاجاته املختلفة.
قلت :أجل ،فحلييب األم ـ كام يقرر اخلرباء ـ يتطور تركيبه من يوم آلخر بام
يالئم حاجة الرضيع الغذائية ،وحتمل جسمه ،و بام يالئم غريزته وأجهزته التي
تتطور يوما بعد يوم.
قال :ولكن الرضيع ليس بحاجة إىل الغذاء فقط ،بل هو بحاجة إىل الدواء،
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أو باألحرى تقوية جهاز مناعته ،ليواجه األعاصري التي ترتبص به.
قلت :وذلك كله موجود يف لبن األم ،فهو حيوي أجساما ضدية نوعية،
تساعد الطفل عىل مقاومة األمراض.
ثم التفت إىل املعلم ،فرأيته ،وكأنه حيرض يل سؤاال ،فقلت :وأزيدك ،فإنه
زيادة عىل هذه الفوائد الصحية ،هناك فوائد نفسية واجتامعية كثرية ،فقد أكد علامء
النفس أن الرضاعة ليست جمرد إشباع حاجة عضوية إنام هو موقف نفيس
اجتامعي شامل ،تشمل الرضيع واألم وهو أول فرصة للتفاعل االجتامعي  ..ويف
الرضاعة يشعر الطفل باحلنان واحلب والطمأنينة وحيدث اندماج يف املشاعر بني
الطفل وأمه.
قال :فأنت أقررت إذن بأن اَّلل تعاىل وفر للرضيع كل ما حيتاجه.
قلت :ال شك يف ذلك ،وذلك ليس كالمي ،بل هو كالم اخلرباء.
قال :أفتدرك اآلن قيمة الرزق الذي ساقه اَّلل هلذا الرضيع ،أليس يف هذا
اللبن آية؟
قلت :نعم ،بل آية كربى ،فاملصانع الضخمة عندنا ،واخلرباء الكثريون مل
يستطيعوا أن يكونوا قطرة واحدة من حليب األم.
قال :فاسمع إذن ملا يقول احلق تعاىل عن هذه اآلية ،قال تعاىلَ {:و ِإ َّن َلكُ ْم ِيف
ني َفر ٍ
ِِ ِ
ِ
ِ
ِ
َْ
ث َو َد ٍم َل َبنا َخالِصا َس ِائغا لِ َّ
ني}
لش ِار ِب َ
ربة ُن ْسقيكُ ْم ممَّا ِيف ُب ُطونه م ْن َب ْ ِ ْ
األ ْن َعا ِم َلع ْ َ
(النحل)66:
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قلت :وهلذا أمر اَّلل تعاىل حتقيق شكر هذه النعمة باستخدامها ال بتعويضها
ني ِ
كَام َل ْ ِ
ات ُي ْر ِض ْع َن َأ ْوال َد ُه َّن َح ْو َل ْ ِ
ني َملِ ْن َأ َرا َد
بأي يشء آخر ،فقال تعاىلَ {:وا ْل َوالِدَ ُ
ِ
اع َة } (البقرة)233:
الر َض َ
َأ ْن ُيت َّم َّ
قال :فإذا كرب الرضيع وفطم من أن يأتيه رزقه؟
قلت :لقد جعل اَّلل من الرمحة يف قلوب والديه ما حييل عليهام التفريط يف
تغذيته وصحته ،بل إهنام يؤثرانه عىل نفسيهام ،ويطعامنه وال يأهبان بام يعاملهام به
من القسوة.
قال :فالرمحة الفطرية إذن هي التي توفر الدواعي عىل رزق الصبي بعد
فطامه؟
قلت :نعم ،وهي يف أحيان كثرية ال تقترص عىل الوالدين ،بل إن كل من طلب
منه صبي طعاما أو شيئا أعطاه عن طيب نفس.
قال :فرزق الصبي مساق إليه من غري تعب وال كد.
قلت :نعم ،بل يساق إليه أفضل الرزق ،هو متاما مثل دود الفواكه نائم يف
وسط غذائه ،بل يف أفضل غذاء عىل اإلطالق.
قال :فإذا كرب الصبي وشب؟
قلت :أعطاه اَّلل من القوة واجللد ما يتمكن به من جلب رزقه بال عناء وال
تعب.
قال :فإذا أصيب بآفة حتيط بقواه ،أو بكرب ينهش عظمه؟

201

قلت :يوفر له من الدواعي الفطرية يف أقاربه أو يف األبعدين من يتكفل به.
قال :فإذا مات؟
قلت :لن يعدم من يغسله ويكفنه ويدفنه.
قال :فإذن هو ال حيتاج إىل يشء ،ففي كل زمان له من الرزق ما يكفيه ويغنيه.
قلت :ولكن هناك مطالب أخرى أنتجتها احلضارة قد يعجز عنها ،وبسببها
يرمى يف سلة الفقراء التي ال ختتلف يف نظر املجتمع عن سلة املهمالت.
قال :ذاك يشء ساقه لنفسه ،وعقوبة جلد هبا ذاته.
احلقيقة الرابعة:

قلت له :فام احلقيقة الرابعة؟
قال :من ألقاك يف متاهة ،أيكون بذلك قد عاقبك؟
قلت :أعظم عقوبة ،بل لعله مل يرد إال قتيل ،ولكنه خِش تلطيخ يديه فاكتفى
برميي للموت يلتهمني.
قال :فإن أعطاك بوصلة هتتدي هبا ،وعلمك كيفية استخدامها؟
قلت :يكون قد أحسن يل بذلك ،ولكنه مع ذلك فقد أساء ،فام عساها تصنع
البوصلة يل ،أأركب عليها ،أم أرشب ماءها ،أم آكل طعامها؟
قال :فإن أعطاك كل ذلك :مركبا وزادا وماء؟
قلت :يكون إحسانه أعظم.
قال :وهل تأمن حينها.
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قلت :نعم يزداد أمني ،ولكني مع ذلك أخاف السباع أن تعتدي عيل.
قال :فإن أمنك من السباع ،أو أعطاك ما تقتل به السباع.
قلت :يكون قد أحسن إحسانا عظيام ،وأنقذين من املوت ،لكني سأظل
أتساءل عن علة وضعي يف تلك املتاهة؟
قال :فإن أرسل لك بأنه مل يرد لك إال اخلري ،وأنك إذا رجعت إليه من تلك
املتاهة سيعطيك قرصا فخام ويتوجك ملكا.
قلت :سينتفي حقدي عليه حينها ،ولكني سأظل أتساءل عن علة ذلك.
قال :فإن أرسل لك خيربك بأن غرضه أن يمرنك عىل مهامت امللك ،وخيترب
مدى قدراتك.
قلت :حينها سأعظمه وأجله ..وأحبه.
قال :وتلك األدوات التي أعطاك ،أتستخدمها؟
قلت :كيف ال أستخدمها ،وهي وسيلتي إليه ،فلوال البوصلة لتهت ،ولوال
السالح الفرتست ،ولوال الطعام هللكت جوعا.
قال :فهذه هي احلقيقة الرابعة.
قلت :أي حقيقة؟ فقد كنا نتحدث عن املتاهة.
قال :وهذ املتاهة هي الدنيا ،والذي اختربك هو رهبا ،وجزاؤك إن رجعت
إليه ساملا هو اجلنة.
قلت :والبوصلة واألدوات..؟
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قال :تلك هي القوى التي منحك اَّلل إياها ،فإن استخدمتها نجوت  ،وإال
هلكت.
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ثالثا ـ كنز االستعفاف
رست مع معلم السالم نبحث عن قرص االستعفاف ،الح لنا قرص مجيل،
يشبه يف شكله يدا ممتدة للسامء تتساقط عليها أنواع اجلواهر ،وتنترش منها أصناف
الروائح الطيبة.
قلت للمعلم :ما أروع هذا القرص ،لكأن الذي صممه فنان ال مهندس.
قال :كل مصممي هذه القصور جيمعون بني الفن واهلندسة.
قلت :إذن هم خترجوا من جامعة واحدة.
قال :نعم.
قلت :فأي جامعة هي ،فإن يل شوقا ألن أتعلم مثل هذه الفنون.
قال :هي جامعة موجودة يف كل مكان.
قلت :يف كل مكان ..أمتأكد أنت؟
قال :نعم ..يف السامء واألرض ،واحلقول والرباري ،والبحار والصحارى..
يف كل مكان ،بل يف كل خلية تنبض باحلياة ،أو كل ذرة متتلئ باحلركة.
قلت :فأنت تقصد شيئا ال أفهمه.
قال :أقصد الصنعة اإلهلية ،فإن من أحب اَّلل ختلق بأخالق اَّلل.
قلت :ولكنها صنعة إهلية ،فكيف تقلد؟
قال :كل صنعة إهلية جيتمع فيها كامل اهلندسة مع كامل الفن ،فال تعجب
لكون كل مؤمن مهندسا وفنانا.
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قلت :ولكن..
قال :دعنا من هذا ،فله حمله اخلاص يف هذه الرسائل ،ولندخل إىل هذا القرص
لنغنم جواهره.
قلت :ال شك أن هذا هو قرص االستعفاف ،فاليد تدل عىل السؤال
والشحاذة ،واجلواهر املتساقطة عليها تدل عىل العطايا املمنوحة هلذه اليد.
قال :نعم ،هذا هو قرص االستعفاف ،وفيه أربعة طوابق ،كل طابق منها يرفع
مهتك ،وحيمل يدك ليضعها يف موضعها الصحيح.
قلت :يدي هي يف يدي ،فكيف يضعها يف موضع صحيح ..أتقصد أين لن
أخرج من هذا القرص بيدي؟
قال :افهم احلقائق ،وال تناقش األلفاظ.
قلت :فام تريد بيدي ،أليست اليد غري اجلارحة!؟
قال :يدك التي يمتد هبا طمع عينيك إىل جيوب الناس ،أو خزائن الناس.
ابتسمت ،وقلت :تقصد يد الشحاذين ال يدي ،فقد عافاين اَّلل من الشخاذة.
قال :هي حرفة يتقنها الكل ،ويتهرب منها الكل.
قلت :ما تقصد؟
قال :من هم الشحاذون بني قومك؟
قلت :الذين يقفون عىل عتبات املساجد واألسواق يبكون ويولولون
ويبتكرون صنوف احليل التي تستدر عطف الناس ،فتستخرج ما يف جيوهبم..
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إهنم الشحاذون املاهرون يف جلب املال بال تعب.
قال :أهؤالء هم الشحاذون يف تصورك؟
قلت :ويف تصور مجيع الناس ،إهنم الذين حكى عنها احلريري واهلمذاين يف
مقاماهتام.
قال :وسائر الناس؟
قلت :لقد عافاهم اَّلل من الشحاذة.
قال :وما أدراك أن اَّلل عافاهم منها؟
قلت :ألهنم ال يمدون أيدهيم للناس.
قال :ولكنهم يمدون أعينهم وقلوهبم ،ولو استطاعوا خلنقوا الناس ليستولوا
عىل ثرواهتم.
قلت :كيف ..أنا ال أرى ما تقول.
قال :ما تقول يف االستعامر؟
قلت :هم يقولون :جئنا لنعمر أرضكم.
قال :ولكنهم أبادوا شعوبكم ،ومرغوا كرامتكم ،وهنبوا ثرواتكم ،ثم مل
خيرجوا إال بعد أن عاهدمتوهم عىل أن تضعوا أيديكم املجروحة يف أيدهيم
اآلثمة.
قلت :كل ذلك صحيح ..ولكن األيام رسعان ما تطوي األحقاد.
قال :أنا ال أتكلم عن األحقاد ،ومعلم السالم يمأل القلوب باإليامن ال

207

باألحقاد.
قلت :فلامذا نتحدث عن االستعامر إذن؟
قال :لنعرف نوعا خطريا من أنواع الشحاذة التي يتهرب منها الكل ،ويتقنها
الكل.
قلت :ولكن االستعامر وىل ،ونحن اآلن حتت رمحة حكومات منا ،ال
تستجدينا وال تطمع يف أموالنا.
قال :ولكني رأيت وزراء شحاذين.
خطر عىل بايل وزير املالية أو االقتصاد وهو يقف عىل باب من أبواب
املساجد يطلب الصدقات ليمأل البنوك ،فضحكت ،فقال :أنت تتعجب من
حتول وزير املال إىل شحاذ.
قلت :أجل ..لقد عرفت ما جيول يف خاطري.
قال :نعم ..أمل يمد يده للموظفني ليقبل رشاواهم ،أمل يمد يده لعموم الناس
ليقبل مصاحلهم؟
قلت :ذلك من الرسوم.
قال :أنتم تعرفون كيف حتولون املعاين بتحويل األلفاظ ،فتسمون قتل
الشعوب لالستيالء عىل ثرواهتا استعامرا ،وتسمون أكل أموال الناس بالباطل
رسوما ،وتسمون الرشاوى هدايا..
قلت :لقد ذكرتني بقوله  (:ليرشبن أناس من أمتي اخلمر يسموهنا بغري
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اسمها )

()1

قال :وقد وقع ما أخرب به .
قلت :أجل ،فنحن نسمي اخلمور مرشوبات روحية.
قال :أمل تكتفوا بتسميتها مرشوبات حتى نسبتموها إىل الروح؟
قلت ..:فام الطريق ألختلص من الشحاذة ،وأعف عن أموال الناس؟
قال :بقطعك هذه الطوابق األربع ،ومجعك جلواهرها.
قلت :فامذا أقطع يف األول؟
قال :تقطع طمعك من نفسك ،فتيأس منها ،وال متد يدك إليها.
قلت :ففي الثاين؟
قال :تقطع طمعك من اخللق ،فتيأس منهم ،وال متد يدك إليهم.
قلت :ففي الثالث؟
قال :متد أعناق طمعك كلها إىل اَّلل ،فال ترى مستحقا للتفضل غريه.
قلت :ففي الرابع؟
قال :متد يدك إىل اَّلل الذي طمعت فيه ،وحينذاك تضع يدك موضعها
الصحيح ،وحينذاك سينعم عليك بالفضل الذي تستغني به عن الكل ،ومتتزج
يدك مع اليد التي رأيتها يف هذا القرص.
ال أمل فيك :

( ) )1أمحد وأبو داود.
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وقفت مع املعلم أمام اجلوهرة األوىل من جواهر االستعفاف ،فسألت
املرشد عنها ،فقال :هذه جوهرة نفيسة ،ال حيل صعود طوابق القرص إال بعد
املرور عليها.
قلت :فام اسمها؟
قال :هي جوهرة ( ال أمل فيك )
ابتسمت يف نفيس من هذه األسامء الغريبة ،ثم التفت إىل املعلم ليرشح يل
حقائقها ،فال يمكن أن أناهلا بدون الوصول إىل حقيقتها واالقتناع هبا.
نظر إيل املعلم ،وقال :أال تعلم أول بيت يقصده الشحاذ ،وأول من يمد إليه
يده؟
فكرت قليال  ،ثم قلت :ربام ..جاره ..ال ،فقد ال يريد أن يظهر بمظهر الذلة
أمام جاره ..لعله السوق أو املسجد ..أو لعله خيرج من بلده حفظا لكرامته ليمد
يده للغادي والرائح.
قال :كل من ذكرهتم بعيدون ،والشحاذ ال يمد يده إليهم إال بعد أن يمد يده
إىل غريهم.
قلت :فمن؟ لقد عجزت عن معرفته.
قال :أول من يمد الشحاذ يده إليه بالسؤال واالفتقار هو نفسه.
قلت :نفسه؟
قال :التي بني جنبيه ،فافتقاره إىل اخللق يبدأ من افتقاره لنفسه ،وافتقاره لنفسه
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هو الذي جيعله يدق أبواب اخللق.
قلت :فكيف يمد يده لنفسه ..مل أر يف حيايت رجال يقف يف مكان خال أمام
مرآة يضع يده ينتظر أن توضع فيها أي صدقة ..إال إذا كان جمنونا.
قال :بل كل الشحادين يقفون هذا املوقف ،بل كل من مل يمد يده إىل اَّلل يمد
يده إىل نفسه ،ويقف هذا املوقف الذي استنكرته.
قلت :لكني مل أر أحدا يفعل ذلك.
قال :الفقراء واألغنياء يفعلون ذلك.
قلت :ارشح يل ،فال أطيق اإللغاز.
قال :عندما يقرر امللك أمرا من األمور ،وحيب أن ينفذه ،ماذا يفعل؟
قلت :يستنجد بوزرائه وأعوانه.
قال :أيمد يده إليهم طالبا املعونة؟
قلت :نعم ،مثلام قص القرآن الكريم عىل ملكة سبأ ،حيث قالت لقومهاَ {:يا
ِ
اطعة َأمرا حتَّى ت َْشهدُ ِ
أل َأ ْف ُت ِ
َأ ُّ َهيا ا َْمل َ ُ
ون}(النمل)32 :
َ
وين ِيف َأ ْم ِري َما كُ ن ُْت َق َ ْ َ
أو مثلام قال امللك يف قصة يوسف  ألعوانهِ {:إ ِّين َأرى سبع ب َقر ٍ
ات ِس َام ٍن
َ َ ََْ َ

رض و ُأ َخر ي ِابس ٍ
ٍ
أل َأ ْف ُت ِ
ات َيا َأ ُّ َهيا ا َْمل َ ُ
وين ِيف
َي ْأكُ ُل ُه َّن َس ْب ٌع ِع َج ٌ
اف َو َس ْب َع ُس ْن ُبالت ُخ ْ ٍ َ َ َ َ
ِ
رب َ
ون}(يوسف)43:
ُر ْؤ َ
ياي ِإ ْن كُ ْن ُت ْم ل ُّلر ْؤيا َت ْع ُ ُ
قال :وال حرج عليك أن تشبه ذلك بقول سليامن  حلاشيته {:يا َأ ُّ َهيا ا َْمل َ ُ
أل
َأ ُّيكُ ْم َي ْأ ِتينِي ِب َع ْر ِش َها َق ْب َل َأ ْن َي ْأ ُت ِ
ني}(النمل)38 :
وين ُم ْس ِل ِم َ
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قلت :نعم ،ولكني خشيت أن تقول شيئا قد ال يتناسب مع مقام األنبياء
عليهم الصالة والسالم
قال :ال ،بل هذا من كامهلم ،فمن كامل امللك استنجاده بأعوانه واستشارته
هلم.
قلت :فام يف هذا؟
قال :قد نسمي امللك شحاذا يف هذه احلالة.
قلت :نعم إن جعلنا الشحاذة هي كل مسألة أو كل طلب معونة.
قال :فإذا استقر رأي امللك وحاشيته عىل أمر.
قلت :يبدأون يف تنفيذه.
قال :أين؟
قلت :حسبام خططوا.
قال :فإن ظهر ذلك األمر يف الواقع ،فلمن ينسب؟
قلت :للملك واحلاشية ،وقد ينسب للقرص نفسه.
قال :فالقرص إذن هو الباين واهلادم ،وهو الذي يتخذ كل القرارات.
قلت :خاصة الصعبة منها ،ألن ما عداها قد تتكفل به األكواخ.
قال :أمل تسمع من الغزايل بأن اإلنسان مع لطائفه ،كامللك مع حاشيته؟
قلت :نعم ،لقد مثل الغزايل نفس اإلنسان وعالقتها بقواها بامللك ،فقال(:
مثل نفس اإلنسان يف بدنه أعني بالنفس اللطيفة املذكورة ،كمثل ملك يف مدينته
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ومملكته ،فإن البدن مملكة النفس وعاملها ومستقرها ومدينتها وجوارحها ،وقواها
بمنزلة الصناع والعملة ،والقوة العقلية املفكرة له كاملشري الناصح والوزير
العاقل ،والشهوة له كالعبد السوء جيلب الطعام واملرية إىل املدينة ،والغضب
واحلمية له كصاحب الرشطة )

()1

قال :فلو أن هذا امللك اختار بصواب رأيه وما أويت من احلكمة بطانة صاحلة.
قلت :ستكون رعيته يف أحسن حال ،ولن ينال منها ،ولن تنال منه إال اخلري،
وقد قال  (:ما بعث اَّلل من نبي وال استخلف من خليفة إال كانت له بطانتان:
بطانة تأمره باملعروف وحتضه عليه ،وبطانة تأمره بالرش وحتضه عليه ،فاملعصوم
من عصمه اَّلل )

()2

وقد قال الشاعر ناصحا:
ْ
َ
هنم
واجعل
بطانتك الكرا َم فإِ ْ

أدرى

ِ
بوجه

ِ
الصاحلات

رب
وأخ ُ
الكريم له الكرا ُم بطا َن ٌة
إِن
َ

طابت
ْ

شامئ ُلهم

وطاب
َ

العنرص
ُ
خري َق َربوه و َي ْرسوا
إِن َ
الح ٌ

رش باعدُ وه َو َّعرسوا
أو َ
الح ٌ

( ) )1اإلحياء.6/3 :
( )2البخاري والنسائي.
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اللئيم فحو َله أمثا ُل ُه
أما
ُ

ٍ
خري
قرنا ُء سوء ليس فيهم َّ ُ

خري باعدو ُه و َع َّرسوا
إِن َ
الح ٌ

رش َق َّربوه و َي َّرسوا
أو َ
الح ٌ

ٍ
كائنات مث ُل ُه
كون
ولكل
ٌ

ِ
واملعرش
جنسه
فقبي ُل ُه من
ُ

قال :فإذن ما يصدر من امللك وحاشيته هو الذي يظهر يف البالد وبني
الرعية؟
قلت :نعم ،عىل حسب املثال الذي ذكره الغزايل.
قال :فمد الشحاذ يده للناس ،أليس موقفا من املواقف اخلطرية التي اختذها
يف حياته؟
قلت :أجل ،بل هو أخطر املواقف عىل اإلطالق ،فيكفي ما فيه من الذلة.
قال :فهل أرغم عىل ذلك ،أم اختذ القرار بنفسه؟
قلت :قد يكون مرغام ،فقرار مثل هذا ال يكون عن طواعية.
قال :وكذلك مثل قرارات كثري من امللوك الذين ال يرون إال جهة واحدة،
ثم يتصورون أهنم مضطرون.
قلت :فليسوا مضطرين إذن؟
قال :من رمحة اَّلل بعباده أو من ابتالئه هلم أن يضع هلم الكثري من احللول،
ولكنهم يعمون أعينهم عنها ،ويتصورون أهنم مضطرون ألبشع احللول.
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قلت :فهذا القرار الذي اختذه يف نفسه سواء كان مكرها عليه أو خمتارا من
جلأ إليه فيه.
قلت :إىل وزرائه وأعوانه وحاشيته.
قال :فقد وثق فيهم إذن عندما استشارهم.
قلت :لقد قال  (:إن املستشار مؤمتن )

()1

قال :ولكن املستشار قد يكون أخرق؟
قلت :أجل ،وحينذاك يكون من البطانة السيئة.
قال :فلامذا مل يمد يده إىل جهة عليا موثوقة يستشريها.
قلت :لثقته بوزرائه.
قال :فقد ريض إذن عن نفسه حني مد يده إليها.
قلت :نعم.
قال :فمبدأ الشحاذة إذن الرىض عن النفس وعن قرارات النفس ،ولذلك
كان عالجها احلقيقي ال بنهي الشحاذ عن مد يده إىل الناس ،وإنام هنيه عن مد يده
إىل نفسه.
قلت :نعم ،لقد اقتنعت هبذا الكالم ،ولكن ما هو السبيل إلقناعه بعدم مد
يده إىل نفسه؟
قال :هو نفس السبيل الذي نقنع به امللك بعدم الثقة يف مستشاريه ..إن أول
( ) )1الرتمذي وقال :حديث حسن.
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خطوة ختطوها لقطع مد يدك إىل نفسك هو عدم ثقتك هبا ،وعدم رضاك عنها.
قلت :لقد ذكرتني بقول ابن عطاء اَّلل (:أصل كل معصية وغفلة وشهوة
الرضا عن النفس ،وأصل كل طاعة ويقظة وعفة عدم الرضا منك عنها .وألن
تصحب جاهال ال يرىض عن نفسه ،خري لك من أن تصحب عاملا يرىض عن
نفسه ،فأي علم لعا ٍمل يرىض عن نفسه؟ وأي جهل جلاهل ال يرىض عن نفسه؟ )
قال :مل نصحه بأن ال يرىض عن نفسه؟
قلت :لتبديلها احلقائق ،كام قال الشاعر:
وعني

الرضا

عن
كام

كل
أن

عيب

عني

كليلة

السخط

تبدي

املساويا

قال :فهل يمكن أن يصلح من يرىض عن ترصفات نفسه.
قلت :ال ،فإن كل ما كسب من املحرمات ناتج عن الرىض عن النفس
والسامع ألوامرها ،كام قال تعاىل عن إخوة يوسف  {:وجاءوا َع َىل َق ِم ِ
يص ِه ِبدَ ٍم
َ َ ُ
كَذ ٍب َق َال ب ْل سو َل ْت َلكُ م َأ ْن ُفسكُ م َأمرا َفصرب َ ِ
ِ
َّلل ا ُْمل ْس َت َع ُ
ان َع َىل َما
مج ٌيل َوا َُّ
َ َ َّ
َ ٌْ
ْ ُ ْ ْ
ت َِص ُف َ
ون}(يوسف)18:
رصوا ِب ِه َف َق َب ْض ُت َق ْب َضة ِم ْن َأ َث ِر
رص ُت ِب َام َملْ َي ْب ُ ُ
وكام قال عن السامريَ {:ق َال َب ُ ْ
الرس ِ
ول َف َن َب ْذ ُ َهتا َو َ
كَذلِ َك َس َّو َل ْت ِيل َن ْف ِيس}(طـه)96:
َّ ُ
قال :ما سبب قتل ابن آدم األول ألخيه؟
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قلت :لقد ذكر املفرسون يف ذلك أقواال ،منها ما قال السدي عن ابن عباس
وعن ابن مسعود :أنه كان ال يولد آلدم مولود إال ومعه جارية ،فكان يزوج غالم
هذا البطن جارية هذا البطن اآلخر ،ويزوج جارية هذا البطن غالم هذا البطن
اآلخر ،حتى ولد له ابنان يقال هلام هابيل وقابيل ،كان قابيل صاحب زرع ،وكان
هابيل صاحب رضع ،وكان قابيل أكربمها ،وكان له أخت أحسن من أخت
هابيل ،وأن هابيل طلب أن ينكح أخت قابيل ،فأبى عليه ،وقال هي أختي ولدت
َّلل
معي ،وهي أحسن من أختك ،وأنا أحق أن أتزوج هبا ،وأهنام قربا قربانا إىل ا ه
عز َّ
وجل أهيام أحق باجلارية ،قرب هابيل جذعة سمينة ،وقرب قابيل حزمة
َّ
سنبل ،فوجد فيها سنبلة عظيمة ففركها وأكلها ،فنزلت النار فأكلت قربانا هابيل،
وتركت قربان قابيل ،فغضب ،وقال ألقتلنك حتى ال تنكح أختي ،فقال هابيل{:
ني}(املائدة)1() )27 :
ِإن ََّام َيت ََق َّب ُل ا َُّ
َّلل ِم َن ا ُْملت َِّق َ
قال :ولكن القرآن الكريم ذكر قوال واحدا؟
قلت :القرآن الكريم ذكر ذلك ..أين ،فأنا ال أراه؟
قال :أمل تسمع إىل قول احلق تعاىلَ {:ف َط َّو َع ْت َل ُه َن ْف ُس ُه َقت َْل َأ ِخ ِيه َف َق َت َل ُه َف َأ ْص َب َح
ِ
اخل ِ ِ
ين}(املائدة ،)30:فام سولت له نفسه من املعصية هو السبب ،أما ما
ارس َ
م َن ْ َ
ذكر من األسباب ،فمجرد خيوط عنكبوت ،ألنه إن مل يقتله هبذا السبب قتله
بغريه.
( ) )1ابن جرير.
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قلت :فام عالقة هذا بمد اليد إىل النفس؟
قال :ألن النفس التي استطاعت أن تقهر صاحبها ،فيمد يده لقتل أخيه ،لن
تعجز أن تسول له أن يمد يده للناس يستجدهيم.
قلت :لقد اقتنعت بام قلت ،لكن أنى يل أن أختلص من مد يدي إىل نفيس.
قال :بعلمك بتحقق نفسك بعدم أهليتها لالستشارة.
قلت :وكيف أعلم ذلك؟
قال :أربعة صفات يف النفس إذا علمتها ارتفعت ثقتك فيها ،وكففت عن مد
يدك إليها.
قلت :ما هي؟
قال :اجلهل والظلم واهلوى واخلداع.
قلت :ملاذا هذه األربع؟
قال :جهلها جيعلها تكذب عليك يف نقل احلقائق.
قلت :وظلمها؟
قال :جيعلها تضع األشياء يف غري مواضعها.
قلت :وهواها؟
قال :جيعلها تسرتالروائح املنتنة ببعض العطور السامة.
قلت :وخداعها؟
قال :هو احتيال النفس عىل نفسها.
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اجلهل:

قلت :فكيف أعرف جهل نفيس؟ وملاذا أبحث عن جهلها؟ أال يزيدين ذلك
حزنا وأسفا وأملا؟ ..وكل ذلك ينايف السالم الذي تعلمني إياه.
قال :علمك بجهل نفسك هو الذي يدعوك إىل السالم وإىل السعادة وإىل
الطمأنينة ،ويكف رش نفسك عنك.
قلت :كيف؟
قال :علمك بعلمك يدلك عليك ،وعلمك بجهلك جيعلك تبحث عنه.
قلت :زدين توضيحا.
قال :كالم اَّلل سيزيدك توضيحا ..بامذا أجاب قارون الصاحلني من قومه
عندما قالوا له {:ال َت ْفرح ِإ َّن ا ََّ ِ
ني}(القصص)76 :
ب ا ْل َف ِر ِح َ
َّلل ال ُحي ُّ
َ ْ
قلت :أجاهبم بقولهِ {:إنَّام ُأ ِ
وتي ُت ُه َع َىل ِع ْل ٍم ِعن ِْدي}(القصص)78 :
َ
قال :فقد كان يعزل اَّلل إذن عن إعطائه ذلك املال.
قلت :أجل.
قال :فعلمه إذن كان ساترا جلهل عظيم له أثره اخلطري يف حياته.
َّلل َقدْ َأ ْه َل َك
قلت :نعم ،ولذلك رد القرآن الكريم عليه قائالَ {:أ َو َملْ َي ْع َل ْم َأ َّن ا ََّ
ِمن َقب ِل ِه ِمن ا ْل ُقر ِ
مجعا َوال ُي ْس َأ ُل َع ْن ُذ ُن ِ ِ
وهب ُم
ون َم ْن ُه َو َأ َشدُّ ِم ْن ُه ُق َّوة َو َأكْ َث ُر َ ْ
ْ ْ
َ ُ
}(القصص)78 :
قال :أتدري ما يقول له هبذا؟
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قلت :نعم ،كأنه يقول له (:ملاذا اكتفيت بذلك العلم ،وملاذا مل تبحث عن علم
آخر أهم ،وهو العلم بمصاير األقوام الذين أبيدوا ،وعن سبب إبادهتم ،ليكون
لك ذلك موضع عربة )
قال :صدقت ،ولكن ملاذا مل يتعلم قارون هذا النوع من العلم؟
قلت :لعله مل جيد معلام.
قال :ال ..ولكنه مل جيد استعدادا من نفسه لتعلمه ..ولو وجد االستعداد
ألرسل اَّلل له من يعلمه.
قلت :كيف؟
قال :إن العلم الذي عنده ،والذي هو يف حقيقته جهل يسرت علام ،منعه من
قبول غريه أيا كان ذلك الغري ،أمل تسمع قوله تعاىلَ {:ف َلام جاء ْهتم رس ُلهم ِبا ْلبين ِ
َات
َّ َ َ ُ ْ ُ ُ ُ ْ َ ِّ
َف ِر ُحوا ِب َام ِعنْدَ ُه ْم ِم َن ا ْل ِع ْل ِم َو َح َاق ِ ِهب ْم َما كَا ُنوا ِب ِه َي ْست َْه ِز ُئ َ
ون} (غافر)83:
قلت :بىل ،فاَّلل تعاىل يف هذه اآلية خيرب عن األمم املكذبة بالرسل يف قديم
الدهر ،وماذا حل هبم من العذاب الشديد مع شدة قواهم ،وما أثروه يف األرض
ومجعوه من األموال ،فام أغنى عنهم ذلك شيئا وال رد عنهم ذرة من بأس اَّلله،
وذلك ألهنم ملا جاءهتم الرسل بالبينات مل يلتفتوا إليهم وال أقبلوا عليهم،
واستغنوا بام عندهم من العلم يف زعمهم عام جاءهتم به الرسل.
قال :فقد أرسل اَّلل إىل هؤالء من يعلمهم ،ولكنهم لتعاملهم الذي هو عني
اجلهل وأساس اجلهل مل يقبلوا منه.
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قلت :نعم ،هذا صحيح ،وقد وقع فيه أكثر املنحرفني عن اَّلل املجادلني أولياء
اَّلل.
قال :بل قل :وقع فيه كل املنحرفني عن اَّلل ،فأول خطوة لالنحراف هي
اجلهل ،كام أن أول خطوة للتحقيق هي العلم.
قلت :وهلذا جعل اَّلل تعاىل علة ما حاق بالقرى من هالك هو اجلهل ،كام قال
تعاىل {:و َلو َأ َّننَا ن ََّز ْلنَا ِإ َلي ِهم ا َْمل ِ
الئ َ
يش ٍء ُق ُبال
َ ْ
ْ ُ
رشنَا َع َل ْي ِه ْم كُ َّل َ ْ
كَة َوكَ َّل َم ُه ُم ا َْمل ْوتَى َو َح َ ْ
َّلل َو َل ِك َّن َأكْ َث َر ُه ْم َ ْجي َه ُل َ
ون} (األنعام)111:
َما كَا ُنوا لِ ُي ْؤ ِم ُنوا ِإ َّال َأ ْن َي َشا َء ا َُّ
قال :أال ترى القوة التي يتمتع هبا اجلهل يف التأثري يف صاحبه ،ويف صده عن
احلقائق؟
قلت :نعم.
قال :بل إن اَّلل تعاىل خيرب بأن كل املعجزات لن تستطيع التأثري يف اإلنسان
اجلاهل.
قلت :ملاذا؟
قال :ألنه سيجد من احللول ما يغري به احلقائق ،أمل تسمع قوله تعاىلَ {:و َل ْو
ِ
الس َام ِء َف َظ ُّلوا ِف ِيه َي ْع ُر ُج َ
كِّر ْت َأ ْب َص ُارنَا َب ْل ن َْح ُن
ون َل َقا ُلوا ِإن ََّام ُس َ
َفت َْحنَا َع َل ْي ِه ْم َبابا م َن َّ
ور َ
ون}(احلجر 14:ـ )15
َق ْو ٌم َم ْس ُح ُ
قلت :نعم ،فاَّلل تعاىل خيرب عن قوة كفرهم وعنادهم ومكابرهتم للحق
بحيث أنه لو فتح هلم بابا من السامء فجعلوا يصعدون فيه ملا صدقوا بذلك ،بل
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بل أرجعوا ذلك إىل عامهم أو إىل السحر.
قال :فام سبب عمى أعينهم عن آيات اَّلل؟
قلت :ما جعل فيها من الغشاوة ،وما جعل يف قلوهبم من األكنة ،كام قال
وهب ْم َأ ِكنَّة َأ ْن َي ْف َق ُهو ُه َو ِيف آ َذ ِ ِ
تعاىلَ {:و ِمن ُْه ْم َم ْن َي ْست َِم ُع ِإ َل ْي َك َو َج َع ْلنَا َع َىل ُق ُل ِ ِ
اهن ْم
اد ُلون ََك ي ُق ُ ِ
وك ُجي ِ
ِ
ٍ
ين كَ َف ُروا
ول ا َّلذ َ
َ
َو ْقرا َو ِإ ْن َي َر ْوا كُ َّل آ َية ال ُي ْؤم ُنوا ِ َهبا َحتَّى ِإ َذا َجا ُء َ َ

ِإ ْن َه َذا ِإ َّال َأس ِ
اط ُري ْ َ
ني}(األنعام)25:
األ َّولِ َ
َ

قال :وتلك األكنة التي منعتهم من معرفة احلقائق ماذا تضع بدهلا؟
قلت :األوهام ،واجلهل ،بحيث جتعلهم يكابرون كل يشء حتى املحسوس،
ِ
ِ
كام قال تعاىلَ {:و َل ْو ن ََّز ْلنَا َع َل ْي َك ِكتَابا ِيف ِق ْر َط ٍ
ين كَ َف ُروا
اس َف َل َم ُسو ُه ِب َأ ْيد ِهي ْم َل َق َال ا َّلذ َ
ني}(األنعام ،)7:فهؤالء كابروا ما ملسوه بأيدهيم ..وقال
ِإ ْن َه َذا ِإ َّال ِس ْح ٌر ُم ِب ٌ
ِ ِ
ِ
ِ
وم}(الطور)44:
الس َامء َساقطا َي ُقو ُلوا َس َح ٌ
اب َم ْركُ ٌ
تعاىلَ {:و ِإ ْن َي َر ْوا ك ْسفا م َن َّ
وهؤالء كابروا املرئي املشاهد.
قال :بل هم كابروا بحواسهم مجيعا كل آيات اَّلل ،كام قال تعاىلَ {:و ِإ ْن َي َر ْوا
آ َية ُي ْع ِر ُضوا َو َي ُقو ُلوا ِس ْح ٌر ُم ْست َِم ٌّر}(القمر)2:
قلت :لقد اقتنعت بكل هذا ،وال أحسبني أخالفه ..ولكني مل أفهم عالقة هذا
باالستعفاف؟
قال :االستعفاف هو بذل اجلهد لتحصيل العفاف عن أيدي الناس ،وقد
عرفنا أن ذلك ال يكون إال بعد االستعفاف عن النفس ،والنفس ال يستعف عنها
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إال إذا علم جهلها ..أيمكن مللك عادل أن يسلم أي وزارة من وزاراته لغري
املختصني؟
قلت :هذا حمال ..ألهنم سيفسدون وال يصلحون.
قال :فإذا وكل اإلنسان لنفسه اجلاهلة تدبري أمره ،أال تكله إىل اخلراب؟
قلت :نعم ،مثل النفوس التي خربت بنيان قارون وفرعون ومجيع املرشكني
وامللحدين.
َّلل عز وجل يقول يوم
قال :بل ختريب كل سلوك ،أمل تسمع قوله  (:إن ا َّ
القيامة :يا ابن آدم مرضت فلم تعدين! قال :يا رب كيف أعودك وأنت رب
العاملني؟ قال :أما علمت أن عبدي فالنا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو
عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني! قال :يا رب كيف
أطعمك وأنت رب العاملني؟ قال :أما علمت أنه استطعمك عبدي فالن فلم
تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك
فلم تسقني! قال :يا رب كيف أسقيك وأنت رب العاملني؟ قال :استسقاك عبدي
فالن فلم تسقه! أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي! )( ،)1فقد أرجع اَّلل
جهل العبد هبذه املعاين هو الذي أوصله إىل ذلك التقصري.
َّلل ال
قلت :بل أخرب  عن تأثري اجلهل من الناحية االجتامعية ،فقال (:إن ا َّ
يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ،ولكن يقبض العلم بقبض العلامء ،حتى
( ) )1مسلم.
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إذا مل يبق عاملا اختذ الناس رؤوسا جهاال فسئلوا فأفتوا بغري علم فضلوا وأضلوا
)( ،)1فقد أرجع  سبب الضاللة إىل اختاذ الرؤساء اجلهال.
وأخرب  عن اهلالك الذي حاق باألمم نتيجة تعاملها عىل كتبها ،فقال (:إنام
هلك من كان قبلكم هبذا رضبوا كتاب اَّلل بعضه بعضا ،وإنام نزل كتاب اَّلل
يصدق بعضه بعضا وال يكذب بعضه بعضا ،ما علمتم فيه فقولوا وما جهلتم
فكلوه إىل عامله )

()2

قال :فلذلك كانت أول حلقة تقطع من سلسلة الطمع يف النفس هي يقينك
بجهلها ،فيقينك بجهلها يوصلك إىل التعلم منه ،فال يتعلم إال اجلاهل.
قلت :لقد ذكرتني بقوله  (:ال يزال الرجل عاملا حتى يقول علمت ،فإذا
قاهلا فقد جهل)
الغرور:

قال :أمل تعلم ما الذي جعل فرعون يدعي األلوهية؟
اعو ُه ِإ َّهنُ ْم كَا ُنوا َق ْوما
است ََخ َّ
ف َق ْو َم ُه َف َأ َط ُ
قلت :قومه ،فقد قال تعاىلَ {:ف ْ
َف ِ
ني}(الزخرف)54:
اس ِق َ
قال :وقبل قومه.
قلت :أنا مل أقرأ تاريخ فرعون حتى أعلم مصادر ادعائه الربوبية بالضبط،

( ) )1البخاري ومسلم.
( ) )2البيهقي ن ابن عمرو.
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فقد يكون تأثر يف ذلك بالديانات الفارسية أو اهلندية..
قال :ال ..فقد ذكر القرآن الكريم ذلك.
قلت :أين؟
قال :أمل تسمع قوله تعاىلَ {:و َق َال ِف ْر َع ْو ُن َيا َأ ُّ َهيا ا َْمل َ ُ
أل َما َع ِل ْم ُت َلكُ ْم ِم ْن ِإ َل ٍه
ِ
ِ
ِ
َغ ْ ِريي َف َأ ْو ِقدْ ِيل َيا َها َم ُ
وسى
ِصحا َل َع ِّيل َأ َّطل ُع ِإ َىل ِإ َله ُم َ
ان َع َىل ال ِّطني َفا ْج َع ْل ِيل َ ْ
أل ُظ ُّنه ِمن ا ْل ِ
ني}(القصص)38:
كَاذ ِب َ
َو ِإ ِّين َ َ ُ َ
قلت :بىل ،وقد ذكر القرآن الكريم ذلك يف موضع آخر ،قال تعاىلَ {:و َق َال
األسباب َأسباب السامو ِ
ِف ْر َع ْو ُن َيا َها َم ُ
ات َف َأ َّط ِل َع ِإ َىل
ِصحا َل َع ِّيل َأ ْب ُل ُغ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َّ َ َ
ان ا ْب ِن ِيل َ ْ
ِِ
ِِ
كَاذبا و َ ِ
أل ُظ ُّنه ِ
ِ
الس ِب ِ
يل
َ
وسى َو ِإ ِّين َ َ ُ
كَذل َك ُز ِّي َن لف ْر َع ْو َن ُسو ُء َع َمله َو ُصدَّ َع ِن َّ
ِإ َله ُم َ
َو َما كَ ْيدُ ِف ْر َع ْو َن ِإ َّال ِيف َت َب ٍ
اب}(غافر 36:ـ )37

قال :فام هي العلة التي ذكرها القرآن الكريم ،والتي كانت سبب ما ادعاه من
دعاوى؟
قلت :أليس هو الغرور الذي جعله يعتقد أنه يعلم العلم الذي ال جهل فيه،
أو ال جهل معه.
قال :نعم ،فاجلهل باجلهل يولد الغرور.
قلت :فالغرور إذن وليد اجلهل.
قال :وقد يكون ولدا غري رشعي للعلم.
قلت :كيف؟
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قال :إذا حبس يف قفص علومه ،أو سقط يف مهاوي معارفه ،أو تاه يف ظلامت
كتبه وأوراقه.
قلت :ما أرى العلم إال نورا ،فكيف ترميه بالظالم ،وما أره إال حرية ،فكيف
ترميه بالقفص ،وما أراه إال رقيا ،فكيف ترميه باهلاوية.
قال :ذلك هو العلم الذي ال يقف صاحبه عنده ،بل يظل دائام صفحة بيضاء
تنتظر أقالم األبد لتكتب عليها.
قلت :فرس يل هذا ،وما الفربق بني اجلهل والغرور؟
قال :اجلاهل قد يسأل ،فيتعلم ،ولكن املغرور ال يسأل وال يتعلم.
قلت :وإذا هداه اَّلل ،فسأل؟
قال :يسأل ليجادل ،ال ليتعلم.
قلت :فإذا هداه اَّلل ،وتعلم؟
قال :يتعلم ليضم إىل غروره كربياءه.
قلت :فام عالقة هذا بمد اليد إىل النفس؟
قال :املغرور ال يمد يده إال إىل نفسه ،ألنه يرى ما عداه أياد ممدودة إليه.
قلت :إذن املغرور ال يكون شحاذا عىل عتبات املساجد.
قال :قد يكون كذلك ،ولكنه يتكرب عىل اليد التي متده بالعطاء ،وقد حياول
قطعها إن استغنى واكتفى ،أترى استحالة ذلك؟
قلت :ربام ،فام أكثر ما نسمع عنه من مقابلة اجلميل بالكفران ،واإلحسان
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باإلساءة.
قال :وهلذا كان الغرور هو منبع مجيع األمراض النفسية.
قلت :كيف ..األمراض النفسية كثرية جدا ،واملستشفيات تستقبل كل يوم
أنواعا جديدة من هذه األمراض.
قال :ليست املستشفيات وحدها هي التي تستقبل هذا النوع من األمراض،
بل إن الشوارع تعج هبا واملدارس والبيوت..
قلت :فكيف يكون الغرور منبعها؟
قال :اسمع القرآن الكريم ،وستجد كيف تدىل اخللق بحبال الغرور يف
مهاوي السخط.
قلت :نعم ..القرآن الكريم يذكر كثريا الغرور باعتباره سببا من أسباب الكفر
والضاللة ،فقد قال تعاىل عن بني إرسائيل الذين تصوروا أن النار ال متسهم إال
أياما معدودةَ {:ذلِ َك ِب َأهنم َقا ُلوا َلن َمتسنَا النَّار ِإ َّال َأياما معدُ ود ٍ
ات َو َغ َّر ُه ْم ِيف
َّ َ ْ َ
ُ
ْ َ َّ
َّ ُ ْ
ِ ِ
رت َ
ون}(آل عمران)24:
دين ِه ْم َما كَا ُنوا َي ْف َ ُ
قال :وحتسب ذلك خاصا ببني إرسائيل؟
قلت :ال أظن أن يف هذه األمة املرحومة من ادعى أنه لن يمكث يف النار إال
أياما معدودات بسبب ذنوبه.
قال :إن كلمة ( األمة املرحومة ) التي ذكرهتا منبع غرور للكثريين.
قلت :كيف ،فهذه األمة مرحومة بالشك.
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قال :ولكن كل من ولد يف هذه األمة يتصور أنه من املرحومني ،ولو بغري
عمل يعمله ،أو حسنة يقدمها ،ولعله يتصور نفسه حيمل يف صدره صكا من
صكوك الغفران التي تقول له (:اعمل ما شئت فقد غفرت لك )
قلت :هذه حقيقة ،وكل املبرشات تدل عىل هذا.
ِ
ِ
اين َأ ْه ِل ا ْل ِكت ِ
َاب َم ْن
قال :وعىل ماذا يدل قوله تعاىلَ {:ل ْي َس ِب َأ َمان ِّيكُ ْم َوال َأ َم ِّ
ِ
جيدْ َله ِمن د ِ
َّلل َولِ هيا َوال ن َِصريا} (النساء)123:
ون ا َِّ
َي ْع َم ْل ُسوءا ُ ْجي َز ِبه َوال َ ِ ُ ْ ُ
قلت :نعم ..إن اآلية تقرر أن اجلزاء اإلهلي ال خيضع ألماين الناس ،بل خيضع
لقانون واحد يشمل اجلميع ..ولكن مع ذلك فنحن..
َّاس ِإنَّا
قاطعني ،وقال :اَّلل رب اجلميع ،أمل تسمع قوله تعاىلَ {:يا َأ ُّ َهيا الن ُ
ِ ِ
َخ َل ْقنَاكُ ْم ِم ْن َذ ٍ
َّلل
كْر َمكُ ْم ِعنْدَ ا َِّ
كَر َو ُأ ْن َثى َو َج َع ْلنَاكُ ْم ُش ُعوبا َو َق َبائ َل ل َت َع َار ُفوا ِإ َّن َأ َ
َأت َْقاكُ م ِإ َّن ا ََّ ِ
يم َخ ِب ٌري}(احلجرات ،)13:فهل قال اَّلل تعاىل أكرمكم فالن أو
َّلل َعل ٌ
ْ
فالن؟
قلت :لقد ذكرتني بقول ابن عباس  (:ثالث آيات جحد من الناس)
َّاس ِإنَّا َخ َل ْقنَاكُ ْم ِم ْن َذ ٍ
كَر َو ُأ ْن َثى َو َج َع ْلنَاكُ ْم ُش ُعوبا
وذكر منها قوله تعاىلَ {:يا َأ ُّ َهيا الن ُ
ِ ِ
َّلل َأت َْقاكُ م ِإ َّن ا ََّ ِ
يم َخ ِب ٌري}(احلجرات،)13:
كْر َمكُ ْم ِعنْدَ ا َِّ
َّلل َعل ٌ
ْ
َو َق َبائ َل ل َت َع َار ُفوا ِإ َّن َأ َ
َّلل أعظمهم بيتا )
قال( :ويقولون :إن أكرمهم عند ا ه
قال :ثم تظن بعد هذا أن هذا الغرور خاص ببني إرسائيل ..إن كل ما يف
القرآن الكريم هلذه األمة ،ولكنكم هربتم من احلقائق التي تواجهكم لتحولوه
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قصصا ترسد ،وحكايات تروى ،وأمثاال يلغز هبا.
قلت :يا معلم ،النسب إذن سبب من أسباب الغرور ،ولكنه خاص بفئات
حمدودة ،وقومي ـ عموما ـ ال يكادون يعتربونه.
قال :ولكنهم يعتربون ما هو أخطر من النسب.
قلت :وماذا يعتربون؟
قال :أم اخلطايا.
قلت :لست أعرف للخطايا أما ،وال أبا.
قال :حب الدنيا هو رأس اخلطايا وأمها وأصل أصوهلا ،أمل تسمع قوله
ِ
تعاىل {:كُ ُّل َن ْف ٍ ِ
وركُ ْم َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة َف َم ْن ُز ْح ِز َح َع ِن
س َذائ َق ُة ا َْمل ْوت َو ِإن ََّام ُت َو َّف ْو َن ُأ ُج َ
ِ
َاع ا ْل ُغ ُر ِ
ور}(آل عمران)185:
احل َيا ُة الدُّ ْن َيا ِإ َّال َمت ُ
اجلن ََّة َف َقدْ َف َاز َو َما ْ َ
الن َِّار َو ُأ ْدخ َل ْ َ
قلت :بىل ،فقد وردت اآليات الكثرية املحذرة من االغرتار بالدنيا ،فاَّلل تعاىل
َّلل
احل َيا ُة الدُّ ْن َيا َوال َي ُغ َّرنَّكُ ْم ِبا َِّ
َّاس ِإ َّن َوعْدَ ا َِّ
يقولَ {:يا َأ ُّ َهيا الن ُ
َّلل َح ٌّق َفال َت ُغ َّرنَّكُ ُم ْ َ
ور}(فاطر)5:
ا ْل َغ ُر ُ
قال :أتعلم احلبال التي يتدىل منها الغررو بالدنيا؟
قلت :ما هي ..دلني عليها ألقطعها وأخلص اخللق منها؟
قال :هي حبال الشيطان ،أمل تسمع قوله تعاىلَ {:ي ِعدُ ُه ْم َو ُي َمن ِِّيه ْم َو َما َي ِعدُ ُه ُم
الش ْي َط ُ
َّ
ان ِإ َّال ُغ ُرورا}(النساء .. )120:أمل تسمع قوله تعاىلَ {:و ْاس َت ْف ِز ْز َم ِن
ِ
ِ
األم َو ِ
ال
ب َع َل ْي ِه ْم ِب َخ ْي ِل َك َو َر ِج ِل َك َو َش ِار ُ
ْاس َت َط ْع َت من ُْه ْم ِب َص ْوت َك َو َأ ْج ِل ْ
كْه ْم ِيف ْ َ ْ
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األو ِ
الش ْي َط ُ
الد َو ِعدْ ُه ْم َو َما َي ِعدُ ُه ُم َّ
ان ِإ َّال ُغ ُرورا}(االرساء)64:
َو ْ َ ْ
قلت :يا معلم ..لقد جلنا جولة يف رحاب القرآن الكريم عرفنا من خالهلا
خطر الغرور وثامره ،فام عالقة ذلك باالستعفاف ،وما عالقة ذلك بالفقراء؟
قال :مد اليد بالسؤال علة خطرية ال تكفي يف معاجلتها املراهم التي تداوون
هبا جراحكم ،بل ال بد من عملية ضخمة تبدأ من تصحيح الذات ،وتصحيح
الذات ال يمكن إال بالتعرف عليها وعىل مواضع الغرور منها.
قلت :فاذكر يل مثاال عىل تأثري الغرور يف هذا؟
قال :اسمع قوله تعاىل {:ال ي ُغرن ََّك ت ََق ُّلب ا َّل ِذين كَ َفروا ِيف ا ْل ِب ِ
الد}(آل
ُ
َ ُ
َ َّ
ِ
اد ُل ِيف آي ِ
عمران ،)196:وقوله {:ما ُجي ِ
ين كَ َف ُروا َفال َي ْغ ُر ْر َك ت ََق ُّل ُب ُه ْم
ات ا َِّ
َّلل ِإ َّال ا َّلذ َ
َ
َ َ
ِيف ا ْل ِب ِ
الد}(غافر)4:
قلت :يف هاتني اآليتني حيذر اَّلل تعاىل من االغرتار بام حصل للكفار من أنواع
املتاع الدنيوي ..ولكن ملاذا حذر من هذا االغرتار؟
قال :ألن الغرور هو نقطة الضعف التي يترسب منها الشيطان ليمأل قلب
اإلنسان مها وحزنا عىل حاله اهلزيل ،ويقارنه بحال املنتفخني ،فإذا ما حصل
االغرتار طلب اهلزيل أن ينتفخ بنفس األسلوب الذي انتفخ به غريه ،فيقع فيام
وقعوا فيه.
قلت :أريد توضيحا أكثر.
قال :أرأيت لو أن سلطانا عادال اختذ وزيرا مغرورا ،أيمكنه أن يدير دفة
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وزارته إدارة تتناسب مع عدل السلطان؟
قلت :ال ،بل قد يشوه عدل السلطان ،بل قد يرمى باجلور لغرور وزيره.
قال :أرأيت لو أن وزير احلرب كان جاهال بقوة جيش السلطان ،ولكنه مع
ذلك مغرور ،أيمكن أن يزف البالد إىل حرب ال طاقة هلا هبا؟
قلت :نعم ،ذلك ممكن جدا خاصة إذا تصور أنه لن حيقق ذاته إال بخوض
احلروب.
قال :فكذلك النفس لو أمرت عليها الغرور ،فإهنا سترتدى يف حروب ال
طاقة هلا هبا ،ليس مع ذاهتا فقط ،بل مع ذاهتا ومع الناس ومع اَّلل.
قلت :فام احلل؟
قال :أن هترب منها إىل اَّلل ،فال متد يدك إال إليه ،أمل تسمع ما قال الصالح(:
دع نفسك وتعال )
قلت :كيف أدع نفيس ،وهي أنا؟
قال :دع ما حيول بينك وبني ربك من نفسك ،فال يمكن أن متد يدك إليه
ويدك ممدودة إىل نفسك..
ثم التفت إيل ،فرأى تساؤالت كثرية يف عيني فقال :أتعلم ما هو أشد املواقف
عىل رسول اَّلل  يف فرتة رسالته األوىل قبل البعثة.
قلت :أشدها ذهابه إىل الطائف ،حيث تقطن ثقيف ،وهي تبعد عن مكة نحو
اخلمسني ميال ،سارها حممد  عىل قدميه جيئة وذهوبا ،فلام انتهى إليها قصد إىل
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نفر من رجاالهتا الذين ينتهي إليهم أمرها ،ثم كلمهم يف اإلسالم ودعاهم إىل اَّلل،
فردوه -مجيعا -ردا منكرا ،وأغلظوا له اجلواب .ومكث عرشة أيام ،يرتدد عىل
منازهلم دون جدوى.
عيل ذلك -
فلام يئس الرسول  من خريهم قال هلم :إذا أبيتم ،فاكتموا َّ
كراهية أن يبلغ أهل مكة ،فتزداد عداوهتم وشامتتهم -لكن القوم كانوا أخس مما
وحرشوا عليه الصبيان والرعاع فوقفوا له صفني
ينتظر .قالوا له :اخرج من بلدنا ،ه
يرمونه باحلجارة .وزيد بن حارثة حياول الدفاع عنه حتى شج يف ذلك رأسه.
وأصيب الرسول  يف أقدامه ،فسالت منها الدماء واضطره املطاردون إىل
أن يلجأ إىل بستان لعتبة ،وشيبة ،ابني ربيعة ،حيث جلس يف ظل كرمة يلتمس
الراحة واألمن(.)1
قال :وعندما اسرتاح يف ذلك البستان ،وهو يف تلك احلال ،هل مد  يده
إىل نفسه يطلب منها إغاثته بصنوف احليل ليخرج من ذلك املأزق؟
قلت :ال ،بل روى علامء السري أنه بمجرد جلوسه يف ظل الكرمة أخذ يدعو
اَّلل قائال (:اللهم إليك أشكو ضعف قويت ،وقلة حيلتي ،وهواين عىل
الناس..أنت أرحم الرامحني ،أنت رب املستضعفني ،وأنت ريب ..إىل من تكلني؟
إىل بعيد يتجهمني ،أم إىل عدو ملكته أمري؟ إن مل يكن بك غضب عيل فال أبايل،
غري أن عافيتك هي أوسع يل ..أعوذ بنور وجهك الذي أرشقت له الظلامت،
( ) )1فقه السرية للغزايل.
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وصلح عليه أمر الدنيا واآلخرة ،أن حيل عيل غضبك ،أو أن ينزل يب سخطك.
لك العتبى حتى ترىض ،وال حول وال قوة إال بك) ..
قال :فهل شكى رسول اَّلل  الناس إىل ربه؟
قلت :ال ،بل شكى نفسه ،واستعاذ من غضب ربه عليه.
قال :فلو كان يف هذا املوقف مغرورا بنفسه معظم هلا ماذا كان سيفعل؟
رأيت أن أحسن وسيلة لإلجابة عىل سؤال املعلم هي أن أعرض نفيس عىل
ذلك املوقف ألرى ما الذي سيمكن أن أفعله ..لقد تصورت نفيس مادا يدي إىل
اَّلل أسأله أن يدمرهم ويبيد خرضاءهم ويقطع نسلهم ويرشدهم ،فيذوقوا من
األهوال أضعاف ما ذقت ..أو رأيتني أقول لنفيس (:لئن متكنت منهم ألرينهم
رش ما صنعوا )
قال يل معلم السالم ،وقد رأى رشودي :وتبقى وحدك بعدها مع وزيرك
املغرور الذي حرم أمما من فضل اَّلل بسبب موقف من مواقف األنفة.
قلت :لقد ذكرتني بمتسول كان يمد يده إىل الناس ،وكان خيتلف عن سائر
املتسولني يف أنه ال يدعو ملن أعطاه ،وإنام يدعو عىل من مل يعطه ..وكان مع ذلك
أكثر املتسولني مكاسب ،فالناس خيافون من دعوات السوء أكثر من رجائهم
لدعوات اخلري..
اهلوى :

قال يل معلم السالم :الصفة الثالثة التي جتعلك متد يدك إىل نفسك هي
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اهلوى.
قلت :ما اهلوى؟
قال :هو وزير من وزراء النفس تعرض عليه احللول املختلفة جلميع
املشاكل ،فال يبرص منها إال ما يوافق ذوقه.
قلت :وماذا يفعل باحللول األخرى؟
قال :يرميها ،أو يتهمها ،أو ينكرها ،أو يلتمس صنوف احليل ليقنع عقله
بمخالفتها.
قلت :ولكن الدين أعظم من العقل ،فنوره أكثر امتدادا من امتداد العقل،
فلذلك قد تقتنع حقيقة اإلنسان بام يمليه الدين ،ويرتك ما يمليه العقل الذي سلم
نفسه للهوى.
قال :ولكن الدين نفسه قد يصبح لعبة بيد صاحب اهلوى.
قلت :ولكن الدين بيد اَّلل ،وال يمكن أن يصبح بيد أحد من الناس؟
قال :أمل تعلم بأن اهلوى من أخطر أسباب حتريف األديان ،ومن أكرب
رساديب االعرتاض؟
ِ
قلت :بىل ،فقد قرأت يف القرآن الكريم كثريا من هذا ،قال تعاىلَ {:فإ ْن َملْ
اع َل ْم َأن ََّام َيت َِّب ُع َ
ون َأ ْه َوا َء ُه ْم َو َم ْن َأ َض ُّل ِممَّ ِن ا َّت َب َع َه َوا ُه ِب َغ ْ ِري ُهدى ِم َن
َي ْست َِجي ُبوا َل َك َف ْ

ني}(القصص)50:
َّلل ِإ َّن ا ََّ
ا َِّ
َّلل ال َ ْهي ِدي ا ْل َق ْو َم ال َّظاملِ َ

ثم أخذت نفسا عميقا ،وقلت :احلمد َّلل لقد من اَّلل عىل هذه األمة ،فحفظ
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كتاهبا وسنة نبيها  ،فلذلك مل تستطع كل شياطني اهلوى أن تبدل هذا الدين أو
تغريه.
قال :نعم ،هذا من رمحة اَّلل ،ولكن للهوى سلطانه عىل النفوس ،فلذلك قد
يفرس احلق الذي ال مرية فيه بالباطل الذي ال شك فيه ،أومل تسمع هني اَّلل هلذه
األمة عن طريق نبيها من اجلثو أمام األهواء ،أمل تسمع قوله تعاىلَ {:و َ
كَذلِ َك َأن َْز ْلنَا ُه
َّلل ِم ْن َو ِ ٍّيل
ُحكْام َع َر ِب هيا َو َل ِئ ِن ا َّت َب ْع َت َأ ْه َوا َء ُه ْم َب ْعدَ َما َجا َء َك ِم َن ا ْل ِع ْل ِم َما َل َك ِم َن ا َِّ
َوال َو ٍاق}(الرعد)37:
قلت :أيمكن للهوى أن يقلب احلقائق املستقرة؟
قال :يف نفس صاحب اهلوى تنقلب احلقائق انقالبا تاما.
قلت :ملاذا؟
قال :أمل تعلم بأن اهلوى قد يتحكم يف اإلنسان فيصري معبودا له من دون اَّلل،
َّلل َع َىل ِع ْل ٍم َو َخت ََم َع َىل
أمل تسمع قوله تعاىلَ {:أ َف َر َأ ْي َت َم ِن َّاخت ََذ ِإ َهلَ ُه َه َوا ُه َو َأ َض َّل ُه ا َُّ
َس ْم ِع ِه َو َق ْل ِب ِه َو َج َع َل َع َىل َب َ ِ
َّلل َأ َفال
رص ِه ِغ َشا َوة َف َم ْن َ ْهي ِد ِيه ِم ْن َب ْع ِد ا َِّ
كَّر َ
ون}(اجلاثـية)23:؟
ت ََذ ُ
قلت :بىل ،وقد سمعت أن اَّلل تعاىل قال ملوسى  (:يا موسى ،خالف
هواك فإين ما خلقت خلقا نازعني يف ملكي إال اهلوى )
قال :فإذا انقلب وزير اهلوى عىل امللك إهلا واستوى عىل عرشه ،أيمكن
ألحد أن يقنعه باتباع حق أو باالرتداع عن باطل؟
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قلت :فكيف أنقلب عىل هواي؟
قال :برفع ثقتك من نفسك ،وبرتكك األمل فيها ،وباللجوء إىل اَّلل.
قلت :فام مثل ذلك؟
قال :إذا أراد الوزير االنقالب عىل امللك ،ماذا يفعل؟
قلت :يستعني باجلند وبكل ما أمكنه من طاقات ..ولكن اهلوى أخطر من
امللك فهو يدعي األلوهية من دون اَّلل.
قال :فحاربه باَّلل.
قلت :كيف؟
قال :بمد يدك إليه.
قلت :وكيف أمد يدي إليه؟
اف َم َق َام َر ِّب ِه
قال :بعدم مدها إىل نفسك ،أمل تسمع قوله تعاىلَ {:و َأ َّما َم ْن َخ َ
اجلن ََّة ِه َي ا َْمل ْأ َوى (النازعـات)41:
َو َ َهنى ال َّن ْف َس َع ِن ْاهلَ َوى َف ِإ َّن ْ َ
اخلداع:

قلت :وعيت هذا ..فام الصفة الرابعة التي جتعلني أمد يدي إىل نفيس؟
قال :هي قدرة نفسك العظيمة عىل اخلداع.
قلت :وما اخلداع؟
قال :هو وزير من وزراء النفس يضع لك احليل املختلفة ،ويوجد لك احللول
ملختلفة ،ولكنها كلها ترمي بك يف اهلاوية.
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قلت :لعلك تقصد ما قال الغزايل يف قوى النفس (:والعبد اجلالب للمرية
كذاب مكار خداع خبيث يتمثل بصورة الناصح وحتت نصحه الرش اهلائل
والسم القاتل وديدنه وعادته منازعة الوزير الناصح يف آرائه وتدبرياته حتى ال
خيلو من منازعته ومعارضته ساعة )

()1

قال :نعم رحم اَّلل الغزايل ،فقد كان خبريا بالنفوس.
قلت :ولكن كيف أكتشف خداع نفيس يل ،وكيف أفرق بني نصائح الوزير
الناصح ،وخداع العبد املحتال؟
قال :بخروجك من نفسك ورفعك ثقتك عنها ،وعودتك إىل اَّلل.
قلت :أترضب يل أمثلة عىل خداع النفس.
قال :نعم ،سأرضب لك مثالني عىل خداع النفس ،وتالعبها بصاحبها.
قلت :فام املثال األول؟
قال :خدعة اسمها ( خدعة اإلحسان السابق )
قلت :ما هي هذ اخلدعة؟
قال :عرب عنها شاعركم بقوله:
لقد أحسن اَّلل فيام مىض

كذلك حيسن فيام بقي

قلت :هذا قياس ،ولعل معناه صحيح ،فإن صاحب اإلحسان السابق ال
يستغرب منه اإلحسان الالحق.
( ) )1اإلحياء.6/3 :
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قال :واملخادع هو الذي يلبس لباس احلق ليشرتي به الباطل أو ليبيع به
الباطل.
قلت :فأي باطل هذا الذي يريد ببيعه أو رشاءه؟
قال :هو باطل اهلوى ،فهو كلام هوى شيئا اشرتاه بمخادعته لنفسه ،أمل
السا َع َة َقائِ َمة َو َلئِ ْن
تسمع قوله تعاىل يف خرب الرجلني املتحاورينَ {:و َما َأ ُظ ُّن َّ
ت إِ َىل َر ِّيب َألَ ِجدَ َّن َخ ْريا ِمن َْها ُم ْن َق َلبا}(الكهف)36:؟
ُر ِد ْد ُ
قلت :بىل  ..ولكن كيف احتالت النفس عىل نفسها هبذه احليلة؟
قال :هو قياس من أقيسة إبليس  ..وذلك أهنم ينظرون مرة إىل نعم اَّلل
عل يهم يف الدنيا فيقيسون عليها نعمة اآلخرة ،وينظرون مرة إىل تأخري
العذاب عنهم فيقيسون عليه عذاب اآلخرة ،كام قال تعاىلَ {:و َي ُقو ُل َ
ون ِيف
َأ ْن ُف ِس ِه ْم َل ْوال ُي َع ِّذ ُبنَا اَّللَُّ بِ َام َن ُق ُ
ول }(املجادلة ،)8 :فقال تعاىل جوابا لقوهلم{:
َح ْس ُب ُه ْم َج َهن َُّم َي ْص َل ْو َهنَا َف ِب ْئ َس املَْ ِص ُري}(املجادلة)8 :
وترتيب القياس الذي نظمه يف قلوهبم أهنم يقولون :قد أحسن اَّلل إلينا
بنعيم الدنيا ،وكل حمسن فهو حمب ،وكل حمب فإنه حيسن أيضا يف
املستقبل(.)1
قلت :أليس كل حمسن حمب ،أو مل تستدل أنت عىل كون اَّلل حمبا لنا
بإحسانه إلينا؟
( ) )1اإلحياء.283/3 :
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قال :بىل  ..كل حمسن حمب ،ولكن من قال هلم :إن هذا إحسان حمبة ،أمل
اخل ْ ِري
الرش َو ْ َ
جيعل اَّلل الدنيا دارا لالبتالء ،كام قال تعاىلَ {:و َن ْب ُلو ُك ْم بِ َّ ِّ
فِ ْتنَة}(االنبياء ،)35 :فاَّلل تعاىل يبتيل بالغنى كام يبتيل بالفقر ،ويبتيل بالقوة كام
يبتيل بالعجز؟
قلت :لقد فهمت هذه اخلدعة ،وما أكثر انتشارها بني قومي ،بل إن
القرآن الكريم نص عليها باعتبارها مغالطة من املغالطات الكربى التي قد
خيدع هبا كل إنسان إال أولو األلباب ،فقال تعاىل {:ف َأ َّما ْ ِ
نس ُ
ان إِ َذا َما ا ْبت ََال ُه
اإل َ
ول َر ِّيب َأك َْر َم ِن َو َأ َّما إِ َذا َما ا ْبتَال ُه َف َقدَ َر َع َل ْي ِه ِر ْز َق ُه َف َي ُق ُ
َر ُّب ُه َف َأك َْر َم ُه َو َن َّع َم ُه َف َي ُق ُ
ول
َر ِّيب َأ َهان َِن}(الفجر 15:ـ )16
قلت :لقد فهمت املثال األول ،ورأيت نوع املغالطة فيه ،فهات املثال
الثاين.
قال :هذه اخلدعة تسمى خدعة النعامة.
ضحكت ،وقلت :وما خدعة النعام؟
قال :أنتم تنسبون أشياء كثرية للحيوانات ،فتسمون الرقص املاجن (
رقصة البجعة ) ،فكيف غابت عنكم ( خدعة النعامة )؟
قلت :ال أدري ..أرقصة هي كذلك؟
قال :هي نوع من رقص الشياطني عىل عقل اإلنسان.
قلت :أفيتحول عقل اإلنسان بذلك إىل مرقص.
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قال :إن العقل الذي يستطيع أن يصري عرشا للملوك ،وجنة من جنان
الكامل ،وجامعة من جامعات العلم ،لن يستحيل عليه أن يصري مرقصا أو
مستنقعا أو ساحة حرب.
قلت :فارشح يل هذه اخلدعة حتى ال تنطيل عيل.
قال :حيكى أنه قيل للنعامة ( إبل الطري ) :لـامذا ال تطريين؟ فانك
وت جناحيها قائلة :أنا لست بطائر بل إبل،
تـملكني الـجناح،
فقبضت وط ْ
ْ
فأدخلت رأسها يف الرمل تاركة جسدها الضخـم للصياد ،فاستهدفها ..ثم
قالوا لـها :فاحـميل لنا إذن هذا الـحـمل إن ِ
كنت إبال كام تده عني ،فعندها
ص هفت جناحيها ونرشهتـام قائلة :أنا طائر ،وتفلت من تعب احلمل .فظلت
فريدة وحيدة دون غذاء وال محاية من أحد وهدفا للصيادين.
قلت :هذه حكاية مجيلة متداولة ،فام وجه اخلدعة فيها؟
قال :هذا املثال ينطبق متاما عىل النفس املخادعة التي حتاول أن تتهرب
من التكاليف احللوة اللذيذة لتقع يف احلفر التي مل حتسب حساهبا.
ال أمل فيهم:

وقفت مع املعلم أمام اجلوهرة الثانية من جواهر االستعفاف ،فسألت املرشد
عنها ،فقال :هذه جوهرة ( ال أمل فيهم )
ابتسمت يف نفيس من هذه األسامء الغريبة ،ثم التفت إىل املعلم ليرشح يل
حقائقها ،فال يمكن أن أناهلا بدون الوصول إىل حقيقتها واالقتناع هبا.
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نظر إيل املعلم ،وقال :إن أردت أن تيأس مما يف أيدهم فقل (:هم فقراء ..هم
عاجزون ..هم ظاملون ..هم بخالء )
قلت :هم فقراء ..هم عاجزون ..هم ظاملون ..هم بخالء ..لكن يا معلم ال
أرى هذه الكلامت أغنتني شيئا.
قال :أنت تداوي جرح رجليك بمسح املرهم عىل يديك.
قلت :كيف؟
قال :ذلك الدواء الذي وصفته لك ال تأكله بفمك ..بل دع قلبك يلتهمه
ليمسح عنه ذلك األمل الكاذب.
قلت :ولكن القلب ال يأكل وال يرشب ،وال تعرتيه العوارض.
قال :بىل  ..إنه يأكل ويرشب ..يأكل احلكمة ويرشب العلم ..لينبت شجرة
َّلل م َثال ِ
كَل َمة َط ِّي َبة َ
كَش َج َر ٍة
اإليامن التي قال اَّلل تعاىل فيهاَ {:أ َملْ ت ََر كَ ْي َ
رض َب ا َُّ َ
ف َ َ
ٍ
الس َام ِء}(ابراهيم)24:
َط ِّي َبة َأ ْص ُل َها َث ِاب ٌت َو َف ْر ُع َها ِيف َّ
قلت :وكيف آكل تلك الكلامت ،وكيف أرشهبا؟
قال :بأن تتعلم ما فيها من حقائق احلكمة ،فال يمكن ألشعة جوهرة ( ال أمل
فيهم ) أن تنزل عىل صدرك لتحققك بحقائق االستعفاف إال إذا علمت ما فيها.
قلت :وما فيها؟
قلت :فيها الرتياق الذي يرفع أملك عن اخلالئق.
قلت :ملاذا أرفع أميل من اخلالئق؟
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قال :لرتفع يدك عنهم ،فإن يدك ال متتد إال ملن تطمع فيه..
قلت :فلنفرض أين قطعت أميل من اخلالئق؟
قال :تلك أول خطوة حتققك باالضطرار ،أمل تسمع احلق تعاىل وهو يقول{:
جييب ا ُْمل ْض َطر ِإ َذا د َعاه وي ِ
السو َء َو َ ْجي َع ُلكُ ْم ُخ َل َفا َء ْ َ
األ ْر ِ
َّلل
ض َأ ِإ َل ٌه َم َع ا َِّ
كْش ُ
َّ َ ُ َ َ
َأ َّم ْن ُ ِ ُ
ف ُّ
ِ
كَّر َ
ون}(النمل)62:؟
َقليال َما ت ََذ ُ
قلت :أحتققي باالضطرار نعمة؟
قال :من أكرب نعم اَّلل عليك أن ال حتتاج إال إليه ،وأن ال متد أعناق مهتك إال
إليه.
قلت :لكأين بك تقصد قول ابن عطاء اَّلل (:ال تتعد نية مهتك إىل غريه،
فالكريم ال تتخطاه اآلمال)
قال :فمن الكريم هنا؟
قلت :اَّلل ،فهو الذي إذا قدر عفا ،وإذا وعد وىف ،وإذا أعطى زاد عىل
منتهى الرجاء ،وال يبايل كم أعطى ،وال ملن أعطى ،وإن رفعت حاجة إىل
غريه ال يرىض ،وإذا جفي عاتب وما استقىص ،وال يضيع من الذ به والتجا،
ويغنيه عن الوسائل والشفعاء.
قال :فهل يستحق هذه الصفات بكامهلا أحد من خلق اَّلل؟
قلت :ال ..فذلك مستحيل ..فإن مثل هذا الكرم ال يمكن أن يكون إال
ممن خزائنه ال تنفذ ..أما خزائننا فرسيعة النفاذ ..ولو امتألت ففينا من البخل
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ما يمنع التكرم هبا.
قال :فلامذا إذن تتخطون الرقاب ،وملاذا ترتكون عزة املادين أيدهيم إىل
اَّلل لتسحقوا يف ذلة املادين أيدهيم إىل خلقه.
ثم سكت هنيهة ،وأخذ يردد قول الشاعر الصالح:
حرام

عىل

من

وحد

وأفرده

اَّلل

أن

ربه

جيتدي

ويا صاحبي قف يب مع

احلق وقفة

هبا

وأحيا

أموت
وقل

مللوك

األرض

وجدا
جتهد

أحدا

هبا

رفدا

وجدا

جهدها

فذا امللك ملك ال يباع وال هيدى
ثم التفت إيل ،وقال :أمل تسمع ما قال احلكيم بعد تلك احلكمة؟
قلت :بىل ،فقد قال (:ال ترفعن إىل غريه حاجة هو موردها عليك ،فكيف
يرفع غريه ما كان هو له واضعا؟ من ال يستطيع أن يرفع حاجة عن نفسه،
فكيف يستطيع أن يكون هلا عن غري رافعا؟ )
قال :فهذه اجلوهرة رشح لتلك احلكمة.
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قلت :فلامذا كانت هذه األربع هي الرتياق الذي يقيني من مد مهتي إىل
اخلالئق ..فقد ذكر اَّلل تعاىل اإلنسان بسلبيات كثرية غري هذه ،فقد ذكر أنه كثري
النسيان وناكر للجميل ،وأنه موجود ضعيف ،وأنه ظامل وكافر ،وأنه بخيل قتور،
وأنه عجول ،وأنه جمادل خصيم ،وأنه موجود قليل التحمل والصرب ،يبخل عند
النعمة  ،وجيزع عند البالء ،وأنه طاغية عند الغنى ..فلامذا اكتفيت هبذه األربع عن
هذه الصفات مجيعا؟
قال :خصائص اإلنسان كثرية كام ذكرت ،بل هي أكثر مما ذكرت ،فإن كل
صفة مذكورة يتفرع عنها صفات أخرى ،جتعل اإلنسان مستعدا ألن ينزل أسفل
سافلني ،ولكنا نتحدث هنا عن الصفات التي تيئسك مما يف أيدهيم.
قلت :فام وجه احلرص يف هذه الصفات؟
قال :إذا علمت مساواهتم لك يف الفقر مل متد يدك إليهم ،وهل يمد مريض
يده ملريض مثله ..وهل يمد غريق يده إىل غريق؟
قلت :ولكن الناس ليسوا كلهم فقراء ،فلذلك ال أمد يدي إال إىل األغنياء
منهم.
قال :فهم بخالء ..يكنزون أمواهلم ،وخيافون إهدارها عليك وعىل أمثالك.
قلت :ولكن فيهم الكرام ،وهل عقمت األرحام أن يلدن مثل حاتم؟
قال :فهم ظاملون يضعون كرمهم يف املواضع التي ال تصيبك.
قلت :سأعرفهم بحاجايت التي أعرفها وأرشحها هلم.
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قال :فهم عاجزون ..ألن حاجاتك أكثر من أن يسدها فقري وظامل وبخيل
وعاجز.
قلت :يا معلم ،لدي شبهة هنا ،قد يتعلق هبا من يتعلق.
قال :وما هي؟
قلت :إن هذه املعارف حتيلني يائسا قانطا ،أليس القنوط كفرا؟
قال :ذلك هو القنوط من اَّلل ،واليأس من رمحته ،فقد قال تعاىل عىل لسان
َّلل ِإ َّال ا ْل َق ْو ُم
َّلل ِإ َّن ُه ال َي ْي َأ ُس ِم ْن َر ْو ِح ا َِّ
يعقوب َ {:وال َت ْي َأ ُسوا ِم ْن َر ْو ِح ا َِّ
ا ْل ِ
كَاف ُر َ
ون}(يوسف)87 :
قلت :ومع ذلك ،فقد يقاس اليأس من اخللق باليأس من رمحة اَّلل بنوع من
القياس أليس اخللق واسطة من وسائط الفضل!؟ ..فاليأس من وسائط الفضل
يأس من املوسوط صاحب الفضل.
قال :أال تعلم أن أول من قاس إبليس حني قالَ {:أنَا َخ ْ ٌري ِم ْن ُه َخ َل ْقتَنِي ِم ْن ن ٍَار
َو َخ َل ْق َت ُه ِم ْن ِط ٍ
ني}(ألعراف)12 :؟
قلت :ختليت عن القياس ..فأنا ال أكاد أومن به  ..ولكن ماذا يفيدين أن أعلم
فقر اخلالئق وعجزها وبخلها وجهلها.
قال :خيلصك من عبوديتهم واألمل مما يف أيدهيم وجيعل أملك يف اَّلل.
قلت :فكيف لقلبي أن يرفع األمل من اخللق ،ويتحقق باليأس مما يف أيدهيم.
قال :بتعلم حقائق هذه الكلامت ،فإن القلب ال يتغذى إال االكلامت النابعة
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من منابع احلكمة.
الفقر:

قلت :فعلمني أوهلا.
قال :أول حقيقة يترشهبا القلب لتبث فيه اليأس من أيدي اخلالئق أن يعلم
فقرهم.
قلت :فالفقر إذن ليس خاصا بفالن من الناس ،وال بدولة من الدول.
قال :الفقر هو سمة الكون مجيعا ..أما الغني الوحيد يف هذا العامل فهو اَّلل
َّلل ُه َو ا ْل َغنِ ُّي
َّلل َوا َُّ
َّاس َأ ْن ُت ُم ا ْل ُف َق َرا ُء ِإ َىل ا َِّ
تعاىل ،أمل تسمع قوله تعاىلَ {:يا َأ ُّ َهيا الن ُ
احل ِميدُ } (فاطر)15:
َْ
قلت :فهال أفهمت بصرييت ما تعنيه هذه اآلية.
قال :الفقر يف حقيقته هو احلاجة ،وهي ليست خمترصة فيام اصطلح عليه
الناس من أصناف احلاجات ،بل هي كل يشء وهبه اَّلل تعاىل لعباده ابتداء من
وجودهم ،وانتهاء باألرزاق التي تفاض عليهم يف كل حني.
قلت :فارضب يل أمثلة عىل ذلك جتعلني أتصور احلقائق ،فال يمكنني تعقل
احلقائق قبل تصورها.
قال :ما هي أصناف احلاجات التي حيتاج اخللق إىل سدها؟
قلت :هي كثرية جدا ،ففي اإلنسان من احلاجات بحسب عدد خالياه ..بل
بحسب عدد الذرات التي يتشكل منها بنيانه.
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قال :ففي اإلنسان من الفقر إذن بحسب الذرات التي يتشكل منها بنيانه.
قلت :كيف؟
قال :ألن الفقر هو احلاجة ..ففي كل ذرة حاجة من احلاجات ..وفاقة
تستدعي أن تسد.
قلت :هذا صحيح ..ولكن حلاجات األغنياء ما يسدها بخالف حاجات
الفقراء.
قال :األغنياء يسدون جزءا من مليون جزء من حاجاهتم ..أو هو جزء ال
يكاد يرى.
قلت :كيف؟ أكل تلك الثروات التي يمتلكوهنا ..واخلزائن التي
يوصدوهنا ..واألموال التي يرصدوهنا ال يسدون هبا إال حوجيات قليلة.
قال :بل يف احلقيقة ال يسدون شيئا ،أمل تسمع موعظة ابن السامك حني دخل
عل بعض اخللفاء..
قلت :وبيد اخلليفة كوز ماء يرشبه ،فقال له (:عظنى ) فقال (:لو مل تعط هذه
الرشبة إال ببذل مجيع أموالك وإال بقيت عطشان ،فهل كنت تعطيه؟ قال :نعم
فقال (:لو مل تعط إال بملكك كله ،فهل كنت ترتكه؟ قال :نعم قال :فال تفرح
بملك ال يساوى رشبة ماء.
قال :فهل فهمت ما يف هذه احلكمة من حكمة؟
قلت :هي واضحة ،فنعم اَّلل عىل عباده ال تعد وال حتىص ،وكأنه يقول له:

247

إن نعمة اَّلل تعاىل عىل العبد ىف رشبة ماء عند العطش أعظم من ملك األرض
كلها.
قال :فنعم اَّلل إذن ال تعد ،وال حتىص؟
قلت :أجل ،بل قد ورد التنصيص عىل هذا مرتني يف القرآن الكريم ،قال
وها ِإ َّن ْ ِ
األن َْس َ
وم كَ َّف ٌار}(ابراهيم)34 :
تعاىلَ {:و ِإ ْن َت ُعدُّ وا ِن ْع َم َت ا َِّ
َّلل ال ُ ْحت ُص َ
ان َل َظ ُل ٌ
قال :فلامذا تنزل نعم اَّلل؟
قلت :تنزل من فضل اَّلل وجوده ،فاَّلل كريم جواد:
د َمجِيعه ِبال َف ْض ِل واإلحس ِ
ان
جل َوا ُد َف ُجو ُد ُه َع َّم
َ َُ
َ ْ َ
َو ُه َو ا َ
الو ُجو
ُ
و َلو أ َّنه ِمن ُأم ِة ال ُك ْفر ِ
ان
َ
َ ْ ُ ْ َّ

ب َس ِائال
جل َوا ُد َفال ُ َ
خي ِّي ُ
َو ُه َو ا َ

قال :مل أسألك عن مصدر النعم ،وإنام سألتك عن علل نزوهلا.
قلت :هي تنزل لتسد حاجات اخلالئق.
قال :كيف يكون ذلك؟
قلت :إن اجلود اإلهلي يسد فاقة اجلوع باإلطعام ،كام يسد فاقة الربد باللباس،
كام قال  يف احلديث القدِس (:يا عبادي كلكم جائع إال من أطعمته
فاستطعموين أطعمكم ،يا عبادي كلكم عار إال من كسوته فاستكسوين أكسكم
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)

()1

قال :فأنت تقر إذن بأن نعم اَّلل ال حتىص ،وأن فضله ال يعد ،ثم تذكر بأن
ذلك الفضل وتلك النعم غايتها سد حاجات اخللق.
قلت :كل هذا صحيح ،فام عالقته بفقر اخلالئق؟
قال :إن هذا يوصلك إىل حقيقة فاقة اخلالئق ،ألنه لوال حاجاهتم الكثرية
غري املحصورة ملا نزلت النعم غري املحصورة ،والفاقة هي عني الفقر.
البخل:

قلت :نعم فاقة اخلالئق رضورة ال ينفكون عنها ،فام بخلهم؟ وهل البخل
إال ملن يملك؟
قال :نعم يملكون.
قلت :كيف يملكون ..وهم فقراء ..أليس يف ذلك تناقضا؟
قال :إن اَّلل بحكمته أعطى األغنياء بعض ما قد متس إليه حاجة الفقري ليبتيل
الغني بالفقري ،والفقري بالغني ،أمل تسمع قول احلق تعاىلَ {:و ُه َو ا َّل ِذي َج َع َلكُ ْم
ض درج ٍ
َخ ِ
ف َْ
األ ْر ِ
ات لِ َي ْب ُل َوكُ ْم ِيف َما آ َتاكُ ْم ِإ َّن َر َّب َك
الئ َ
ض َو َر َف َع َب ْع َضكُ ْم َف ْو َق َب ْع ٍ َ َ َ
ِ
َ ِ
يع ا ْل ِع َق ِ
يم}(األنعام)165:؟
رس ُ
ور َرح ٌ
اب َو ِإ َّن ُه َل َغ ُف ٌ
قلت :فام حتمل هذه اآلية من اإلشارة إىل هذا املعنى؟
قال :هذه اآلية تشري إىل احلقائق التي ينطوي عليها بخل اإلنسان.

()1

رواه مسلم.
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قلت :كيف ذلك؟ ..ال أرى فيها ما تقول.
قال :قوله تعاىل {:و ُهو ا َّل ِذي جع َلكُ م َخ ِ
ف َْ
األ ْر ِ
ض } يدل عىل أن اَّلل
الئ َ
َ َ
َ َ ْ
تعاىل جعل يف أيدي بعض الناس ما يوصلون به الفضل اإلهلي لعباده ،فهم خلفاء
يف توصيل هذا الفضل ،بدليل قوله تعاىل بعدهاَ {:و َر َف َع َب ْع َضكُ ْم َف ْو َق َب ْع ٍ
ض
درج ٍ
ات 
ََ َ
قلت :أي فاوت بينكم يف األرزاق واألخالق واملحاسن واملساوي ،واملناظر
واألشكال واأللوان ،وقد ورد مثل هذا يف القرآن الكريم ،قال تعاىل {:ن َْح ُن
ات لِيت ِ
ض درج ٍ
يشتَهم ِيف ْ ِ
ِ
َّخ َذ
َ
احل َياة الدُّ ْن َيا َو َر َف ْعنَا َب ْع َض ُه ْم َف ْو َق َب ْع ٍ َ َ َ
َ
َق َس ْمنَا َب ْين َُه ْم َمع َ ُ ْ
ف َف َّض ْلنَا َب ْع َض ُه ْم َع َىل
َب ْع ُض ُه ْم َب ْعضا ُس ْخ ِر هيا }(الزخرف ،)32 :وقال {:ا ْن ُظ ْر كَ ْي َ
ٍ
ِ
َب ْع ٍ
كْرب َت ْف ِضيال} (االرساء)21:
كْرب َد َر َجات َو َأ َ ُ
ض َو َل ْآلخ َر ُة َأ َ ُ
قال :ولكن أكثر اخلالئق حيبسون هذا الفضل.
قلت :ملاذا؟
قال :ملا يف طبعهم من البخل ،أمل تسمع قول احلق تعاىل {:و ُأح ِرض ِ
ت َْ
األ ْن ُف ُس
َ ْ َ
ُّ
الش َّح}(النساء ،)128 :فالشح طبع فيهم يغذونه بسلوكهم املنحرف.
قلت :ولكن ملاذا غذوا بالشح الفطري ،ملاذا مل يغذوا بالكريم الفطري؟
قال :ألن الكرم الذايت من صفات الغني ،وليس ذلك إال اَّلل ،أما اخلالئق
فلفقرهم وحاجاهتم الالمتناهية خيشون دائام نفاذ ما عندهم ،فيبخلون عىل
اخلالئق به.
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قلت :والكرماء من اخللق ..كيف يكرمون؟
قال :األولياء يكرمون من خزائن اَّلل ال من خزائنهم ،فلذلك ال يعرفون
البخل.
قلت :ملاذا ،وما الفرق بينهم وبني سائر الناس؟
قال :ألن البخيل يبخل بام يملك ،وهم يعتقدون أهنم ال يملكون شيئا مع
اَّلل.
قلت :وهلذا كان  يقول (:أنفق يا بالل وال ختش من ذي العرش
إقالال)

()1

قال :أتدري إىل أي يشء التفت رسول اَّلل  عندما ربط بني ذي العرش
واإلنفاق؟
قلت :إالم؟
قال :التفت إىل عرش اَّلل العظيم ،فظهرت له األرض مجيعا كِشء ال وجود
له.
قلت :أجل ،فإن العلم يؤكد هذا ..فاألرض بالنسبة للكواكب والنجوم ال
تكاد تساوي شيئا..
قال :وهل اكتشفتم شيئا!؟ ..إن كل ما ذكره علامؤكم ال يعدو أن يكون جزءا

( ) )1أورده اهليثمي يف جممع الزوائد ( )126/3وقال :رواه الطرباين يف الكبري  ..ورواه الطرباين يف
األوسط بإسناد حسن.
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ضئيال من سامء الدنيا ،وأين السامء الثانية والثالثة إىل السابعة!؟
قلت :وما نسبة هذا كله إىل العرش الذي التفت إليه رسول اَّلل ؟
قال :إهنا النسبة التي وردت هبا النصوص املقدسة ،فقد قال  (:والذي
نفيس بيده ما السموات السبع واألرضون السبع عند الكرِس إال كحلقة ملقاة
بأرض فالة ،وإن فضل العرش عىل الكرِس كفضل الفالة عىل تلك احللقة )

()1

قلت :وما عالقة هذا بام نحن فيه؟
قال :لتعرف هبذا رس قوله  (:أنفق يا بالل وال ختش من ذي العرش
إقالال) ،فقد ذكر  بوصفه صاحب العرش ،ليذكر بالال بأنه ال ينفق من عنده،
وإنام ينفق من عند اَّلل.
قلت :وما يف هذا من العزاء للفقري ،ومن تيئيسه مما يف أيدي اخلالئق؟
قال :فيه العزاء العظيم ،فالفقري الذي ينشغل برؤية عرش اَّلل ،وخزائن اَّلل
ال يمد يده ألي أحد من الناس ،بل يكتفي بمدها َّلل ،فامذا يساوي اخللق مجيعا
أمام أبسط خملوقات اَّلل.
قلت :وهذا أيضا جيعل الفقري يشعر بفقر اخللق مجيعا ،فال حيسدهم وال
يسأهلم ،وال يتمنى أن حيصل له ما حصل هلم ،كام قال تعاىلَ {:وال َتت ََمن َّْوا َما َف َّض َل
َّلل ِب ِه َب ْع َضكُ ْم َع َىل َب ْع ٍ
ض}(النساء)32:
ا َُّ
َّلل ِم ْن َف ْض ِل ِه}؟
قال :أمل تسمع احلق تعاىل ،وهو يقول يف هذه اآليةَ {:و ْاس َأ ُلوا ا ََّ

()1

رواه ابن حبان.
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قلت :بىل ،فام وجه عالقتها بالنهي عن التمني؟
قال :ألن التمني يبدأ بجحود فضل اَّلل ،وينتهي بتمني زوال فضل اَّلل،
فلذلك نصحوا بدل الغرق يف أودية األماين أن يتوجهوا إىل املعطي واملتفضل،
فمن أعطى أوال يعطي آخرا ،ومن أعطى لفالن ال يعجز عن العطاء لفالن.
قلت :فهذا إذن أكرب عالج للحسد الذي يقع من الفقراء لألغنياء.
قال :بل هو أكرب عالج ألمراض الطبقية االجتامعية ،فالطبقية ليست
حمصورة يف الغنى والفقر.
ثم سكت هنيهة وقال :ليت بخلكم كان قاِصا عىل املال.
قلت :وهل هناك بخل أعظم من بخل املال؟
قال :نعم بخلكم باالبتسامة والبرش ،فإهنا وإن مل تشبع بطن الفقري ،فإهنا
تطمئن قلبه ،وخترجه من الكوابيس التي يعيشها ،أمل تسمع قوله  (:تبسمك يف
وجه أخيك صدقة )

()1

قلت :صدقت ،فإن معاناة الفقري النفسية أخطر من معاناته املادية.
قال :فلذلك إن مل تطيقوا عالج جوعه ،فعاجلوا نفسه.
قلت :والكامل يف استعامل كال العالجني.
خطر عىل بايل حينها ما ذكره الشعراء يف آداب املضيف من خدمته ألضيافه
وإظهار بسط الوجه هلم ،فقلت :يا معلم لقد قال الشعراء يف هذا كالما مجيال،
( ) )1البخاري يف األدب والرتمذي وابن حبان.
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فهل أجزت يل ذكره؟
قال :اذكره ،فإن احلكمة أرشف من قائلها.
قلت :لقد نرش العرب يف هذا مثال يقول:
فكيف بمن يأيت به وهو ضاحك

بشاشة وجه املرء خري من القرى
وقال اآلخر:

وإنا لنقري الضيف قبل نزوله ونشبعه بالبرش من وجه ضاحك
قال :لقد أشار القرآن الكريم إىل كل هذا ،فقال يف خرب إبراهيم  عندما
َاها ِب ِإ ْس َح َاق َو ِم ْن َو َر ِاء
جاءه أضيافه من املالئكةَ {:وا ْم َر َأ ُت ُه َق ِائ َم ٌة َف َض ِح ْ
رشن َ
كَت َف َب َّ ْ
وب} (هود ،)71:فضحكها يف هذا املحل يدل عىل مدى البرش الذي
ِإ ْس َح َاق َي ْع ُق َ
القوا به أضيافهم.
ثم التفت إىل األفق البعيد وصاح من أعامقه هامسا ،أو مهس من أعامقه
صائحا (:ليت البخالء إذا خافوا عىل خزائنهم من الكرم أن ال يبخلوا بالبرش،
فهو ال يكلفهم دينارا وال درمها )
قلت :ولكنهم خيافون من جرأة الفقراء عليهم ،فلذلك يعبسون يف وجوههم
كام تعبس خزائنهم ،أو كي تعبس خزائنهم.
الظلم:

قال يل املعلم :أتعلم الصفة الثالثة التي ترفع أملك عن اخللق لتوجهه إىل اَّلل؟
قلت :إهنا الظلم ،لقد ذكرت يل ذلك ،ولكنها صفة اجلبابرة ،وقل من أراه
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يتصف هبا.
قال :ومن قال ذلك؟ أمل يقل اَّلل تعاىل يصف البرش مجيعاِ {:إنَّا َع َر ْضنَا ْ َ
األ َمان ََة
مح َلها ْ ِ
ِ
ِ
َع َىل السامو ِ
اجل َب ِ
ض َو ِْ
ات َو ْ َ
األ ْر ِ
األن َْس ُ
ان
ال َف َأ َب ْ َ
ني َأ ْن َ ْحيم ْلن ََها َو َأ ْش َف ْق َن من َْها َو َ َ َ
َّ َ َ
ِإ َّن ُه َ
كَان َظ ُلوما َج ُهوال}(األحزاب)72:
ثم التفت إيل ،وقال :أتدري ما الظلم الذي وصف به البرش يف هذه اآلية؟
قلت :هو ما قاله املفرسون من أنه وضع األشياء يف غري مواضعها.
قال :كيف ذلك؟
قلت :كوضع القسوة بدل الرمحة ،واإلساءة بدل اإلحسان ،واجلفاء بدل
اللطف ،والعبوس بدل االبتسامة.
قال :فكيف يعامل أغنياء قومك فقراءهم؟
قلت :هناك من يكرمهم ،وهناك من يقهرهم.
قال :ومن يقهرهم ،كيف يقهرهم؟
قلت :بحرماهنم من حقهم.
قال :وبأخذ حقهم ،فلوال قهر األغنياء وجشعهم ما وقع الفقراء يف
مستنقعات الفقر؟
قلت :كيف ذلك؟
قال :لو علم األغنياء أن هذا الرزق الذي خلقه اَّلل خلقه للجميع ،وعلموا
أهنم فرد من ذلك اجلميع أو أفراد من ذلك اجلميع مل يستأثروا بنعم اَّلل دون خلق
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اَّلل.
ثم التفت إيل ،وقال :أرأيت لو أن شخصا دعاك إىل وليمة ،ودعا هلا مجعا من
الناس ،وكانت لك مالعق كثرية تستطيع أن تنهب هبا أكرب قدر من الطعام ،أكنت
حترض معك تلك املالعق لتأكل بيديك مجيعا ،فإن مل تكف يداك لالستيالء عىل
ذلك الطعام ،مألت من األواين ما يدع املدعوين لرش املسغبة.
قلت :ال يمكن هذا ،وال أظن عاقال يفعل هذا.
قال :ولكنكم تفعلونه ،وترصون عىل فعله ،بل وتربرونه.
قلت :كيف ذلك ،فأنا مل أر من يفعل هذا؟
قال :ما دور امللعقة يف الطعام؟
قلت :هي وسيلة الطعام ،هبا نوصل الطعام إىل أفواهنا؟
قال :وما التجارة والصناعة والفالحة؟
قلت :هي وسيلة الرزق ،فبدوهنا ال حيرض الطعام ،كام أنه بدون املالعق ال
يصل إىل األفواه.
قال :فام الفرق بني استئثار األغنياء بوسائل الكسب ،واستئثارهم باملالعق؟
قلت :فرق كبري جدا ،فاملالعق يمكن أن يستعملها الغني والفقري والصبي
والشيخ ،بينام وسائل الكسب ال يمكن أن يستعملها غري من له قدرات كبرية يف
اإلدارة والتسيري ،باإلضافة إىل الصرب واملجاهدة.
قال :هذا صحح ،وهلذا خلق اَّلل األغنياء والفقراء ،ولكن هل يصح للغني
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الذي مكنه اَّلل من هذه الوسائل أن يستأثر بمنافعها بدعوى أنه هو املجتهد ،وهم
الكساىل ،أو أنه هو الذكي وغريه بلداء.
قلت :ال ،وإال صار كقارون ملا قالِ {:إنَّام ُأ ِ
وتي ُت ُه َع َىل ِع ْل ٍم ِعن ِْدي} (القصص:
َ
)78
قال :فعد إىل الثروات التي ينعم هبا قومك ،وأخربين :لو أن خريات تلك
الثروات وصلت الفقراء ،من دون أن نحرم األغنياء ما يملكون هل يبقى فقري
واحد؟
قلت :ال ،فالثروة التي ينعم هبا أفراد حمدودون يف العامل يمكنها تغطية
حاجيات املاليني من البرش إن مل نقل ماليريهم.
قال :فاألغنياء إذن مل يكتفوا بحرمان الفقراء ،بل استولوا عىل طعامهم الذي
أعد هلم يف دار الضيافة اإلهلية.
ثم التفت إيل وقال :ما نسبة هذا النوع من األغنياء من جمموعهم؟
قلت :هي نسبة عالية جدا.
قال :وال بد إن تكون عالية ،ولو مل تكن عالية ملا ظهر يف األرض فقري واحد.
قلت :ولكنهم يربرون ذلك تربيرات خمتلفة بعضها يستند ألحكام رشعية.
قال :هي تربيرات ال ختتلف يف كثري أو قليل عن ترييرات سلفهم األول
ِ ِ
ِ
ين
الذين قال اَّلل فيهمَ {:و ِإ َذا ِق َيل َهلُ ْم َأ ْن ِف ُقوا ِممَّا َر َز َقكُ ُم ا َُّ
ين كَ َف ُروا ل َّلذ َ
َّلل َق َال ا َّلذ َ
َّلل َأ ْط َعم ُه ِإ ْن َأ ْن ُتم ِإ َّال ِيف َض ٍ
الل ُم ِب ٍ
ني}( هيـس)47:
آ َم ُنوا َأ ُن ْط ِع ُم َم ْن َل ْو َي َشا ُء ا َُّ
ْ
َ
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ثم التفت إيل ،وقال :ومن يكرمهم ،كيف يكرمهم؟
قلت :خيتلفون ،منهم من يكرمهم لوجه اَّلل ،كام قال تعاىلِ {:إن ََّام ُن ْط ِع ُمكُ ْم
َّلل ال ُن ِريدُ ِمنْكُ ْم َج َزاء َوال ُشكُ ورا}(االنسان ،)9:ومنهم من يكرمهم لغري
لِ َو ْج ِه ا َِّ
وجهه يبتغي بذلك قصائد متدحه ،أو ثناء ينرش عليه.
قال :فتلك اآليات التي ذكرهتا فيمن نزلت؟
قلت :يف فئة حمدودة من هذه األمة.
قال :وما نسبة تكرر هذه الثلة؟
قلت :أما املقربون ،فهم ثلة قليلة ،كام قال تعاىلَ {:و َق ِل ٌيل ِم َن

ِ
ين}(الواقعة ،)14:وأما غريهم ،فكثري بحمد اَّلل.
ْاآلخ ِر َ
قال :فام نسبتهم يف كل واقع؟
قلت :قليلة.

قال :أنتم تتعاملون بمنطق النسب ،فتتفاءلون للنسب العالية ،وتتشاءمون
من النسب الضعيفة ،فهل هذه النسبة تستدعي التفاؤل أم التشاؤم؟
قلت :التشاؤم ..فنسبة هؤالء ال تكاد تذكر ،بل لو كان يف كل ألف من األمة
رجل من أمثال هؤالء الرتفعت األمة إىل آفاق عالية من الكامل.
قال :كيف؟
قلت :لو كان يف كل ألف منا واحد من أولئك السابقني ،لصار يف كل مليون
ألفا ،ويف كل مليار مليونا ،ونحن اآلن نتجاوز املليار ،وال أظن أن فينا مليونا من

258

أولئك.
قال :فنلفرض صحة هذه النسبة التي ذكرهتا ،فكم فيها من األغنياء الذين
يسمح هلم غناهم بالكرم األصيل العايل؟
قلت :نسبة قليلة هي األخرى ،ال تكاد تذكر.
قال :فدعنا من هؤالء إذن ،فال يمكن أن تتعلق القلوب بمثل هذه النسب
الضعيفة ..فأخربين ،كيف يكرم كرماؤكم؟
قلت :يعطون املحتاجني؟
قال :وهل يبحثون عن املحتاجني فيعطوهم ،أم يمدون أيدهيم لكل سائل؟
قلت :يف العادة يمدون أيدهيم ملن يسأهلم.
قال :ولو كان من يسأهلم ال يستحق العطاء.
قلت :يقولون :املهم أن أجرنا قد وصل بغض النظر عمن نعطيه ،وربام
يتسدلون بام روي عن أيب يزيد معن بن يزيد بن األخنس قال :كان أيب يزيد أخرج
دنانري يتصدق هبا فوضعها عند رجل يف املسجد فجئت فأخذهتا فأتيته هبا َفق َال:
َّلل  فقال (:لك ما نويت يا يزيد
َّلل ما إياك أردت! فخاصمته ِإ َىل َر ُسول ا هِ
وا َّ
ولك ما أخذت يا معن )

()1

قال :أنت تسيئون فهم أحاديث املصطفى .
قلت :كيف نيسء فهمها ،وظاهرها ِصيح؟
( ) )1البخاري.

259

قال :لقد وضع األب صدقته يف املسجد ليناهلا املستحق ،فجاء ابنه وأخذها
ال بسبب كونه ابنا له ،وإنام لكونه من املستحقني ،فلذلك أخرب  بقيول صدقة
يزيد ،وحل ما أخذه معن.
ِ
ِ ِ
ِ
رصوا
قلت :وهلذا أرشد اَّلل إىل املستحقني للزكاة بقوله {:ل ْل ُف َق َراء ا َّلذ َ
ين ُأ ْح ُ
اه ُل َأ ْغنِياء ِمن ال َّتع ُّف ِ
اجل ِ
رضبا ِيف ْ َ
األ ْر ِ
ِيف َس ِب ِ
َّلل ال َي ْست َِطي ُع َ
ف
يل ا َِّ
َ َ َ َ
ض َ ْحي َس ُب ُه ُم ْ َ
ون َ ْ
َت ْع ِر ُف ُه ْم ِب ِس َيام ُه ْم ال َي ْس َأ َ
َّلل ِب ِه
حلافا َو َما ُتن ِْف ُقوا ِم ْن َخ ْ ٍري َف ِإ َّن ا ََّ
لون الن َ
َّاس ِإ ْ َ

َع ِلي ٌم}(البقرة)273:

قال :دعنا من هذا ،فلهذا حمله اخلاص ،ولنعد للظلم الذي يقع فيه الكرماء.
قلت :لقد حتدثنا عن الظلم الذي جيعل الكرم موضوعا يف غري موضعه،
وبالتايل ال حيقق الغرض املقصود منه.
قال :وهناك ظلم أشنع منه.
قلت :أشنع منه ..ما هو؟
قال :أرأيت لو زرت طبيبا ليعالج جرحا طفيفا أصابك ،فأخذ هذا اجلراح
أدواته فداوى جرحك..
بادرته ،قائال :أشكره جزيل الشكر ،وأعطيه جزاءه عىل خدمته.
قال :لكنه مل يطلب جزاء ماديا عىل ذلك ،بل جعل جزاءه أن يمسك سكينه
ويضع يف قلبك جرحا بدل اجلرح الذي يف يدك.
قلت :أقاتله إن هم بذلك ،فإين أرىض أن جترح يداي مجيعا ،بل مجيع أطرايف،
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وال أرىض أن جيرح قلبي ،فهو املحرك الذي يضخ احلياة ألعضائي وأجهزيت.
قال :وهكذا يفعل املتكرم الذي يضع بعض فضالته يف يد هؤالء املساكني،
ثم يمسك سكينه ،ويقطع قلوهبم إربا إربا.
قلت :فهمت قصدك ،أنت تريد املن واألذى الذي يتعامل به املكرمون مع
املساكني.
قال :نعم ،فإن املن أخطر من الفقر ،فاملن يصيب الروح والقلب واحلقيقة
اإلنسانية ،بينام الفقر ال يصيب إال بعض أجزائك الظاهرة.
قلت :ذلك صحيح ،فقد اشتد القرآن الكريم يف النهي عن كل ما يؤذي
الفقري.
قال :ألن اَّلل تعاىل الرحيم يعلم دخيلة الفقري ،فهو ال يشكو من اجلوع بقدر
ما يشكوا من احلرمان النفيس واالجتامعي.
قلت :وهلذا اعترب اَّلل تعاىل القول املعروف والكلمة الطيبة التي تقال للفقري
تطمينا له واحرتاما لشخصه أفضل من الصدقة التي يتبعها أذى ،قال تعاىلَ {:ق ْو ٌل
وف َوم ْغ ِفر ٌة َخري ِم ْن َصدَ َق ٍة َي ْت َب ُع َها َأذى َوا َُّ ِ ِ
يم}(البقرة)263:
َّلل َغن ٌّي َحل ٌ
َم ْع ُر ٌ َ َ ْ ٌ
قال :وهلذا هنى اَّلل تعاىل عن املن واألذى ،واعتربه حمبطا للصدقات ،فقال{:
ِ
ين آ َم ُنوا ال ُت ْب ِط ُلوا َصدَ َق ِاتكُ ْم ِبا َْمل ِّن َو ْ َ
األ َذى كَا َّل ِذي ُين ِْف ُق َما َل ُه ِرئَا َء الن ِ
َّاس
َيا َأ ُّ َهيا ا َّلذ َ
ٍ ِ
ِ
رتكَ ُه
َوال ُي ْؤ ِم ُن ِبا َِّ
كَم َث ِل َص ْف َوان َع َل ْيه ُت َر ٌ
اب َف َأ َصا َب ُه َو ِاب ٌل َف َ َ
َّلل َوا ْل َي ْو ِم ْاآلخ ِر َف َم َث ُل ُه َ
ون َع َىل َ ٍ ِ
َص ْلدا ال َي ْق ِد ُر َ
َّلل ال َ ْهي ِدي ا ْل َق ْو َم
كَس ُبوا َوا َُّ
يشء ممَّا َ
ْ
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ِ
ين}(البقرة)264:
ا ْلكَاف ِر َ
قلت :لقد شبه اَّلل تعاىل صدقاهتم بالرتاب الذي يكون عىل صخر أملس،
يراه الناس ترابا غنيا ،ولكن مطر األذى إذا نزل عليه تركه أملس يابسا ،ال يشء
عليه من ذلك الرتاب ..وكذلك أعامل املرائني تذهب وتضمحل عند اَّلله ،وإن
ظهر هلم أعامل فيام يرى الناس كالرتاب.
ون َله جن ٌَّة ِمن ن ِ
َخ ٍ
يل
ْ
قال :وشبه اَّلل مآل أعامهلم ،فقالَ {:أ َي َو ُّد َأ َحدُ كُ ْم َأ ْن تَكُ َ ُ َ
ِ
ِ
ِ ِ
َاب َ ْجت ِري ِم ْن َ ْحت ِت َها ْ َ
َو َأ ْعن ٍ
رب َو َل ُه ُذ ِّر َّي ٌة
األ ْ َهن ُار َل ُه ف َيها م ْن كُ ِّل ال َّث َم َرات َو َأ َصا َب ُه ا ْلك َ ُ
َّلل َلكُ م ْاآل ِ
ِ ِ
رت َق ْت َ
يات َل َع َّلكُ ْم
كَذلِ َك ُي َب ِّ ُ
اهبا ِإ ْع َص ٌار فيه ن ٌَار َف ْ
ني ا َُّ ُ
اح َ َ
ُض َع َفا ُء َف َأ َص َ َ
كَّر َ
ون}(البقرة)266:
َت َت َف ُ
قلت :هذا مثل رضبه القرآن الكريم ملن حيسن العمل أوال ،ثم ينعكس سريه
فيبدل احلسنات بالسيئات ،فيبطل بعمله الثاين ما أسلفه من العمل الصالح،
فيخونه سلوكه هذا أحوج ما يكون إليه.
العجز:

قال :أتعلم الصفة الرابعة التي ترفع أملك عن اخللق لتوجهه إىل اَّلل؟
قلت :إهنا العجز ،لقد ذكرت يل ذلك ،ولكنها صفة املستضعفني ،وهي
بالفقراء ألصق ،فهم إن مل يقعد هبم عجز قواهم الصحي قعد هبم عجز جيوهبم،
فعيوهنم بصرية وجيوهبم قصرية.
قال :بل اخللق كلهم عاجزون ،ال ينفعون وال يرضون أمل تسمع قوله 
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لبعض أصحابه (:يا غالم إين أعلمك كلامت :احفظ اَّلل حيفظك ،احفظ اَّلل جتده
جتاهك ،إذا سألت فاسأل اَّلل ،وإذا استعنت فاستعن باَّلل ،واعلم أن األمة لو
اجتمعت عىل أن ينفعوك بِشء مل ينفعوك إال بِشء قد كتبه اَّلل لك ،وإن اجتمعوا
عىل أن يرضوك بِشء مل يرضوك إال بِشء قد كتبه اَّلل عليك ،رفعت األقالم
وجفت الصحف )

()1

قلت :لقد قرأت احلديث وحفظته.
قال :ليس الشأن أن حتفظه ،ولكن الشأن أن تعيشه.
قلت :فكيف أعيشه؟
قال :تقرر معانيه يف قلبك ،لتنتقل من كوهنا علام إىل كوهنا حقيقة ،ومن كوهنا
حقيقة إىل كوهنا معرفة.
قلت :فام الفرق بني كوهنا علام وكوهنا معرفة؟
قال :كالفرق بني رؤيتك للنار وملسك هلا.
قلت :فرق كبري ..فأنا أمتتع برؤية النار ،ولكني ال أطيق ملسها.
قال :فكذلك أنت تفهم عجز اخلالئق ،ولكن ال تطيق االستغناء عنهم،
فلذلك متد يدك ،بل يداك إليهم كل حني.
قلت :فكيف أعلم عجز اخلالئق؟
قال :بأن تقارن قواهم بقوى غريهم.
( ) )1الرتمذي وقال :حديث حسن صحيح.
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قلت :كيف ذلك؟
قال :كيف تعلم عجز املصارع؟
قلت :إذا ِصعه من هو أقوى منه.
قال :أفيمكن للذي ِصع أمامك أن يتيه عليك بقوته؟
قلت :ال ..بل إنه سيستحي من إظهار قوته ،ألهنا ستنطق بعجزه.
قال :فقارن قوة اخللق التي يتيهون هبا ،ويتصورون أن هلم القدرة عىل
مصارعة الكون هبا بام تراه من مظاهر القوة يف الكون.
قلت :إن عقيل ليتيه عندما حياول إجراء مثل هذه املقارنة ،إن الكون أعرض
بكثري ،واإلنسان أضعف بكثري ..إنه يسحق سحقا.
قال :ومع ذلك ظهر فيكم من يدعي القوة التي يستعيل هبا عىل اَّلل.
قلت :أجل ..وقد قص علينا القرآن الكريم نامذج من ذلك ،فذكر
ْربوا ِيف ْ َ
األ ْر ِ
احل ِّق َو َقا ُلوا َم ْن َأ َشدُّ
ض بِ َغ ْ ِري ْ َ
اس َتك َ ُ
نموذج عاد ،فقالَ {:ف َأ َّما َعا ٌد َف ْ
ِمنَّا ُق َّوة َأ َو َمل ْ َي َر ْوا َأ َّن اَّللََّ ا َّل ِذي َخ َل َق ُه ْم ُه َو َأ َشدُّ ِمن ُْه ْم ُق َّوة َوكَا ُنوا بِآ َي ِاتنَا
جي َحدُ َ
ون(فصلت)15:
َْ
قال :وهل هناك خلفاء لعاد؟
قلت :هناك ثمود ،وفرعون ،والقرى الكثرية التي أشار إليها القرآن
الكريم من غري أن يسميها.
قال :فام كان جزاؤها؟
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قلت :هلكوا ،ومل تنفعهم قواهم التي تاهوا هبا عىل اَّلل ،كام قال تعاىل{:
ِ
ِ ِ
ِ
است َْم َت ُعوا
كَا َّلذي َن م ْن َق ْبل ُك ْم كَا ُنوا َأ َشدَّ م ْن ُك ْم ُق َّوة َو َأ ْك َث َر َأ ْم َواال َو َأ ْو َالدا َف ْ
ِ
ِ
است َْمت ََع ا َّل ِذي َن ِم ْن َق ْبلِ ُك ْم بِ َخ َال ِق ِه ْم
است َْم َت ْع ُت ْم بِ َخ َالق ُك ْم ك ََام ْ
بِ َخ َالق ِه ْم َف ْ
اضوا ُأ ْو َلئِ َك َحبِ َط ْت َأ ْع َام ُهل ُ ْم ِيف الدُّ ْن َيا َو ْاآل ِخ َر ِة َو ُأ ْو َل ِئ َك
َو ُخ ْض ُت ْم كَا َّل ِذي َخ ُ

ُهم ْ ِ
ارس َ
ون}(التوبة)69:
ْ َ
اخل ُ

قال :ولكنكم ال تزالون تسريون عىل خطاهم.
قلت :ذلك صحيح ،فال زلنا نتيه بالقوة ،ونخاف من األقوياء ،بل نسمي
الشعوب التي تضخمت عضالهتا بام متلكه من أسلحة بـ ( القوى العظمى )
قال :وأنتم ماذا تسمون؟
قلت :الشعوب املستضعفة.
قال :ومتدون أيدكم إليها.
قلت :نمد أيدينا إليهم بثرواتنا ،ويمدون أيدهيم إلينا بام يشبع بطوننا.
قال :فاخرجوا من ضعفكم وعجزكم.
قلت :ال نملك أسلحة نووية وال جرثومية وال مصانع جبارة
كمصانعهم.
قال :خترجون من ذلك باالعتامد عىل قوة اَّلل ،وباعتقاد عجزهم وفاقتهم
وحاجتهم وضعفهم ..أال تسمع القرآن الكريم؟
قلت :بىل ..أسمعه من مقرئني حيركون اجلبال برتانيمهم.
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قال :اسمعه ممن حيرك روحك ،ال ممن حيرك اجلبال.
قلت :ما تقصد؟
قال :لقد رضب اَّلل لكم أمثاال عن الذين يستعبدونكم من دون اَّلل.
قلت :ما هي؟
قال :الذباب والعنكبوت.
ضحكت وقلت :أهذه القوى العظمى ذباب وعناكب؟ ..أنت ال
تعرفها.
َّاس ُ ِ
است َِم ُعوا َل ُه إِ َّن ا َّل ِذي َن
قال :اسمع قوله تعاىلَ {:يا َأ ُّ َهيا الن ُ
رض َب َم َث ٌل َف ْ
ون ِمن د ِ
اجت ََم ُعوا َل ُه َو ِإ ْن َي ْس ُل ْب ُه ُم ُّ
اب َش ْيئا
َّلل َل ْن َ ْ
ون ا َِّ
الذ َب ُ
خي ُل ُقوا ُذ َبابا َو َل ِو ْ
تَدْ ُع َ ْ ُ
ِ
وب}(احلج ،)73:وقوله تعاىلَ {:م َث ُل
ال َي ْس َتن ِْق ُذو ُه ِمنْ ُه َض ُع َ
ب َواملَْ ْط ُل ُ
ف ال َّطال ُ
َّلل َأولِياء كَم َث ِل ا ْلعنْ َكب ِ
ِ
ِ
ِ
وت َّاخت ََذ ْت َب ْيتا َوإِ َّن َأ ْو َه َن
َ ُ
ا َّلذي َن َّاخت َُذوا م ْن ُدون ا َِّ ْ َ َ َ
وت َلبي ُت ا ْلع ْن َكب ِ
ا ْلبي ِ
وت َل ْو كَا ُنوا َي ْع َل ُم َ
ون}(العنكبوت)41:
َ ُ
َْ
ُُ
قلت :قرأت كال اآليتني ،ويقرؤمها مجيع الناس ،فام الذي يمكن أن
أسمعه منهام؟
قال :أما اآلية األوىل ،فاَّلل تعاىل يتحدى فيها قواكم العظمى أن ختلق
ذبابة واحدة ،بل يتحداهم فيام هو دون ذلك أن يستنقذوا الطعام الذي
يسلبهم الذباب إياه.
قلت :صدقت يف هذا ..والعلم احلديث يقر بذلك ..فام إشارة اآلية الثانية؟
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قال :إن البيوت التي تعتصمون هبا أو ختافون منها ال تعدوا أن تكون خيوط
بيت عنكبوت ،فهل رأيت أوهن منها؟
قلت :ال ..إن بيتها الذي تتفنن يف بنائه رسعان ما يتهدم بداخل أو بخارج..
وهي لغبائها ال ختتار إال املداخل أو املخارج.
قال :وأنتم ال ختتلفون عنها ،فإن قواكم التي منحكم اَّلل ال تضعوهنا إال يف
املواطن التي تصيبكم باهللكة.
قلت :كيف؟
قال :أنتم ال تستعملوها لرتمحوا املستضعفني ،بل لتقتلوهم وتقضوا عليهم،
وتتفننون يف ذلك أكثر من تفنن العناكب يف صناعة بيوهتا.
قلت :ولكن خيوط العناكب واهية.
قال :وخيوطكم أوهى ،ولكن الزمن الذي تتومهونه هو الذي حيول بينكم
وبني رؤية خيوطكم وهي تتقطع خيطا خيطا.
قلت :فكيف أختلص من خيوط العنكبوت التي أرتبط هبا ،ويرتبط الضعفاء
هبا؟
قال :بأن تعلم بأهنا خيوط عنكبوت.
قلت :كيف؟
قال :أرأيت لو وقعت يف البحر ،وحام بك املوت ليلتهمك ،فرأيت حبال
متينا مرتبطا بسفينة ضخمة فيها كل وسائل اإلنقاذ ،أكنت تتعلق بذلك احلبل
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الذي يوصلك إىل سفينة النجاة ،أم تتعلق بخيوط عنكبوت تراها من بعيد كام
يرى الظمآن الرساب؟
قلت :أمحق أنا إن التجأت خليوط العنكبوت ،وتركت سفينة النجاة.
قال :ومحقى أنتم عندما تتعلقون باأليدي الفقرية العاجزة وترتكون يد اَّلل
املمدودة إليكم.
قلت :نعم ..لقد أدركت مدى ما نقع فيه من جهل عندما نرى اخللق وال
نرى اَّلل ،ونرى اخليوط الواهية التي يمدنا هبا اخللق أو يغروننا هبا ،وننسى حبال
اَّلل املمدودة إلينا.
األمل فيه :

صعدت طابقا آخر يف قرص االستعفاف ،ووقفت مع املعلم أمام اجلوهرة
الثالثة من جواهره ،فسألت املرشد عنها ،فقال :هذه جوهرة نفيسة اسمها ( األمل
فيه) من حازها حيزت له الدنيا بحذافريها ،بل كل يش بحذافريه.
ابتسمت يف نفيس من هذه األسامء الغريبة ،ثم التفت إىل املعلم ليرشح يل
حقائقها.
نظر إيل املعلم ،وقال :هذه اجلوهرة النفيسة مل تكن لتصل إليها ،لو مل تنل
اجلوهرتني السابقتني.
قلت :مل؟
قال :أمل تقرأ ما ورد يف بعض الكتب اإلهلية من أن اَّلل تعاىل يقول (:وعزيت
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وجاليل ألقطعن أمل كل مؤمل غريي بالياس ،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 :أنا ال أومن إال بام يف كتابه اخلاتم وسنة نبيه الصحيحة ،أما سائر
الكتب ،فقد عراها التحريف ،وال آمن كثريا مما فيها.
قال :أمل تقرأ قوله  يف األثر اإلهلي الصحيح (:قال اَّلل تعاىل :أنا أغنى
الرشكاء عن الرشك ،من عمل عمال أرشك فيه معي غريي تركته ورشكه )

()1

قلت :بىل ،قرأته كثريا ،وما أكثر ما خفت منه ،فام وجه اإلشارة يف هذا.
قال :األمل هو مفتاح الطلب ،والطلب هو عنوان االستعانة ،واالستعانة ال
تكون إال به ،فلذلك من وضع أمله يف اخللق وكله اَّلل إليهم ،فإذا رفع يده عنهم
وجد اَّلل أقرب إليه من نفسه.
قلت :نعم ،فهمته ،لكأين بك تذكرين بقول ابن عطاء اَّلل (:كام ال حيب العمل
املشرتك ،كذلك ال حيب القلب املشرتك ،العمل املشرتك ال يقبله ،والقلب
املشرتك ال يقبل عليه )
قال :بل أقصد ما ورد يف القرآن الكريم ،ويف أم الكتاب ،السورة التي
اختزنت احلقائق.
( ) )1مسلم.
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اك َن ْع ُبدُ َو ِإ َّي َ
قلت :تقصد قوله تعاىلِ {:إ َّي َ
ني}(الفاحتة)5:
اك ن َْست َِع ُ
قال :ال ،بل أقصد السورة مجيعا ،فام قبلها مقدمات ملا ذكرت ،وما بعدها
متمامت هلا ،أمل تسمع قول عيل (:لو شئت ألوقرت سبعني بعريا من تفسري فاحتة
الكتاب )
قلت :صدقت  ..فام هي احلقائق األربعة التي تنرش األمل يف قلبي يف اَّلل ،فال
أرى سواه ،وال أعتمد عىل غريه؟
قال :وما أدراك أهنا أربعة.
قلت :عهدي بك جتعل األمور كلها أربعة.
ضحك ،وقال :أنا ال أجعلها ،بل هي كذلك ،أال ترى جدران بيتك األربع؟
قلت :فاذكر يل جدران األمل يف اَّلل األربع.
قال :الغنى والكرم والقرب واإلجابة.
قلت :فام وجه احلرص فيها؟
قال :ال يمكنك أن تأمل يف فقري ،فالفقري يطلب منك ،ومن كان يطلب منك
ال تطلب منه.
قلت :فالكرم؟
قال :قد يكون الغني بخيال ،ال يصيبك نواله ،وال متتد إليه أعناق طمعك.
قلت :فالقرب؟
قال :قد يكون كريام ،ولكنه بعيد عنك ،حتبه وتعجب من سريته ،ولكن نواله
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يظل بعيدا بقدر بعده عنك.
قلت :فاإلجابة.
قال :قد يكون كريام وغنيا وقريبا ،ولكنه ال يلتفت إليك وال هيتم بك،
فمشاغله أكثر من أن تنحرص فيك.
قلت :فعلمني من احلكمة ما يقرر هذه احلقائق يف نفيس.
قال :هذه احلكمة تتصل باَّلل ،فالبس هلا لباسها ،وأحرم هلا إحرامها.
قلت :وما لباسها؟
قال :األدب ،فمن مل يتأدب عند الباب ،رد إىل سياسة الدواب.
قلت :وما إحرامها؟
قال :أن حترم عىل قلبك االلتفات لغريه أو النظر لسواه ،أمل تسمع ثناء اَّلل
رص َو َما
تعاىل عىل أدب نبيه  أمام احلرضة اإلهلية ،حيث قالَ {:ما َزا َغ ا ْل َب َ ُ
َط َغى}(لنجم)17:؟
الغنى:

قلت :علمت فقرهم ،فحدثني عن غناه.
قال :ال تطيقه.
قلت :فقرب يل.
قال :ما هي الوسائل التي يغتني هبا قومك؟
قلت :خيتلفون ،فمنهم من تدر عليه التجارة بشآبيب الربح ،ومنهم من تدر
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عليه الفالحة ،ومنهم من يكون حظه يف الصناعة ..ومنهم من يكون حظه يف
جتارة السالح ..ومنهم املخدارت ..ومنهم..
قال :فكم تدر عليهم؟
قلت :باملاليني أو باملاليري ،بحسب نشاطهم واجتهادهم.
قال :فلو أن أحدا منهم ملك طلسام بحيث ال يتعب نفسه يف جتارة وال
صناعة وال يشء من ذلك ،بل يكتفي أن يذكر الِشء ،فيكون أمامه.
قلت :يبزهم بغناه ،بل يملكهم بغناه.
قال :فإذا ملك وسائل إنتاجهم بغناه.
قلت :حيوهلم خدما لبابه ،بل يتحولون فقراء بني يديه يستجدون طلسمه كام
يستجدهيم الشحاذون.
قال :فإذا مل يملكهم فقط ،بل ملك الكواكب مجيعا ،بل السامء مجيعا ..بل
الكون مجيعا ،ومع ذلك ال يفتقر إىل يشء منها.
قلت :ذلك هو الغني املحض.
قال :ذلك هو اَّلل ،فإنه {ب ِديع السامو ِ
ات َو ْ َ
األ ْر ِ
ض َو ِإ َذا َق َىض َأ ْمرا َف ِإن ََّام َي ُق ُ
ول
َ ُ َّ َ َ
ون}(البقرةِ {)117:إن ََّام َأ ْم ُر ُه ِإ َذا َأ َرا َد َش ْيئا َأ ْن َي ُق َ
َل ُه كُ ْن َف َيكُ ُ
ول َل ُه كُ ْن
َف َيكُ ُ
ون}( هيـس)82:
ثم التفت إيل ،وقال :فمن كان مدد خزائنه قوله { كن } أتنفذ خزائنه؟
قلت :ال ،فام أرسع أن يمألها إن نفذت.
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قال :أخربين عن خزائن قومك التي يتيهون هبا ،والتي جتعلكم تستجدوهنا.
قلت :فيها الذهب واجلواهر الكريمة ..وفيها األرزاق املختلفة وأنواع املآكل
واملشارب ..وفيها بعض أنواع املتع الطيبة واخلبيثة ..وفيها بعض األدوية التي
ختفف اآلالم أو تقهرها.
قال :وهل فيها السكينة؟
قلت :دعهم أوال جيدوها ،فليس يف األرض عقار صالح لتحقيقها.
قال :فهل فيها اخللود؟
قلت :ذلك حلم ،ما أمجله لو حتقق ،ولكن البرش يئسوا منه ،فاكتفوا بالتنعم
بام عندهم من أنواع النعيم الزائل.
قال :فهل فيها الشباب الدائم؟
قلت :ال ،فذلك إكسري أمحر ،ما أرسع ما هتب عليه رياح اخلريف.
قال :فهل فيها األمن الدائم والنعيم املقيم..؟
قلت :ما شأنك يام معلمي ..أراك مغرما بام ال يكون.
قال :فلامذا تتعلقون باخلزائن اخلاوية التي تضعون فيها بعض اللعب التي ال
ختتلف عن لعب األطفال.
قلت :لعب األطفال!
قال :نعم ما الفرق بني لعبكم ولعب األطفال ..األطفال يشتغلون بلعبهم
وقت الصبا ،وأنتم تشتغلون هبا يف ربيع العمر وخريفه.
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قلت :فهل توجد خزائن حتوي الكنوز التي ذكرهتا؟
قال :نعم ..إهنا خزائن الغني احلقيقي ،خزائن اَّلل ،أمل تسمع قوله تعاىلَ {:و ِإ ْن
ِ
يش ٍء ِإ َّال ِعنْدَ نَا َخ َز ِائ ُن ُه َو َما ُنن َِّز ُل ُه ِإ َّال ِب َقدَ ٍر َم ْع ُلو ٍم}(احلجر ،)21:أمل تسمع قوله
م ْن َ ْ
مح ِة َر ِّب َك ا ْل َع ِز ِيز ا ْل َو َّه ِ
(ص ،)9:فقد جعل للرمحة
تعاىلَ {:أ ْم ِعنْدَ ُه ْم َخ َز ِائ ُن َر ْ َ
اب} ه
خزائن خاصة هبا.
قلت :فأين هذه اخلزائن؟
َّلل َخ َز ِائن السامو ِ
ات َو ْ َ
األ ْر ِ
ض }(املنافقون)7 :
قالَ { :و َِّ
ُ َّ َ َ
قلت :فمن يملك مفاتيح هذه اخلزائن؟
قال :خزائن اَّلل ال مفاتيح هلا ،بل هي متسعة للكل ،أمل تسمع قوله تعاىل{:
كَان ْ ِ
ألمسكْ ُتم َخ ْشي َة ْ ِ
ون َخ َز ِائن ر ْ َ ِ
األ ْن َف ِ
األن َْس ُ
اق َو َ
ُق ْل َل ْو َأ ْن ُت ْم َمت ْ ِلكُ َ
ان
َ
محة َر ِّيب ِإذا َ َ ْ َ ْ
َ َ
َق ُتورا}(االرساء)100:
قلت :فلامذا إذن نلجأ لغري باب اَّلل ،ونستمطر اخلزائن الفارغة.
قال :ألنكم تصورتم أن خزائن اَّلل بيد عباده ،واَّلل تعاىل ينفي ذلك..
قاطعته قائال :بىل ..لقد سمعت الساعة اَّلل تعاىل وهو يقولَ {:أ ْم ِعنْدَ ُه ْم
َخ َز ِائ ُن َر ِّب َك َأ ْم ُه ُم ا ُْمل َص ْي ِط ُر َ
ون}(الطور ،)37:فخزائن اَّلل بيد اَّلل ،ال بيد أحد من
الناس.
الكرم:

قال يل :أتعلم حقيقة الكرم.

274

قلت :أن تنيل املحتاج من فضلك ما يضطر به إىل شكرك.
قال :أال تعلم ما ينطوي عليه تعريفك هذا من البخل؟
قلت :كيف ،فهذا هو الكرم.
قال :انتظارك املحتاج إىل أن حيتاج بخل ،وتنعمك عليه بفضلك ال برأس
مالك بخل ،واضطراره إىل شكرك بخل..
قلت :فام الكرم؟
قال :الكريم ( هو الذي إذا قدر عفا ،وإذا وعد وىف ،وإذا أعطى زاد عىل
منتهى الرجاء ،وال يبايل كم أعطى وملن أعطى ،وإن رفعت حاجة إىل غريه ال
يرىض ،وإذا جفي عاتب وما استقىص ،وال يضيع من الذ به والتجأ ويغنيه عن
الوسائل والشفعاء ،فمن اجتمع له مجيع ذلك ال بالتكلف ،فهو الكريم املطلق)

()1

قلت :هذا هو تعريف الغزايل للكريم.
قال :وهو ال يصدق إال عىل اَّلل ،فهو الكريم احلقيقي وغريه كريم عىل
املجاز.
قلت :كيف يكون كريام عىل املجاز؟
قال :لو أن كريام من كرماء قومك وكل ـ لسعة أمواله ـ وكالء ينوبون عنه يف
إيصال كرمه إىل الناس ..من يكون الكريم يف نظر الناس :هل الوكالء ،أم من
وكلهم؟
( ) )1املقصد األسنى.
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قلت :بل الكريم صاحب املال ،أما الوكالء فهم جمرد عامل ينالون أجورهم،
بل هم يعيشون حتت ظل كرم ذلك الكريم ،فكيف يطمعون يف وصفه.
قال :ولكنكم انشغلتم بمدح الوكالء ،ومد أيديكم إليهم ،ونسيتم من
وكلهم.
قلت :كيف؟
قال :من أين ينفق كرام قومك؟
قلت :من أمواهلم.
قال :وهي من أين؟
قلت :منها ما ورثوه ،ومنها ما حصلوا عليه باجتهادهم.
قال :أرك تردد دائام مقالة قارونِ {:إنَّام ُأ ِ
وتي ُت ُه َع َىل ِع ْل ٍم ِعن ِْدي} (القصص:
َ
)78
قلت :فام أقول؟
قال :قل مقالة القرآن الكريم.
قلت :وما هي؟
ِ ِ ِ
ين ال َ ِ
جيدُ َ
ون
قال :املال مال اَّلل ،أمل تسمع اَّلل وهو يقولَ {:و ْل َي ْس َت ْعفف ا َّلذ َ
َّلل ِمن َف ْض ِل ِه وا َّل ِذين يب َت ُغ َ ِ
ِ
ِ
كَت َأ ْي َام ُنكُ ْم
َاب ِممَّا َم َل ْ
ون ا ْلكت َ
َ َْ
َ
نكَاحا َحتَّى ُي ْغن َي ُه ُم ا َُّ ْ
ِ ِ
َف ِ
وهم ِم ْن م ِ
َّلل ا َّل ِذي آ َتاكُ ْم ( النور)33 :؟
ال ا َِّ
كَات ُب ُ
َ
وه ْم ِإ ْن َعل ْم ُت ْم ف ِيه ْم َخ ْريا َوآ ُت ُ ْ
قلت :فزدين تفصيال.
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قال :أو مل تؤمن؟
قلت :بىل ،ولكن ليطمئن قلبي.
قال :ذكرنا سابقا نوعني للكرم ،أو ركنني للكرم.
قلت :نعم :الكرم النفيس ،والكرم املادي.
قال :فام منتهى الكرم النفيس؟
قلت :البرش واالبتسامة والكلمة الطيبة.
قال :فلو أذن لك مسؤول كبري يف الدخول إىل مكتبه واحلديث معه وتقديم
طلباتك بني يديه؟
قلت :يكون قد أكرمني غاية اإلكرام ،بل ال أظن أنني سأنسى مجيل صنعه،
وال كريم طبعه.
قال :فلو كانت املبادرة بالدعوة منه ال منك؟
قلت :يكون أكرم وأنبل.
قال :فلو تكرر ذلك منه كثريا؟
قلت :ال طاقة يل حينها بشكره.
قال :فهل يكون بذلك قد أحسن إليك؟
قلت :يكفيني سلوكه هذا ليكون حمسنا يل ،ولو مل أنل منه أي يشء ،فحسبي
أن أنتسب إليه.
قال :فاَّلل تعاىل خالق كل يشء ـ والذي ال يشكل ذلك املسؤول الذي كان
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له ذلك اخلطر يف نفسك سوى يشء ضئيل جدا من ملكه ـ يدعوك يف كل حلظة
ألن تقف بني يديه تكلمه ويكلمك بال حجاب وال رقيب ،فهل هناك أكرم من
هذا؟
قلت :ومع ذلك نظل نغلق األبواب بيننا وبينه.
قال :وتأبون إال الذلة عىل أبواب الذين حيتقرونكم ،ويسدون أبواهبم يف
وجوهكم ..أخربين هل ورد يف القرآن الكريم ما يدل عىل حرمان الفقراء من
احلديث مع اَّلل؟
قلت :كال ..بل أراه خيرب عن فضلهم ،بل يثني عليهم من الثناء ما مل ينله
ِ
ِ
ِ ِ
ِش ُي ِريدُ َ
ين َيدْ ُع َ
ون َو ْج َه ُه
غريهم ،قال تعاىلَ {:وال َت ْط ُرد ا َّلذ َ
ون َر َّ ُهب ْم ِبا ْل َغدَ اة َوا ْل َع ِّ
ِ
اهبم ِمن َ ٍ ِ ِ
ِ ِ
يش ٍء َف َت ْط ُر َد ُه ْم َفتَكُ َ
ون
يشء َو َما م ْن ح َس ِاب َك َع َل ْي ِه ْم م ْن َ ْ
َما َع َل ْي َك م ْن ح َس ِ ِ ْ ْ ْ
ني}(األنعام)52:
ِم َن ال َّظاملِ َ
قال :فهؤالء هم الفقراء إىل اَّلل عىل احلقيقة شغلتهم إرادة اَّلل عن الطواف
ببيوت عباده ،وشغلهم الرجاء يف اَّلل عن التعلق بغري اَّلل ،وشغلهم النظر ملا يف يد
اَّلل عن الطمع فيام يف أيدي عباده.
قلت :صدقت يف هذا..
قال :ما املدة التي يستطيع كرامكم ،حاتم وغريه ،أن يكرموا هبا؟
قلت :مدة الضيافة ،وهي ثالث ،وقد متتد أسابيع ،أو أشهرا.
قال :فلنفرض أهنا متتد العمر مجيعا ..فامذا بعد ذلك؟
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قلت :ال بد أن ينتهي الكرم يف يوم ما.
قال :الكريم احلقيقي ال ينتهي كرمه ،بل يستمر أبد اآلباد ،بل إنه ادخر كرمه
احلقيقي إىل الوقت الذي ييأس فيه اخلالئق من كرم بعضهم بعضا.
قلت :متى ذلك؟
قال :بعد املوت مبارشة تتدفق بحار كرمه عىل عباده الصاحلني بام ال قدرة
ِ ِ
يش ٍء ِإ َّال ِعنْدَ نَا َخ َز ِائ ُن ُه َو َما ُنن َِّز ُل ُه ِإ َّال
عىل وصفه ،أمل تسمع قوله تعاىلَ {:وإ ْن م ْن َ ْ
ِب َقدَ ٍر َم ْع ُلو ٍم}(احلجر)21:
قلت :بىل ،فام وجه اإلشارة فيها؟
قال :إن كل ما تراه من خزائن الكرم ال يعدوا أن يكون جزءا ضئيال جدا ال
يكاد يرى من الكرم املعد يف دار القرار.
القرب:

قال يل :لقد ذكرت يل بأن يف قومك كراما.
قلت :ال أجحد ذلك ،ولو أين اقتنعت بأن هلم كرما جمازيا ال حقيقيا.
قال :فأين هم؟
قلت :هم يف مناطق خمتلفة من العامل  ..منهم من يرمون الدراهم يف الطرقات
ليناهلا الغادي والرائح ،ومنهم من يرحل إىل أوروبا وأمريكا حيث يتلذذ برؤية
الشحاذين من األغنياء ،وهم ينحنون جلمعها.
قال :فهل يصلك منها يشء؟
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قلت :تصلني أخبارها ،وقد تسمعني القنوات الفضائية رنينها.
قال :ويف األقدمني ،هل تعرف كراما؟
قلت :كثريون هم ،يرسين ذكرهم ،وتنتِش روحي بأخبارهم.
قال :فهل يصلك نواهلم؟
قلت :كيف يصلني نواهلم ،وقد رمموا؟
قال :فلامذا تشغل قلبك بكرم بعيد إما يف أصقاع األرض ،أو يف أطباق
الثرى ،وتنسى الكريم الذي هو أقرب إليك منك.
قلت :اَّلل؟
قال :اَّلل ،فهو أكر م األكرمني ،وأقرب األقربني ،أمل تسمع قوله تعاىلَ {:و َما
ون ِيف َش ْأ ٍن وما َت ْت ُلو ِم ْنه ِمن ُقر ٍ
آن َوال َت ْع َم ُل َ
تَكُ ُ
ون ِم ْن َع َم ٍل ِإ َّال كُ نَّا َع َل ْيكُ ْم ُش ُهودا
ُ ْ ْ
َ َ
ون ِف ِيه َوما َي ْع ُز ُب َع ْن ر ِّب َك ِم ْن ِم ْث َق ِ
ال َذ َّر ٍة ِيف ْ َ
األ ْر ِ
يض َ
الس َام ِء َوال
ِإ ْذ ُت ِف ُ
ض َوال ِيف َّ
َ
َ
ِ ِ
َاب ُم ِب ٍ
كْرب ِإ َّال ِيف ِكت ٍ
ني}(يونس)61:
َأ ْص َغ َر م ْن َذل َك َوال َأ َ َ
قلت :فام عالقة هذا القرب بالكرم؟
قا ل :القرب نفسه كرم ،فمن عرف قرب اَّلل أعطاه اَّلل من الغنى
والسعادة ما حيتقر به األحجار التي تتباهون هبا ،ومتألون هبا خزائنكم؟
قلت :فهل وجد املقربون َّلل هذه الثمرة الزكية؟
قال :وكيف ال جيدوهنا ،وقد عاشوا هبا ..فقد عمر اَّلل عليهم حياهتم،
فامتألت أنسا ،وعمر عليهم أنفاسهم ،فامتألت ذكرا ،وشغل خواطرهم
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فلم خيطر عليها غريه.
ثم التفت إيل ،وقال :من صادق منكم أمريا أو وزيرا أو ملكا أيشعر
بالفقر واحلاجة ،أو احلزن واألمل؟
قلت :كيف يشعر بذلك ،وهو حمل غبطة مجيع الناس؟
قال :فمن كان يف صحبة اَّلل ،كيف يشعر بالفقر واحلاجة ،أو كيف تصيبه
الذلة واهلوان؟
اإلجابة:

قال يل املعلم :من املجيب من قومك؟
قلت :من إذا سألته أعطاين ،وإن ظرقت بابه فتح يل.
قال :ومن أعطاك قبل أن تسأله ،وفتح لك بابه قبل أن تطرقه؟
قلت :ذلك املجيب املطلق.
قال :فذلك هو اَّلل.
قلت :أهبذه النظرة كان ينظر ابن عطاء اَّلل حني قال (:طلبك منه اهتام له )؟
قال :وهبذه النظرة نظر العارفون حني رددوا مع الصاحلني قوهلم ( :ال يكن
مهك يف دعائك الظفر بقضاء حاجتك فتكون حمجوبا ،وليكن مهك مناجاة
موالك )  ،أو حني رددوا مع ابن عطاء اَّلل قوله (:ال يكن طلبك تسببا إىل العطاء
منه ،فيقل فهمك عنه .وليكن طلبك إلظهار العبودية ،وقياما بحقوق الربوبية)
قلت :أفنرتك الدعاء هلذا؟
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قال :ال تسئ فهم كالم العارفني ،فتحجب دون مقاماهتم.
قلت :لكني أسمع كالما ِصحيا ال حيمل إال معنى واحدا ،فهذا الواسطي
يقول (:أخشى إن دعوت أن يقال يل :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 :الواسطي يعرب عن حالة وجدانية ،ال عن حقيقة رشعية.
قلت :فكيف أمجع بينهام؟
قال :إذا توقف عالج علتك عىل دواء مسهل ،أتتناوله؟
قلت :كيف ال أتناوله ،وعليه يتوقف عالج علتي؟
قال :ولكنه سيصيبك بإسهال ،وهو علة أخرى.
قلت :ولكني سوف أحتال فأبادر اإلسهال بام يقيني منه.
قال :فهذا ما حلظه العارفون ،فقد خشوا أن خيطئ العامة فيسيئوا فهم الدعاء،
فيشبهوا اَّلل بخلقه.
قلت :كيف يكون التشبيه يف هذا املحل ،وال أسمع يدا وال ساقا.
قال :التشبيه ال يتوقف عىل اليد والساق ،بل إن يف قياس إجابة اَّلل بإجابة
عباده رمي َّلل ببخل العباد.
قلت :كيف ذلك؟
قال :ألن عناية اَّلل بعباده ال تفتقر إىل سؤاهلم.
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قلت :فلامذا أمرهم بسؤاله؟
قال :لتسوقهم حاجاهتم إىل اَّلل ،فيكون دعاؤهم أفضل من حاجاهتم.
قلت :فهال رضبت يل عىل ذلك مثاال.
قال :أرأيت لو أن أبا رحيام رأى يف ولده تقصريا يف طلب العلم ،ورأى
انشغاله باللعب قد ملك عليه كل وقته ،فخِش إن هنره أن ينفلت منه بالكلية،
فبحث عن شيخ مرشد ،وأعطاه من اللعب التي يرغب فيها الصبيان الكثري،
وقال له (:سيأتيك ابني طالبا اللعب ،فال تعطه اللعبة حتى تعلمه علام) ،ثم قال
البنه (:أي لعبة رغبت فيها ..فافزع إىل فالن ،فإن عنده ما تشتهي )
فكان ابنه يذهب إىل ذلك املعلم ليأخذ اللعب ،فال يرتكه املعلم حتى يعلمه
ما شاء من العلوم إىل أن زرع اَّلل حمبة العلم يف قلبه ،فجاءه يوما ليقول له (:مل آتك
اليوم لطلب اللعب ،وإنام أتيتك لطلب العلم )
قلت :فام حمل هذا املثال من الدعاء؟
قال :لقد علم اَّلل حبنا للدنيا وهلوها ولعبها.
ِ
اخل ْ ِري
ب َْ
حل ِّ
قلت :نعم ،فقد قال تعاىل معربا عن طبيعة اإلنسانَ {:و ِإ َّن ُه ُ
َل َش ِديدٌ }(العاديات ،)8:وقال تعاىل {:و ُ ِ
حت ُّب َ
مجا}(الفجر)20:
ون ا َْمل َال ُح هبا َ ه
َ
قال :فلو قال لكم اَّلل تعاىل (:دعوا أموالكم وتعالوا إيل ) مل تطيقوا ذلك،
لتصوركم أن أموالكم أعظم من اَّلل.
قلت :هذه حقيقة نعيشها ،وإن كنا ال نجرؤ عىل الترصيح هبا.
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قال :فلذلك جعل االلتجاء إىل بابه ،وطرق خزائن كرمه أسبابا ال لرزقكم
فقط ،فقد ضمن ذلك لكم ،وإنام لتسعدوا بلقائه ،وقد جيعلكم ذلك تطلبونه ،وال
تكتفون بالطلب منه.
قلت :وما الفرق بينهام؟
قال :كالفرق بني احلقيقة واخليال.
قلت :وما الفرق بينهام؟
قال :كالفرق بني قامتك وظلها.
قلت :فام الفرق بينهام؟
قال :كالفرق بني الوجود والعدم.
قلت :ولكن ظيل موجود.
قال :بك ال به.
مد يدك إليه:

صعدت مع املعلم طابقا آخر يف قرص االستعفاف ،وهو آخر طوابقه ،ومنه
متتد اليد التي رأيتها خارج القرص ،فوجدنا شعاعا عظيام متأللئا ،سألت املرشد
عنه ،فقال :هذه جوهرة نفيسة من جواهر االستعفاف اسمها ( مد يدك إليه )
التفت إىل املعلم ،وقلت :أيف هذا املحل أضع يدي كام ذكرت؟
قال :نعم ،يف هذا املحل تضع يدك يف حملها الصحيح.
قلت :أهناك حجر كاحلجر األسود أملسه يف هذا القرص؟
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قال :احلجر األسود حجر واحد تلتقي عنده أفئدة املؤمنني.
قلت :فأين أضع يدي إذن؟
قال :املك يدا أوال ،ثم اسأل عن املحل الذي تضعها فيه.
التفت إىل يدي ،وقلت :ها هي ذي يدي يف جسدي ،فكيف أحتاج إىل
امتالك يد.
قال :حتتاج للتحقق بحقائق هذه اجلوهرة إىل امتالك أربعة أيد.
قلت :تقصد يدين ورجلني؟
قال :ال ..أربعة أيد ،لكل يد لسان يعرب عنها.
قلت :هذا وصف غريب ..لعلك تريد أن حتولني كائنا أسطوريا.
قال :ما فائدة اليد؟
قلت :إمساك النعمة.
قال :فكيف تأتيك النعمة؟
قلت :بسؤاهلا.
قال :فهل يمكن أن متد يدك لبعض الناس من غري أن يتكلم لسانك بام
حتتاج؟
قلت :ال ..ألنه ربام يظن أين أمد يدي ملصافحته ،ال لسؤاله..
قال :وربام يعطيك ما مل تسأل.
قلت :وربام يمد يده إيل ليبطش يب لتصوره أين مددهتا للبطش به.
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قال :فام الذي يعرب عن قصدك من مد يدك؟
قلت :لساين.
قال :ولذلك يستعمل الشحاذون ألسنتهم.
قلت :ولوالها مل ينالوا أي يشء.
قال :فمن أشطرهم؟
قلت :أقدرهم عىل إظهار اضطراره وفقره وعجزه ومسكنته.
قال :فكيف يظهر ذلك؟
قلت :لالضطرار لسانه ،ولالفتقار لسانه ،وللعجز لسانه ،وللمسكنة لساهنا.
قال :فقد أقررت إذن باأللسنة األربع التي تعرب عن األيدي األربع.
قلت :نعم ..ذكرت األلسنة األربع ،ولكني مل أذكر األيدي األربع.
قال :كل يد تعرب عن حاجة من احلاجات ..إذا مد الغريق يده إليك،
فوضعت فيها دينارا ،هل يقبله أم يظل يمد يديه إليك؟
قلت :بل لو أعطيته مليارا لرماه ،فام يغني عنه إن تلقفه املوت ،بل سيظل مادا
يده إيل.
قال :وما يده التي يمدها؟
قلت :يد اضطراره.
قال :فقد أقررت إذن بأن لالضطرار يده التي ختتلف عن يد االفتقار ،ومثل
ذلك يد الضعف ويد املسكنة.
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قلت :فكيف أحتقق هبذه األيدي؟
قال :بتحققك بألسنتها.
قلت :وكيف أتعلم ألسنتها ،وهل يف العامل مدرسة لغات تدرس هذه
األلسن؟
قال :يف مدرسة القرآن الكريم تتعلم كل اللغات التي ال يفهمها البرش فقط،
بل ال يفهمها الكون مجيعا.
قلت :ولكن القرآن الكريم مل ينزل إال باللغة العربية؟
قال :تلك كسوته التي يمكن أن تصبغ بلغات العامل املختلفة ،ولكن حقائقه
تعلمك كيف حتل الشيفرة التي تفهم هبا أرسار الكون وأرسار التعامل مع الكون.
قلت :فعلم لساين هذه اللغات.
قال :التعليم للسان قلبك ،ال للسان فمك.
لسان االضطرار:

قلت :علمني لغة االضطرار.
قال :لن تتعلم لسان االضطرار حتى تعلم حقيقة االضطرار.
قلت :لكني أعلم حقيقة االضطرار.
قال :وما هي؟
قلت :أال يبقى يل من اخليارات إال خيار واحد ،فأضطر إىل استعامله ،ولو
كان ثقيال عىل قلبي.
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قال :فارضب يل مثاال عىل ذلك.
قلت :أقذر يشء إىل نفيس أن أتناول جيفة أو أرشب دما أو أذوق حلم خنزير،
ومع ذلك ،فإين إذا اضطررت إىل تناوهلا تناولتها ألحفظ حيايت ،كام قال تعاىل{:
ِإنَّام حرم َع َليكُ م ا َْمليت ََة والدَّ م و َحلم ْ ِ
اض ُط َّر َغ ْ َري َبا ٍغ
اخلن ِْز ِير َو َما ُأ ِه َّل لِ َغ ْ ِري ا َِّ
َّلل ِب ِه َف َم ِن ْ
َ َ َّ َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َ
ِ
وال َع ٍ
يم}(النحل)115:
اد َف ِإ َّن ا ََّ
َ
ور َرح ٌ
َّلل َغ ُف ٌ
قال :وملاذا اضطررت إىل هذه املستقذرات؟
قلت :لعزة غريها ،وعدم ظفري به.
قال :ففي تلك احلالة التي تقف فيها عىل أعتاب املوت ماذا تشعر؟
قلت :أشعر بضياع عظيم وانحدار عميق ،فاملوت بأشباحه ينتهز فرصة
غفلتي ليضمني إىل حزبه.
قال :أال تيأس يف ذلك احلني؟
قلت :أيأس فقط؟ ..بل جتتمع يف بحري كل أهنار الكآبة وكل سيول احلزن.
قال :يف ذلك احلني يمكنك أن تتعلم لسان االضطرار؟
قلت :كيف؟
قال :لسان االضطرار يتولد من شعورك بعدم كل يشء إال وجوده ،وبفقد
كل يشء إال رمحته ،وباليأس من كل يشء إال األمل فيه.
قلت :أهذا الشعور وليد ظرف خاص أمر به ،أم هو وليد كل ظرف؟
قال :أما العارفون ،فيعيشون االضطرار ،وهم يف بحار النعم ،ألهنم ال يرون
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منعام غري اَّلل ،فال يضطرون لغري اَّلل.
قلت :لقد ذكرتني بقول ابن عطاء اَّلل (:ما طلب لك يشء مثل االضطرار،
وال أرسع باملواهب إليك مثل الذلة واالفتقار )
جييب ا ُْمل ْض َطر ِإ َذا د َعاه وي ِ
السو َء
كْش ُ
َ ُ ََ
قال :بل ذكرتك بقوله تعاىلَ {:أ َّم ْن ُ ِ ُ
ف ُّ
َّ
ض َأ ِإ َل ٌه م َع ا َِّ ِ
َو َ ْجي َع ُلكُ ْم ُخ َل َفا َء ْ َ
األ ْر ِ
كَّر َ
ون}(النمل ..)62:أتدري
َّلل َقليال َما ت ََذ ُ
َ
الرس الذي جعل العارفني يشعرون باضطرارهم الدائم إىل اَّلل؟
قلت :ما هو؟
َّلل َق ِليال َما
قال :هو ما عرب عنه احلق تعاىل يف هذه اآلية بقولهَ {:أ ِإ َل ٌه َم َع ا َِّ
كَّر َ
ون }
ت ََذ ُ
قلت :هذا خطاب للمرشكني يذكرهم باَّلل.
قال :وهو خطاب للغافلني يدعوهم لتحطيم األصنام التي ترقد يف جوانب
كعباهتم ،وحتول بينهم وبني االضطرار َّلل.
قلت :ال أعلم أن يف األرض كعبة غري الكعبة.
قال :يف قلب كل إنسان كعبة ،منهم من يعمرها بالتوحيد ،ومنهم من يملؤها
باألصنام.
قلت :ولكني مل أفهم كيف يشعر باالضطرار من يعيش يف بحار النعم ،فال
أعلم االضطرار إال يف الوقت الذي يباح فيه أكل امليتة.
قال :ولكن العارفني يشعرون دائام أهنم يف حال من أبيح له أكل امليتة.
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قلت :مل أفهم ..فلم أسمع أن العارفني يبيحون ألنفسهم أكل امليتة باعتبارهم
مضطرين.
قال :هم مل يضطروا للميتة ،ولن يضطروا هلا ،فخزائن اَّلل تغنيهم عنها،
ولكنهم مضطرون َّلل.
قلت :مل أفهم.
قال :ال يرون حلياهتم معنى وال وجودا من غري اَّلل.
قلت :كل اخللق كذلك ،فال يمكن أن يوجد موجود من غري إجياد اَّلل.
قال :ولكنهم يعيشون هذا املعنى ويستشعرونه وال يكتفون بوضعه يف زاوية
مهملة من زوايا عقوهلم.
قلت :فكيف يستشعرون هذا؟
قال :أتضطر أنت إىل التنفس؟
قلت :وكيف ال أضطر ،ولواله الختنقت.
قال :فكذلك رضورهتم إىل اَّلل ،بل هي أشد يف أنفسهم من رضورة اهلواء
واملاء ،أمل تسمع إىل بعض الصاحلني ،وقد جاءه رجل ،فقال :ر َأيت يف املنام ك َأنك
متوت إىل سنة ،فقال الصالح :لقد أجلتنى إىل أجل بعيد أعيش إىل سنة.
قلت :فهذا يتمنى املوت الذي هنانا  أن نتمناه؟
قال :هذا حيب لقاء اَّلل الذي أمرنا اَّلل تعاىل برجائه ،فقالَ {:م ْن َ
كَان َي ْر ُجو
َّلل َآل ٍ
ت َو ُه َو الس ِم ُ ِ
يم}(العنكبوت .. )5:أمل تعلم بام
َّلل َف ِإ َّن َأ َج َل ا َِّ
لِ َقا َء ا َِّ
يع ا ْل َعل ُ
َّ
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اخترب اَّلل دعوى حمبة اليهود َّلل؟
ِ
َّلل
ين َها ُدوا ِإ ْن َز َع ْم ُت ْم َأنَّكُ ْم َأ ْولِ َيا ُء َِّ
قلت :بىل ،فقد قال تعاىلُ {:ق ْل َيا َأ ُّ َهيا ا َّلذ َ
َّاس َفتَمنَّوا ا َْملو َت ِإ ْن كُ ْن ُتم ص ِ
ِ
ِ
ني}(اجلمعة)6:
اد ِق َ
ْ َ
م ْن ُدون الن ِ َ ُ ْ
قال :فلذلك فإن العارفني قد يصربون عىل كل يشء ،ولكنهم ال يصربون
عن اَّلل.
قلت :لقد ذكرتني ببعض الصاحلني.
قال :حني وقف عليه رجل ،فقال :أي صرب أشد عىل الصابرين فقال :الصرب
يف اَّلل قال السائل :ال ،فقال :الصرب َّلل ،فقال :ال ،فقال :الصرب مع اَّلل ،فقال :ال،
قال :فإيش هو قال :الصرب عن اَّلل ،فرصخ الصالح ِصخة كادت روحه تتلف.
قلت :قد فهمت اضطرار العارفني ،فام اضطرار غريهم؟
قال :أما غريهم ،فال يشعرون باَّلل إال عندما تضيق هبم السبل ،وتوصد يف
ِ
رب َوا ْل َب ْح ِر
وجوههم مجيع األبواب ،أمل تسمع قوله تعاىلُ {:ه َو ا َّلذي ُي َس ِّ ُريكُ ْم ِيف ا ْل َ ِّ
ِ
يح َطيب ٍة و َف ِرحوا ِهبا جاء ْهتا ِريح َع ِ
ف
اص ٌ
َحتَّى ِإ َذا كُ ْن ُت ْم ِيف ا ْل ُف ْلك َو َج َر ْي َن ِ ِهب ْم ِب ِر ٍ ِّ َ َ ُ َ َ َ َ ٌ

وجاء ُهم ا َْملوج ِمن كُ ِّل م ٍ
كَان َو َظنُّوا َأ َّهنُ ْم ُأ ِح َ
ين َل ِئ ْن
يط ِ ِهب ْم َد َع ُوا ا ََّ
َّلل ُخمْ ِل ِص َ
ني َل ُه الدِّ َ
َ َ َ ُ ْ ُ ْ
َ
َأنْجي َتنَا ِمن َه ِذ ِه َلنَكُ و َنن ِمن َّ ِ
ين}(يونس)22:
الشاك ِر َ
َّ َ
ْ
َْ
قلت :بىل ،وهلا نظريات يف القرآن الكريم ،فاَّلل تعاىل يقولَ {:و َما ِبكُ ْم ِم ْن
ِن ْع َم ٍة َف ِم َن ا َِّ ِ
الرض َف ِإ َل ْي ِه َ ْجت َأ ُر َ
ون}(النحل)53:
َّلل ُث َّم إ َذا َم َّسكُ ُم ُّ ُّ

قال :ومع ذلك ،فإن اَّلل برمحته جييب من دعاه هبذا اللسان ولو كان ما كان،
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وهلذا ال تعجب ما حيكى من إجابة دعوات الكافرين إن وقفوا مواقف
االضطرار.
قلت :لقد ظللت زمنا حمتارا يف سبب هذا.
قال :إن اَّلل برمحته التي ال تعد وبفضله الذي ال حيد يمهل عباده ويوفر هلم
من السبل ما يدعوهم إىل لزوم بابه ،فأبواب اَّلل ال توصد ،أمل تسمع قوله (:
ينزل اَّلل تعاىل إىل السامء الدنيا لثلث الليل اآلخر ،فيقول من يدعوين فأستجيب
له ،أو يسألني فأعطيه ،ثم يبسط يديه ويقول :من يقرض غري عديم ،وال ظلوم
)( .. )1أمل تسمع بفرح اَّلل برجوع عبده إليه؟
قلت :بىل ،فقد قال َّ (:لل أفرح بتوبة العبد من رجل نزل منزال وبه مهلكة
ومعه راحلته ،عليها طعامه ورشابه ،فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ ،وقد ذهبت
راحلته ،فطلبها حتى إذا اشتد عليه احلر والعطش ،قال :أرجع إىل مكاين الذي
كنت فيه ،فأنام حتى أموت فرجع فنام نومة ،ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده،
عليها زاده وطعامه ورشابه ،فاَّلل أشد فرحا بتوبة العبد املؤمن من هذا براحلته
وزاده)

()2

قال :فام يفهم قومك من هذا احلديث؟
قلت :جيادلون ويتصارعون يف معنى الفرح وعالقته باَّلل ،وهل يفوض أم

( ) )1مسلم.
( ) )2البخاري ومسلم.
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يؤول أم يشبه أم يعطل أم يثبت أم!..؟
قاطعني ،وقال :أمل تسمعوا قوله  (:ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إال
أتوا اجلدل )

()1

قلت :بىل ،سمعوه.
قال :فامذا عملتم فيه.
قلت :اختلفوا فيه أيضا ..فأجازوه يف علم الكالم.
قال :علم الكالم ،أم علم اخلصام؟ ..انصحهم أن يتعلموا بدل ذلك علم
السالم.
قلت :فإالم ينظر علم السالم يف فرح اَّلل بعبده؟
قال :إن من آتاه اَّلل السالم يف قلبه ال ينشغل باأللفاظ ،فيتيه يف اجلدل ،بل
ينشغل باحلقيقة واملعاين ،فيستشعر من الفرح والرسور والقرب واالتصال عند
سامع هذا احلديث ما ال يستشعره الغافلون املكفنون يف أكفان احلروف
واألصوات.
قلت :فكيف يعربون عن تلك املشاعر؟
قال :وهل يملك أحد أن يعرب عن مشاعره؟
قلت :أجل ،هناك من يعرب عن مشاعره.
قال :وهل يفهمها اجلامدون ،أم ال يفهمها إال من يعيشها؟
( ) )1أمحد والرتمذي وابن ماجة واحلاكم.

293

قلت :بل يقترص فهمها عىل من يعيشها.
قال :فام داموا متفقني عىل معايشتها ،فام احلاجة للتعبري عن ذلك؟
قلت :يعربون هبا للجامدين.
قال :وهل يملكون أن يفهموهم معناها؟
قلت :يقربون.
قال :فقد قرب  ذلك إذن وكفانا ،فلنقترص عىل ظواهر ما عرب.
لسان االفتقار:

قلت :علمتني لسان االضطرار ،فعلمني لسان االفتقار.
قال :لن تتعلم لسان االفتقار حتى تعلم حقيقة االفتقار.
قلت :االفتقار معروف.
قال :فام هو؟
قلت :أن تعود إىل بيتك خايل الوفاض ،وعليك ثياب مرقعة ،وأبناؤك من
حولك يتضاغون من اجلوع.
قال :وحينها يراودك وحش احلزن القاتل ليبعدك عن ربك ،وينزع من قلبك
االبتسامة.
قلت :ربام.
قال :فهذا افتقار كافر ،حيجبك عن ربك ،وال يقربك إليه.
قلت :فهل هناك افتقار مؤمن؟
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قال :أجل ،هناك افتقار الصديقني.
قلت :ولكني علمت منك يف كنز االستغناء أن الصديقني أغنياء باَّلل.
قال :ال يتحقق الصديق بالغنى باَّلل حتى يتحقق باالفتقار َّلل.
قلت :فام لسان االفتقار؟
قال :هو عزل النفس عن مزامحة الربوبية.
قلت :فهو السالم مع اَّلل إذن؟
قال :هو قمة السالم مع اَّلل.
قلت :كيف؟
قال :ألن من دخل عىل اَّلل مستغنيا خرج من عنده فقريا ،ومن دخل عنده
فقريا خرج مستغنيا.
قلت :ال أراك تفرس الغوامض إال بالغوامض ،فهال فرست يل.
قال :أرأيت لو دخل عليك رجل يستجديك ،فقعد يفخر عليك بمعلقة
عمرو بن كلثوم أكنت تلتفت إليه؟
قلت :كنت أزدريه ،فمن قال ما قال عمرو ال ينبغي أن يستجدي.
قال :فكذلك أنتم تطلبون اَّلل ،وال تغضون أطرافكم عن أنفسكم التي
تزاحم اَّلل.
قلت :كيف نزاحم اَّلل؟
قال :تدبرون وتعارضون وتناقشون وجتادلون.
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قلت :نحن نفعل هذا مع اَّلل؟
قال :نعم ،أنتم تطلبون اَّلل ..ولكنكم متتلئون يف نفوسكم استغناء عن اَّلل،
كَال ِإ َّن ْ ِ
األن َْس َ
أمل يقل اَّلل فيكمَّ {:
ان َل َي ْط َغى َأ ْن َرآ ُه ْاس َت ْغنَى} (العلق 6:ـ )7
قلت :فحقيقة الفقر إذن أال تكون لنفسك ،وال يكون هلا منك يشء بحيث
تكون كلك َّلل.
قال :أجل ،هذا هو االفتقار ،وهذا هو لسانه.
قلت :ولكن هذا حقيقة كونية ،فمن جيادل يف أن العبد ليس له يشء إال ما
وهبه مواله.
قال :نعم ال أحد جيادل يف ذلك ،ولكن قل من يؤمن بذلك ،ويعيش لذلك.
قلت :هذا تناقض.
قال :أنتم تعيشونه.
قلت :ملاذا؟
قال :ألنكم حتبسون معارفكم يف زنازن ،وتقيدوهنا باألغالل ،وال ترجعون
إليها إال يف استجوابات كاستجوابات املحققني.
قلت :فيكف تعامل املعارف عند العارف؟
قال :العارف يعيش املعارف ،فيحرر احلقيقة من زنزانة العقل ،ليضعها يف
رياض الوجدان.
قلت :فام تنبت؟
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قال :تنبت كل األزهار ،وتثمر كل الثامر.
تذكرت كالم بعض الصاحلني يف هذا ،فقلت :ما أحىل كالم األولياء يف هذا
الباب.
قال :كل من اتصل باَّلل حال كالمه.
قلت :لقد قال ابن عطاء اَّلل يف هذا حكام.
قال :وما قال؟
قلت :قال (:كل كالم يربز ،وعليه كسوة القلب الذي منه برز )
قال :فقلوب األولياء منورة بنور اَّلل ،فلذلك تلوح عليها أنوار اإليامن.
قلت :يا معلم ،لو قيل يل :ملاذا نطرق أبواب الفضل ما دام لالفتقار هذا
الفضل؟
قال :فقل :إن اَّلل يقيم عبده يف املواقف املختلفة ليعرفه يف كل موقف،
فتتكامل باملواقف املختلفة ما أتيح له من معرفة اَّلل ،أمل تسمع مناجاة أولياء اَّلل
التي يقولون فيها (:إلـهي! قد علمت باختالف اآلثار وتنقالت األطوار ،أن
مرادك أن تتعرف إيل يف كل يشء ،حتى ال أجهلك يف يشء )
قلت :ولكن خلو اليد من املال باب للتجريد ،وجتريد الظاهر ميرس لتجريد
الباطن.
قال :ال ،فلم يكن هكذا سلوك األنبياء الذين جعلهم اَّلل قدوة لعباده ،وال
هكذا نصح األولياء ،أمل تسمع حكمة ابن عطاء اَّلل (:إراد ُت َك التجريدَ مع ِ
إقامة
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اخلفية ،وإراد ُت َك األسباب مع ِ
ِ
إقامة اَّلل ِإ َّي َ
اَّلل ِإ َّي َ
اك يف األسباب من َّ
اك يف
الشهوة
َ
ٌ
انحطاط عن ِاهل َّم ِة ال َع َل َّي ِة )؟
التجريد
قلت :بىل ،ولكن..
قال :أمل تسمع قوله  (:ثالثة ال يكلمهم اَّلل عز وجل يوم القيامة :الشيخ
الزاين ،والعائل املزهو ،واإلمام الكذاب)

()1

قلت :بىل.
قال :فقد اعترب  الفقري املتكرب بعيدا عن اَّلل قريبا من النار ،فإفراغ اجليوب
ليس هو الطريق ،بل الطريق هو إفراغ القلب من حب الدنيا والرغبة فيها..
لسان العجز:

قلت :فعلمني أن أتكلم بلسان العجز.
قال :لن تتعلمه إال إذا حتققت بالعجز.
قلت :لقد عرفت يف اجلوهرة السابقة عجزي.
قال :ذلك عجز اخلالئق ،فأين عجزك؟
قلت :أنا من اخلالئق.
قال :هناك فرق كبري بني رؤيتك للخلق ،ورؤيتك لنفسك.
قلت :كيف ذلك؟
قال :عجزك وعجز اخلالئق رضوري ،ولسان العجز يستدعي شعورا ،فقد

()1

رواه البزار .
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يعيش املرء أشل ،ولكنه يغيب عن شلله متصورا أن له قوى املصارعني ومحلة
األثقال.
قلت :وكيف أحتقق بشعور العجز؟
قال :بأن ترى نفسك عبدا له ،ال تتحرك إال بتحريكه ،وال تتوقف إال بإيقافه،
ليس لك من ذاتك قوة ،وال لك من ذاتك حول.
قلت :تعني أن أقول (:ال حول وال قوة إال باَّلل )
قال :تقوهلا ترمجة عن حقيقتك ،ال حروفا وأصواتا من لسانك.
قلت :فام أحلظ فيها؟
قال :تلحظ قوته ،فتطيش قوتك أمام قوته ،وتلحظ حوله ،فيطيش حولك
أمام حوله.
قلت :فرتجم ذلك خليايل ليستوعبه وجداين.
قال :انظر إىل القوى التي تتيه هبا.
قلت :قوة اإلرادة ،فهي القوة التي تدكدك اجلبال ،وتفل احلديد ،و..
قال :أدهبا بقوة اَّلل حتى ال توقعك يف املهالك ،أو ترمي بك يف أودية العجب
والغرور.
قلت :وكيف أؤدهبا؟
قال :ال تنسبها لنفسك ،بل تنسبها َّلل.
قلت :كيف ،وأنا أشعر أهنا قويت وحيلتي.
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قال :شعورك هبا يدلك عىل االعتامد عليها ،واعتامدك عليها حيجبك عن اَّلل،
أمل تعرف أن اَّلل ال يقبل عىل القلب املشرتك؟
قلت :بىل ،فقد عرفنا حكمة ابن عطاء اَّلل (:كام ال حيب العمل املشرتك،
كذلك ال حيب القلب املشرتك .العمل املشرتك ال يقبله ،والقلب املشرتك ال يقبل
عليه )
قال :وهذا ما كان عليه أكرب العارفني.
قلت :تقصد اجلنيد ،أم ..؟
قال :أقصد حممدا  ،فام اجلنيد وغريه إال أشعة من نور املصطفى ،
وقطرات من بحره ،ومفردات من فهرس كامالته ،فال تنشغل باألشعة عن
اجلواهر ،وبالقطرات عن البحار ،وباملفردات عن الفهارس.
قلت :فكيف كان  متحققا هبذا الشعور بالعجز أمام اَّلل؟
قال :ما هو دعاؤه  الذي دعا به يف الطائف؟
قلت :الدعاء معروف ،وقد سبق أن ذكرناه يف بعض جمالسنا ،ومن صيغه(:
اللهم إليك أشكو ضعف قويت وقلة حيلتي ،وهواين عىل الناس ،يا أرحم
الرامحني إىل من تكلني؟ إىل عدو يتجهمني؟ أم إىل قريب ملكته أمري ،إن مل تكن
ساخطا عيل فال أبايل ،غري أن عافيتك أوسع يل ،أعوذ بنور وجهك الكريم الذي
أضاءت له السموات وأرشقت له الظلامت وصلح عليه أمر الدنيا واآلخرة ،أن
حتل عيل غضبك أو تنزل عيل سخطك ولك العتبى حتى ترىض ،وال حول وال
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قوة إال بك )

()1

قال :كيف ترى النبي  يف هذا احلديث؟
قلت :أراه ملتجئا إىل اَّلل مترضعا إليه ،كام يلتجئ الصبي الصغري الضعيف
إىل والديه.
قال :وهل تاه  بحيلة أو بقوة؟
قلت :ال ،بل تربأ من كل حيلة أو قوة ،وأسند أمره كله َّلل ..ولكن يا معلم
قد كان هذا يف حالة شديدة ،ونحن قد نلتجئ إىل اَّلل يف مثل هذه األحوال ،ولكنا
يف مواقف العزة ننسى ذلتنا ،ويف مواقف القوة والشدة ننسى عجزنا.
قال :كان هذا حاله  الدائم ،أمل تسمع إليه ،وهو يقول يف ورد نومه
الدائم (:اللهم أسلمت نفيس إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك،
وأجلأت ظهري إليك ،رغبة ورهبة إليك ،ال ملجأ وال منجى منك إال إليك،
آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت )

()2

قلت :ولكن كثريا من قومي استغنوا عنها بأوراد وضعوها ألنفسهم.
قال :أهم أعرف باَّلل من رسوله ؟ أم مل يبلغهم ما ورد عنه ؟ أم مل
يكفهم ما ورد عنه ؟ أم يريدون التميز بأنفسهم عن أمته ؟
قلت :أهم مبتدعون؟

( ) )1الطرباين يف الكبري.
( ) )2البخاري ومسلم.
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قال :أنا لست قاضيا حتى أحكم عليهم ،ولكنه  هو ربان سفينة النجاة،
وهو الدليل يف املتاهات ،فمن ابتعد عن الربان قد يغرق ،ومن ابتعد عن الدليل
ستلتهمه املفازات.
قلت :لكن يا معلم أال ترى أن هناك تعارضا بني مد اليد إىل اَّلل بلسان
العجز ،وبني استعاذته  من العجز ،فقد صح يف احلديث قوله  (:اللهم إين
أعوذ بك من العجز والكسل واجلبن والبخل واهلرم وعذاب القرب وفتنة
الدجال)( )1فقد استعاذ النبي  من العجز ولواحقه.
وقد ورد يف حديث آخر النهي عن العجز ،فقال  (:املؤمن القوى خري
و َأحب ِإىل اَّلل من املؤمن الضعيف ،وىف كل خري)

()2

قال :ليس هذا فقط ،بل ورد ذم العجز يف القرآن الكريم ،فقد قال تعاىل خمربا
ِ
ين َقا ُلوا ِإل ْخ َو ِ ِ
اهن ْم َو َق َعدُ وا َل ْو
عن عجز املنافقني عن اجلهاد مع رسول اَّلل  {:ا َّلذ َ
اعونَا ما ُق ِت ُلوا ُق ْل َفادر ُأوا َعن َأ ْن ُف ِسكُ م ا َْملو َت ِإ ْن كُ ْن ُتم ص ِ
ني}(آل
اد ِق َ
َأ َط ُ
ْ َ
ُ ْ
ْ
َْ
َ
عمران)168:
قلت :إذن أنت تقر معي بذم العجز ،فكيف يستقيم هذا مع طلب العجز،
ومد اليد بلسان العجز؟
قال :العجز والقوة أمران نسبيان ،فقد تظهر قوتك مع شخص ،وتظهر

( ) )1مسلم.
()2

رواه مسلم.
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عجزك مع آخر ،فتكون قويا يف األول عاجزا يف الثاين.
قلت :هذا صحيح ،فإظهار قويت مع من هو أقوى مني فضيحة يل ،وقد جيرين
إىل املتاعب التي ال أحتملها.
قال :فكيف إذا كان هذا القوي الذي يفوقك قوة هو اَّلل؟
قلت :إظهار قويت مع اَّلل محق.
قال :وهذا هو الذي عناه األولياء بلسان العجز ،فهم ال يريدون عجز
الكسل ،وإنام يريدون عجز األدب ..أمل تسمع قصة الصاحبني املتحاورين يف
القرآن الكريم؟
قلت :بىل.
قال :فام هو املظهر الذي ظهر به الصاحب الذي رزقه اَّلل اجلنتني؟
قلت :بمظهر الكربياء واالعتزاز بالقوة ،كام قال تعاىلَ {:و َ
كَان َل ُه َث َم ٌر َف َق َال
لِص ِ
اح ِب ِه َو ُه َو ُ َحي ِ
او ُر ُه َأنَا َأكْ َث ُر ِم َ
نك َماال َو َأ َع ُّز َن َفرا َو َد َخ َل َج َّن َت ُه َو ُه َو َظ ِاملٌ ِّل َن ْف ِس ِه
َ
ِِ
اع َة َق ِائ َمة َو َل ِئ ْن ُر ِد ْد ُت ِإ َىل َر ِّيب َ َ
أل ِجدَ َّن
الس َ
َق َال َما َأ ُظ ُّن َأن ت َِبيدَ َهذه َأ َبدا َو َما َأ ُظ ُّن َّ
َخ ْريا ِمن َْها ُمن َْق َلبا}(الكهف 34:ـ )36

قال :فإىل ماذا دله صاحبه الناصح؟
قلت :إىل التواضع َّلل ،كام قال تعاىلَ {:ق َال َله ص ِ
اح ُب ُه َو ُه َو ُ َحي ِاو ُر ُه َأكَ َف ْر َت
ُ َ
َّلل َر ِّيب َوال ُأ ْ ِ
ِبا َّل ِذي َخ َل َق َك ِمن ُت َر ٍ
اب ُث َّم ِمن ُّن ْط َف ٍة ُث َّم َس َّو َ
رش ُك
اك َر ُجال َل ِكنَّا ُه َو ا َُّ
ِب َر ِّيب َأ َحدا}(الكهف 37:ـ )38
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قال :وما هو املوقف الصحيح الذي دله عليه؟
قلت :هو ما نص عليه قوله تعاىل عىل لسان الصاحب الناصحَ {:و َل ْو َال ِإ ْذ
َّلل ِإن ُت َر ِن َأنَا َأ َق َّل ِم َ
نك َماال َو َو َلدا
َّلل َال ُق َّو َة ِإ َّال ِبا َِّ
َد َخ ْل َت َج َّنت ََك ُق ْل َت َما َشاء ا َُّ
ِ
ِ
َف َع َسى َر ِّيب َأن ُي ْؤ ِت َ ِ
الس َام ِء َف ُت ْص ِب َح
ني َخ ْريا ِّمن َجنَّت َك َو ُي ْرس َل َع َل ْي َها ُح ْس َبانا ِّم َن َّ

ِ
ِ
يع َل ُه َط َلبا}(الكهف 39:ـ )41
َصعيدا َز َلقا َأ ْو ُي ْص ِب َح َم ُاؤ َها َغ ْورا َف َل ْن ت َْستَط َ
قال :فام هي نتيجة مصارعة الكافر َّلل؟

ِ
قلت :هو ما نص عليه قوله تعاىلَ {:و ُأ ِح َ
ب كَ َّف ْي ِه َع َىل َما
يط ِب َث َم ِره َف َأ ْص َب َح ُي َق ِّل ُ
َأن َف َق ِفيها و ِهي َخ ِاوي ٌة َع َىل ُعر ِ
ول َيا َل ْيتَنِي َمل ُأ ْ ِ
وش َها َو َي ُق ُ
رش ْك ِب َر ِّيب َأ َحدا َو َملْ تَكُ ْن َل ُه
َ
ُ
َ َ َ
ْ
ِف َئ ٌة ينْرصو َنه ِمن د ِ
َّلل َو َما َ
كَان ُم ْنت َِرصا}(الكهف 42:ـ )43
ون ا َِّ
َ ُ ُ ُ ْ ُ
قال :أتدري مل قالَ {:يا َل ْيتَنِي َمل ُأ ْ ِ
رش ْك ِب َر ِّيب َأ َحدا }؟
ْ
قلت :مل ،فلم يذكر القرآن الكريم أن هذا الصاحب من عباد األصنام.
قال :بىل ،فقد كان من عباد أخطر األصنام ،وهو صنم األنا ،صنم القوة التي
تريد أن تصارع اَّلل ،وتعجز اَّلل.
قلت :أهلذا إذن تكون عاقبة هؤالء اهلالك احلتمي؟
قال :إذا جاء مصارع من املصارعني مدينة من املدن ،وحتدى كل مصارعيها،
فسكتوا ،ومل ينبسوا ببنت شفة ،أال يعتقد أهل تلك املدينة ،بل غريها من املدن،
بأن سكوهتم كان عن عجز؟
قلت :بىل.
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قال :فلذلك سيأيت أبطال تلك املدينة بكل قواهم ليتحدوا ذلك املصارع،
ويعجزوه.
قلت :كل هذا صحيح.
قال :فلذلك كل من حتدى اَّلل يعجزه اَّلل ،أمل تسمع القرآن الكريم وهو
خيربنا بسقوط كل من حتدى اَّلل يف أودية العجز واهلالك؟
ِ
يحوا ِيف ْ َ
األ ْر ِ
ض َأ ْر َب َع َة َأ ْش ُه ٍر
قلت :بىل ،فقد قال تعاىل خماطبا املرشكنيَ {:فس ُ
ِ
ين}(التوبة .. )2:وخاطب
َّلل َو َأ َّن ا ََّ
اع َل ُموا َأنَّكُ ْم َغ ْ ُري ُم ْع ِج ِزي ا َِّ
َو ْ
َّلل ُخمْ ِزي ا ْلكَاف ِر َ
الذين تصوروا عجز اَّلل عن أن يعيدهم أحياء بعد أن يصريوا ترابا ،فقالِ {:إ َّن َما

ُتوعَدُ َ ٍ
ين}(األنعام ،)134:وقال تعاىلَ {:و َي ْس َتن ِْب ُئون ََك
ون َآلت َو َما َأ ْن ُت ْم ِب ُم ْع ِج ِز َ
ين}(يونس)53:
حل ٌّق َو َما َأ ْن ُت ْم ِب ُم ْع ِج ِز َ
َأ َح ٌّق ُه َو ُق ْل ِإي َو َر ِّيب ِإ َّن ُه َ َ
لسان املسكنة:

قلت :يا معلم ،لقد تعلمت ثالثة ألسن أستطيع أن أمد هبا يدي إىل اَّلل ،أفال
يكفي ذلك؟
قال :ال ..حتى متد يد التذلل مستشفعة بلسان املسكنة.
قلت :وما لسان املسكنة؟
قال :هو اللسان الذي ختفض به جناحك أمام اَّلل.
قلت :أفال يكفي االضطرار واالفتقار والعجز؟
قال :ال ..فقد يبقى يف املضطر والفقري والعاجز ما يتطاول به عىل ربه ويتكرب
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به عليه ،أمل تسمع قوله  (:ثالثة ال يكلمهم اَّلل يوم القيامة وال يزكيهم وال
ينظر إليهم وهلم عذاب أليم :شيخ زان ،وملك كذاب ،وعائل مستكرب )()1؟
قلت :فكيف أحتقق بلسان املسكنة؟
قال :باالفتقار إىل اَّلل طلبا هلا ،أمل تسمع قوله  (:اللهم أحييني مسكينا
وتوفني مسكينا واحرشين يف زمرة املساكني فإن أشقى األشقياء من مجع عليه فقر
الدنيا وعذاب اآلخرة )

()2

قلت :البعض يتهم هذا احلديث ،بل يرويه يف املوضوعات(.)3
قال :من فعل ذلك فقد أوهم ،وما كان لنا أن نرد حديث املصطفى 
بسبب سوء الفهم له.
قلت :ولكن هذا احلديث قد يعارض بام ورد يف النصوص من النهي عن
التذلل ،فقد قال ( :ال حيل ملؤمن أن يذل نفسه )

()4

قال :هذا صحيح ،فإن املؤمن أعز من أن يذل نفسه.
قلت :فكيف جيمع بني النهي عن الذلة وطلبها؟
قال :كام مجع بني النهي عن العجز وطلبه.
قلت :أتعني أن الذلة حمرمة مع اخللق واجبة مع اَّلل.
( ) )1النسائي.
( ) )2احلاكم وقال صحيح ووافقه الذهبي.
( ) )3مثل ابن اجلوزي.
( ) )4ابن ماجه.
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قال :ال أقول مثل هذه التعبريات ،فهذه تعبريات الفقهاء ،ولكني أقول:
املؤمن يذل نفسه َّلل ،وملن أمر اَّلل.
قلت :أجل ..لقد تذكرت ..هناك من أمرنا بالتذلل هلم ،كام قال تعاىل يف األمر
بالتذلل للوالدين {:و ْاخ ِف ْض َهلام جنَاح ُّ ِ
كَام َر َّب َي ِاين
مح ِة َو ُق ْل َر ِّب ْار َ ْ
الر ْ َ
َُ َ َ
َ
مح ُه َام َ
الذ ِّل م َن َّ
َص ِغريا}(االرساء)24:
قال :ومع ذلك ،فإن التذلل إىل اَّلل حيمل كل معاين العزة.
قلت :كيف؟
قال :ألن التذلل إىل اَّلل انتساب له ،ومن انتسب إىل اَّلل أعطاه اَّلل من العزة
ما يناطح السحاب.
قلت :ولكن ..يا معلم ،هذه حقيقة ..ولكن قومي يكادون يأبون عليها.
قال :وما يقولون؟
قلت :فيهم من يبالغون يف املظاهر من لباس ومراكب وبنيان بحجة التعزز
هبا لنرصة دين َّلل ،حتى أن بعضهم قال (:لو جاء  يف هذا الزمان للبس بذلة
عرصية ،وامتلك سيارة مرسيدس) ..
قال :وما مرسيدس؟
قلت :سيارة فخمة ،ال يملتكها إال الكبار.
قال :فقد أخطأ من قال هذا ،ورسول اَّلل  أعظم شأنا من أن نتكلم عنه
هبذا األسلوب ،فمن نحن حتى نميل عىل رسول اَّلل  ما يفعل؟
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ثم التفت إيل ،وقال :أمل يقرأوا كيف كانت حياة النبي ؟
قلت :بىل ،ولكنهم يقولون :ذلك واقع ،وهذا واقع ،وأحكام الدين تتغري
بتغري الواقع.
قال :أي واقع هذا؟ أتنسخون الدين بالواقع؟ ..لقد كان يف عهده  من
أنواع الرتف ما كان ،ولكنه  آثر احلياة التي عاشها عىل كل ذلك الرتف ،مؤثرا
حياة العبودية.
قلت :بىل ،وقد رويت النصوص الكثرية املؤيدة هلذا.
قال :فحذر قومك من رساديب االعرتاض عىل النصوص وتأويلها والفرار
من مستلزماهتا ..فإن األديان ما حرفت إال باالعرتاض.
قلت :فكيف أمد يدي بلسان املسكنة؟
قال :بالكيفية التي علمنا  ،فقد كان يلجأ إىل اَّلل مطأطئ الرأس متواضعا
بني يدي اَّلل.
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رابعا ـ كنز الفضل
رست مع معلم السالم نبحث عن القرص الذي يتواجد به كنز الفضل ،الح
لنا قرص مجيل ،كله أبواب يؤدي بعضها إىل بعضه ،بل هو نفسه يشبه بابا كبريا،
وقد غرست عىل جوانب القرص األربع أصناف األشجار املثمرة والزروع
اليانعة.
لقد كان القرص يشبه لوحده مدينة ضخمة تعج باحلياة ،التفت إليالالفتة
اب و ِ
ِ
اح ٍد
املعلقة يف بوابة القرص ،فإذا مكتوب عليها قوله تعاىل{ :ال تَدْ ُخ ُلوا م ْن َب ٍ َ
َوا ْد ُخ ُلوا ِم ْن َأ ْب َو ٍ
اب ُم َت َف ِّر َق ٍة }(يوسف)67 :
سألت املرشد عن رس وضع هذه اآلية هنا ،فقال :هذا قرص الفضل ،وهذا
القرص يعرفونه يف مدائن الغنى بقرص األبواب ،فهو كثري األبواب ،وهي متداخلة
بعضها يف بعض ،ولكن أبوابه الكربى أربعة.
وقد وضعت هذه الالفتة هنا لتنبه الداخل إىل أن ال يلتمس بابا واحدا
للدخول ،بل إذا وجد بابا مغلقا يف وجهه يلتمس بابا آخر ،فال بد لكل داخل هلذا
القرص من أبواب مفتوحة ،ومن جواهر يناهلا.
قلت :كيف؟ مل أفهم ..عهدي يف قصور هذه املدائن أن أدخلها من باهبا ،ثم
أرتقي طوابقها طابقا طابقا إىل الطابق الرابع.
قال :هذا القرص ليس فيه طوابق ،بل فيه بدل ذلك أبواب ،أمل تسمع عن
أبواب اجلنة؟
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ٍ
وهنَا َو َم ْن
قلت :بىل ،سمعت ،فقد قال تعاىل فيهاَ :جن ُ
َّات َعدْ ن َيدْ ُخ ُل َ
َص َل َح ِم ْن آ َب ِائ ِهم َو َأ ْز َو ِ
اج ِه ْم َو ُذ ِّر َّي ِاهتِ ْم َواملَْالئِ َك ُة َيدْ ُخ ُل َ
ون َع َل ْي ِه ْم ِم ْن ُك ِّل
ْ
َب ٍ
اب}(الرعد)23:
قال :فام فائدة تلك األبواب؟
قلت :ال يدخل من كل باب من تلك األبواب إال املستحق له ،فقد قال (:
لكل باب من أبواب الرب باب ،من أبواب اجلنة ،وإن باب الصيام يدعى الريان
)

()1

قال :أرأيت لو أن شخصا مل تتوفر فيه اخلصال الكافية لدخول واحد من
تلك األبواب ،أيؤذن له بدخوله؟
قلت :كال ،فالنصوص تدل عىل حرمانه منه.
قال :فكذلك هذه األبواب ..فهي أبواب لفضل اَّلل ،وهي أربعة ،ال جيوز
دخول أي واحد منها إال ملن استحق دخوله.
قلت :فام هي؟
قال :باب السعي ،وباب اإلحسان ،وباب االلتزام ،وباب الرجاء ،أما هذان
البابان األخريان ،فهام مفتوحان لكل داخل ،وأما باب السعي فمفتوح لألقوياء
فقط ،وأما باب اإلحسان ،فمفتوح للضعفاء فقط.
قلت :فأين جواهر هذا القرص؟
( ) )1الطرباين يف الكبري.
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قال :هي يف أبواهبا ،فبمجرد حتققك بام يقتيض الباب من معارف تنال
اجلواهر التي تناسب ذلك الباب.
قلت :فلم كانت األبواب أربعة ،واجلواهر أربعة؟
قال :ألن اَّلل تعاىل جعل لفضله يف هذه الدنيا هذه األبواب األربعة.
قلت :ولكن أبواب فضل اَّلل ال حتد وال تعد.
قال :ولكنها جتتمع يف هذه األربع ال تعدوها ،وكلها مذكورة يف القرآن
الكريم ،ومفصلة يف أحكام الرشيعة.
جوهرة السعي:

كان أول باب مقابل لنا باب كتب عليه ( باب السعي ) ،ومكتوب بجانبه
الفتة سجل عليها ( ال يدخله إال من له كسب ،أو قدرة عىل الكسب)
اقرتبت مع املعلم من ذلك الباب اللتامس اجلوهرة التي حيتوي عليها،
فالحت يل جوهرة نفيسة دهشت جلامهلا.
سألت املرشد عنها ،فقال :هذه جوهرة نفيسة ،تؤنس تعبي ،ومتسح عرقي،
ومتدين بالقوة التي أمحل هبا فأِس ومعويل.
ابتسمت ،وقلت :أحتمل أهيا املرشد فأسا ومعوال ،أين؟ ..مل أرك تفعل
ذلك ..بل إن هندامك يدل عىل أنك ال تعرف الفأس وال املعول ..فكيف تزعم
أنك حتمله؟
قال :ما أرسع ما تنسى ،أمل أقل لك :إنني ذلك الرجل الذي زرته يف بيته ..أمل
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تر يف البيت فأسا ومعوال؟
قلت :بىل.
قال :فأنا إذا ما أرهقني التعب ،جئت إىل هذه اجلوهرة مستأنسا هبا.
قلت :فام احلقائق التي تنطوي عليها ،والتي جتعل هلا هذه القدرة العجيبة عىل
تبديل التعب راحة ،واألمل لذة؟
قال :ذلك سؤال جييب عنه املعلم ،ال أنا ،فقد أذن له يف الكالم ،ومل يؤذن يل.
التفت إىل املعلم ،فقلت :ما احلقائق التي تنطوي عليها هذه اجلوهرة؟
قال :حقائقها عظيمة ،ولكن الرصاع الذي تتعاملون به مع األشياء أوقعكم
يف الغفلة عنها.
قلت :فعلمني ما أصارع به الرصاع فأِصعه.
قال :السالم ال يعرف الرصاع ،وال يعلم الرصاع.
قلت :فكيف ينتهي الرصاع إذن؟
قال :ينتهي بالسالم ..ينتهي بالنسيم العليل الذي هيب عىل صفحة البحار
اهلادرة ليجعلها مرآة تنتظم احلقائق.
قلت :فانفخ يف بحار روحي اهلادرة هذا النسيم العليل ،ألعيش السالم.
قال :أمل أقل لك :إنني ال طاقة يل ببناء وال هدم ،فكيف تكون يل طاقة
بالنفخ؟
قلت :فكيف أحتقق إذن؟

312

قال :باحلقيقة.
قلت :وكيف أصل إىل احلقيقة؟
قال :بالنور.
قلت :نور الشمس أم نور القمر؟
قال :بكليهام ،فنور الشمس يغذي نور القمر.
قلت :تقصد بالرساج املنري احلامل للحقائق ،وبالقلب الصايف املستعد
لتقبلها.
قال :أقصد نور اَّلل اهلادي ،ونور اإليامن املستوعب.
قلت :فام احلقائق التي يناهلا من يستلم هذه اجلوهرة؟
قال :أربع ..كل واحد منها مرتبة تؤدي إىل التي تليها ..أو كل باب منها
يؤدي إىل الباب الذي يليه.
قلت :ما هي؟
قال :التشجيع ،والتدريب ،واملال ،والعمل.
قلت :فعلمني علومها ..وفقهني من فقهها.
قال :لن تتعلم علومها هنا.
قلت :فأين تتعلمها؟
قال :عندما ترحل باحثا عن مفاتيح املدائن(.)1
( ) )1انظر التفاصيل املرتبطة هبذه األبواب يف رواية ( :مفاتيح املدائن)
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جوهرة اإلحسان:

اقرتبنا من الباب الثاين من أبواب الفضل ،فرأيت خريا كثريا يتساقط كام
يتساقط الثلج ،لكنه ثلج دافئ لطيف تنترش منه روائح زكية ،فسألت املرشد عن
هذا الباب ،فقال :هذا باب اإلحسان.
قلت :باب ( أن تعبد اَّلل كأنك تراه )؟
قال :ال ..هو مشتق من ذلك الباب ،وهو نور من أنواره ،بل هو أول نور من
أنوره.
قلت :فام جهة اشتقاقه؟
سكت املرشد ،فقال املعلم :ال يمكنك أن تعرف اَّلل ،ثم يمتلئ قلبك قسوة
عىل خلقه ،فمن أحب اَّلل امتأل قلبه رمحة ورقة ومودة.
قلت :كيف ذلك؟
قال :أمل تقرأ القرآن الكريم؟
قلت :بىل ..فقد قرأته بحمد اَّلل ومنته.
قال :فكيف حتدث عن املساكني؟
َّلل َوال
اع ُبدُ وا ا ََّ
قلت :لقد ربط اَّلل تعاىل حقوق املساكني بحقوقه ،فقالَ { :و ْ
رشكُ وا ِب ِه َشيئا و ِبا ْلوالِدَ ي ِن ِإحسانا و ِب ِذي ا ْل ُقربى وا ْليتَامى وا َْملس ِ
اك ِ
ُت ْ ِ
ني }
َ
ْ َ َ ْ
َْ َ َ َ َ َ
ْ َ
(النساء)36:
قال :فهذا ما يدلك عىل أن أول نور من أنوار اإلحسان أن تشمل اخللق بام
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أعطاك اَّلل من فضل ..أال ترى الرساج؟
قلت :ما به؟
قال :أيمكن أن ينرش الرساج الظالم؟
قلت :لو فعل ذلك مل يبق رساجا.
قال :فكذلك املؤمن العارف بربه ال يمكن إال أن يكون حمسنا.
قلت :ولكن انتظار اإلحسان من اخللق قد يمأل صدور الفقراء بالغفلة.
قال :أهل اَّلل من الفقراء مل يعنهم أن تصلهم األعطيات التي رتبها اَّلل هلم،
وإنام مأل صدورهم أشواقا وراحة ورسورا اقرتاهنم باإليامن باَّلل  ،وبعبوديته،
فلذلك إذا ناهلم ما ناهلم من يد األغنياء قبضوها باسم اَّلل  ،ومن يد اَّلل ،فبورك
هلم فيها.
جوهرة االلتزام:

اقرتبنا من الباب الثالث من أبواب الفضل ،فرأيت رجال يمتلئ خشوعا،
وهو يمسك بمسبحة يعد هبا تسبيحاته ،فإذا ما انتهى من عدها ،ملئت جرة أمامه
يواقيت وجواهري.
فقلت للمعلم :أهذا يطلب حسنات اَّلل ،وجواهر أهل اَّلل ،أم تراه يطلب
حسنات أهل الدنيا ،وجواهر أهل الغفلة.
قال :ال ..هذا رجل من أهل اَّلل  ،فقه عن اَّلل ،وعلم أن اَّلل رب الدنيا
واآلخرة ،وله خزائن حسنات الدنيا واآلخرة ،فراح يمأل خزائنه منهام.
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قلت :أال يقدح ذلك يف إخالصه؟
قال :وهل دعا األنبياء ـ عليهم الصالة والسالم ـ أقوامهم لغري اإلخالص.
قلت :كال ..ولكن ما عالقة ذلك هبذا الرجل.
قال :هذا رجل سمع قول نوح ْ {:اس َت ْغ ِف ُروا َر َّبكُ ْم ِإ َّن ُه َ
كَان َغ َّفارا ُي ْر ِس ِل
ني و َجيع ْل َلكُ م جن ٍ
السامء َع َليكُ م ِمدْ رارا ويم ِددكُ م ِب َأمو ٍ ِ
َّات َو َ ْجي َع ْل َلكُ ْم
ْ َ
ال َو َبن َ َ ْ َ
َّ َ َ ْ ْ َ َ ُ ْ ْ ْ ْ َ
َأ ْ َهنارا( نوح 10:ـ  ،)12فعلم أنه سنة من سنن اَّلل ،وسحابة من فضل اَّلل ،فراح
يلتمس هذا السبب كام يلتمس غريه من األسباب.
قلت :إن قومي يعتربون هذا الباب من أبواب فضل اَّلل من التواكل املنهي
عنه.
قال :أولئك هم اجلاهلون الغافلون الذي استعبدهتم األسباب ،فال تسلك
سبيلهم.
قلت :كيف ال أسلك سبيلهم ،وهو يقولون حقا كثريا.
قال :فام احلق الذي يقولونه؟
قلت :لقد رأوا قوما التزموا املسابح ،وهجروا الفؤوس واملعاول.
قال :لقد أخطأ هؤالء كام أخطأ أولئك ،وال ينبغي تصحيح اخلطأ باخلطأ ،بل
اخلطأ يصحح بالصواب.
قلت :فام الصواب الذي يعالج أوهام اخلطأ؟
قال :هو قرع كل أبواب اَّلل ،أبواب الفؤوس  ،وأبواب املسابح ..فال يصح
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أن هتجر املسبحة ألجل الفأس ،وال أن هتجر الفأس ألجل املسبحة.
قلت :عرفت جدوى الفأس ،فام جدوى املسبحة؟
قال :ستعرف فضلها يف رحلتك يف عوامل السالم ،فال خري يف يد ال حتمل
مسبحة ،كام ال خري يف يد ال حتمل فأسا.
قلت :أنت تدعو ألمرين مل ترد هبام النصوص  ،فليس يف النصوص ما يدل
عىل سنية محل الفأس واملسبحة.
قال :أما سنية الفأس ،فقد علمتها يف باب الفضل ،وستعلم تفاصيلها يف
مفاتيح املدائن ..وأما سنية املسبحة ،فكل رحلتك يف عوامل السالم تعلمك كيف
حتمل املسبحة.
قلت :فعلمني من علومها اآلن ما يملؤين قناعة بجدوى املسبحة يف رزق
اَّلل ،ويف طرق أبواب فضل اَّلل.
َّلل َ ْجي َع ْل َل ُه َخمْ َرجا َو َي ْر ُز ْق ُه ِم ْن َح ْي ُث ال
قال :أمل تسمع قوله تعاىلَ {:و َم ْن َيت َِّق ا ََّ
َّلل بالِ ُغ َأم ِر ِه َقدْ جع َل ا َُّ ِ
ِ
ب َو َم ْن َيت ََو ْ
يش ٍء
كَّل َع َىل ا َِّ
َ َ
َّلل َف ُه َو َح ْس ُب ُه ِإ َّن ا ََّ َ
َ ْحيتَس ُ
ْ
َّلل لكُ ِّل َ ْ
َقدْ را( الطالق 2:ـ )3
قلت :بىل ..فام فيها من العلم؟
قال :هذه اآليات تبني لك سنة اَّلل مع األتقياء من عباده ،فهو يرزقهم من
حيث حيتسبون  ،ومن حيث ال حيتسبون.
قلت :ذلك صحيح ..وقد سمعت قوله تعاىل عن مريم ـ عليها السالم ـ ما يمأل
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الصدر ثقة بفضل اَّلل ،فقد قال اَّلل تعاىل فيهاَ {:فت ََق َّب َل َها رهبا ِب َق ُب ٍ
ول َح َس ٍن َو َأ ْن َبت ََها َن َباتا
َ ُّ َ
كَريا كُ َّلام د َخ َل َع َليها َز ِ ِ
اب َو َجدَ ِعنْدَ َها ِر ْزقا َق َال َيا َم ْر َي ُم
كَر َّيا ا ْمل ْح َر َ
َْ
َح َسنا َوكَ َّف َل َها َز ِ َّ َ َ
َّلل َي ْر ُز ُق َم ْن َي َشا ُء ِب َغ ْ ِري ِح َس ٍ
اب( آل
َّلل ِإ َّن ا ََّ
َأنَّى َل ِك َه َذا َقا َل ْت ُه َو ِم ْن ِعن ِْد ا َِّ
عمران ،)37:ولكن كل ذلك يكاد يكون خاصا هبا ،أليست أم املسيح ؟
قال :ومن قال ذلك؟ اَّلل عدل يعامل خلقه معاملة واحدة ..كونوا كمريم
طهارة وعفة  ،وسيأتيكم من فضل اَّلل ما يغنيكم عن مد أيديكم لغريه.
قلت :أيمكن أن حتصل لنا من كرامات الرزق ما حصل ملريم ـ عليها السالم
ـ؟
قال :إذا اجتهدتم أن تكونوا مثلها ،فرتزقون بمثل ما رزقت.
قلت :من الغيب؟
قال :من الغيب ،أو من اجليب ..فاَّلل رهبام مجيعا.
قلت :إن هذا سيشيع روح التواكل.
قال :من عرف اَّلل ووحده ال خياف عليه من هذا الذي ختافونه.
قلت :إن خوفنا من تسلل مثل ذلك االنحراف جعلنا نوسوس يف طرح مثل
هذه القضايا.
قال :ووسوستكم جعلتكم تتيهون عن حمكامت قرآنية كثرية ،بل تتيهون عن
سنن كثرية من سنن اَّلل ،بل تتيهون عن أبواب عظيمة من فضل اَّلل ..فحاق بكم
من اجلهل والغلظة ما حاق بالقرى ..أمل تسمع قوله تعاىلَ {:و َل ْو َأ َّن َأ ْه َل ا ْل ُق َرى
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ٍ ِ
الس َام ِء َو ْ َ
األ ْر ِ
ض َو َل ِك ْن َّ
َاه ْم ِب َام
كَذ ُبوا َف َأ َخ ْذن ُ
آ َم ُنوا َوات ََّق ْوا َل َفت َْحنَا َع َل ْي ِه ْم َب َركَات م َن َّ
كَا ُنوا ي ِ
كْس ُب َ
ون( ألعراف)96:
َ
قلت :بىل ..وقد سمعت معها نموذج سبأ الذي رضبه اَّلل هلذه السنن.
قال :أرأيت كيف تغري جيوش املعايص عىل النعم؟
قلت :أجل..ولكني أرى أقواما ترص عىل املعايص ،ومع ذلك يتقاطر عليها
من فضل اَّلل ما يزيدها عتوا وعنادا.
قال :ومن قال بأن ما ينزل عليهم من فضل اَّلل.
قلت :إن أمواهلم تتضاعف ،وخزائنهم ال تزيدها األيام إال انتفاخا.
قال :وقلوهبم؟
قلت :ال يزيدها امتالء خزائنهم إال قسوة.
قال :فليس هذا من فضل اَّلل ..فكل رزق حجبك عن اَّلل عذاب ..وليس
له من عاقبة إال اهلالك ..هو أشبه بمن تناول من الدواء اخلطري ما مأل جسمه
سموما.
قلت :صدقت ..لقد نص القرآن الكريم عىل هذه احلقيقة ،فقالَ {:أ َو َملْ َ ْهي ِد
ِ ِ
َاه ْم ِب ُذ ُن ِ ِ
ون ْ َ
ين َي ِر ُث َ
وهب ْم َو َن ْط َب ُع َع َىل
األ ْر َض ِم ْن َب ْع ِد َأ ْه ِل َها َأ ْن َل ْو ن ََشا ُء َأ َص ْبن ُ
ل َّلذ َ
ُق ُل ِ ِ
وهب ْم َف ُه ْم ال َي ْس َم ُع َ
ون} (ألعراف)100:
قال :أفال تكفيكم هذه اآلية لتزيل غدة عبوديتكم لغريكم ،وانبهاركم هبم،
وذلتكم أمامهم.
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قلت :نحن نتيه عىل غرينا  ،وال ننبهر به.
قال :ألي عامل ينتمي قومك؟
قلت :للعامل الثالث ..وبعضهم يصنفهم يف العامل الرابع ..وبعضهم مل يضع
هلم تصنيفا بعد.
قال :أليس قبولكم هبذا التصنيف جزءا من االنبهار؟
قلت :كيف ذلك؟
قال :أال تطمحون ألن تصبحوا العامل األول؟
قلت :ال حرج علينا يف أن نطمح ،فاَّلل حيب أصحاب اهلمم العالية.
قال :فمن هو العامل األول يف نظر قومك؟
قلت :العامل األول هو العامل األول.
قال :وهو عامل عاد وثمود وسبأ والروم والفرس واألندلس والـ..
قلت :حسبك لقد وعيت ما قلت.
قال :ال يكفي أن تعي ..بل عش احلقائق ،وبرش هبا.
قلت :فألي عامل ننتمي ..أللعامل األول؟
قال :ال ..لن تصلوا إىل هذا العامل حتى تتخلصوا من احلجب التي حتول
بينكم وبني عوامل السالم.
قلت :فأين ننتمي اآلن؟
قال :ال انتامء إال بعد سري ..فإن رستم انتميتم ..وكانت أول خطوة صحيحة
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تسريوهنا هي مفتاح وصولكم.
جوهرة الدعاء:

اقرتبنا من الباب الرابع من أبواب الفضل ،فرأيت أيد كثرية ممدودة إىل
السامء ..ورأيت خريا كثريا يتساقط عىل تلك األيدي ..لست أدري كيف
انشغلت عن املرشد واملعلم ..ومل أجد نفيس إال وأنا أمد يدي مع أيدهيم..
وأصيح بام بصيحون ..وأجأر إىل اَّلل بام جيأرون.
قال املعلم :ردد معي هذا الدعاء  ،فقد روي عن بعض الصاحلني أنه قال(:
ما دعا عبد قط هبذه الدعوات ،إال وسع اَّلل له يف معيشته ،يا ذا املن وال يمن عليه،
يا ذا اجلالل واإلكرام ،يا ذا الطول ،ال إله إال أنت ظهر الالجني وجار املستجريين
ومأمن اخلائفني ،إن كنت كتبتني يف أم الكتاب شقيا فامح عني اسم الشقاء،
وأثبتني عندك سعيدا ،وإن كنت كتبتني عندك يف أم الكتاب حمروما مقرتا عيل
رزقي ،فامح حرماين ويرس رزقي وأثبتني عندك سعيدا موفقا للخري ،فإنك تقول
َّلل َما َي َشا ُء َو ُي ْث ِب ُت َو ِعنْدَ ُه ُأ ُّم ا ْل ِكت ِ
َاب}
يف كتابك الذي أنزلت { َي ْم ُحوا ا َُّ
(الرعد))39:
قلت :أتصدق مثل هذا يا معلمي؟
قال :وما الذي يمنعني من تصديقه؟
قلت :الصاحلون كانوا يطلبون اَّلل  ،ويرشدون إىل اَّلل  ،ومل يكن يطلبون
الدنيا.
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قال :وطلب الدنيا وسعتها حجاب الغافلني عن اَّلل ،أما العارفون الفاقهون
عن اَّلل  ،فلو وضعت الدنيا مجيعا يف خزائنهم ما شغلتتهم عن اَّلل حلظة واحدة..
أمل تسمع مقالة سليامن ؟
قلت :أي مقالة؟
قال :لقد قال َّلل  ،وبإحلاح مترضع {:رب ْ ِ
ب ِيل ُم ْلكا ال َي ْن َب ِغي
اغف ْر ِيل َو َه ْ
َ ِّ
َِ
(ص)35 :
أل َح ٍد ِم ْن َب ْع ِدي ِإن ََّك َأن َ
اب ه
ْت ا ْل َو َّه ُ
قلت :بىل ..وال زلت حمتارا يف رس هذا الطلب العجيب.
قال :ستفقه رسه األوىف يف مفاتيح املدائن ..أما هنا فاعلم أن سليامن  يف
غمرة ثقته بحبه اَّلل ،وامتالء قلبه به  ،قال :يا رب ابتلني بام شئت ..باملال..
بامللك ..بل بامللك الذي ال يوجد نظريه ..فلن يزيغ برصي عنك  ،ولن يطغى.
قلت :لقد فقهت هذا ..ولكني ال أفقه أن أسأل اَّلل الرزق ..مع أنه رزاق
بذاته ..فام حاجتي للطلب؟
قال :اَّلل رزاق  ،وجميب ..فال ينبغي أن حيجبك اسم عن اسم ..اعبد اَّلل
بأسامئه مجيعا.
قلت :ارشح يل مرادك من هذا.
قالَّ :لل يف كل اسم من أسامئه احلسنى عبودية تليق به ..والكامل هو الذي
نظر إىل كل اسم من أسامء اَّلل ،فبحث عن أرسار العبودية املرتبطة به.
قلت :ارضب يل مثاال يوضح هذا ..فإين أكاد أفهمه.
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قال :أرأيت لو أن شخصا آتاه اَّلل قدرات عجيبة ،فهو فقيه طبيب فلكي
مهندس ..وفوق ذلك هو مصارع قوي ،ووجيه له من الوجاهة ما جيعل اخللق
يبادرون لرغباته  ،فال يرفضون له طلبا ،وال يردون له شفاعة ..ومع كل هذا كان
قريبا منك حمبا لك ..وكان مع ذلك كله كريام خدوما حيب أن تسأله وتتعلم عىل
يديه ،وتستشفع به.
قلت :أراه كنزي الذي منه أهنل ..وبه أستعز  ،وعىل يديه أتعلم ،بل وبه تربأ
عليل  ،وترفع أسقامي.
قال :فأنت تالحظ كل وصف فيه  ،ثم تستفيد منه بقدر طاقتك.
قلت :ال شك يف ذلك ..وكلهم يفعله ..فمن الغباء عدم استثامر الطاقات.
قال :فنزه ربك عن التشبيه ..ثم ارم بجنود هذا املثال عىل ما ذكرت من شبه،
وال أراك يصعب عليك تطبيقه.
قلت :لقد وعيت ما ذكرت  ،فبورك فيك.
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اخلامتة
بعد أن عدت من رحلتي العجيبة مع معلم السبالم ،بادرين بقوله :مل تسألني
عن موقع هذه املدائن ،عهدي بك سؤوال؟
قلت :أعلم أن ملك اَّلل عظيم ،وقد أخربتني بأنا مل نربح األرض ،فاكتفيت
هبذا ،وقلت :لعلها جزيرة من اجلزائر املجهولة ،كتلك اجلزيرة التي حتدث عنها
سندباد البحري.
قال :ال ..لقد ذهبت بعيدا ،فال أحسب أن هناك جزيرة مل تدسها أقدام
قومك ،وهم يبحثون عن الذهب.
قلت :فأين كنا إذن ،أيف املريخ ،أم يف القمر؟
قال :لقد كنا يف مدينة واحدة من مدائن الغنى باَّلل ،وكل تلك الكنوز التي
رأيتها ،والتي سال لعابك هلا كنوز رجل واحد.
قلت :كل تلك الثروة لرجل واحد ..ما أغناه ،ال أرى أن عىل البسيطة من
هو أغنى منه ..هذا حقيق أن حيسد ..بل أخاف أن يقتل.
قال :ال ختف ..فالناس مجيعا حيتقرون ثرواته وال يتلفتون هلا ،بل يضحكون
منها ،وهيزؤون منه.
قلت :ما أبعدهم ..أليس هلم أعني يبرصون هبا ،أو آذان يسمعون هبا؟
ِ
ون ِ َهبا َو َهلُ ْم آ َذ ٌ
رص َ
وب ال َي ْف َق ُه َ
ان ال
ون ِ َهبا َو َهلُ ْم َأ ْع ُ ٌ
قالَ { :هلُ ْم ُق ُل ٌ
ني ال ُي ْب ُ
َي ْس َم ُع َ
ون ِ َهبا }(ألعراف)179 :
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قلتُ { :أو َل ِئ َك ْ َ
كَاأل ْن َعا ِم ( ألعراف )179 :إذن.
قالَ { :ب ْل ُه ْم َأ َض ُّل ُأو َل ِئ َك ُه ُم ا ْل َغ ِاف ُل َ
ون}(ألعراف)179 :
قلت :فام حاله معهم؟
قال :هو منشغل بمدائنه يسوسها وحيفظها.
قلت :وحق له ذلك ،فمن كان له مثل ثورته وملكه ال يلتفت للسوقة
والرعاع.
قال :ال تفهم كالمي خطأ ،هو يلتفت إليهم وحيبهم ويمد يده إليهم بالعطاء،
ولكنهم يقبضون أيدهيم ،ويطلب منهم أن يعمروا صناديقهم بكنوزه ،ولكنهم
يأنفون من كنوزه ،ويضحكون منه.
قلت :فهال ذهب إىل الفقراء ،فلألغنياء من عزة النفس ما حيول بينهم وبني
تقبل الصدقات ولو كانت كنوزا.
قال :ذهب للفقراء واألغنياء ،فالكل عنده سواء ،فالغنى غنى الروح.
قلت :فام فعل الفقراء؟
قال :رموه باحلجارة ،وسخروا من دعواته هلم بدخول مدائن الغنى.
قلت :فامذا فعل؟
قال :هو منشغل عنهم بمدائنه وفأسه.
قلت :وما عالقة فأسه بمدائنه؟ ..وأي فأس هذا؟ ..أنا مل أر أي فأس يف
مدائن األغنياء.
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قال :لقد رأيته يف بيته.
قلت :أي بيت؟
قال :بيت املرشد الذي كان دليلك يف هذه املدائن.
قلت :نعم ..املرشد موظف يف تلك املدائن ،ولكن ما عالقة ذلك بفأسه.
قال :مل يكن املرشد موظفا يف تلك املدائن ،بل كان هو املدائن.
قلت :والكنوز.
قال :تلك هي ثروته.
قلت :فأين كنا نحن؟
قال :يف أعامقه ..أمل أقل لك :هيا نبحث يف أعامق ذلك الفقري الذي حزنت
له عن كنوز الفقراء؟
قلت :أكل ذلك اجلامل ،وتلك الثروة يف أعامق فقري واحد؟
قال :نعم ..ويمكنها أن تكون لك مجيعا ..بل لكل راغب فيها ..فجود اَّلل
عظيم.
قلت :فكيف يل أن يكون يف أعامقي ما رأينا يف أعامقه؟
قال :باحلب واإلرادة والعزيمة.
قلت :فأنا أحب وأريد.
قال :ال يكفي ذلك ،بل ال بد أن تعزم ،أمل تسمع إىل احلق تعاىل وهو يقول{:
َو َل َقدْ َع ِهدْ نَا ِإ َىل آ َدم ِم ْن َق ْب ُل َفن َِيس َو َمل ن ِ
َجدْ َل ُه َع ْزما}(طـه ،)115:فقد أحب آدم
َ
َ ْ
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 وأراد ،ولكن اَّلل عاتبه عىل أنه مل يعزم.
قلت :فقد عزمت.
َّلل ِإ َّن ا ََّ ِ
ب ا ُْملت ََو ِ
قالَ { :ف ِإ َذا َع َز ْم َت َفت ََو ْ
ني}(آل عمران)159 :
كَّل َع َىل ا َِّ
كِّل َ
َّلل ُحي ُّ
قلت :قد توكلت.
قال :حق التوكل ،أمل تسمع إىل قول نبيك  (:لو أنكم تتوكلون عىل اَّلل
حق توكله لرزقكم كام يرزق الطري تغدو مخاصا ،وتروح بطانا )

()1

قلت :قد توكلت عىل اَّلل حق توكله.
قال :ال تتخط رقاب الصديقني ..قل إن شاء اَّلل ..فالتحقق عظيم.
أحسست بأين ال يشء ،وأن منه كل يشء ،فنطقت من أعامقي {:ال ِإ َل َه ِإ َّال
محنِي َأكُ ْن
َأن َ
ني}(االنبياءَ { )87 :و ِإ َّال َت ْغ ِف ْر ِيل َوت َْر َ ْ
ْت ُس ْب َحان ََك ِإ ِّين كُ ن ُْت ِم َن ال َّظاملِ َ
ِ
اخل ِ ِ
ين}(هود))47 :
ارس َ
م َن ْ َ
قال يل :أما اآلن ،فانزل إىل أعامقك ،وقل يل :ماذا ترى؟
نزلت إىل أعامقي ،فلم أجد الظلمة التي كنت وجدهتا من قبل ،قال يل املعلم:
لقد انجلت ظلمة االعرتاض ،فاهتد بنور اليقني إىل مدائن الغنى التي تعمر
أعامقك.
أخذت قطعة من نور التسليم التي وجدهتا يف أعامقي ،ورست هبا ،فإذ يب
أرى مدائن الغنى ،عليها رايات كنوز الفقراء ،وعىل باهبا رجل يف مجال املرشد
( )1أمحد والرتمذي وابن ماجة واحلاكم.
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وهبائه ،فقلت له :أنت يوسف ،أم املرشد؟
فقال يل :أنا أنت.
قلت :أنت أنا؟ ..كيف هذا؟
قال :اسأل املعلم.
قلت :كيف هذا؟
قال :هذا درس من دروس السالم ..ستعرفه يف حينه.
ثم التفت إيل ،وقال :هل أعجبتك مدائن الغنى التي جعلها اَّلل يف أعامقك.
قلت :بىل ،فلله احلمد واملنة ،ولك الشكر والفضل.
قال :فاشتغل بالدعوة إليها ،كام يشتغلون بالدعوة إىل مصنوعاهتم.
قلت :كيف ،وليس يل أي وسيلة إعالم.
قال :انرش هذه الرسالة ،ودعها لوسائل اإلعالم.
قلت :وما أسميها.
قال :ما رأيته يف أعامقك ،وما بحثت عنه يف رحلتك.
قلت:كنوز الفقراء؟
قال :نعم ( ..كنوز الفقراء )
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هذا الكتاب
تدور أحداث هذه الرواية حول رحلة تقوم هبا شخصية خيالية ممتلئة
باحلكمة والعلم والعقالنية والسالم ،وهلا باإلضافة إىل ذلك قدرات فائقة
اسمها (معلم السالم) مع تلميذه البسيط (الكاتب) الذي تأمل حلال فقري من
الفقراء ،وثارت يف نفسه اعرتاضات شديدة عىل وضعه ،فأدخله معلم
السالم إىل أعامق وجدان الفقري الذي تأمل له ليكتشف الكنوز العظيمة التي
يمتلئ هبا قلبه ..والتي جتعله يعيش سالما داخليا عميقا وعظيام ال حيلم بمثله
أثرياء املادة فقراء الروح.
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