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 هذا الكتاب 

هذه الرواية عبارة عن رحلة يقوم هبا الراوي بصحبة  

معلمه ]معلم السالم[ ليخرج من املتاهة التي وقع فيها،  

والتي ترمز للتخلف وكل القيم الناجتة عنه واملرتبطة به..  

وقد أعانه معلمه عىل ذلك بسبب معرفته باألبواب التي  

باملفاتيح التي تفتحها، إىل أن  تنقذه من املتاهة، ومعرفته 

 يصل الراوي أخريا بصحبة معلمه إىل مدائن السالم. 

وهي حتاول أن تضع احللول املختلفة لعالج ظاهرة  

التخلف انطالقا من استبصار سنن اهلل يف اآلفاق واألنفس،  

والتي تضمن تفاصيلها القرآن الكريم، والسنة النبوية  

منهام القيم املختلفة التي   املطهرة، وهلذا حتاول أن تستلهم 

خترج باألمة من التخلف، وتعيدها إىل وعيها، وإىل بناء  

 . املدائن العادلة التي كلفت ببنائها 
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 املقدمة 

لتحقيق هتدف هذه الرواية إىل البحث عن املفاتيح التي وضعها اهلل للبرش 

 االستخالف املثايل وعامرة األرض، ورعاية سنن اهلل يف الكون واملجتمعات.

وقد حاولت أن تستلهم من قصة املعراج الواردة يف األحاديث النبوية 

إىل السموات العال، ورأى الكثري من املشاهد  الرشيفة، والتي رحل فيها النبي 

نراها يف عاملنا.. وقد كان دليله فيها العجيبة التي تدل عىل حقائق األشياء التي ال 

 كل حني عن حقيقة ما يراه. جربيل عليه السالم الذي كان جييب رسول اهلل 

وهذه الرواية تنهج نفس املنهج، ولكن عرب رحلة أرضية حياول فيها الراوي 

بصحبة معلمه ]معلم السالم[ أن خيرج من املتاهة التي وقع فيها.. وقد أعانه معلمه 

لك بسبب معرفته باألبواب التي تنقذه من املتاهة، ومعرفته باملفاتيح التي عىل ذ

 تفتحها، إىل أن يصل الراوي أخريا بصحبة معلمه إىل مدائن السالم.

وهي تناقش يف املحاورات التي جتري بني التلميذ ومعلمه أسباب التخلف، 

نن اهلل يف اآلفاق وحتاول أن تضع احللول املختلفة لعالجها انطالقا من استبصار س

واألنفس، والتي تضمن تفاصيلها القرآن الكريم، والسنة النبوية املطهرة، وهلذا 

حتاول أن تستلهم منهام القيم املختلفة التي خترج باألمة من التخلف، وتعيدها إىل 

 وعيها، وإىل بناء املدائن العادلة التي كلفت ببنائها.

مفتا منها يدل عىل باب من أبواب مفتاحا، كل  27وقد تضمنت الرواية 

 بباب تبدأ التمدن والرقي وحتقيق االستخالف املثايل لإلنسان عىل األرض، وهي
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 بباب وتنتهي فضله، يف والطمع هلل، اإلخالص من ينطلق الذي االحتساب

 لسائر األمم لتسري مثايل نموذج إعطاء عن األمة مسؤولية يعني الذي الشهادة

 .، وبذلك حتقق رسالة رهبا يف ظهور اإلسالم عىل الدين كلهوتنتهج هنجها خلفها
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 معلم السالم  

كانت تغمرين سعادة عظيمة عندما جاءين معلم السالم هذا الصباح، فقال: أرى  

 من العلم؟   البسمة يف عينيك، فهل استحدثت شيئا 

مألت نفيس سكينة ورسورا،  الربانيني    الفقراء مدائن  رأيتها يف  قلت: إن الكنوز التي  

 ؟ أناس من    م ، فام أمجلها من حياة، وما أسعده حياهتم فقررت أن أعيش  

يف وضع خمتلف عن  ون يعيش  م ، ولكنه م بام قسم اهلل هل هم سعداء قال: نعم 

 وضعك. 

، أمل جيعل اهلل اخليار لنا يف اختيار احلياة  م قلت: لكني سأعيش يف وضع كوضعه 

 التي نريدها؟ 

فيه من أنواع البالء .. أرأيت لو أن جنديا  اهلل لكن وفق ما وضعك قال: بىل، و 

أعجبته حياة مريض قعد به املرض عن اجلهاد ملا رأى من تفرغه لعبادة اهلل، فأراد أن  

 يقتدي به يف ذلك .. هل يصح منه ذلك؟ 

 قلت: ال .. فال ينبغي للمجاهد أن يغادر ثغره، وإال أيت من قبله. 

وكذلك كثريون غريك .. أنتم عىل ثغور احلق، فال ترتكوها  قال: فكذلك أنت .. 

 هلجامت الباطل..  

قلت: ولكن السعادة والرىض والسكينة ال تتحقق إال بذلك اجلو اهلادئ اجلميل  

 . هلم الذي اكتمل  

قال: السعادة والرىض والسكينة يف طاعة اهلل .. فإنك إن أطعت اهلل أسعدك ولو يف  
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يمَ   ﴿ تعاىل:   قوله ون النريان، أمل تسمع أت  االنبياء:  )  ﴾ َيا َناُر ُكويني َبْردًا َوَسالمًا َعىَل إيْبَراهي

 (؟ 69

 .. وهو خليل اهلل.   قلت: ولكن ذلك هو إبراهيم  

قال: فكن إبراهيم .. وارتفع لتصري خليال هلل .. فهل منع اهلل أحدا من عباده أن  

 يصري خليال له؟ 

 قلت: كال ..  

وا َفَثمَّ َوْجُه   ﴿ قال: فارفع مهتك عن نفسك لرتى السالم يف التوجه هلل ..   َفَأْيناََم ُتَولُّ

ٌع َعلييمٌ   ( 115البقرة:  )   ﴾ اهللَّي إينَّ اهللََّ َواسي

 قلت: وماذا أصنع حتى أرتفع؟ 

قال: لقد عرفت سكينة الفقر، فاعرف ثورته، وعرفت عالج فقر الفرد، فأرسع  

 ع. لعالج فقر املجتم 

 قلت: كيف ذلك؟ 

 قال: لنرحل إىل مدائن احلضارة لنتسلم مفاتيح أبواهبا. 

 قلت: أي مدائن .. وأي حضارة .. احلضارات كثرية واملدائن أكثر. 

 قال: احلضارات الراشدة .. واملدائن الربانية .. 

 قلت: تلك حضارات عضها الزمن بنابه .. فال تراها يف غري دفاتر الوراقني. 

 ال عن التواريخ.   ، ث عن احلقائق قال: نحن نبح 

 قلت: فكيف نرحل؟.. وأين؟.. أهناك أعامق أخرى سنتجول فيها؟ 
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قال: ال .. سنرحل إىل متاهة نمر فيها عىل أبواب كثرية .. كل باب يسلمنا إىل باب  

إىل أن نصل إىل مدائن احلضارة .. وسنرى أشياء كثرية .. فال يشغلنك يشء عن  

 طريقك. 

 أخاف أن أتيه فيها، فال أرجع إىل أهيل. قلت: متاهة ..  

 قال: ال ختف، فمعنا خارطة لذلك، وبوصلة تدلنا عىل الطريق. 

 قلت: أي خارطة .. ال أرى معك أي خارطة، وال أي بوصلة. 

 . فام وصل من وصل إال هبام. نبيك.   وهدي قال: هي كتاب ربك  

 *** 

فيها حلي أو مليت،   فجأة وجدت نفيس يف صحراء ال زرع فيها وال ماء، وال أثر 

فالتفت حويل، فلم أر إال املوت يرتبص يب، فالشمس بأشعتها املحرقة تكوي جلدي،  

والعطش يكوي حلقي، وأحشائي قد عضها ثعبان اجلوع، وفوق كل هذا تعصف  

 الرياح الشديدة حاملة معها ذرات الرمال لتعمي عيني، وتصم أذين. 

 ؟ صحت: أين أنت يا معلم؟ .. أجئت يب للموت 

 فجأة ظهر كشعاع النور يقول يل: هل تأملت هلذا املصري الذي رصت إليه؟ 

قلت: بل كدت أموت جزعا وحزنا .. كيف خترجني من بيتي اهلادئ لرتميني يف  

 هذه الصحراء القاحلة؟ 

 قال: لتبرص حقيقة ما أنتم فيه .. فال يمكن أن تعاجلوا أدواءكم قبل أن تعرفوها. 

قلت: ال .. نحن يف أحسن األحوال، فالسامء تدر علينا بأمطارها، واألرض تدر  



9 

 

 علينا بنفطها، فنحن بني بحرين، بحر يروينا، وبحر يطعمنا ويكسونا. 

قال: ال .. بل أنتم يف صحراء عارية من احلياة .. ألنكم تلبسون حياة غريكم، بعد  

 أن خلعتم لباس حياتكم. 

 قلت: فكيف نسرتد لباسنا؟ 

 قال: بالدخول إىل مدائنكم، ففيها جتدون املالبس عىل مقايسكم. 

 قلت: ومن أين ندخل مدائننا؟ 

َا    ﴿  : قال: من أبواهبا، أمل تسمع قوله تعاىل  ْن َأْبَواهبي  ( 189البقرة:  )   ﴾ َوْأُتوا اْلُبُيوَت مي

 قلت: فام يف هذا من العلم؟ 

تفتحوا  لراشدة .. فعليكم أن  قال: إن أردتم أن تدخلوا مدائنكم .. مدائن احلضارة ا 

 .. كل باب يسلمكم إىل باب إىل أن تصلوا إليها. املغلقة دون ذلك    بواب األ 

 قلت: وأين هي هذه األبواب؟ 

 قال: افتح عيني بصريتك لرتاها. 

فتحت عيني بصرييت، وحدقت، فلم أر شيئا، قلت: يا معلم، فتحت عيني بصرييت،  

 أرى غري الصحراء القاتلة. فلم تر أبوابا وال نوافذ .. ال  

 قال: ال يمكنك أن ترى األبواب، وأنت ترى الصحراء. 

 قلت: ولكني يف صحراء، فكيف ال أراها. 

قال: الصحراء ال عالقة هلا ببصريتك وال بروحك، إن عالقتها ال تعدو جسدك ..  

  فإن رأيتها ببصريتك فإن ذلك دليل عىل استيالئها عليك وتأثريها فيك، واستعامرها 
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 لك. 

 قلت: أتقصد أن أعيش ببصرييت يف اجلنان، مع أين يف احلقيقة أعيش يف الصحراء؟  

 قال: احلقيقة ما تعيشه روحك، ال ما يعيشه جسدك. 

 قلت: ولكن قومي يعتربون هذا من الوهم الذي يبعدك عن احلقيقة. 

 قال: دعك من قومك، وامتأل باحلكمة التي ال تعرف الزمان واملكان. 

 قولك .. فال زالت قيود قومي متسك يب. قلت: فهمت  

 قال: فافتح بصريتك اآلن .. فسرتى أبواب املدائن. 

فتحت بصرييت، فرأيت الصحراء قد انزاحت رماهلا من حويل وبني يدي، ثم رأيت  

اْدُخُلوَها بيَسالٍم   ﴿ : بابا عظيام مفتوحا، وقد علقت عليه الفتة كتب عليها قوله تعاىل 

نينَي( )احلجر:   ( 46آمي

قال: هلم بنا لندخل هذه املدينة من باهبا .. وإياك أن تدخل إال من األبواب التي  

 آذن لك يف دخوهلا، فبعضها رساديب ومصايد. 

 قلت: يا معلم .. وأين مفاتيح أبواهبا؟ 

 قال: مفاتيح أبواهبا هي احلقائق .. ليس هلا مفاتيح غريها. 

 : فهي ككنوز الفقراء إذن. قلت 

 قال: بل هي ككل أبواب الدنيا وكنوزها، فمفاتيح أبواب الكون هي احلقائق. 

قلت: ولكن حقائق أبواهبا عندك، فهلم لندخل املدائن من غري أن نضيع أوقاتنا يف  

 األبواب. 
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قال: لن يؤذن لك بالدخول إال بعد أن حتمل مفتاحك، فال يصح التطفل يف هذه  

ْزَر ُأْخَرى   ﴿ : أمل تسمع قوله تعاىل البالد،   َرٌة وي ُر َوازي  ( 15االرساء:  ) ﴾    َوال َتزي

 قلت: بىل. 

 قال: فهلم نتبرص احلقائق، ونفتح األبواب. 
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 االحتساب  مفتاح 

كان أول باب قابلنا بعد دخولنا من الباب األكرب بابا حيمل صورا لناس خاملني  

عظيم رسى إىل عقوهلم ومنها إىل   كادوا يذوبون من فرط مخوهلم .. وفجأة الح نور 

 أجسادهم، فهبوا بأعظم نشاط. 

وقد رسى إيل من ذلك النور ما جعلني أشعر بنشاط وحيوية عجيبة، سألت املعلم  

 . ولن ندخل منه حتى ننال مفتاحه. . االحتساب عن رس هذا الباب، فقال: هذا باب  

 ومن أين لنا أن نحصل عىل مفتاحه؟ قلت:  

 رضورة هذا الباب، وتدرك أمهيته ستنال مفتاحه. قال: عندما تعي  

 قلت: وكيف يل أن أعرف ذلك؟ 

 قال: هل حتتاج إىل من يرشح لك وجه احلاجة إىل املاء والطعام؟ 

 قلت: ال .. فاحلس الرضوري البداهي جيعلني أدرك ذلك. 

 قال: فإذا عرفت بذلك احلس البداهي حاجتك لالحتساب ستنال مفتاحه. 

 ؟ االحتساب إىل    فام احلاجة قلت:  

أول مراتب السعي، فإن النفس اخلاملة، واهلمة املنحطة، والعجز    االحتساب قال:  

 القاعد، ال ينهض هبم إال ما ينفخ فيهم روح النشاط، وحييي فيهم نشاط الروح. 

نحن نطلق عىل هذا لقب التشجيع.. ونحن نستعمله يف العادة  ضحكت، وقلت: 

 فريقا من فرقها؟   مباريات يف كرة القدم، فنشجع يف  

قال: دعنا من لغوكم ورصاعكم، فام هذه الكرة التي هتتفون هبا سوى لغو من لغو  
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 الشيطان ينفخه فيكم كام تنفخون جلدها. 

 قلت: ولكنها رياضة؟ 

ها .. هي كالعلم متاما هو ملن يعمل به  علي   قال: الرياضة ملن يامرسها .. ال ملن يتفرج 

 ال ملن يصفه ويتحدث عنه. 

 ولكنها تنشئ فينا نشاطا وحيوية وشبابا؟ قلت:  

 قال: ولكنها تنشئ بينكم رصاعا، وتفرغ لكم جيوبا، وهتدر لكم طاقات. 

 قلت: صدقت، فنحن نرصف عليها مصاريف ضخمة. 

قال: لو أنكم وفرمتوها الستطعتم توفري أسباب الرياضة لشعوبكم مجيعا ال ألفراد  

 حمدودين. 

عامل مع أفراد الشعوب، بل نتعامل مع  قلت: صدقت، فنحن يف عرصنا ال نت 

 ممثليهم والنخبة منهم، فننفخهم وندللهم ونسمنهم. 

 قال: وترتكون غريهم يموت هزاال. 

 صدقت يف ذلك.. فهذا هو الواقع املر الذي نعيشه.. عد بنا إىل ما كنا فيه. قلت:  

 قال: إىل من يتوجه قومك بالتشجيع؟ وكيف؟  

سؤالني كل واحد منهام حيتاج موسوعة خاصة   قلت: رويدك يا معلم، فقد سألت 

 به. 

 قال: فقل يل أوال: من هم األشخاص الذين يتوجه إليهم قومك بالتشجيع؟ 

قلت: أوهلم احلكام، فام إن خيطب احلاكم خطبة، حتى ينهض الشعب من سباته  
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 العميق حيمل الفتات ضخمة، وصورا كثرية متجد احلاكم وتسبح بحمده. 

 هلم ألجل ذلك؟ قال: ويرتكون أشغا 

قال: بل إن املرأة لتذهل عن رضيعها ألجل ذلك، فتصيح مع اجلموع لتسكت  

 بصياحها صياح ابنها. 

 قال: ومن تشجعون أيضا؟ 

 قلت: الفنانني. 

 قال: أتقصد الذين يتذوقون اجلامل فينثرونه شعرا أو نثرا؟  

 الدموع من مآقيهم. قلت: ال .. أقصد الذين يتفننون يف إضحاك الناس أو يف إخراج  

 قال: بالوعظ واإلرشاد، أو بالتعليم والتدريب؟ 

 قلت: بل بالصياح والنفري، والرقص والصفري. 

 قال: أعادت جاهلية املكاء والصفري. 

 قلت: تلك جاهلية أوىل، أما جاهليتنا فأكثر إبداعا وتفننا. 

 قال: فمن تشجعون أيضا؟ 

 لك، وخاصة كرة القدم. قلت: أصحاب الرياضات املختلفة كام ذكرت  

 قال: أنتم ال تشجعون أصحاب الرياضات، وإنام تشجعون من يمثلهم. 

 قلت: نحن يف كل األشياء نفعل ذلك. 

 قال: فمن تشجعون أيضا؟ 

 قلت: من يقدمون لنا خدمات إنسانية. 
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 قال: هذا يشء مجيل. 

ى، أو  قلت: رويدك يا معلم، فنحن ال نشجع هذا الصنف إال بعد أن يأوي إىل الثر 

 يكاد يأوي إىل الثرى. 

 قال: فام فائدة التشجيع حينذاك؟ 

 قلت: لنحذر من يسلك سبيلهم من الغرق يف متاهة النسيان. 

 قال: فكيف تشجعون؟ 

قلت: أما األثرياء، فنشجعهم بزيادة ثرائهم، وأما االفقراء واملحتاجون، فنشجعهم  

 بشهادات تقديرية. 

 رزقكم عىل اجتهادهم؟ قال: فهل تشجعون العامل الذي يعتمد  

 قلت: العامل هم طبقة املنبوذين يف جمتمعنا. 

 قال: ولكن طبقة املنبوذين طبقة هندية هلا عالقة بالديانات اهلندية. 

:)ال تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي أخذ القرون قبلها شربا  قلت: أمل تسمع قوله 

ومن الناس إال   بشرب وذراعا بذراع، قيل: يا رسول اهلل! كفارس والروم؟ قال: 

 ( 1) ( أولئك 

 قال: وكيف يعيش هؤالء العامل بدون تشجيع؟ 

قلت: يلتهمهم وحش الروتني القاتل الذي يعيشونه، أو تشغلهم أنواع اللهو التي  

 يستهلكوهنا. 

 
 البخاري.رواه     (1)
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 قال: فلامذا ال يطالبون بالتشجيع؟  

ضحكت، وقلت: هم يعرفون أن هذا االسم ال يرتبط إال بمن ذكرت، فإذا جترأ  

م، وطالب بالتشجيع، قيل له: ارتق أوال من طبقة املنبوذين التي تعيش فيها إىل  أحده 

 طبقات الفنانني والرياضيني واحلكام لنشجعك. 

 قال: قد عرفنا رياح اجلاهلية، فهيا لنعرف سالم اإلسالم. 

 قلت: فهل يضع اإلسالم هلؤالء العامل جوائز؟ 

 م أو فنانوكم. قال: جوائز أعظم من اجلوائز التي يناهلا حكامك 

 قلت: فام الغرض من وضع هذه اجلوائز .. وما حاجة العامل هلا؟ 

قال: أمل تقرأ يف كتب الفقه ما ورد يف النصوص من الرتغيب يف الوضوء والصالة  

 والصيام، وكل األعامل الصاحلة؟ 

،  ( الرتغيب والرتهيب ) قلت: بىل، بل لقد كتب املنذري يف ذلك كتابا عظيام سامه 

 ، وكتب ..  ( رياض الصاحلني ) كتابه املشهور  وكتب النووي  

 قال: فام غرضهم من ذلك؟ قاطعني، و 

 قلت: بعث اهلمم إىل العمل الصالح. 

 قال: ودخوهلم إىل العمل بالنية الصاحلة. 

 قلت: مل أفهم؟ 

علم أن اهلل تعاىل أعد أجرا معينا لعمل معني دخله مؤمنا حمتسبا، ومن  قال: من 

 دخل العمل مؤمنا حمتسبا أعطاه اهلل ما طلب من أجر. 
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قلت: لكأين بك تشري إىل النصوص الكثرية التي تقيد بلوغ األجور ألصحاهبا  

نفسه حمتسبا  من لقي اهلل ال يرشك به شيئا وأدى زكاة ماله طيبة هبا  ) : باحتساهبم، كقوله  

 ( 1) ( وسمع وأطاع فله اجلنة 

،  ( 2) من صام رمضان إيامنا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه(  ) : قال: وقوله 

   ( 3) من قام ليلة القدر إيامنا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه(   ) وقوله: 

 قلت: وأحاديث أخرى كثرية .. ولكن ما فائدة هذا؟ 

ىل العبادة، ومن قرصه عىل أجر الدنيا إىل العروج  قال: أن ينتقل العمل من العادة إ 

 به إىل سموات اآلخرة، باإلضافة إىل ما حيدثه يف النفس من سكينة وطمأنينة. 

ثم التفت إيل، وقال: ما الفرق بني من يعمل العمل، وال ينتظر عليه من اجلزاء إال  

 يكون نظره؟ أي يشء  إىل    ..  ما يعطيه مستأجره 

 األجر، فإن عظم حصل اإلتقان، وإن قرص قرص اإلتقان. قلت: إىل  

قال: ولكن من عمل وهو ال ينتظر فقط أجر من استأجره، بل ينظرـ  كذلك، وقبله  

 وبعده ـ إىل األجر الذي أعد اهلل له. 

 قلت: سيكون إتقانه أعظم، وأجره أوفر، باإلضافة إىل ما يكسبه من راحة نفسية. 

ال ترى أشياء كثرية تطبع مدنكم وشوارعكم بصور ال  قال: باإلضافة إىل هذا .. أ 

 تليق؟ 

 
 أمحد. رواه     (1)

 البخاري.رواه     (2)

 مسلم. رواه      (3)
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قلت: كالقاممات مثال، وكأبنية مهدمة مل جتد من يرممها، أو أنابيب طاهلا الصدأ مل  

 جتد من يصلحها..  

 كثرية ..  أخرى  قال: وأشياء  

قلت: إن املكلف بذلك يزعم أن القيام بكل تلك األعامل حيتاج ميزانية ضخمة ينوء  

 ر اخلزانة. هبا ظه 

 قال: هنا يبدو فضل االحتساب، وفضل مفتاح التشجيع. 

 قلت: كيف؟ 

قال: إذا انترش يف األمة وعي ـ بفضل هذا املفتاح املعتمد عىل االحتساب ـ ستؤدى  

 مجيع هذه األعامل، وبإتقان عظيم، ومن غري أن ترهق أحدا. 

 قلت: كيف؟ 

أعدها اهلل لذلك،  قال: إذا عرفوا فضل تنظيف شوارعهم، واألجور التي 

والرضوان العظيم الذي ينتظر من فعل ذلك سيتنافسون بل يتزامحون يف رفع القاممات،  

 وترميم اجلدران، وإصالح العيوب ..  

َفاْنَطَلَقا َحتَّى إيَذا َأَتَيا َأْهَل َقْرَيٍة اْسَتْطَعاَم َأْهَلَها َفَأَبْوا    ﴿ : قلت: لقد ذكرتني بقوله تعاىل 

ْئَت َلتََّخْذَت َعَلْيهي َأْجراً َأْن ُيَضيُِّفو  يُد َأْن َيْنَقضَّ َفَأَقاَمُه َقاَل َلْو شي َدارًا ُيري ا َفَوَجَدا فييَها جي   ﴾ مُهَ

 ( 77الكهف: ) 

قال: هذه اآلية الكريمة تشري إل هذا املعنى، فبالرغم من األذى الذي حصل ملوسى  

من أن يقيم   منع اخلرض واخلرض ـ عليهام السالم ـ من أهل القرية، إال أن ذلك مل ي 
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جدارا كان هيم بالسقوط من غري أن ينتظر عىل ذلك أجرا، بل إنه مل يرض عندما سأله  

 أن يبتغي األجر بذلك العمل.   موسى  

قلت: ولكن ذلك سيشجع الدولة عىل حبس خزانتها عىل أهوائها وترك الشعب  

 لالحتساب. 

حقيقية، فمن املستفيد من الضياع الذي تعيشه  قال: هذه أوهام تتومهوهنا ال خماوف  

أنتم تتهمون الفقر، ولكن الفقر ال يمنعكم من أن تنظفوا بيوتكم وأفنيتكم  ؟  جمتمعاتكم 

 وثيابكم وتكونوا كالشامة بني الناس. 

إن مثلكم كمثل من أصيب بعض ثوبه بوحل الطريق، وكان يف إمكانه تنظيفه،  

ه ورجليه وصدره ورأسه، فام يغنيه ذلك؟ ..  فغضب عىل نفسه وخاض يف الوحل بيدي 

وكذلك مثلكم أنتم .. كان الفقر لباسا خفيفا المس بعض جوارحكم، فأبيتم إال أن  

 جتعلوه لباسا لكيانكم كله. 

 قلت: فاالحتساب إذن عالج للفقر؟ 

ة األمة مجيعا .. فال يمكن أن يؤدى أي عمل بإتقان  ض قال: ال .. بل هو عالج لنه 

 يطلب فيه وجه اهلل، أو ما وظف اهلل من األجور. تام إذا مل  

 قلت: كيف؟ 

قال: املدرس الذي ينال أجره الدنيوي، ولكنه لعلو مهته ال يكتفي به، بل يبتغي  

بعمله وجه اهلل والدار اآلخرة، فيقول: سأريب من وكلت بتدريسهم، وأنقل هلم كل  

األجر بكل حرف أقوله،  ، وسأنال عىل ذلك من أمة حممد هنضة خربيت ليسامهوا يف  
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ففي كل ثانية تنهال عيل األجور والدرجات والرضوان ما يملؤين بالسعادة .. أهذا  

 املدرس سينجح يف ما وكل إليه من مهام؟ 

قلت: ال ينجح فقط، بل لو أن كل املدرسني سلكوا سلوكه لتحولت بالدنا إىل عامل  

 غري الذي نراه. 

الذين ال يكتفون بام تدر عليهم أعامهلم من  قال: وهكذا التاجر والصانع والفالح 

 أرباح،  بل ينتظرون من أجور اهلل ما جيعلهم يشعرون بأهنم عامل عند اهلل ال عند الناس. 

قلت: لو أن هذا رسى بني الناس لتبدلت األرض غري األرض .. ولكن هل ذلك  

 ممكن؟ 

 قال: كل يشء ممكن. 

 قلت: كيف؟ 

 قال: بالتشجيع. 

 هذه القيمة؟   قلت: أللتشجيع كل 

قال: ولذلك كان أول باب من أبواب السعي .. فالنهضة ال تقوم إال عىل اهلمم  

 العالية، واهلمم ال تعلو إال إذا وجدت من يرتقي هبا. 

 قلت: ولكن من يقوم بالتشجيع؟ .. أئمة املساجد ..  

قال: ال األمة مجيعا بكل طاقاهتا .. ألستم تستخدمون وسائل اإلعالم إلشهار  

 سلع؟ ال 

قلت: بىل، فنحيي امليت، ونحول من املعدوم موجودا، ومن الدميم مجيال، ومن  



21 

 

 القذارة طهارة. 

 قال: ويقبل الناس عىل ذلك مصدقني. 

 قلت: بل ومتهافتني. 

 قال: فقد صدقوكم وأنتم تكذبون، فكيف ال يصدقوكم وأنت تصدقون؟ 

ة إال بعد أن تنال  قلت: ولكن وسائل اإلعالم ال تسمح بتلك اإلعالنات اإلشهاري 

 أجورها. 

قال: فلتحتسب بعض أجورها، أمل نعرف بأن االحتساب ركن أساس من أركان  

 األمة؟ هنضة  

 قلت: بىل ..  

عنها، فقال:  معلم السالم  الح يل أربعة أبواب داخل مدخل باب التشجيع، فسألت  

 املحتسبون. هذه األبواب هي التي حتوي اجلوائز التي يناهلا العامل  

 قلت: وما هي؟ 

 قال: األجور املضاعفة، وتكفري اخلطايا، ورفع الدرجات، وزيادة الربكات.  

   : األجور املضاعفة 

 : هذا باب األجور املضاعفة. املعلم اقرتبت من الباب األول، فقال  

 قلت: فام هي هذه األجور؟ 

لفضل اهلل بأعامل  قال املعلم: لقد ورد يف النصوص اقرتان السعي يف األرض طلبا  

 هلا من األجور ما ال يمكن احتسابه. 
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 قلت: ملاذا؟ 

قال: أرأيت لو أن شخصا كلف بوظيفة، فسأل عن األجر الذي يعطاه، فقيل له:  

سنعطيك أجر الوزير أو احلاكم، أو سنجعل أجرك وأنت وحدك كأجر مجاعة تعمل  

 أعامال مرهقة. 

لشخص سينبعث إىل عمله بنشاط  قلت: إن هذا أجر عظيم، وأنا ضامن بأن هذا ا 

عظيم، بل لعله سيضيف من عنده أعامال أخرى يشكر هبا من قدم له هذا األجر،  

 ويستبقي وده. 

 قال: فلهذا ورد يف النصوص املقدسة اقرتان السعي بأعامل ال حدود ألجرها. 

 قلت: فام هي هذه األعامل؟ 

 الثواب؟   قال: أوهلا اجلهاد، أال تعلم ما أعد اهلل للمجاهدين من 

قلت: بىل، فقد اعترب القرآن الكريم اجلهاد يف سبيل اهلل من أعظم أبواب اجلنة، فقال  

نينَي َأْنُفَسُهْم َوَأْمَواهَلُْم بيَأنَّ هَلُُم اجْلَنََّة ُيَقاتيُلوَن يفي َسبييلي اهللَّي ﴿ : تعاىل  َن امْلُْؤمي ى مي   إينَّ اهللََّ اْشرَتَ

َن اهللَّي  َفَيْقُتُلوَن  هي مي يلي َواْلُقْرآني َوَمْن َأْوََف بيَعْهدي ْنجي َوُيْقَتُلوَن َوْعدًا َعَلْيهي َحّقًا يفي التَّْوَراةي َواأْلي

ي َباَيْعُتْم بيهي َوَذليَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعظييمُ  ذي ُكُم الَّ وا بيَبْيعي ُ
 ( 111التوبة: )   ﴾ َفاْسَتْبرشي

ُدوَن    ﴿ : ن املؤمنني، فقال تعاىل وفضل اهلل املجاهدين عىل غريهم م  ي اْلَقاعي ال َيْسَتوي

َل اهللَُّ ْم َفضَّ هي ْم َوَأْنُفسي ُدوَن يفي َسبييلي اهللَّي بيَأْمَواهليي ري َوامْلَُجاهي َ نينَي َغرْيُ ُأويلي الرضَّ َن امْلُْؤمي   مي

يَن َدَرَجةً  دي ْم َعىَل اْلَقاعي هي ْم َوَأْنُفسي يَن بيَأْمَواهليي دي َل اهللَُّ   امْلَُجاهي َوُكاّلً َوَعَد اهللَُّ احْلُْسَنى َوَفضَّ

يَن َأْجرًا َعظييامً  دي يَن َعىَل اْلَقاعي دي  ( 95النساء: )   ﴾ امْلَُجاهي
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لغدوة  ) بأن احلركة البسيطة يف سبيل اهلل خري من الدنيا وما فيها، فقال:  وأخرب 

 ( 1) ( يف سبيل اهللَّ أو روحة خري من الدنيا وما فيها 

جلزاء املعد للمرابط يف سبيل اهلل، فاعتربه ال يقل عن جزاء الصائم القائم  وأخرب عن ا 

)مثل املجاهد  فقال: القانت الذي ال يقعد عن ذلك طيلة غياب املجاهد يف سبيل اهلل، 

يف سبيل اهللَّ كمثل الصائم القائم القانت بآيات اهللَّ ال يفرت من صالة وال صيام حتى  

 ( 2) ( يرجع املجاهد يف سبيل اهللَّ

 قال: أليست هذه أجور عظيمة؟ 

القلوب املؤمنة    حترك قلت: كيف ال تكون عظيمة؟ .. بل إن هذه األجور هي التي  

 املحتسبة للنهوض يف وجه كل ظامل، ونرصة كل مستضعف. 

األجر ما    قال: وهذه النصوص نفسها هي التي أخربت بأن للعامل إن احتسب من 

فقد رأى بعض الصحابة شابًا قويًا يرسع إىل عمله، فقالوا: لو  ،  ال يقل عن أجر املجاهد 

عليهم بقوله: )ال تقولوا هذا ؛ فإنه إن كان   كان هذا يف سبيل اهلل! فرد رسول اهلل 

خرج يسعى عىل ولده صغارًا فهو يف سبيل اهلل، وإن كان خرج يسعى عىل أبوين شيخني  

ها فهو يف سبيل اهلل، وإن كان  كبريين فه  و سبيل اهلل، وإن كان خرج يسعى عىل نفسه يعفُّ

   ( 3) ( خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو يف سبيل الشيطان 

قلت: يا معلم كيف هذا؟.. واملجاهد يذهب بنفسه وماله وقد ال يعود بواحد منهام،  

 
 البخاري ومسلم. رواه     (1)

 . البخاري ومسلم رواه     (2)

 الطرباين يف الكبري. رواه     (3)
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 بينام العامل مطمئن يف بيته يسعى عىل رزقه. 

 هد يف سبيل اهلل. قال: ألن كليهام جما 

 قلت: كيف!؟ .. فإن فهم هذا صعب. 

قال: اجلهاد الذي هو محل السالح ال يكون يف الرشيعة إال لطارئ، وهو أشبه  

باحلراحة التي يقوم هبا الطبيب لنزع علة معينة، أما اجلهاد الذي هو محل الفأس  

بعامرهتا، فال يليق أن نمأل الدنيا التي  والرضب يف األرض، فإنه لعامرة الدنيا التي أمرنا  

 هي دار الضيافة اإلهلية باجلهاد املدمر، وال نملؤها باجلهاد املعمر. 

 قلت: ولكن فضل الشهادة عظيم؟ 

اهلل تعاىل قدم الذين يرضبون  ، بل إن ياة املمتدة يف سبيل اهلل أعظم قال: وفضل احل 

ُبوَن يفي اأْلَْرضي   ﴿ : فقال  ، املجاهدين يف األرض يبتغون من فضله عىل  َوآَخُروَن َيرْضي

ْن َفْضلي اهللَّي َوآَخُروَن ُيَقاتيُلوَن يفي َسبييلي اهللَّي    ( 20)املزمل:    ﴾ َيْبَتُغوَن مي

 قلت: أجل، لقد قرن اهلل تعاىل يف هذه اآلية بني اجلهاد والرضب يف األرض. 

ال يمكن للمجاهد أن جياهد لوال  قال: بل قدم الرضب يف األرض عىل اجلهاد، ف 

 وجود من يرضب يف األرض. 

قلت: فإن كثريا من أغرار قومي قرأوا ما ورد يف فضل اجلهاد واملوت يف سبيل اهلل،  

 فراحوا حيملون السالح عىل كل غاد ورائح. 

قال: فأخربوهم عن فضل العمل، وفضل احلياة يف سبيل اهلل، وأعطوهم بدل  

 م وحيصن ثغوركم. أسلحتهم ما يرفع هامتك 
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 قلت: حصوننا حممية بجيوش ال قبل ألحد هبا، وبأسلحة هي يف غاية التطور. 

قال: ولكنكم تغزون علميا واقتصاديا وإعالميا .. أنت تغزون يف بيوتكم كل حني  

 ولكنكم ال تشعرون. 

 قلت: وعيت هذا.. فام غريه؟ 

َيتي   ﴿ : العبادة، فقال يف عامرة األرض ب السعي لقد قرن اهلل تعاىل قال:  َفإيَذا ُقضي

ُكْم ُتْفليُحونَ  ْن َفْضلي اهللَّي َواْذُكُروا اهللََّ َكثيريًا َلَعلَّ وا يفي اأْلَْرضي َواْبَتُغوا مي ُ
الُة َفاْنَترشي   ﴾ الصَّ

 (  10اجلمعة: ) 

َلْيَس َعَلْيُكْم ُجنَاٌح َأْن َتْبَتُغوا   ﴿ : قلت: وورد اقرتان الكسب باحلج، فقال تعاىل 

ْنَد امْلَْشَعري احْلََرامي َواْذُكُروُه َكاَم  فَ  ْن َعَرَفاٍت َفاْذُكُروا اهللََّ عي ُكْم َفإيَذا َأَفْضُتْم مي ْن َربِّ ْضاًل مي

الِّنيَ  ْن َقْبليهي مَليَن الضَّ (، فمن األقوال يف تفسري قوله  198البقرة: )  ﴾ َهَداُكْم َوإيْن ُكْنُتْم مي

األجر يف اآلخرة والتجارة يف  ) ( أن املنافع 28احلج: )  ﴾ هَلُم  ليَيْشَهُدوا َمَنافيعَ  ﴿ : تعاىل 

   ( الدنيا 

 قال: أتدري ما أرسار هذا االقرتان؟ 

 قلت: ماهي؟ فأنا ال أحلظ أي رس يف ذلك. 

قال: إن كالم احلكيم مرتب ترتيبا بديعا، فال يقرن يشء بيشء إال ألمهيته، أرأيت  

 ؟  ( ودينار أعطيك مليار دينار  ) لو قال لك شخص: 

قلت: أضحك عىل هذا، وأقول: ما يساوي الدينار أمام املليار، بل لعيل أقول  

   ( دع الدينار لك، فأنا يكفيني أن تعطيني املليار ) له: 
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 قال: فقد رأيت إذن أنه ال يقرن األجر العظيم إال باألجر العظيم. 

ج اللذين مها  قلت: نعم، فهمت، فلوال ما يف العمل من القيمة ما قرن بالصالة واحل 

 من أركان اإلسالم. 

قال: وباإلضافة إىل هذا، فقد ورد يف النصوص ما يدل عىل أن كل منتفع بعمل  

ما من امرئ حيي أرضا  ) يف إحياء األرض:  العامل يصب يف أجره، فقد قال قال 

وقال يف  ،  ( 1) ( أو تصيب منها عافية إال كتب اهلل تعاىل له به جرا   ، فترشب منها كبد حرى 

من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر، وما أكلت العافية منها فهو   ) من أحيا أرضا ميتة: أجر  

ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل  ) وقال يف غرس الغرس: ، ( 2) ( له صدقة 

ما من مسلم يغرس غرسا  ) : ، وقال ( 3) ( منه طري أو إنسان أو هبيمة إال كانت له به صدقة 

صدقة وما رسق منه صدقة، وما أكل السبع فهو له صدقة، وما  إال كان ما أكل منه له 

   ( 4) ( أكلت الطري فهو له صدقة وال يرزؤه أحد إال كان له صدقة 

 قلت: هذه أجور عظيمة. 

 قال: فام تأثريها فيمن يفقهها؟ 

قلت: لن يرتك دقيقة واحدة من عمره متيض إال وهو حيي األرض وينميها لينال من  

 األجر ما يناله. 

 
 لطرباين يف الكبري. رواه ا     (1)

 قال الرتمذي: هذا حديث حسن صحيح.وأمحد والرتمذي وابن حبان ، رواه     (2)

 أمحد والرتمذي. رواه     (3)

 مسلم. رواه      (4)
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 فإذا مل جيازه الناس عىل جهده هذا؟   قال: 

 قلت: لقد وعده اهلل باألجر، فام انتظاره ألجوره الناس؟ 

إن قامت الساعة ويف يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع أن ال يقوم  ) : قال: وهلذا قال  

   ( 1) ( حتى يغرسها فليغرسها 

 : رفع الدرجات 

   ( الدرجات رفع  ) اقرتبت من الباب الثاين، فقال املعلم: هذا باب  

 قلت: فام باب الدرجات؟ 

 قال: ما هو منتهى آمال العامل عندكم غري األجور؟ 

 قلت عىل البدهية من غري تفكري: الرتقية. 

 قال: وما الرتقية؟ 

رئيس للعامل، وأن يرتقي النائب إىل درجة  ل قلت: أن ينتقل العامل البسيط إىل نائب  

 الرئيس، وهكذا ..  

 قال: أألجل األجر املرتفع للمنصب األعىل؟ 

أحيانا ال يكون هناك اختالف كبري يف األجور، ومع ذلك  فقط، بل  قلت: ليس ذلك  

 يطمح كل عامل يف منصب أرقى. 

 قال: ملاذا إذن؟ 

من املناصب أرفعها .. لقد  قلت: هذا يشء نفيس، فكل إنسان حيب أن يكون له 

 
 أمحد وعبد بن محيد، والبخاري يف األدب.رواه      (1)
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 عجن هذا يف طبيعة اإلنسان عجنا. 

قال: فام تسمونه بالرتقيات تسميه النصوص بالدرجات، وهي من أنواع اجلزاء التي  

يناهلا الساعي املحتسب .. وهي من اجلزاء الذي وضعه اهلل مللء تلك احلاجة اإلنسانية  

 الطالبة للرتقي.  

 قلت: فام هي هذه الدرجات؟ 

َجْت  ﴿ : تعاىل أمل تسمع قوله  قال:  َوإيَذا    ﴿ : (، وقوله 7التكوير: )  ﴾ َوإيَذا النُُّفوُس ُزوِّ

نينَي َدَعْوا ُهَناليَك ُثُبوراً  ْنَها َمَكانًا َضيِّقًا ُمَقرَّ  ( 13الفرقان: )   ﴾ ُأْلُقوا مي

قلت: أجل، لقد ورد يف تفسري هذه أن املراد منه اجلمع بني النظراء أو األشكال  

     . صنف إىل صنف منهم كل  

 قال: أجتد تشبيها هلذا يف واقع قومك؟ 

قلت: أجل، بل ما أسهل تشبيه هذا، فنحن مثال يف مؤمتراتنا ننزل كل نظري مع  

نظريه، فأصحاب املقامات العالية ننزهلم الفنادق الفخمة، ومن دوهنم ننزهلم ما هو  

 والساحات. فننزهلم الشوارع    ، دوهنا، وهكذا، حتى ال يبقى إال املتفرجون 

قال: فامجع بني هذين املعنيني وابحث يف سري الكمل من عباد اهلل، فسيتضح لك  

 علو املقامات والدرجات التي ينزهلا الساعي والعامل املحتسب. 

 قلت: فمن هم الكمل، وكيف كانوا؟ 

قال: أكمل الكمل هم األنبياء ـ عليهم الصالة والسالم ـ وقد كانوا كلهم عامال  

 مل أيدهيم. يأكلون من ع 
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إدريس   ، وأن  كان نجارا يأكل من كسبه   ا نوح صدقت.. فقد  ورد يف اآلثار أن    قلت:  

.. وغريهم عليهم  كان يأكل من كسبه داود وأن إبراهيم كان بزارا .. أن و  ، كان خياطا 

ولكن يف النفس شبهة أريد أن تأذن يل يف ذكرها، وتصرب عيل يف طرحها، ويف  السالم..  

 فإن هلا بني قومي نظريات. اإلجابة عليها،  

قال: تريد أن تقول بأن يف السعي انحطاط عن اهلمة العلية، كام قال ابن عطاء  

، وإرادُتَك  ) اهلل:  هوة اخلفيةي اَك يف األسباب من الشَّ إرادُتَك التجريَد مع إقامةي اهلل إييَّ

ةي العَ  مَّ
اَك يف التجريد انحطاٌط عن اهلي (  األسباَب مع إقامةي اهلل إييَّ أو تريد أن تقول ما  ..  َليَّةي

إذا رأيت املريد يشتغل بالرخص والكسب، فليس جييء  ) روي عن يوسف بن احلسني: 

 ؟   ( منه يشء 

ْنَس إيالَّ   ﴿ قال يف كتابه:  تعاىل قلت: هو ذا ما أردت، فاهلل  نَّ َواأْلي َوَما َخَلْقُت اجْلي

ترك ما خلق املرء ألجله وأمر به  (، ويف االشتغال بالكسب 56الذريات: )  ﴾ ليَيْعُبُدوني 

ْزقًا َنْحُن    ﴿ وقال تعاىل: .  من عبادة ربه.  ْ َعَلْيَها ال َنْسَأُلَك ري الةي َواْصَطربي َوْأُمْر َأْهَلَك بيالصَّ

،  فاملراد أمته   (، واخلطاب وإن كان لرسول اهلل  132طـه: )   ﴾ َنْرُزُقَك َواْلَعاقيَبُة ليلتَّْقَوى 

ة وترك االشتغال بالكسب لطلب الرزق، فاهلل قد ضمن  فقد أمروا بالصرب والصال 

َن لَك،  ) الرزق لعباده، وال أظن ابن عطاء اهلل إال استنبط قوله:  اجتهاُدَك فيام َضمي

 ..  وقال  .  إال من هذه اآلية.   ( وتقصرُيَك فيام َطَلَب منَك، دليٌل عىل اْنطامسي البصريةي مْنَك 

حتتاج إىل تأن يف طرحها، وهي شبهة قديمة، لذلك  قال املعلم: رويدك .. هذه شبهة 

 سنعرض ما تستند إليه واحدا واحدا، لنبني وجه احلق فيه ووجه الباطل. 



30 

 

 قلت: نعم، فقد رسخت يف بعض آثار هذه الشبهة من كتب قرأهتا، ومن واقع عشته. 

قال: أما اآليتني اللتني أوردهتام، فإن الذي قاهلام هو الذي حث عىل السعي يف  

ي َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض َذُلوالً َفاْمُشوا يفي    ﴿ : تعاىل األرض ابتغاء لرزق اهلل، فقد قال   ذي ُهَو الَّ

ْزقيهي َوإيَلْيهي النُُّشورُ  ْن ري أي فسافروا حيث شئتم من  (، 15امللك: )  ﴾ َمَناكيبيَها َوُكُلوا مي

   ات. أقطارها، وترددوا يف أقاليمها وأرجائها يف أنواع املكاسب والتجار 

ٍة يفي اأْلَْرضي إيالَّ َعىَل    ﴿ : ضمن الرزق لعباده، فقال   تعاىل قلت: ولكن اهلل   ْن َدابَّ َوَما مي

َها َوُمْسَتْوَدَعَها ُكلٌّ يفي كيَتاٍب ُمبينيٍ  ْزُقَها َوَيْعَلُم ُمْسَتَقرَّ  ( 6)هود:   ﴾ اهللَّي ري

 رزقه؟ قال: وهذا صحيح، وهل تتصور اإلنسان بسعيه يسعى ألجل صنع  

 قلت: ومل يسعى إذن؟ 

 قال: هو يسعى للحصول عىل رزقه وأكله، أما الرزاق فهو اهلل. 

 قلت: ارشح يل هذا، فإنه يصعب عيل فهمه. 

ال  قال: لو تأملت مجيع أسباب الرزق التي يرتزق منها اإلنسان لوجدهتا مجيعا 

من دون اهلل، أما سعي اإلنسان فهو جمرد تناول لذلك الرزق وأكل له، أمل  يمكن حتققها  

ُعوَن َلوْ   ﴿ : تسمع قوله تعاىل  اري ُرُثوَن َأَأْنُتْم َتْزَرُعوَنُه َأْم َنْحُن الزَّ َنَشاُء جَلََعْلَناُه    َأَفَرَأْيُتْم َما حَتْ

ُهوَن إينَّا مَلُْغَرُموَن َبْل َنْحُن حَمُْروُمونَ   ؟ ( 67ـ    63)الواقعة:   ﴾ ُحَطامًا َفَظْلُتْم َتَفكَّ

 ؟ قلت: بىل، فام فيها من العلم 

قال: إن اهلل تعاىل ينفي عنا يف هذه اآليات الوهم الذي نحمله يف نفوسنا من أننا  

 والثامر اللذين مها الغذاء األساس لإلنسان. نحن املتسببون يف حصول الزرع  
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 قلت: هذا ليس ومها، بل هذه حقيقة. 

قال: لو كانت هذا حقيقة ملات اخللق مجيعا من اجلوع، ألن ذلك سيستدعي  

موظفني يرعون النبتة ويمدوهنا باحلياة وأسباب احلياة إىل أن تثمر، ولو اجتمع اخللق  

يطيقوا، بل اهلل هو الذي يمد النبتة بالقوى التي متكنها    مجيعا أن يفعلوا ذلك بنبتة واحدة مل 

من استغالل ما حوهلا من املياه والرتبة واهلواء والضوء لتنتج لنا بعد ذلك ما شاء اهلل لنا  

 من رزق. 

 قلت: فأنت تقول بتأثري األسباب؟ 

قال: أي يشء تقوله يف هذا صحيح، عزلت األسباب أو أثبتها، فاهلل هو اخلالق،  

 ق العلة وخالق املعلول. خال 

قلت: فهمت هذا، وأنا ال أجادل فيه، ولكني أحتدث عن املقامات الرفيعة التي  

 هتفوا إليها نفوس العارفني، وخيافون أن ينشغلوا عنها بأي مكسب أو رزق. 

قال: سادة العارفني هم األنبياء، وقد عرفت أحواهلم يف طلب الرزق، ومل نطالب  

ْه   ﴿ : هبم، أمل تسمع قوله تعاىل باالقتداء الكامل إال   يَن َهَدى اهللَُّ َفبيُهَداُهُم اْقَتدي ذي ُأوَلئيَك الَّ

 ( 90األنعام:  )   ﴾ 

 قلت: ولكن األنبياء ال يشغلهم يشء عن اهلل. 

كانت هلم أشغاهلم وحرفهم التي مل    فأولياء األمة وصاحلوها   .. قال: تريد من دوهنم 

 . لت هلم من حفظ هذا الدين وتبليغه تلههم عن الرسالة التي وك 

 قلت: أنا ال أنكر السعي، ولكن ..  
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قال: أنت تتحدث عن اهلمة العالية .. أجبني أهيام أرفع مهة املتكسب الذي يسعى  

 زقه أن يأتيه؟ لينال رزقه، وينال الناس رزقهم بسببه، أم القاعد الذي ينتظر ر 

 قلت: إن اشتغل ..  

قاطعني، وقال: قبل أن جتيبني اسمع هلذه القصة التي رويت عن عن شقيق  

وقد كان من أهل العبادة والزهد، فقد ودَّع صديقه إبراهيم بن أدهم  لسفره يف    ، البلخي 

به  جتارة عزم عليها. ومل يلبث إال مدة يسرية، ثم عاد، ولقيه إبراهيم، فعجب لرسعة إيا 

من رحلته، فسأله عام رجع به قبل أن يتم غرضه، فقصَّ عليه قصة شهدها، جعلته يغري  

 وجهته ويلغي رحلته، ويعود قافاًل. 

ذلك أنه نزل للراحة يف الطريق، فدخل خربة يقيض فيها حاجته، فوجد فيها طائرًا  

ائر األعمى  أعمى كسيحًا ال يقدر عىل حركة، فَرقَّ حلاله، وقال: من أين يأكل هذا الط 

الكسيح يف هذه اخلربة؟ ومل يلبث أن جاء طائر آخر حيمل إليه الطعام ويمده به، حتى  

يأكل ويشبع، وظل يراقبه عدة أيام وهو يفعل ذلك، فقال شقيق: إن الذي رزق هذا  

أتدري ما  . الطائر األعمى الكسيح يف هذه اخلربة لقادر عىل أن يرزقني! وقرر العودة. 

 بن أدهم؟ قال له إبراهيم  

 قلت: ما قال؟ 

سبحان اهلل يا شقيق! وملاذا رضيت لنفسك أن تكون الطائر األعمى  ) قال: قال له: 

العاجز الذي ينتظر عون غريه، وال تكون أنت الطائر اآلخر الذي يسعى ويكدح ويعود  

اليد  ) قال:  بثمرة ذلك عىل من حوله من العمي واملقعدين؟! أما علمت أن النبي 
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 ؟   ( ن اليد السفىل العليا خري م 

 فقام إليه شقيق وقبَّل يده وقال: أنت أستاذنا يا أبا إسحاق! 

 أم من تشبه بصفة العبد املرزوق؟   ( الرزاق ) قال: فأهيام أرفع مهة من تشبه بصفة اهلل  

 قلت: صحيح هذا .. ولكن أال تشغل املكاسب عن السلوك إىل اهلل؟ 

فال يمكن أن تأخذ الناس إىل  قال: السلوك الصحيح ال يكون إال يف الواقع، 

ما أمجل أن جيعل الفالح فأسه  ) الفلوات لرتبيهم، وقد كان بعض املشايخ املربني يقول: 

سبحته، وهكذا  سبحته، وجيعل احلداد مطرقته مي سبحته، وجيعل النجار منشاره مي    ( مي

وقد حكى ابن عطاء اهلل ـ الذي أسأت فهم حكمته ـ  عن بداية صلته بشيخه أيب  

اس املرس، فذكر أنه سمع من أصحابه من طلبة العلم أن الذي يصحب مشايخ  العب 

الطريق يضُمر حظه يف العلم الرشعي الظاهر، قال: فشقَّ عيلَّ أن يفوتني العلم، وشقَّ  

 عيلَّ أن تفوتني ُصحبة الشيخ. 

نحن إذا صحبنا تاجر، ما نقول  ) فلام ذهب إىل الشيخ كان أول ما بادره به أن قال: 

اترك جتارتك وتعال، أو صاحب صنعة، ما نقول له: اترك صنعتك وتعال، أو طالب  له:  

علم، ما نقول له: اترك طلبك وتعال، ولكن نقر كل أحد فيام أقامه اهلل فيه، وما قسم له  

 عىل أيدينا فهو واصل إليه. 

، فام قال لتاجر: اترك جتارتك، وال لذي  قال: وقد صحب الصحابة رسول اهلل  

هم عىل أسباهبم، وأمرهم بتقوى اهلل فيها.   صنعة: اترك صنعتك، بل أقرَّ

 : تكفري اخلطايا 
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 : هذا باب تكفري اخلطايا. املعلم اقرتبت من الباب الثالث، فقال  

 قلت: أهذه جائزة تشجيعية؟ 

 قال: بل من أعظم اجلوائز التشجيعية. 

 قلت: فارضب يل مثاال عىل ذلك أعيه، ويعيه قومي. 

أتعلم أخطر ما يقف يف وجه املجرم الذي تناهى يف اإلجرام، فيحول بينه وبني  قال:  

 التوبة؟ 

قلت: نفسه األمارة بالسوء، وشيطانه الرجيم الذي يزرع يف نفسه ما ينبت تلك  

 اجلرائم. 

قال: وتلك النظرات القاسية التي جيدها يف املجتمع، إما نظرات اخلوف أو نظرات  

 د عالجا يمسح به جرائمه إال املزيد من اجلرائم. االستعالء .. فلذلك ال جي 

 قلت: هو إذن كالواقع يف اإلدمان يعالج الداء بالداء. 

 قال: نعم هو كذلك ..  

 قلت: أريد توضيحا أكثر هلذا، أعيه ويعيه قومي. 

قال: أرأيت لو أعطيت ما شئت من األموال عىل أن تتحمل جريمة من اجلرائم  

، ولو مل تفعلها، عىل أن يضمن لك الرباءة من املالحقة، أترىض  اخلطرية، بأن تنسبها إليك 

 بذلك؟ 

قلت: ال .. وال أظن أن هناك من يرىض، فاملال ال يمكنه أن يغسل الوسخ الذي  

 ينشئه رميي بتلك اجلريمة يف املجتمع. 
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 قال: فالرباءة إذن فوق األجور؟ 

رجه العاجي الذي بناه  قلت: بل أحيانا فوق الدرجات، فاملسؤول الكبري ينهار من ب 

 طول حياته بسبب فضيحة واحدة تسببها شهوة من شهواته. 

 قال: فقد أقررت إذن بأن تكفري اخلطايا جائزة. 

 قلت: نعم، فام أعظم أن يمسح السجل اإلجرامي للمجرمني. 

إذن بأن التعب الذي ينال اإلنسان جراء سعيه عىل رزقه احلالل    قال: فقد أخرب  

ما يصيب املؤمن من نصب، وال وصب، وال هم،  ) : مل تسمع قوله مكفر خلطاياه، أ 

 ؟   ( 1) ( وال حزن وال أذى، وال غم حتى الشوكة يشاكها إال كفر اهلل هبا من خطاياه 

  وقد ورد يف حديث آخر ما هو أرصح من ذلك، فقد روي انه قلت: بىل .. 

أجر عظيم قد جعله اهلل  فهذا ،  ( 2) ( من بات كاال يف طلب احلالل بات مغفورا له ) قال: 

 لطالب الرزق احلالل. 

 قال: ويمكنكم أن تستثمروا هذا النوع من األجر يف الدنيا قبل اآلخرة. 

 قلت: كيف، واملغفرة هلا عالقة باآلخرة فقط. 

قال: أال تعلم أن اهلل حيب تشبه عباده بصفات كرمه، فهو كريم حيب الكرماء، رحيم  

ون يرمحهم الرمحن تبارك وتعاىل، ارمحوا من يف  الرامح ) : حيب الرمحاء، وقد قال 

 ؟  ( 3) ( األرض يرمحكم من يف السامء 

 
 البخاري ومسلم. رواه     (1)

 ابن عساكر. رواه     (2)

 .أمحد وأبو داود والرتمذيرواه      (3)
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 قلت: بىل، فهذه حقيقة تدل عليها النصوص الكثرية. 

قال: فيمكنكم استثامر هذا إذن، فتضعوا ملن تعاقبوهم من الفرص ما يستعيدون به  

 طهارهتم. 

 قلت: كيف ذلك، ونحن نعاقبهم؟ 

 جتعلوا نيتكم من عقوبتهم أن تطهروهم؟ قال: فلامذا ال  

 قلت: ولكن احلق العام يأبى ذلك، فهو يريد أن يشفي غليله من املجرمني. 

قال: وذلك ال يمنعه من تطهريهم، بل احلق العام يستفيد من طهارهتم أكثر من  

 استفادته من جمرد عقوبتهم. 

 قلت: ولكن كيف حيصل ذلك؟  

ات لكم، فأنتم أعلم بأمور دنياكم، ولكن إن  قال: أنا ال طاقة يل بوضع اقرتاح 

تصدقوا يف البحث، فستجدون من فرص الطهارة التي تضعوها بني يدي املجرمني، ما  

جيعل منهم طاقات حية نافعة ال قاذورات مهملة مرمية يف الزنازن والسجون تقتلها  

 الكآبة، أو ترتع فيها وساوس الشياطني. 

 : زيادة الربكات 

     ( زيادة الربكات ) : هذا باب  املعلم اقرتبت من الباب الرابع، فقال  

 قلت: فام اجلائزة التي خيتزهنا هذا الباب؟ 

  تعاىل قال: هي من اجلوائز التي يناهلا صاحبها يف الدنيا قبل اآلخرة، أمل تعلم بأن اهلل  

 يعجل لعباده الصاحلني بعض جوائزهم يف الدنيا قبل اآلخرة؟ 
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ٌن َفَلُنْحييَينَُّه   ﴿ : تعاىل د قال قلت: بىل، فق  ْن َذَكٍر َأْو ُأْنَثى َوُهَو ُمْؤمي ًا مي َل َصاحلي َمْن َعمي

َينَُّهْم َأْجَرُهْم بيَأْحَسني َما َكاُنوا َيْعَمُلونَ   ( 97)النحل:   ﴾ َحَياًة َطيَِّبًة َوَلَنْجزي

ْو َأنَّ َأْهَل  َولَ  ﴿ : عن تنزل الربكات عىل املؤمنني املتقني، فقال  تعاىل قال: وأخرب 

ُبوا َفَأَخْذَناُهْم    َواأْلَْرضي َوَلكيْن َكذَّ
ي
اَمء َن السَّ ْم َبَرَكاٍت مي َقْوا َلَفَتْحَنا َعَلْيهي بياَم  اْلُقَرى آَمُنوا َواتَّ

ُبونَ   ( 96ألعراف: )   ﴾ َكاُنوا َيْكسي

 قلت: فام الربكات؟ 

 قال: هي أن يصبح القليل كثريا، والصغري كبريا، والضعيف قويا؟ 

إىل قنطارين، فكيف  قمح قلت: كيف ذلك، وال أرى أنه من املمكن حتول قنطار 

 يصبح القليل كثريا؟ 

رب عمر اتسعت آماده، وقلت أمداده.ورب  )   قال: أمل تسمع حكمة ابن عطاء اهلل: 

 ؟   ( عمر قليلة آماده، كثرية أمداده 

فضله صاحب  قلت: بىل، فهو يتحدث عن يشء واقعي ممكن، فقد يرزق اهلل من 

 العمر القصري من األمداد والفوائد ما ال يظفر به املعمرون. 

من بورك له يف عمره أدرك  ) وقد أشار إىل هذا يف احلكمة األخرى التالية هلذه، بقوله: 

 ( يف يسري من الزمن من منن اهلل تعاىل ما ال يدخل حتت دوائر العبارة، وال تلحقه اإلشارة 

 الربكة.   قال: فقد فهمت ـ إذن ـ معنى 

قلت: لقد فهمت معنى الربكة يف العمر، فهو ال بآماده، بل بأمداده، وعىل هذا  

إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، وال يرد القدر  ) : وردت النصوص، كقوله 
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، وورد يف احلديث أن صلة الرحم تزيد يف  ( 1) ( إال الدعاء، وال يزيد يف العمر إال الرب 

لكني  ..      ( 2) ( أن يبسط له رزقه وينسأ له أثره فليصل رمحه   من رسه ) : العمر، فقد قال  

 مل أفهم بعد كيف يصبح القليل كثريا ..  

 ؟ قال: أمل تقرأ االحاديث التي ورد فيها تكثري الطعام لرسول اهلل  

 كام يذكر علامء السري.   مرات كثرية ذلك    قلت: بىل، فقد حصل 

يشبع النهم حتول إىل الكثري، فيطعم أمة من  أن القليل الذي ال  فيها  قال: فقد رأيت  

 الناس. 

، ال يذكر كسنة  قلت: ولكن هذا يذكر عىل سبيل املعجزة، فهو معجزة لنبينا 

 عامة تشمل مجيع الناس، وحديثنا هنا عن العموم ال عن اخلصوص. 

ْم َبَرَكاٍت   ﴿ : تعاىل قال: أمل تسمع قوله  َقْوا َلَفَتْحنَا َعَلْيهي َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقَرى آَمُنوا َواتَّ

ُبونَ  ُبوا َفَأَخْذَناُهْم بياَم َكاُنوا َيْكسي  َواأْلَْرضي َوَلكيْن َكذَّ
ي
اَمء َن السَّ ، أفهذه  ( 96ألعراف: )   ﴾ مي

 اآلية خاصة باألنبياء، أم بأمم األنبياء؟ 

 قلت: بل بأمم األنبياء. 

ال: فقد وعد اهلل بتنزل الربكات عليهم، وهو يعني ما ذكرناه من حتول القليل  ق 

 كثريا، والضعيف قويا، واهلزيل سمينا ..  

قلت: أنا ال أناقش يف هذا، ولكن أناقش يف تصوره، فلم أر يف حيايت حتول املوازين  

 
 رواه أمحد والنسائي وابن ماجه      (1)

 رواه أمحد وابن ماجة.    (2)
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 وال املقاييس.  

لك فيه، فال تستهلكه    قال: أرأيت إن خريت بني أن ترزق ماال قليال، ولكن يبارك 

إال فيام يفيدك، ويمتعك، وبني أن ترزق ماال كثريا، ولكن ترزق معه من البالء  

 كاألمراض واألشغال ما يفنيه وحيوله قليال ال يكاد ينفعك. 

 صحت: بل أرىض بالقليل، فام فائدة الكثري الذي يرهقني، ثم ال أستفيد منه. 

 له إىل كثري، بل إىل ما هو أفضل من الكثري  قال: فهذا القليل حتول بسبب مباركة اهلل 

.. أجبني .. لو خريت بني أن يكون لك عرشة من البنني، وكلهم عاق ومنحرف، وبني  

 أن يكون لك ولد واحد، ولكنه بر تقي وصول، فأهيام ختتار؟ 

قلت: بل الولد الواحد، فام فائدة العرشة التي ال تزيدين وال تزيدهم إال ضياعا  

 وضالال. 

 ل: فقد بورك إذن يف الولد الواحد بسبب تقواه فصار أفضل من العرشة. قا 

قلت: فقد فهمت إذن، فاليشء يبقى هو نفسه، ولكن اهلل تعاىل يبارك فيه بحاميته  

 من اآلفات، فيصبح بتلك احلامية كافيا. 

قال: ليس هذا فقط، بل إن اهلل برمحته وبركته يمده من الزيادة ما ال نستطيع أن  

 عليه .. فليس العامل شهادة فقط .. وكام للحكمة مظاهرها، فللقدرة مظاهرها. نتعرف  

 قلت: لقد نبهتني إىل نوع مهم من الغنى ال يفطن له كثري من الفقراء. 

 قال: ما هو؟ 

قلت: إن اهلل يبارك يف كثري من أوالد الفقراء، فينجحون يف حياهتم، بل يكونون  
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، بينام يتيه أوالد كثري من األغنياء يف أودية الغفلة  سببا يف خروج آبائهم من ضائقة الفقر 

 .. فهذا من بركات الفقر عىل أهله. 

قال: ال تفهمني خطأ، فالربكة تشمل الغني والفقري، ونحن ال نفضل أحدمها، بل  

 للربكة أسباهبا التي حتل بمن حتقق هبا. 

 ؟ ليها قلت: فام أسباهبا، فقد شوقتني إ 

َقْوا   ﴿ : أشار إليه قوله تعاىل قال: أوهلا االلتزام الذي  َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقَرى آَمنُوا َواتَّ

ُبونَ  ُبوا َفَأَخْذَناُهْم بياَم َكاُنوا َيْكسي  َواأْلَْرضي َوَلكيْن َكذَّ
ي
اَمء َن السَّ ْم َبَرَكاٍت مي   ﴾ َلَفَتْحَنا َعَلْيهي

 ( 96ألعراف: ) 

 قلت: عرفت هذا .. فهل هناك أسباب أخرى؟  

 . قال: القناعة، فهي من أعظم أسباب الربكة 

إن هذا املال خرضة  ) :  ، وقد رصحت األحاديث بذلك، فقد قال أجل قلت: 

فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإرشاف نفس مل يبارك له فيه،    ، حلوة 

   ( 1) كالذي يأكل وال يشبع( 

البيعان باخليار ما مل يتفرقا، فإن صدقا وبينا  ) : قال: ومن أسباهبا الصدق، فقد قال  

 ومن أسباهبا النشاط ..  ..    ( 2) ( بورك هلام يف بيعهام، وإن كتام وكذبا حمقت بركة بيعهام 

 قلت: وما النشاط؟ 

 
 مسلم.  رواه      (1)

 .البخاريرواه     (2)
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 قال: عدم اخللود إىل الكسل يف أوقات الربكة؟ 

 قلت: أهناك أوقات للربكة؟ 

 ، والعاقل هو الذي يبحث عنها. قال: نعم 

 قلت: أين؟ 

 قال: يف الرشيعة والواقع. 

 قلت: أي يف النصوص الرشعية، ويف البحث يف سنن احلياة. 

 . تعاىل قال: نعم، فكالمها كتاب اهلل  

 قلت: فارضب يل مثاال عىل ذلك. 

اللهم  ) لذلك، فقال:   قال: ما ورد يف النصوص من استحباب التبكري، فقد دعا  

   ( 1) ( بارك ألمتي يف بكررها 

قلت: فهمت هذا، ولعله سبب مهم جدا من أسباب الفقر، فإين أرى يف الواقع  

الرجل ينهض وقت الضحى يتثاءب كسال، ليطلب رزقه، ثم يشكو من سد أبواب  

 الرزق يف وجهه. 

 هذا فعل رجل واحد فقط، بل كلكم يفعله. قال: ليس  

 قلت: كيف؟ 

 ون يومكم من نصفه ال من أوله. ؤ قال: أنتم تبد 

 قلت: كيف؟ 

 
 أمحد. رواه     (1)
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 قال: أال تدعون الشمس حتى تطلع، لتنطلقوا يف أعاملكم؟  

 قلت: هذه مواقيت عاملية للعمل. 

ا ليال  قال: وما دخل العامل هبذا .. هي مصاحلكم وأنتم أدرى الناس هبا، ولو مل تنامو 

 وال هنارا من أجل احلفاظ عليها مل يناقشكم أحد فيها. 

 فللربكة أسباهبا إذن؟ وعيت هذا..  :  قلت 

نَّا َلُه يفي اأْلَْرضي    ﴿ :عن ذي القرنني:  تعاىل قال: لكل يشء سببه، أمل تسمع قوله   ا َمكَّ إينَّ

 َسَبباً 
ٍ
ء ْن ُكلِّ يَشْ  يف املهمة التي وكلت  فهل نجح ذو القرنني ،  ( 84الكهف: )   ﴾ َوآَتْيَناُه مي

 له من غري اتباع األسباب؟ 

   ( 85الكهف: )   ﴾ َفَأْتَبَع َسَبباً   ﴿ : تعاىل قلت: كال، فقد قال اهلل  

 قال: ولكن قومك املشغوفني بتحريف املعاين حرفوا معنى الربكة حتريفا عظيام. 

 قلت: أجل .. فهم يذهبون إىل من شهروه بينهم بالوالية يلتمسون بركاته. 

  بركاته؟ قال: فام 

 قلت: كرس خبز، أو قطع مناديل، أو حبات متر. 

 قال: فام يفعلون هبا؟ 

 قلت: يعاجلون هبا أسقامهم، ويقضون هبا حاجاهتم. 

قال: فمرهم بالتوبة إىل اهلل، فبربكات اهلل ال تنال إال من يد اهلل، وال متد اليد إىل اهلل  

 إال إذا يئست من غري اهلل. 
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 العلم  مفتاح 

بمجرد أن قال هذا شعرت بقناعة عظيمة برضورة التشجيع والتحفيز وأنه لواله ملا  

استطعنا أن ننهض من أي كبوة، وال أن نقوم بأي عمل.. بعد هذا الشعور مبارشة فتح  

فقال املعلم: هذا باب العلم، وال  ما إن رسنا قليال حتى بدا لنا باب جديد،  الباب..  لكنا  

 . مفتاحه إال بعد محل    يصح دخول سائر األبواب 

 قلت: ملاذا تتشدد هكذا؟  

قال: هذا ليس تشددا، هذه حقيقة، فالعلم هو الباب األول لكل يشء، أمل تسمع  

َها   ﴿ : تعاىل قوله   َم آَدَم اأْلَْساَمَء ُكلَّ  ؟  ( 31)البقرة:    ﴾ َوَعلَّ

قلت: أجل، وقد قرأت اختالف املفرسين يف هذه األسامء، وقرأت كذلك وجه  

حني عرض اهلل تعاىل تلك األسامء عىل املالئكة، فلم تعلمها كام   التفضيل آلدم 

 إيْن   ﴿ : ، قال تعاىل علمها آدم 
ي
 َهُؤالء

ي
ُثمَّ َعَرَضُهْم َعىَل امْلَالئيَكةي َفَقاَل َأْنبيُئويني بيَأْساَمء

ْمَتَنا إينََّك َأْنَت اْلَعلييُم احْلَكييمُ ُكْنتُ  ْلَم َلَنا إيالَّ َما َعلَّ   ﴾ ْم َصاديقينَي َقاُلوا ُسْبَحاَنَك ال عي

 ( 32)البقرة: 

 عىل املالئكة ـ عليهم السالم؟   قال: أفتستدلون هبذا عىل فضل آدم  

 قلت: أجل، بل ال أحد إال ويستدل بذلك عىل هذ املعنى. 

تعاىل مل يعرض األسامء عىل املالئكةـ  عليهم السالمـ  ليتحداهم،    قال: أخطأتم، فاهلل 

 قد زود من العلوم ما يؤهله للخالفة يف األرض.   بل عرضها هلم ليبني هلم أن آدم  

 قلت: ولكنهم مل يعرفوا األسامء التي عرضت عليهم. 
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ْلَم لَ   ﴿ قال: وما احلاجة إىل أن يعرفوها، أمل يقولوا:  ْمَتنَا  ُسْبَحاَنَك ال عي َنا إيالَّ َما َعلَّ

 ؟   ﴾ إينََّك َأْنَت اْلَعلييُم احْلَكييمُ 

 قلت: بىل، فام وجه االستدالل يف هذا؟ 

قال: إن املالئكة ـ عليهم الصالة والسالم ـ وهبوا من العلوم ما يناسب وظائفهم،  

 من العلوم ما يناسب وظيفته، فال تفاضل يف هذا وال تزاحم.   كام وهب آدم  

 قلت: هذا واضح، ولكن ..  

 قال: تريد مثاال عىل هذا؟ 

 قلت: أجل، فباملثال يتضح املقال. 

قال: أرأيت لو أن شخصا أراد أن يدرس الطب فهل يمتحن يف العلوم املرتبطة به،  

 أم يمتحن يف الفلك واجلغرافيا؟ 

 قلت: بل يمتحن يف املواد املرتبطة بتخصصه. 

ئكة، فلها من العلم ما ليس آلدم، وله من  واملال  قال: فكذلك األمر مع آدم 

 عن امللك املوكل بنفخ الروح؟   العلم ما ليس هلا، أمل تسمع حديثه  

يدُخُل امْلََلُك عىل النطفة بعد ما تستقر َف الرحم بَأربعني  ) : قلت: بىل، فقد قال 

َأذكر َأم  َأو مخس وَأربعني ليلة فيقول: يا رب، أشقى َأم سعيد؟ فيكتبان، فيقول: يا رب  

ُأنثى؟ فيكتبان، ويكتب عمله وَأثره ورزقه، ثم تطوى الصحف وال يزاد فيها وال  

   ( 1) ( ينقص 

 
 مسلم.  رواه   (1)
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 قال: فهل يمكن لبرش أي كان أن يعلم العلوم التي علمها هذا امللك؟ 

ُل ُكلُّ ُأْنَثى َوَما َتغييُض اأْلَْرَحاُم َوَما َتْزَداُد    ﴿ : تعاىل قلت: ال، فقد قال   مي اهللَُّ َيْعَلُم َما حَتْ

ْقَدارٍ  ْنَدُه بيمي  عي
ٍ
ء  ( 8)الرعد:   ﴾ َوُكلُّ يَشْ

 قال: فامللك ـ إذن ـ أعلم من اإلنسان؟ 

 قلت: يف هذا املقام فقط. 

ا أعطاه من العلوم  قال: بل يف كل مقام له عالقة بوظيفته، فاهلل تعاىل إذا خلق خلق 

ي َأْعَطى ُكلَّ   ﴿ : عىل لسان موسى   ما يوفر له أسباب اهلداية، كام قال تعاىل  ذي َنا الَّ َربُّ

 َخْلَقُه ُثمَّ َهَدى 
ٍ
ء  ( 50طـه:  )   ﴾ يَشْ

 قلت: هذا صحيح .. ولكنا يا معلم هتنا عن مقصدنا. 

 قال: بل مل نته عنه، نحن يف لبابه. 

 قلت: كيف؟ 

 ؟ املدائن عن العلم الذي هو باب من أبواب  قال: أال نتحدث هنا  

 قلت: بىل. 

 ؟ نريد أن نعلمهم دخول املدائن قال: أفتظن أنا نحتاج إىل تلقني مجيع العلوم ملن  

 قلت: ذلك أحسن. 

 قال: ولكن العمر ال يساعد عليه، واهلمم ال تستطيع الوفاء به. 

 ؟ حتاج إليها ن قلت: فام هي العلوم التي  

 . تريدونه قال: ما يفي بخدمة ما  
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 قلت: فاذكر يل تلك العلوم وأقسامها. 

 قال: أنتم أعلم بأمور دنياكم. 

 قلت: فمجامعها وأصوهلا. 

 قال: علامن ال بد من كليهام، لوال معرفتي بتقصريكم يف اجلمع بينهام ما ذكرهتام. 

 قلت: ما مها؟ 

 ملرتبطة به. قال: األصول النظرية ألي عمل، والتطبيقات العملية ا 

 قلت: فهل ترانا مقرصين يف هذا؟ 

قال: لستم مقرصين يف أفراد العلمني، ولكنكم مقرصون يف اجلمع بينهام، فأنتم إما  

أن تدرسوا علوما ترهقون فيها أنفسكم وأوقاتكم، ثم ال جتدون هلا أي ثمرة واقعية، أو  

، والكامل يف اجلمع  تتعاملون مع واقع وتطبيقات من غري أن تفهموا هلا أصوال نظرية 

 بينهام. 

 : األصول النظرية 

 قلت: فامذا تريد باألصول النظرية؟ 

، فهي أصل األصول النظرية، وأنتم تقرصون فيها تقصريا  يف كونه قال: سنن اهلل 

 عظيام. 

 قلت: كيف؟ 

قال: إن استغالل أي سنة من سنن اهلل قد يوصلكم إىل مراكز من الرقي مل تكونوا  

 تلك السنة.   لتصلوا إليها بدون 
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 قلت: ارضب يل مثاال عىل ذلك. 

قال: قوة البخار، لقد رأيتموها ورآها أجدادكم، فاكتفيتم بالنظر إليها، أو بمد  

 أيديكم إليها لتشعروا ببعض الدفء. 

 قلت: وهل هلا غري الدفء؟   

قال: نعم .. هلا قوى كثرية .. رأى بعضها رجل فتح له يف فهم قوة هذا اخللق،  

عىل تلك املراكب احلديثة، ثم بقي التطور يتبع بعضه بعضا إىل أن وصلتم إىل    فاستعان به 

 ما وصلتم إليه. 

 قلت: وكل ذلك بنظرة ثاقبة إىل سنة من سنن اهلل. 

نَّا    ﴿ عن ذي القرنني:   قال: وكل ذلك جزء من تلك النظرة، أمل تسمع قوله تعاىل  إينَّا َمكَّ

ْن كُ   َسَبباً َلُه يفي اأْلَْرضي َوآَتْيَناُه مي
ٍ
ء (، أتعلم ما السبب الذي أوتيه  84الكهف: )  ﴾ لِّ يَشْ

 ذو القرنني؟ 

قلت: نحن ال نبحث عن األسباب التي أو تيها ذو القرنني، بل نبحث عمن هو ذو  

 القرنني؟ 

 قال: وما جيديكم أن تعرفوا من هو؟  

قلت: باملناسبة، هل كان نبيا، وهل كان له قرنان، وكيف كان اسمه .. وهل حقا  

كان أحد ملوك اليمن، والسد الذي بناه هو سد مأرب، أو هو كورش الكبري امللك  

 االمخيني، أم هو االسكندر املقدوين، ولكنه مل يشتهر عليه أنه بنى أي سد .. أم هو ..!؟  

 ا؟ أال يغنيك ما يف كتاب اهلل؟ قال: وما جيديك أن تعلم كل هذ 
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 فشوقنا ملعرفته.   ، قلت: لقد ذكر اهلل قصته 

قال: شوقكم للحقائق التي تنطوي عليها قصته، أما هو فعبد من عباد اهلل،  

 ويكفيكم ذلك. 

 قلت: ولكن البرش حيب الفضول. 

قال: فليكن فضولكم فيام ينفعكم .. لقد سألتك عن األسباب التي أوتيها ذو  

 القرنني. 

َمْن    ﴿ : كام قال تعاىل ،  قلت: السبب يف اللغة يعني احلبل املستخدم يف تسلق النخيل 

 ُثمَّ ْلَيْقَطعْ 
ي
اَمء َرةي َفْلَيْمُدْد بيَسَبٍب إيىَل السَّ ْنَيا َواآْلخي ُه اهللَُّ يفي الدُّ  َفْلَيْنُظْر  َكاَن َيُظنُّ َأْن َلْن َيْنرُصَ

َبنَّ َكْيُدُه َما    ( 15احلج: )   ﴾ َيغييظُ َهْل ُيْذهي

 قال: فهل كل ما أويت ذو القرنني هو حبل؟  

 . قلت: لعله حبل كعصا موسى  

قال: أنتم تبالغون يف البحث عن املعجزات لتفروا هبا من عالج واقعكم، بحجة أنه  

 أو حبل ..    ، أو خاتم كخاتم سليامن  ليس لديكم عصا كعصا موسى  

 قلت: فام األسباب إذن؟ 

 قال: هي استعامل كل الوسائل املمكنة املرتبطة بأي إنجاز ..  

 قلت: مثل ماذا؟ 

قال: لكل يشء أسبابه اخلاصة به، وسننه التي يدخل إليه منها، ويف القرآن الكريم  

 إشارة إىل بعض ذلك. 
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 قلت: أين؟ 

(  85ف: الكه )   ﴾ َفَأْتَبَع َسَبباً   ﴿ قال: يف قصة ذي القرنني نفسها .. أمل يقل اهلل تعاىل: 

 . بل كررها ثالث مرات   ، ومل يكتف بذلك 

 قلت: فام فائدة هذا التكرير؟ 

قال: ليس هذا تكريرا، فلكل يشء سببه اخلاص به وسنته التي ينطلق منها، وال  

 يمكن الدخول إليه إال من باهبا. 

 قلت: فهمت هذا، فهل يف قصة ذي القرنني حكمة أخرى؟ 

هذه اآليات الثالث التي وردت يف قصة  قال: كلها حكم .. ما اللفظ الرابط بني 

ْمسي َوَجَدَها َتْغُرُب يفي َعنْيٍ مَحيَئٍة    ﴿ : ، بني قوله تعاىل ذي القرنني  َب الشَّ َحتَّى إيَذا َبَلَغ َمْغري

ْم ُحْس  َذ فييهي ا َأْن َتتَّخي َب َوإيمَّ ا َأْن ُتَعذِّ ْنَدَها َقْومًا ُقْلَنا َيا َذا اْلَقْرَننْيي إيمَّ   ﴾ ناً َوَوَجَد عي

ْمسي َوَجَدَها َتْطُلُع َعىَل َقْوٍم مَلْ   ﴿ : (، وقوله تعاىل 86الكهف: )  َحتَّى إيَذا َبَلَغ َمْطليَع الشَّ

رْتاً  َا سي ْن ُدوهني ْيني   ﴿ : (، وقوله تعاىل 90الكهف: )  ﴾ َنْجَعْل هَلُْم مي دَّ َحتَّى إيَذا َبَلَغ َبنْيَ السَّ

اَم َقْومًا ال َيَكاُدونَ  ي ْن ُدوهني  ( 93الكهف: )   ﴾  َيْفَقُهوَن َقْواًل َوَجَد مي

 .. إن هذه اللفظة هي اللفظة املتكررة يف اآليات الثالث.   ( وجد ) قلت عىل البدهية:  

 قال: أتعلم ما احلكمة من تكريرها؟ 

 قلت: ال. 

 ؟  ( إنه وجد شيئا ) قال: متى تقول عن شخص: 

 قلت: عندما يبحث عنه، أو يكون له اهتامم به. 
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القرنني مل يكن ـ كام تتصورون ـ رجل حرب يبحث عن توسيع  قال: فذو 

امرباطوريته، بل كان رجال بحاثة عاملا يبحث يف األرض، ليكتشف قوانني اهلل وسننه  

 فيها. 

 قلت: هذه دعوى حتتاج إىل دليل، فام ذكرته ال يكاد يكفي. 

 لسدين.  قال: لقد ذكر اهلل تعاىل ما وجده ذو القرنني يف الغرب واملرشق وبني ا 

ْمسي َوَجَدَها َتْغُرُب يفي   ﴿ قلت: لقد قال تعاىل يف املغرب:  َب الشَّ َحتَّى إيَذا َبَلَغ َمْغري

ْنَدَها َقْومًا   َحتَّى إيَذا َبَلَغ َمْطليَع    ﴿ ، وقال عن املرشق: ( 86)الكهف:   ﴾ َعنْيٍ مَحيَئٍة َوَوَجَد عي

ْمسي َوَجَدَها َتْطُلُع َعىَل َقْوٍم مَلْ َنْجعَ  رْتاً الشَّ َا سي ْن ُدوهني ،وقال عن  ( 90)الكهف:   ﴾ ْل هَلُْم مي

ياَم َقْومًا ال َيَكاُدوَن   ﴿ املكان الذي بني السدين:  ْن ُدوهني ْيني َوَجَد مي دَّ َحتَّى إيَذا َبَلَغ َبنْيَ السَّ

    ( 93)الكهف:    ﴾ َيْفَقُهوَن َقْوالً  

 قال: فتأمل يف جوامع األشياء التي وجدها. 

التضاريس، وما يرتبط هبا من مناخ، وهناك الشعوب وما يرتبط هبا من  قلت: هناك  

 طباع. 

 قال: والعالقة الرابطة بني الشعوب والتضاريس واملناخ ..  

قلت: نعم كل ذلك يظهر جليا يف قصة ذي القرنني .. لكأين هبا تتحدث عن  

 اكتشافات جغرافية ال عن حمارب يقود جيشا. 

شافة .. كان عاملا مصلحا، أمل يلجأ إليه األقوام الساكنني  قال: بل كان أكثر من جمرد ك 

 بني السدين؟  
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ال َيَكاُدوَن َيْفَقُهوَن   ﴿ : قلت: ال أزال أتعجب من علمه بلغتهم، فقد قال تعاىل 

 ﴾ َقْواًل 

قال: وهذا يصب فيام ذكرنا من اجتهاده العقيل وبحثه عن سنن اهلل للتعرف عىل  

 جلوء أولئك الذين ال يكادون يفقهون قوال إليه. أرسارها واتباعها.. سألتك عن  

 قلت: نعم جلأوا إليه ليحميهم من يأجوج ومأ جوج .. باملناسبة من هم؟ 

 قال: دعك من هذا، فإنه جدل، وقد اشرتطت عليك أال جتادلني. 

ي ُعرْساً   ﴿ قلت:  ْن َأْمري ْقنيي مي يُت َوال ُتْرهي ْذيني بياَم َنسي نعم  ( ..  73الكهف:  )   ﴾ ال ُتَؤاخي

َقاُلوا َيا   ﴿ : لقد نص القرآن الكريم عىل قصة طلبهم من ذي القرنني احلامية، فقال تعاىل 

َعَل   ُدوَن يفي اأْلَْرضي َفَهْل َنْجَعُل َلَك َخْرجًا َعىَل َأْن جَتْ َذا اْلَقْرَننْيي إينَّ َيْأُجوَج َوَمْأُجوَج ُمْفسي

نِّ  ٍة َأْجَعْل َبْيَنكْم َوَبْيَنُهْم َرْدمًا آُتويني  َبْيَنَنا َوَبْيَنُهْم َسّدًا َقاَل َما َمكَّ يُنويني بيُقوَّ ي فييهي َريبِّ َخرْيٌ َفَأعي

غْ  َدَفنْيي َقاَل اْنُفُخوا َحتَّى إيَذا َجَعَلُه َنارًا َقاَل آُتويني ُأْفري يدي َحتَّى إيَذا َساَوى َبنْيَ الصَّ   ُزَبَر احْلَدي

 (  97ـ    94الكهف: )   ﴾ ْن َيْظَهُروُه َوَما اْسَتَطاُعوا َلُه َنْقباً َعَلْيهي قيْطرًا َفاَم اْسَطاُعوا أَ 

 قال: أال يدلك هذا عىل أبعاد أخرى يف شخصية ذي القرنني؟ 

قلت: نعم إنه مهندس عظيم، عرف كيف خيطط لبناء هذا السد، وكيف حيمي  

 أولئك القوم من رش املعتدين. 

 قال: بامذا فعل ذلك؟ 

 سباب. قلت: بام أوتيه من علم األ 

قال: فذاك ما سميناه باألصول النظرية، فال يمكن ألي عمل أن يقام إال بتلك  
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 األصول، وهي يف جمموعها تعود إىل سنن اهلل التي أمرنا بالنظر إليها والتعبد بتسخريها. 

 : التطبيقات العملية 

 قلت: فامذا تريد بالتطبيقات العملية؟ 

ومل يستقد منه عمليا أكان يف إمكانه أن    يا، قال: لو أن ذا القرنني اكتفى بام عرفه نظر 

 يبني ذلك السد؟ 

قلت: ال .. بل حيتاج إىل املزج بني األمرين، فالنظر حيتاج إىل التطبيق، كام أن التطبيق  

 حيتاج إىل النظر. 

 قال: فلذلك ال يمكن للتدريب أن يؤيت أكله إال إذا مزج بني األمرين. 

اهلل نطبقها، فقد أسسنا مراكز كثرية للتدريب عىل  قلت: هذه حقيقة، ونحن بحمد 

 املهارات املختلفة. 

 قال: ال، بل تقرصون فيها تقصريا عظيام. 

 قلت: كيف؟ 

قال: أنتم تقرصون التدريب عىل بعض احلرف، وعىل بعض ما حتتاجه احلرف، ثم  

 تقرصون كل ذلك عىل فئات حمدودة. 

 قلت: فهل تقرتح حلوال؟ 

فأنتم أعلم بأمور دنياكم، ولكني أؤصل احلقائق التي عن   قال: أنا ال أقرتح .. 

 طريقها تقرتحون ما ترونه مناسبا. 

 قلت: فام هي أصول احلقائق يف هذا؟ 
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 قال: إشاعة التعليم وشموليته وتبسيطه وجمانيته. 

 قلت: هي أربعة أصول إذن. 

 األمر به. املقدسة  قال: وكلها مما ورد يف النصوص  

 مرادك منها ، وعالقتها بالتدريب. قلت: فارشح يل  

 اإلشاعة: 

فالعلم ال ينبغي أن حيرص يف فئة حمدودة من الناس، بل يرتك   .. قال: أما اإلشاعة 

 لكل راغب. 

 قلت: ونحن نفعل ذلك. 

 قال: ال .. أنتم تعقدون األمور كثريا. 

 قلت: بل نيرسها، ولكن قل الراغبون. 

 دارس. قال: فهل تأذنون للشيخ الكبري يف دخول امل 

 قلت: نحن نشرتط سنا معينة للدراسة. 

قال: وليس ذلك من اإلشاعة .. فالعلم من املهد إىل اللحد، أمل تقرأ قول أمحد، وقد  

ال تزال حتمل املحربة؟( ن  ) وقد كان شيخا، فقيل له:   دخل إىل السوق ومعه املحربة، 

 وت. ، أي ال نزال نواصل العلم إىل امل ( مع املحربة إىل املقربة ) فقال: 

قلت: بىل فقد قرأت يف ترمجة العامل الفلكي الريايض، واملؤرخ اللغوي األديب،  

والعامل بالرشيعة ومقارنة األديان أبى الرحيان البريوين أنه مات وهو يتعلم مسألة يف  

 الفرائض. 
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 قال: أفكان العلامء يتقاعدون عن طلب العلم أو تعليمه كام تفعلون اليوم؟ 

 هم يزداد يف أواخر أعامرهم. قلت: ال، بل إن نشاط 

 قال: وذلك ملا اكتسبوه من خربة بعد أن صقلتهم األيام. 

قلت: وأرى أن تباشري شمس االستفادة من الشيوخ بدأت تطل علينا، فقد أثبتت  

التي جرت يف نقاط متعددة من العامل أن األفراد يف السنني األوىل املرشفة عىل    املؤمترات 

الشيخوخة إذا كانوا مستعدين ملرحلة الشيخوخة يمكنهم أن يظلوا إىل سنني مديدة من  

املسنني الشباب، بل نشطني منتجني، وهذا ما أدركته األقطار املتقدمة وخططت له مما  

 منحها نتائج جيدة. 

 وكأن بيدها احلل.   بثقة عظيمة،   املؤمترات وقال: أنت تتحدث عن  قاطعني،  

 حيب التفاؤل.   قلت: لقد كان  

 قال: ولكنه ال حيب األماين. 

 قلت: فإن مل يأت منها اخلري، فمن أين يأيت؟ 

 قال: من الشوارع والطرقات، وتلك املساكن الضيقة التي تفوح منها روائح اجلوع. 

 وكيف؟   ، قلت: متى 

 فت كيف تستثمر الكنوز التي ختتزهنا. قال: إذا عر 

 قلت: فهل تقصد بإشاعة العلم إشاعته للشيوخ فقط؟  

قال: ال .. العلم من املهد إىل اللحد .. للمرأة والرجل .. للفقري والغني يف املدارس  

واملستشفيات واألسواق .. يف وسائل اإلعالم، ويف املالعب والطرقات .. يف كل  
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 مكان. 

 الشمولية: 

 فام تريد بالشمولية؟ وعيت هذا ..  قلت:  

 قال: أنتم تدربون عىل بعض الصناعات فقط؟ 

 قلت: أجل .. ألن بعضها يكاد يكون من العلم املكتوم. 

 قال: تقصد من أرسار املهنة. 

 قلت: نعم، ألن يف إشاعته إرضارا باحلرفيني. 

يف الدين   قال: ختطئون عندما تتصورون ذلك، وتفعلون ذلك، فليس يف العلم كام 

 أرسار .. ولكنه اجلشع واحلرص واخلوف الذي يمتلك قلوبكم. 

 ؟ قلت: فام احلل الذي تراه لتحقيق شمولية العلم 

قال: نرش العلوم .. كل العلوم .. فالتجارة حتتاج إىل التدريب مثلها مثل الصناعة،  

 صاحله. واحلكيم هو الذي ينقل خربته لغريه، وال يرتك غريه يتخبط بحجة حرصه عىل م 

 التبسيط: 

 فام تريد بالتبسيط؟ وعيت هذا ..  قلت:  

 قال: أنتم تعقدون العلوم. 

 قلت: ولكن العلوم تأبى إال أن تعقد. 

 قال: وأين نور البصرية الذي وهبه اهلل لكم؟ 

 قلت: نور البصرية نكتشف به العلوم، ونفهمها به. 
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 يفهمها. قال: فمن فهمها منكم يمكنه أن يبسطها ملن مل  

 قلت: قد يتحقق ذلك بجهد. 

قال: فذلك اجلهد واجب، أال ترى إىل علامء أمتك كيف نرشوا العلم وبسطوه حتى  

 ؟ علمه اخلاصة والعامة 

قلت: بىل، فإين أقرأ ما كتبوا فأجد له لذة، وأجدين أستوعبه بسهولة ويرس، ولكن  

 العلوم يف هذ العرص تعقدت كثريا. 

رشفكم اهلل به، فمع أنه حيوي دقائق العلوم وجمامعها   قال: أال ترى الكتاب الذي 

 ؟ إال أنه يعرب عنها مجيعا بسهولة ويرس ومجال 

كيرٍ  ﴿ يف كتابه:  قلت: بىل، فقد قال تعاىل  ْن ُمدَّ ْكري َفَهْل مي َنا اْلُقْرآَن ليلذِّ ْ   ﴾ َوَلَقْد َيرسَّ

 ( .. ولكن هذا كالم اهلل. 17القمر: ) 

 مة والرتقي للتشبه بكامالت اهلل. قال: أمل يأمرنا اهلل برفع اهل 

 قلت: بىل، لقد عرفنا أدلة ذلك يف مواضع خمتلفة. 

قال: فتشبهوا باهلل يف التيسري والتبسيط، أليست كل صناعاتكم التي تفخرون هبا  

 تقليدا ملخلوقات اهلل؟  

َيْبَحُث  َفَبَعَث اهللَُّ ُغَرابًا    ﴿ : قلت: بىل، والقرآن الكريم يدل عىل ذلك، فقد قال تعاىل 

ْثَل َهَذا   يهي َقاَل َيا َوْيَلَتى َأَعَجْزُت َأْن َأُكوَن مي ي َسْوَءَة َأخي َيُه َكْيَف ُيَواري يفي اأْلَْرضي ليرُيي

نيَ  َن النَّاديمي ي َفَأْصَبَح مي َي َسْوَءَة َأخي (.. ولكن كيف نبسط  31املائدة: )  ﴾ اْلُغَرابي َفُأَواري

 العلم ونيرسها؟ 
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 كم أعلم بأمور دنياكم؟ قال: أمل أقل لك بأن 

 قلت: بىل، ولكنك تعلم ما نحن فيه، فدلنا عىل ما تراه من وسائل التبسيط؟ 

قال: أنتم ترسفون يف اللهو وتستعملون وسائل اإلعالم لتغذية هذا اللهو، فاجعلوا  

 من هلوكم علام؟ 

 قلت: كيف؟ 

إعالمكم من  قال: انرشوا العلم وبسطوه وأشيعوه عن طريق ما نتتج وسائل 

 برامج. 

 قلت: نحن نفعل بعض هذا. 

 قال: أال تعلم أنك لن تتعلم العلم حتى هتبه كلك!؟  

 قلت: بىل .. ولكن اهلمم كام تعلم ..   

قال: ابدأوا فقط، أما اهلمم فلها رب يتوالها، أمل يأمرنا اهلل باالستعداد عىل حسب  

وا هَلُْم َما ا   ﴿ : ما يف وسعنا، فقال تعاىل  دُّ ٍة  َوَأعي ْن ُقوَّ  (؟  60ألنفال:  )   ﴾ ْسَتَطْعُتْم مي

 قلت: بىل ..  

قال: اربطوا العلم باهلل، وحينذاك سريتبط العلم باإليامن، وحينذاك هيب عليه من  

يَن   ﴿ : نسيم اإليامن ما ينرشح له الصدر، ويعيه العقل .. أمل تسمع قوله تعاىل  ذي َوَقاَل الَّ

ياَمَن َلَقْد َلبيْثُتْم يفي كيَتابي اهللَّي إيىَل َيْومي اْلَبْعثي َفَهَذا َيْوُم اْلَبْعثي َوَلكينَّ ْلَم َواأْلي ُكْم ُكْنُتْم  ُأوُتوا اْلعي

 فالعلم ال يفهمه عىل حقيقته إال من أويت اإليامن.  ..  ( 56الروم: )   ﴾ ال َتْعَلُمونَ 

 املجانية: 
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 ؟ باملجانية فام تريد  ت هذا ..  وعي قلت:  

 أنتم تتاجرون بالعلم وتبيعونه.   قال: 

 قلت: نحن نبيع كل يشء، فكيف ال نبيع العلم؟ .. ولكن ما احلرج يف ذلك؟.. 

قال: العلم ال يباع، بل ينرش .. بل يرغب يف التعلم، وال حيتكر، أمل تر الرسل، وهم  

 لسان كثري من أنبيائه ـ عليهم الصالة  عىل   ينرشون العلم متربئني من كل أجر، قال تعاىل 

َي إيالَّ َعىَل َربِّ اْلَعامَلينيَ  ﴿ والسالم ـ:  ْن َأْجٍر إيْن َأْجري   ﴾ َوَما َأْسَأُلُكْم َعَلْيهي مي

ْن َأْجٍر إيالَّ    ﴿ : وقال خمربا عن رسوله اخلاتم  ،   ( 109الشعراء: )  ُقْل َما َأْسَأُلُكْم َعَلْيهي مي

هي َسبييالً َمْن َشاَء َأْن   َذ إيىَل َربِّ  ( 57الفرقان: )   ﴾ َيتَّخي

 قلت: ولكن هؤالء أنبياء؟ 

قال: وهل أمرنا باالقتداء بغري األنبياء ـ عليهم الصالة والسالم ـ أمل جيمع اهلل بني  

يَن َهَدى اهللَُّ َفبيُهَداُهُم    ﴿ : األمر باالقتداء هبم وتربئهم من األجور، فقال تعاىل  ذي ُأوَلئيَك الَّ

ْه ُقْل ال َأْسَأُلُكْم َعَلْيهي َأْجرًا إيْن ُهَو إيالَّ ذيْكَرى ليْلَعامَلينيَ اقْ   (!؟  90األنعام: )   ﴾ َتدي

 ولكن لو مل يبع العلامء علمهم ملاتوا جوعا. بىل،  قلت:  

قال: أمل أخربك أنه مل يمت أحد من الناس جوعا .. ولكن احلرص والرشه والفراغ  

بيعون العلم ويغالون يف بيعه، ولو فقهوا عن اهلل لباعوا  الذي يعانونه هو الذي جيعلهم ي 

 علمهم هلل. 

 قلت: كيف .. أاهلل العليم يشرتي العلم؟ 

 قال: كام يشرتي الصدقات .. فهو يتقبلها وجيزل الثواب ألهلها. 



59 

 

 قلت: فام تعني، أو ما تنصح؟ 

 ال عند  قال: أنصح هؤالء العلامء ومن سواهم بأن يعلموا بأن جزاء العلم عند اهلل 

 البرش، فليقنعوا بام عند اهلل من األجور. 

قلت: لقد رأيت ناسا من أهل العلم ال يتحركون إال بمبالغ طائلة تغرهيم، وال  

 ينرشون كتبهم إال بحقوق عظيمة يطالبون هبا. 

يَن   ﴿ : قال: فهؤالء ال خيتلفون عن الذين يكتمون العلم، أمل يقل اهلل تعاىل  ذي إينَّ الَّ

ْن َبْعدي َما َبيَّنَّاُه ليلنَّاسي يفي اْلكيَتابي ُأوَلئيَك َيْلَعُنُهُم  َيْكُتُمونَ  َن اْلَبيَِّناتي َواهْلَُدى مي
 َما َأْنَزْلَنا مي

ُنونَ  عي  (؟  159البقرة: )   ﴾ اهللَُّ َوَيْلَعُنُهُم الالَّ

 قلت: ولكن هؤالء ال يكتمونه، بل يطلبون عليه أثامنا. 

بينهام، إن علمهم سيبقى مكتوما عن الذين ال يملكون.. ثم .. أمل  قال: وما الفرق 

وَن بيهي َثَمنًا َقليياًل   ﴿ : تسمع قوله تعاىل  َن اْلكيَتابي َوَيْشرَتُ يَن َيْكُتُموَن َما َأْنَزَل اهللَُّ مي ذي إينَّ الَّ

ُمُهمُ  يْم إيالَّ النَّاَر َوال ُيَكلِّ ْم َوهَلُْم َعَذاٌب    ُأوَلئيَك َما َيْأُكُلوَن يفي ُبُطوهني يهي َياَمةي َوال ُيَزكِّ اهللَُّ َيْوَم اْلقي

 ؟ ( 174البقرة: )   ﴾ َألييمٌ 

 قلت: بىل. 

قال: فاقرأ هذه اآلية عليهم، فقد مجع اهلل بني كتامن العلم وبيعه ليبني العالقة بينهام،  

 والتي تعيشوهنا يف واقعكم.  

 قلت: ولكنهم سيقولون ..  

 سيظلون جيادلون.   قاطعني، وقال: أعلم أهنم 
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 اإلتقان مفتاح 

العلم بأصوله النظرية والعملية    برضورة   عظيمة   بقناعة   شعرت   هذا   قال   أن   بمجرد 

دور حضاري.. لكنا ما إن    بأي   نقوم   أن   وال ختلفنا،    من   ننهض   أن   استطعنا   ملا   لواله   وأنه 

وقد علقت عليه الفتة يف منتهى اجلامل مكتوب  رسنا قليال حتى بدا لنا باب جديد، 

   ( 1) ( إن اهلل تعاىل حيب إذا عمل أحدكم عمال أن يتقنه ) عليها: 

 : هذا باب اإلتقان. فسألت املعلم عنه، فقال 

كثريا من أرضار  قلت للمعلم: نعم، هذا باب مهم جدا، فنحن يف عرصنا نشكو 

التفريط يف اإلتقان، فحسب أكثر العامل عندنا أن ينهوا أشغاهلم دون اهتامم بمدى  

وهذا هو الذي جيرهم يف أحيان كثرية إىل الفقر، فالعامل عندنا إذا  . إتقاهنم ألعامهلم. 

 اشتهر بعدم إتقانه مل يطلبه أحد، وذلك طريق لفقره .. فام رس عدم اإلتقان يا معلم؟ 

رسه هو اخلواء الذي تعيشونه يف نفوسكم، فهو الذي جعلكم تنظرون إىل   قال: 

 الكم، وال تنظرون إىل الكيف، وهتتمون بالكثرة وال هتتمون بالنوعية. 

 قلت: فام عالجه؟ 

 قال: اإليامن. 

ابتسمت، وقلت: حسبتك ستذكر الرقابة التي هتتم بالبحث عن مدى اجلودة لتقر  

 بعدها العمل أو ترفضه. 

ولكني مل أنكر الرقابة، وهي من مقتضيات اإليامن، بل هي جزء من آثار   قال: 

 
 البيهقي يف الشعب.رواه     (1)
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 اإليامن. 

 قلت: رقابة الرشطة .. ال أظن أن هلا عالقة باإليامن؟ 

قال: وما عالقتنا بالرشطة، نحن اآلن نتعلم السالم، والذي يتعلم السالم ال يعرف  

 الرشطي وال اجلندي وال أي قوة من القوى، وال حيتاج هلا. 

 قلت: فرقابة من إذن؟ 

قال: رقابة اهلل، فإهنا إذا حلت يف القلب مل حيتج اخللق إىل أي رقابة أخرى .. هل  

 تتصور أن يف اجلنة رشطة؟ 

 قلت: هذا مستحيل، فهي دار السالم. 

 قال: فكذلك املؤمنون الذين يعيشون يف جنة الدنيا ال حيتاجون إىل هؤالء الرشطة. 

 يل الوحيد لتحقيق اإلتقان؟ قلت: فالرقابة إذن هي السب 

 قال: ال، بل هي جزء من ذلك السبيل، أو هي املرتبة األخرية منه. 

 قلت: فهل هناك مراتب أخرى؟ 

 قال: أجل، هناك التشبه، والقدوة، واجلزاء، ثم تأيت بعدها الرقابة. 

 قلت: فهي إذن أربع. 

اإلتقان، وجعله خلقا من أخالقه  قال: نعم أربعة معان إيامنية من حتقق هبا رزقه اهلل  

 ال يتكلف فيه وال يتصنع. 

 : التشبه 

 قلت: فبمن يكون التشبه، أبدول العامل املتطور التي حترص عىل إتقان أعامهلا؟ 
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 قال: ال .. املؤمن ال يرى إال الواحد. 

 قلت: تقصد القطب الواحد، فنحن اآلن حمكومون بقطب واحد؟ 

جه له الكل .. السموات واألرض والعرش  قال: أقصد القطب الواحد الذي يتو 

 والفرش .. والذرة واملجرة ..  

 قلت: تقصد اهلل؟ 

َواهللَُّ َخَلَقُكْم    ﴿ : تعاىل قال: وهل هناك غريه، فاهلل هو خالق اخللق وأعامهلم، كام قال  

 ( 96)الصافات:   ﴾ َوَما َتْعَمُلونَ 

 قلت: فكيف نتشبه به؟ 

ْن    ﴿ : تعاىل قال: أمل يقل اهلل   مْحَني مي ي َخَلَق َسْبَع َساَمَواٍت طيَباقًا َما َتَرى يفي َخْلقي الرَّ ذي الَّ

َتنْيي َينَْقليْب إيَلْيَك اْلَبرَصُ   عي اْلَبرَصَ َكرَّ ْن ُفُطوٍر  ُثمَّ اْرجي عي اْلَبرَصَ َهْل َتَرى مي َتَفاُوٍت َفاْرجي

ريٌ  ئًا َوُهَو َحسي  ( 4ـ    3)امللك:   ﴾ َخاسي

اآلية خترب عن مدى اإلتقان الذي صمم به خلق السموات  قلت: بىل، فهذه 

 واألرض، فال ترى فيها أي فطور. 

قال: بل إن اهلل تعاىل يأمرنا بإعادة النظر والتحقق للتأكد من سالمة خلق اهلل من أي  

 عيب. 

قلت: وكأنه بذلك يدلنا عىل الطريقة التي نكتشف هبا عيوب أعاملنا، فال نكتفي  

 البسيطة التي قد تكتفي باالنبهار، بل يدلنا عىل النظرة النقدية املحققة. بالنظرة البدائية  

قال: وهو يدلنا كذلك عىل عرض أعاملنا عىل غرينا، ألنا قد ال نرى من عيوب  
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 أعاملنا ما يراه غرينا. 

 قلت: فاهلل يؤدينا ـ إذن ـ هبذه اآليات. 

ه املواقف املختلفة ليبني  هو يؤدينا كام يؤدب أحدنا ولده عندما يقف أمام قال: نعم،  

 له كيف يترصف الترصف السليم. 

   ( 1) ( كان خلقه القرآن ) بأنه    وصف رسول اهلل  قلت: وهلذا  

عندما يقول عىل  يربينا بأوصافه كام يربينا بأوامره .. وهلذا، فإنه    تعاىل قال: أجل، فاهلل  

نيَ   ﴿ : لسان إلياس   فإنه يف  ،  ( 125الصافات: )   ﴾ َأَتْدُعوَن َبْعاًل َوَتَذُروَن َأْحَسَن اخْلَاليقي

 ( ربكم أحسن اخلالقني، فكونوا أنتم أحسن العاملني ) احلقيقة يقول لنا: 

 قلت: فارضب يل أمثلة من القرآن الكريم، وبني يل كيفية سامعها واالستجابة هلا. 

 قة كربى بحياتنا. قال: سنذكر أربعة أمثلة قرآنية هلا عال 

 ؟ املثال األول قلت: فام  

 قال: اإلنسان. 

 قلت: كيف؟ 

 قال: أمل يأمر اهلل اإلنسان بالنظر إىل نفسه، واالعتبار به؟ 

مَّ ُخليَق   ﴿ : تعاىل قلت: بىل، فقد قال  
ْنَساُن مي   ﴿ :  وقال تعاىل (،  5)الطارق:   ﴾ َفْلَيْنُظري اأْلي

ونَ  ُ
ُكْم َأَفال ُتْبرصي  (   21)الذريات:   ﴾ َويفي َأْنُفسي

ْنَساَن يفي   ﴿ : تعاىل  إتقانه خللق اإلنسان فقال  تعاىل قال: فقد ذكر اهلل  َلَقْد َخَلْقَنا اأْلي

 
 ومسلم.  رواه      (1)
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يمٍ   ( 4التني: )   ﴾ َأْحَسني َتْقوي

َرُكْم   ﴿ : وذكر إتقانه صورة اإلنسان، فقال  اَمَواتي َواأْلَْرَض بياحْلَقِّ َوَصوَّ َخَلَق السَّ

ريُ   ( 3التغابن: )   ﴾ َفَأْحَسَن ُصَوَرُكْم َوإيَلْيهي امْلَصي

قلت: لقد أثبت العلم احلديث كل هذه املعاين إثباتا دقيقا، فجسم اإلنسان يف غاية  

 احلسن والقوة. 

ْنَساُن    ﴿ : ام قال تعاىل عىل اإلنسان بأنه صوره فعدله، ك اهلل  قال: ولذلك من   َا اأْلي َيا َأهيُّ

َبَك  اَك َفَعَدَلَك يفي َأيِّ ُصوَرٍة َما َشاَء َركَّ ي َخَلَقَك َفَسوَّ يمي الَّذي َك بيَربَِّك اْلَكري   ﴾ َما َغرَّ

 ( 8ـ    7االنفطار: ) 

 قلت: ملاذا مل يمن عليه باخللق وحده؟ 

ا، ولكن إتقانه  قال: ألن اخللق وحده كالعمل قد يكون خريا، وقد يكون رش 

 وحتسينه هو الذي ينقله إىل اخلريية. 

 ؟ املثال الثاين قلت: فام  

 قال: احلديث احلسن، فحديث اهلل تعاىل ال خيتلف عن خلقه يف احلسن. 

يثي   ﴿ : قلت: لقد قال اهلل تعاىل خيرب بأنه نزل أحسن احلديث  َل َأْحَسَن احْلَدي اهللَُّ َنزَّ

 َ ًا َمَثايني ُْم ُثمَّ َتلينُي ُجُلوُدُهْم َوُقُلوهُبُْم إيىَل  كيَتابًا ُمَتَشاهبي يَن خَيَْشْوَن َرهبَّ ذي ْنُه ُجُلوُد الَّ رُّ مي
 َتْقَشعي

 ( 23الزمر: )   ﴾ ذيْكري اهللَّي  

قال: وهذا يدعونا إىل أن نلتمس كل األساليب املؤثرة احلسنة التي تغري من نفوس  

 من نخاطبهم. 



65 

 

 قلت: كيف؟ 

د يكون حقا، ولكن قولنا له وطريقة إلقائنا حتوله رشا،  قال: أال تعلم أن الكالم ق 

  ﴿ : وهلذا ورد يف القرآن الكريم ذكر احلسن مرتبطا بالقول يف جمال الدعوة، فقال تعاىل 

نيَ  َن امْلُْسليمي نيي مي ًا َوَقاَل إينَّ َل َصاحلي َّْن َدَعا إيىَل اهللَّي َوَعمي
  ﴾ َوَمْن َأْحَسُن َقْواًل ممي

إن اهلل تعاىل مل يأمر باحلسن فقط عند املجادلة، بل أمر باألحسن،  بل  ، ( 33فصلت: ) 

َي َأْحَسُن  ﴿ : فقال  تيي هي َظةي احْلََسَنةي َوَجاديهْلُْم بيالَّ ْكَمةي َوامْلَْوعي َك بياحْلي   ﴾ اْدُع إيىَل َسبييلي َربِّ

 (  125النحل:  ) 

، فنحن نعرض اإلسالم بصورة مشوهة، ثم نتأسف عىل  هذا صحيح قلت: 

 اف الناس عنه. انرص 

 قال: وحتكمون عليهم بالضالل، وال حتكمون عىل أنفسكم باإلضالل. 

 قلت: ولكن منا الشعراء والقصاصون ..  

قال: تركتموها لغريكم يعبث فيها، ويملؤوها باملجون، واكتفيتم بعرض اإلسالم  

 وحقائق اإلسالم بجفاء وغلظة وجفاف يفسد أكثر مما يصلح، ويبعد أكثر مما يقرب. 

 قلت: فام الطريق؟ 

 قال: هو ذا القرآن الكريم أمامكم، أليس هو الكتاب اهلداية األبدية الشاملة!؟  

 قلت: ولكن القرآن الكريم جاء ليهدينا، ال ليعلمنا كيف نتكلم. 

قال: القرآن الكريم جاء لكل يشء، ولكن الشأن أن تفهموه، وترتقوا لالستفادة  

 منه. 
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 قلت: فارشح يل ذلك. 

 ، فاصرب، فالعلم ال ينال بالعجلة. ك حمله قال: لذل 

 قلت: ولكنك تظل تشوقني إىل املعاين اجلميلة، ثم ترتكني حائرا. 

قال: الشوق هو بداية التعلم، ومن مل يشتق إىل العلم كام يشتاق اخلليل إىل خليله مل  

 يتعلم. 

ففي   فيه إشارة إىل هذا املعنى،  قلت: أجل، فقد ذكرتني بحديث لرسول اهلل 

ألعطني الراية غدا رجال حيب اهلل ورسوله  ) يوم خيرب: قال  رسول اهلل  احلديث أن 

ءه الراية من غري  أن يستدعي من يريد إعطا  فقد كان بإمكانه  ( 1) ( يفتح اهلل عىل يديه 

   . أن يشوقهم إليه 

قال: األمثلة عىل ذلك كثرية، والسنة طافحة بذلك، فيمكنكم استثامرها كاستثامر  

أال إين أوتيت  ) : ن الكريم واالستفادة منها يف حتسني كالمكم، أمل يقل رسول اهلل  القرآ 

   ( 2) ( الكتاب ومثله معه 

 قلت: فام املثال الثالث؟ 

ْنَساُن    ﴿ : تعاىل بالنظر يف رزقه، فقال    تعاىل قال: الرزق احلسن، أمل يأمر اهلل   َفْلَيْنُظري اأْلي

هي  هي إينَّ يفي َذليُكْم آَلياٍت   ﴿ وقال: (، 24)عبس:  ﴾ إيىَل َطَعامي هي إيَذا َأْثَمَر َوَيْنعي اْنُظُروا إيىَل َثَمري

ُنونَ   (  99األنعام: )   ﴾ ليَقْوٍم ُيْؤمي

 
 .رواه البخاري    (1)

 أمحد وأبو داود. رواه     (2)
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يَن َهاَجُروا يفي َسبييلي  ﴿ : قلت: بىل، فقد وصف اهلل تعاىل رزقه باحلسن، فقال  ذي   َوالَّ

قينيَ  ازي ْزقًا َحَسنًا َوإينَّ اهللََّ هَلَُو َخرْيُ الرَّ ُزَقنَُّهُم اهللَُّ ري  (  58احلج: )   ﴾ اهللَّي ُثمَّ ُقتيُلوا َأْو َماُتوا َلرَيْ

قال: لتعرف مدى ما حيمله رزق اهلل من احلسن قارن بني أرزاق اهلل التي حتملها  

 وم التي تصنعوهنا كل حني. سنابل القمح وحبات الثمر وأعشاب األرض وبني السم 

 قلت: صدقت، فأرزاق اهلل غذاء ودواء، وأرزاقنا داء وسموم. 

قال: ذلك ألنكم انشغلتم باألكل، فعبدمتوه من دون اهلل، فهم أحدكم من يومه  

مجيعا ما يأكله وما يرشبه، فلم تكتفوا بام خلق اهلل لكم من أصناف املوائد التي تتناسب  

دلون وتغريون وتتفننون مما أوقعكم يف اهللكة، وأوقع  مع أجهزتكم، بل رحتم تب 

 أجهزتكم يف العطب. 

 ؟ املثال الرابع قلت: فام  

قال: خلق الكون هبذا البناء الرائع الذي ال متلك القلوب املؤمنة إال التسبيح عند  

 رؤيته .. أمل يأمر اهلل بالنظر يف السموات واألرض؟ 

اَمَواتي َواأْلَْرضي َوَما ُتْغنيي اآْلياُت  ُقلي اْنُظرُ   ﴿ : قلت: بىل، فقد قال تعاىل  وا َماَذا يفي السَّ

ُنونَ   ( 101يونس: )   ﴾ َوالنُُّذُر َعْن َقْوٍم ال ُيْؤمي

قال: ففي كون اهلل من آيات اإلتقان واحلسن ما حيرك القلوب املؤمنة، ال ملجرد  

 التسبيح فقط، بل لالقتداء، أال تعلم من أحب شيئا ظهر عليه؟ 

 فهذه حقيقة ال شك فيها، فمن يستطيع كتم أشواقه وحمبته. قلت: بىل،  

 وأفضَح من عنيي املحبِّ لرسهي           وال سيام إين أطلقْت عربة جتري 
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خلقه السموات واألرض، بل يذكر خلقه هلا هبذه الصيغة    تعاىل قال: وهلذا يذكر اهلل  

ُعونَ  ﴿ : تعاىل التي ال يستطيع اللسان التعبري عنها، قال  ا مَلُوسي اَمَء َبَنْيَناَها بيَأْيٍد َوإينَّ   ﴾ َوالسَّ

 ( 47)الذريات: 

 قلت: واهلل تعاىل يصف نواحي الكامل يف خلق الكون مما حيفز اهلمم للبحث فيها ..  

 وإنام التشبه واالقتداء ..    ، لبحث فقط قال: ال ا 

 : القدوة 

قلت: عرفنا التشبيه، وهو طريق العارفني الذائقني يف حتصيل اإلتقان، فام القدوة،  

 وبمن تكون؟ 

 قال: القدوة هي انصهار املقتدي وذوبانه يف املقتدى نتيجة إعجابه وحبه له. 

 قلت: فبمن تكون؟ 

لعمل، أحدمها من جنسنا، واآلخر من غري  قال: لقد ذكر اهلل مثالني للقدوة يف ا 

 جنسنا. 

 قلت: فمن من جنسنا؟ 

َلَقْد َكاَن َلُكْم يفي   ﴿ يف شأهنم:  قال: عباد اهلل الصاحلني املحسنني، فقد قال تعاىل 

َر َوَذَكَر اهللََّ َكثيرياً    ﴾ َرُسولي اهللَّي ُأْسَوٌة َحَسَنٌة مليَْن َكاَن َيْرُجو اهللََّ َواْلَيْوَم اآْلخي

َة   ﴿ : وقال (، 21األحزاب: )  لَّ َبَع مي ٌن َواتَّ َّْن َأْسَلَم َوْجَهُه هلليَّي َوُهَو حُمْسي
َوَمْن َأْحَسُن ديينًا ممي

يَم َخلييالً إيْبَرا  ََذ اهللَُّ إيْبَراهي يَم َحنييفًا َواختَّ  ( 125النساء: )   ﴾ هي

 قلت: فكيف نقتدي هبم؟ 
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قال: بالبحث عن سريهم وسلوكهم واختاذ مواقفهم دستورا تنتهجونه ومتشون  

يستعيد مواقف األنبياء ـ عليهم الصالة والسالم ـ وجيدد   عىل خطاه، أمل يكن النبي 

 ؟ احلياة فيها 

بمكة    ىل، فقد ورد يف السرية املطهرة أنه ملا كان يوم فتح مكة، ورسول اهلل  قلت: ب 

يَب   ﴿ مثيل ومثلكم كام قال يوسف إلخوته: ) : من حاربه منهم، فقال أرسل إىل  ال َتْثري

ينيَ  امحي ُر اهللَُّ َلُكْم َوُهَو َأْرَحُم الرَّ  ( 1)   ( 92يوسف:  )   ﴾ َعَلْيُكُم اْلَيْوَم َيْغفي

مع إخوته، فعامل الذين آذوه   موقف يوسف   قال: لقد استعاد رسول اهلل 

 أبلغ اإليذاء بنفس األسلوب. 

فقال رجل: إن   ، قسامً قسم  رسول اهلّل احلديث أن قلت: ومثل ذلك ما ورد يف 

رمحة اهلّل عىل موسى،  ) قال:   فلام بلغ ذلك رسول اهلل  هذه القسمة ما أريد هبا وجه اهلّل،  

   ( 2) ( لقد أوذي بأكثر من هذا فصرب 

قال: ومثل األنبياء الصاحلون الذين ذكرت أوصافهم يف القرآن الكريم، والتي  

 متتلئ كتب السري والطبقات بنامذجها. 

نقتدي به من غري  األول، والذي هو من جنسنا، فمن    ة هو موضع القدو قلت: فهذا  

 ؟ جنسنا 

 قال: احليوانات. 

 
 البخاري ومسلم. رواه     (1)

 البخاري ومسلم. رواه     (2)
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ثرت قائال: ما هذا؟ .. ما عهدتك يا معلم هكذا .. كيف تقرن األنبياء ـ عليهم  

 الصالة والسالم ـ باحليوانات .. أليس هذا كفرا أو قريبا من الكفر!؟  

ه الدرجة، أليست من خلق اهلل؟ أال تعلم أن  قال: وملاذا تستهني باحليوانات هلذ 

َب    ﴿ : تعاىل احتقارك هلا احتقار للذي خلقها؟ أمل تسمع قوله   إينَّ اهللََّ ال َيْسَتْحييي َأْن َيرْضي

(؟  .. أمل يذكر اهلل الذباب والعنكبوت والنحل  26)البقرة:    ﴾ َمَثاًل َما َبُعوَضًة َفاَم َفْوَقَها  

 واحلامر والبغال وغريها يف القرآن الكريم؟   

 قلت: بىل، ولكن قومي، أو من اشتهر باألدب منهم يتحرجون من مثل هذا. 

قال: فهم يتعاظمون ويتكربون عىل خلق اهلل .. فمن ضمن هلم أهنم أرشف من هذه  

 احليوانات. 

عن إختاذ ظهور الدواب منابر، معلال ذلك بقوله:   ، لقد تذكرت هنيه قلت: بىل 

 ( 1) فرب مركوبة خريا أو أكثر ذكرا هلل تعاىل من راكبها( ) 

 قال: ستسألني عن كيفية اختاذ احليوانات قدوة يف اإلتقان، وعن تأصيل ذلك. 

 قلت: نعم، مل تعدو ما يف قلبي. 

ي  َفَبَعَث اهللَُّ ﴿ : قال: أمل تسمع قوله تعاىل  َيُه َكْيَف ُيَواري  ُغَرابًا َيْبَحُث يفي اأْلَْرضي ليرُيي

ي َفَأْصَبَح   َي َسْوَءَة َأخي ْثَل َهَذا اْلُغَرابي َفُأَواري يهي َقاَل َيا َوْيَلَتى َأَعَجْزُت َأْن َأُكوَن مي َسْوَءَة َأخي

نيَ  َن النَّاديمي  (؟  31املائدة: )   ﴾ مي

 خمتلفة. قلت: لقد سمعت هذه اآلية يف مواضع  

 
 رواه الرتمذي وابن ماجه وابن حبان يف صحيحه.       (1)
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 قال: لكل قضية سامعها اخلاص هبا. 

 قال: فبامذا حتدثني هذه اآلية يف هذا املوقف؟ 

قال: ختربك بأن اهلل تعاىل أهلم احليوانات من العلوم ما نستفيد منه يف حياتنا ويف  

ي    ﴿ أعاملنا، أمل يقل اهلل يف هذه اآلية:  َيُه َكْيَف ُيَواري َفَبَعَث اهللَُّ ُغَرابًا َيْبَحُث يفي اأْلَْرضي ليرُيي

يهي      ﴾ َسْوَءَة َأخي

 قلت: بىل. 

 قال: فقصد هذا الغراب أن يري اإلنسان كيف يتعامل مع جثة أخيه. 

 قلت: نعم، هكذا ينص القرآن الكريم. 

 لنا.   قال: فهذا يدل عىل أن اهلل تعاىل جعل يف احليوانات معلمني 

قلت: ال أظن أن هناك حرجا يف ذلك بناء عىل ما سبق ذكره من احلرمة التي  

 استفادهتا احليوانات من خلق اهلل هلا. 

 قال: فلذلك ال تتعجب إن ذكرنا احليوانات كمحل من حمال القدوة. 

قلت: أجل، ولكن احليوانات يف نظرنا ال ختتلف عن اجلامد إال يف بعض الوعي  

 تساب رزقها. الذي هييئها الك 

 قال: ذلك ما ترونه أنتم، أما احلقيقة فأعظم من ذلك. 

 قلت: بني يل بعض نواحي القدوة يف احليوانات. 

 قال: أوهلا نظام احلكم. 

ضحكت وقلت: نظام احلكم، كيف يكون هذا؟ .. مل أر يف عامل احليوانات صناديق  
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 انتخاب. 

كل واحد منكم  قال: صناديق االنتخاب أنشأها جشعكم وحرصكم وطلب 

التسلط عىل عباد اهلل، أما احليوانات، فتعرف األمر ألهله، فتسلمه له من غري أن تزامحه  

 فيه. 

عامل  صدقت يف هذا.. وقد ذكر العلامء الكثري من األدلة املثبتة لذلك.. ف قلت: 

احليوان يدعو حقا لإلعجاب، وكأنه مدارس نستفيد منها، فلامذا ال حيظى باالحرتام  

 . الكايف 

قال: الغافلون وحدهم هم الذين ال حيرتمون هذا العامل ألهنم ال حيرتمون إال  

 أنانيتهم، أما األولياء فهم حيرتمونه ويعظمونه ويتأدبون بني يديه ... 

 : جلزاء ا 

 قلت: عرفنا التشبيه والقدوة، وامتألنا باملعاين الواردة فيهام، فام اجلزاء، وما أنواعه؟ 

 ذي جعله اهلل تعاىل بفضله وشكره ملن يتقن عمله. قال:اجلزاء هو األجر ال 

 قلت: فام أنواعه؟ 

 قال: كثرية نقترص منها عىل هذه األربع مما دلت عليه النصوص. 

 قلت: فام هي؟ 

 قال: املحبة، والزيادة، والرمحة، والوقاية. 

 ، وما دليلها؟ املحبة قلت: فام  

لصديقني .. وهي الشعاع النري  قال: املحبة هي السامء العالية التي هفت إليها قلوب ا 
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 الذي ظلوا طول حياهتم يطلبونه. 

 قلت: تقصد حمبتهم هلل. 

وال يزال عبدي يتقرب إيل  ) يف حديث األولياء:   قال: أقصد حمبة اهلل هلم، أمل يقل  

بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبرصه الذي يبرص به، ويده  

ورجله التي يميش هبا، وإن سألني ألعطينه وإن استعاذين ألعيذنه، وما  التي يبطش هبا  

   ( 1) ( ترددت عن يشء أنا فاعله ترددي عن نفس املؤمن يكره املوت، وأنا أكره مساءته 

 قلت: فهل ورد يف النصوص ما يدل عىل حمبة اهلل لعبادة املتقنني؟ 

قُ  ﴿ مرغبا يف اإلحسان:  ، فقد قال تعاىل أجل قال:  وا يفي َسبييلي اهللَّي َوال ُتْلُقوا  َوَأْنفي

نينيَ  ُنوا إينَّ اهللََّ حُييبُّ امْلُْحسي يُكْم إيىَل التَّْهُلَكةي َوَأْحسي  ( 195البقرة: )   ﴾ بيَأْيدي

 قلت: فام الرس يف حمبة اهلل للمحسنني؟ 

 قال: هو الرس يف حمبته للرامحني وللتوابني وللطاهرين. 

 قلت: فام الرس يف هؤالء مجيعا؟ 

ل: إن اهلل حيب املتخلقني بأخالقه املتصفني بصفاته، أال تفهم اإلشارة يف قوله  قا 

 : ( )( 2) األرواح جنود جمندة فام تعارف منها ائتلف وماتناكر منها اختلف   

يبني انجذاب كل جنس إىل جنسه، وكل شكل إىل شكله،    قلت: بىل، فالرسول  

 فالطيور عىل أشكاهلا تقع. 

 
 البخاري . رواه     (1)

 البخاري ومسلم. رواه     (2)
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يُع  ﴿ فاهلل قال: فافهم اإلشارة، ممزوجة برتياق التنزيه،  مي ٌء َوُهَو السَّ ْثليهي يَشْ َلْيَس َكمي

ري   ( 11)الشورى:    ﴾ اْلَبصي

 فام الزيادة؟ وما دليلها؟ وعيت هذا..  قلت:  

 لنعمة، أو هي نعمة خمبأة مستورة . قال: الزيادة هي يشء فوق ا 

 قلت: أتعني ما نسميه نحن باملفاجأة. 

 قال: وماذا تفعلون فيه؟ 

قلت: نخبئ ما نريد أن نجعله مفاجأة داخل قراطيس أو صناديق لتفتح يف أوقات  

 خاصة. 

قال: هذا قريب من الزيادة، ولو أن الزيادة التي وعد اهلل هبا عباده من العظمة بحيث  

 تستطيع قراطيس الدنيا مجيعا محلها. ال  

 قلت: فام دليها؟ 

ْئُتْم َرَغدًا    ﴿ : قال: أمل تسمع قوله تعاىل  ْنَها َحْيُث شي هي اْلَقْرَيَة َفُكُلوا مي َوإيْذ ُقْلَنا اْدُخُلوا َهذي

يُد املُْ  ْر َلُكْم َخَطاَياُكْم َوَسَنزي ٌة َنْغفي طَّ دًا َوُقوُلوا حي نينيَ َواْدُخُلوا اْلَباَب ُسجَّ   ﴾ ْحسي

 ( أي أن املحسنني سينالون املزيد من األجر إضافة إىل غفران اخلطايا. 58البقرة: ) 

يَن آَمُنوا   ﴿ : فاهلل تعاىل وعد املحسنني باجلزاء عىل أعامهلم، كام قال تعاىل  ذي إينَّ الَّ

يُع َأْجَر َمْن َأْحَسَن َعَمالً  َاتي إينَّا ال ُنضي
احلي ُلوا الصَّ  ( 30الكهف: )   ﴾ َوَعمي

ُقوَن َنَفَقًة   ﴿ : ووعد فوق ذلك بأن جيزهيم عىل أحسن أعامهلم، فقال تعاىل  َوال ُيْنفي

رَيًة َوال َكبيرَيًة َوال َيْقَطُعوَن َوادييًا إيالَّ ُكتيَب هَلُ  هَيُُم اهللَُّ َأْحَسَن َما َكاُنوا َيْعَمُلونَ َصغي
  ﴾ ْم ليَيْجزي
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ْن َفْضليهي َواهللَُّ   ﴿ : وقال تعاىل ، ( 121التوبة: )  يَدُهْم مي ُلوا َوَيزي هَيُُم اهللَُّ َأْحَسَن َما َعمي
ليَيْجزي

َساٍب   ( 38النور: )   ﴾ َيْرُزُق َمْن َيَشاُء بيَغرْيي حي

يَن َأْحَسُنوا  ( ﴿ : سنى والزيادة، فقال تعاىل ووعدهم فوق ذلك كله باجلمع بني احل  ليلَّذي

َياَدٌة    (  26يونس:  )   ﴾ احْلُْسَنى َوزي

 قلت: وملاذا مل يذكر اجلزاء، وبقي خمبأ يف رساديب الكتامن؟  

قال: ال .. هو ليس خمبأ، ولكن طاقتنا العقلية أقل من أن تتحمل ذكره .. أرأيت لو  

 اتك مجيعا، أكنت تفهم ذلك الوصف؟   وصف لك نوع من الفواكه مل تره يف حي 

 قلت: ال .. فاألذواق ال يصفها مثل اللسان، كام األلوان ال تصفها مثل العني. 

 قال: فكذلك هذ الزيادة .. وأضيفك رسا آخر. 

 قلت: ما هو؟ 

 قال: هل املفاجآت التي تقدموهنا ألصناف الناس متكافئة؟ 

االجتامعية، أو باختالف مراتب  قلت: ال .. هي خمتلفة باختالف طبقاهتم 

 نجاحهم، فاهلدية املقدمة لألول ليست كاهلدية املقدمة للثاين. 

 قال: فكذلك اهلل تعاىل خبأ هذه اهلدايا ليتنافس عباده عىل استالم أفضلها. 

 قلت: متى؟ 

 قال: يوم اجلزاء. 

 قلت: متى هو؟ 

 قال: يف الدنيا واآلخرة، فاهلل ديان الدنيا واآلخرة. 



76 

 

 وما دليلها؟   الرمحة ام  قلت: ف 

 قال: يمكنك أن تفهمها، ولكن ال يمكنك التعبري عنها. 

 قلت: ولكن من قومي من يعربون عنها باإلحسان. 

 قال: قد حيسن إليك يف الظاهر من ال يرمحك. 

 قلت: فكيف أفهمها؟  

قال: ليس عقلك هو الذي يفهمها، فعقلك معقول بعقال احلس، مكدر  

 بمستنقعات التشبيه. 

 : فمن يفهمها إذن إذا مل يفهمها عقيل؟  قال 

 قلت: يفهمها وجدانك ومشاعرك املنزهة عن دنس التشبيه. 

 قلت: أريد رشحا أكثر هلذا املعنى. 

قال: عندما جتاوز املراحل العرش التي تبدأ هبا مسريتك للسالم، ستتمكن من  

اجلامعة، وأنت مل تكمل دراستك  القدرة عىل فهم هذه املعاين .. أتريد أن تنتقل إىل 

 االبتدائية؟ 

 قلت: فام دليل كون الرمحة جزاء من أجزية اإلحسان؟ 

َها َواْدُعوُه َخْوفًا   ﴿ : قال: أمل تسمع قوله تعاىل  ُدوا يفي اأْلَْرضي َبْعَد إيْصالحي َوال ُتْفسي

نينيَ  َن امْلُْحسي يٌب مي  ( 56ألعراف: )   ﴾ َوَطَمعًا إينَّ َرمْحََت اهللَّي َقري

نينيَ  ﴿ قلت: فلامذا قال:  َن امْلُْحسي يٌب مي إينَّ َرمْحََت اهللَّي  ) ، ومل يقل: ﴾ إينَّ َرمْحََت اهللَّي َقري

نينيَ   ( لْلُمْحسي
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قال: ألن رمحة اهلل الشاملة وسعت كل يشء، لكن من اخللق من ابتعد عنها  

احلقيقة كان هو القريب  بسلوكه، ومنهم من اقرتب منها، فكانت الرمحة قريبة منه، ويف 

 منها. 

 قلت: فرس يل هذا املعنى بام حيتمله عقيل من احلس. 

قال: اهلواء الذي تتنفسه موجود يف كل مكان، فمن أغلق أنفه وفمه فلم يتنفس ال  

، فرمحة اهلل شاملة،  ( إنه هو الذي قاطع اهلواء ) ، وإنام نقول: ( إن اهلواء انقطع عنه ) نقول: 

 ن قبل الرحيم، وإنام حجب من قبل هواه. ومن حجب عنها مل حيجب م 

 وما دليلها؟   الوقاية قلت: فام  

قال: الوقاية وقايتان: وقاية لروحك من التدنس بأوزار الذنوب، ووقاية جلسدك  

 من التدنس بأدناس البالء. 

 قلت: فبأي الوقايتني جيازى املحسن؟ 

 قال: بكال الوقايتني. 

 قلت: فام دليل ذلك؟ 

يَن   ﴿ يف تبشري عباده بتكفري خطاياهم وتطهريهم منها:  تعاىل قال: أمل تسمع قوله  ذي ََالَّ

ي َكاُنوا   ذي َينَُّهْم َأْحَسَن الَّ يْم َوَلَنْجزي َرنَّ َعْنُهْم َسيَِّئاهتي َاتي َلُنَكفِّ احلي ُلوا الصَّ آَمنُوا َوَعمي

 (  7العنكبوت: )   ﴾ َيْعَمُلونَ 

 قلت: فهذه وقاية الروح، فام وقاية اجلسد؟ 

ْن َقْبلي َأْن   ﴿ : تسمع قوله تعاىل قال: أمل  ُكْم مي ْن َربِّ َل إيَلْيُكْم مي بيُعوا َأْحَسَن َما ُأْنزي َواتَّ
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يَن َأْحَسُنوا احْلُْسَنى    ﴿ : (، وقوله 55الزمر: )   ﴾ َيْأتيَيُكُم اْلَعَذاُب َبْغَتًة َوَأْنُتْم  ال َتْشُعُرونَ  ليلَّذي

ٌة ُأوَلئيَك َأْصَحاُب اجْلَنَّةي ُهْم فييَها َخاليُدونَ  َياَدٌة َوال َيْرَهُق ُوُجوَهُهْم َقرَتٌ َوال ذيلَّ   ﴾ َوزي

 ( 26يونس: ) 

 قلت: فهل لإلحسان جزاء يف الدنيا، فإن كل ما ذكرته من أجزية اآلخرة؟ 

يها تفريقكم بني الدنيا واآلخرة، وأحكام  قال: من أخطر األوهام التي تقعون ف 

 الدنيا وأحكام اآلخرة، أليس رب الدنيا واآلخرة واحد؟  

 قلت: بىل. 

قال: فاجلزاء والعقوبة يعجل يف الدنيا، قبل اآلخرة، ففي الدنيا روح من روح اجلنة،  

 وفيح من عذاب جهنم. 

 قلت: فطبق يل هذا عىل ما ذكرت من أجزية. 

تناول الدنيا واآلخرة، فاملحسن حمبوب من اهلل واخللق، فكل  قال: كل ما ذكرته ي 

 ؟ من أحبه اهلل نرش حمبته بني اخللق، أمل تقرأ حديث جربيل  

أن اهلل تعاىل إذا أحب عبدا دعا جربيل فقال: إين أحب   قلت: بىل، فقد أخرب 

فأحبوه، فيحبه  فالنا فأحببه، فيحبه جربيل، ثم ينادي يف السامء فيقول: إن اهلل حيب فالنا  

أهل السامء، ثم يوضع له القبول يف األرض. وإذا أبغض عبدا دعا جربيل فيقول: إين  

أبغض فالنا فأبغضه، فيبغضه جربيل، ثم ينادي يف أهل السامء: إن اهلل تعاىل يبغض فالنا  

 . ( 1) فأبغضوه، فيبغضونه، ثم توضع له البغضاء يف األرض 

 
 رواه البخاري ومسلم.    (1)
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 لستم تكافئون املحسن باجلوائز؟ أ قال: ومثل ذلك الزيادة،  

 قلت: أحيانا. 

قال: أقل يشء تكافئونه به هو اضطراركم إليه، وقرعكم لبابه،وهجرانكم باب  

 امليسء. 

 قلت: والرمحة. 

قال: من اضطررتم إليه، اضطررتم إىل رمحته، ألنكم ال ترمحونه هو بل ترمحون  

 اضطراركم إليه. 

 والوقاية؟ قلت:  

 قال: تغضون الطرف عن سيئاته طمعا يف حسناته. 

 : الرقابة 

قلت: وأخريا وصلنا إىل باب الرقابة .. فام هي؟ ومل كانت سبيال من سبل اإلحسان،  

 ومعراجا من معارجه؟ 

قال: أرأيت لو كلفت بعمل من األعامل، وحرض الوزير لرؤية مدى إتقانك له، أو  

 تقصريك فيه، ماذا كنت ستفعل؟ 

قلت: سأحربه حتبريا حتتار نفيس فيه، بل إين أعمل كل جهدي ألجعل منه آية من  

 آيات اجلامل. 

 قال: ولو علمت أنه ال جيازيك عىل ذلك؟ 

 قلت: ال هتمني جمازاته يل، فحسبي من جزائي رؤيته يل. 
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 قال: فإن حرض الرئيس؟  

 قلت: سيكون التحبري أعظم. 

 كل يشء ومليكه.   قال: فكيف إذا كان الرائي هو اهلل رب 

 قلت: .. ..!؟  

قال: فهكذا املؤمن الذي امتأل قلبه حمبة هلل وتعظيام له، فإن قلبه يمتلئ فرحا ورسورا  

 برؤية اهلل له، فيندفع إىل عمله بنشاط عظيم جيعله يتفنن يف إتقانه. 

ى اهللَُّ َعَمَلُكْم َوَرُسوُلُه   ﴿ مرغبا املؤمنني:  تعاىل هلذا قال أ قلت:  َوُقلي اْعَمُلوا َفَسرَيَ

ُنون   ؟ ( 105)التوبة:    ﴾ َوامْلُْؤمي

 ( أن تعبد اهلل كأنك تراه ) اإلحسان بقوله:   عرف  قال: بىل .. وهلذا  

يريب أصحابه عىل هذا املعنى، فال حيتاجون   : أجل، وهلذا كان النبي قلت 

قد رويت أحاديث كثرية يف هذا الباب،  . و عور باهلل. لالندفاع إىل العمل وإتقانه إال للش 

  ( أن أخشى اهلل كأين أراه فإن مل أكن أراه فإنه يراين  أوصاين خلييل ) فعن أيب ذر قال: 

ومثل ذلك ما روي عن عن أنس أن رجال قال: يا رسول اهلل حدثني بحديث واجعله  ..  

 ..    ( 1) ( ه يراك صل صالة مودع، فإنك إن كنت ال تراه فإن   ) : موجزا فقال  

  تعاىل قال: لقد أشار القرآن الكريم إىل هذه احلقيقة العظيمة يف آيات كثرية، فاهلل 

نَي َتُقومُ  ﴿ : يقول لنبيه   َك َفإينََّك بيَأْعُينيَنا َوَسبِّْح بيَحْمدي َربَِّك حي ُْكمي َربِّ ْ حلي   ﴾ َواْصربي

نَي َتُقومُ   ﴿ (، ويقول له: 48)الطور:  ي َيَراَك حي ذي  ( 218الشعراء: )   ﴾ الَّ

 
 الطرباين. رواه     (1)
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ْن ُقْرآٍن َوال  ﴿ وخيرب أولياءه مبرشا هلم بقوله:  ْنُه مي   َوَما َتُكوُن يفي َشْأٍن َوَما َتْتُلو مي

ْثَقالي   ْن مي يُضوَن فييهي َوَما َيْعُزُب َعْن َربَِّك مي ْن َعَمٍل إيالَّ ُكنَّا َعَلْيُكْم ُشُهودًا إيْذ ُتفي َتْعَمُلوَن مي

ْن َذليَك َوال َأْكرَبَ إيالَّ يفي كيَتاٍب ُمبينيٍ   َوال َأْصَغَر مي
ي
اَمء ٍة يفي اأْلَْرضي َوال يفي السَّ   ﴾ َذرَّ

 ( 61)يونس: 

 م، لقد عهدت قومي يتحدثون عن رقابة اهلل خموفني من نظر اهلل. قلت: يا معل 

قال: ذلك مقام الغافلني، فإهنم يرون يف رؤية اهلل هلم ما حيول بينهم وبني معاصيهم،  

أما العارفون املحققون فإهنم يرون يف رؤية اهلل هلم ما يراه كل حمب عندما يراه حمبوبه، أمل  

 تسمع ما قال برش لذلك العاشق؟ 

قلت: بىل، فقد حكى عن نفسه، قال: مررت برجل وقد رضب ألف سوط يف  

رشقية بغداد ومل يتكلم ثم محل إىل احلبس، فتبعته فقلت له: مل رضبت؟ فقال: ألين  

، فقلت: فلو   عاشق، فقلت له: ومل سكت؟ قال: ألّن معشوقي كان بحذائي ينظر إيلَّ

 تًا. نظرت إىل املعشوق األكرب قال: فزعق زعقة خّر مي 

 قال: أرأيت الطاقة الكربى التي يمنحها احلب ألصحابه. 

قلت: لو علم قومي ما يف هذه الطاقة لعبأوها يف قارورات، وزودوا هبا املصانع  

 واملعامل. 

 قال: ولكن قومك يتفننون يف العوم يف بحار احلب املدنس. 

 قلت: فكيف السبيل إىل بحار احلب املقدس؟ 

قال: عندما ترتفع األنا من نفسك، لرتى الوجود كام الوجود، حينها ختلع أثواب  
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العدم لتلبس أنوار الوجود ..وحينها ستذوق طعم احلب املقدس .. وحينها سترشب  

 من أكواب الكون فال ترتوي. 

 قلت: فدلني عىل شواطئه. 

 . قال: ذلك علم آخر من علوم السالم، فاصرب، وال تتخط رقاب الصديقني 

 قلت: فمن أين أبدأ؟ 

 قال: ابدأ من االبتدائي .. ختط حجب الغفلة أوال. 

 قلت: كيف أختطاها؟ 

قال: ابدأ من مقامات الغافلني، فال يمكن أن ترتقي درجات الصديقني، وأنت مل  

 تقطع درجات الغافلني. 

 قلت: فحدثني عن مراقبة الغافلني. 

العمل فيه إىل دقة عظيمة، فاألخطاء  قال: أرأيت لو أنك وظفت يف معمل حيتاج 

فيه خطرية غري مغتفرة، بل قد يؤدي التقصري فيه إىل هالكك وهالك مجيع املحيطني بك،  

وكان صاحب املعمل حازما شديدا، له من القوى والصالحيات ما يسمح له بأن  

اع  يعاقبك بكل أنواع العقوبات، فيمكنه أن حيبسك يف زنزانة، ويمكن أن يذيقك من أنو 

 اآلالم ما جيعلك عني العذاب .. ومع ذلك كله ال خيار لك إال أن تعمل عنده. 

قلت: يا معلم .. رويدك، فقد اقشعر جلدي مما قلت، لكأين بك تتعمد إخافتي ..  

 فام وجه هذا املثال؟ 

 قال: هذا ليس مثاال، بل هذه حقيقة ..  
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 قلت: كيف؟ 

ـ    ء فيها، أمل يقل تعاىل قال: اهلل هو صاحب هذه األرض، وقد خلقنا أجرا  للمالئكة 

ـ:  ٌل يفي اأْلَْرضي َخلييَفًة    ﴿ عليهم الصالة والسالم   ( 30البقرة:  )   ﴾ إيينِّ َجاعي

 قلت: بىل. 

 قال: أليس اخلليفة هو الذي ينوب مناب صاحب العمل يف عمله؟ 

 قلت: أجل، فله من احلرية ما يكفل له أن يترصف بام يراه مناسبا. 

 حمكومة بام يرتضيه صاحب العمل.   قال: ولكن ترصفاته 

 قلت: نعم، وإال عد منقلبا عىل صاحب العمل. 

ا َجَعْلَنا َما َعىَل اأْلَْرضي   ﴿ قال: فقد قال صاحب العمل مبينا رس خلق اإلنسان:  إينَّ

ُْم َأْحَسُن َعَمالً  يَنًة هَلَا ليَنْبُلَوُهْم َأهيُّ ي َخَلَق امْلَْوَت  ﴿ (، وقال: 7الكهف: )  ﴾ زي ذي َواحْلََياَة  الَّ

يُز اْلَغُفورُ  ُكْم َأْحَسُن َعَماًل َوُهَو اْلَعزي  ( 2امللك: )   ﴾ ليَيْبُلَوُكْم َأيُّ

 قلت: فهمت هذا، ولكن ما عالقة هذا باملراقبة؟ 

قال: أليست املراقبة هي أن تظل منتظرا يف كل حلظة حضور صاحب العمل لريى  

 مدى الدقة التي تقوم هبا يف عملك؟ 

 قلت: أجل. 

فاهلل تعاىل أخرب بأنه يراك يف كل حلظة، بل أخرب أن كل ما تفعله مسجل عنده،  قال:  

ُهْم َوَنْجَواُهْم َبىَل َوُرُسُلَنا َلَدهْييْم    ﴿ أمل يقل اهلل تعاىل للغافلني:  َّ
َأْم حَيَْسُبوَن َأنَّا ال َنْسَمُع رسي

 ( 80الزخرف: )   ﴾ َيْكُتُبونَ 
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 القرآن الكريم يف مواضع كثرية إىل علم اهلل  قلت: بىل .. فاهلل تعاىل ينبه الغافلني يف 

ُم  ﴿ : واطالعه عليهم، كام قال تعاىل  ُهْم َوَنْجَواُهْم َوَأنَّ اهللََّ َعالَّ َّ
َأمَلْ َيْعَلُموا َأنَّ اهللََّ َيْعَلُم رسي

 (  78التوبة: )   ﴾ اْلُغُيوبي 

متفانيا فيه ال حيتاج  قال: وهذا االعتقاد وحده كفيل بأن جيعل العامل متقنا لعمله 

 إىل رشطي يقمعه، وقد يرشوه ليسكت عن أخطائه. 

 قلت: فاإليامن إذن عالج للجودة. 

قال: اإليامن هو عالج اجلودة احلقيقية ال اجلودة التي تتصوروهنا، ويغش بعضكم  

 بعضا عىل أساسها. 

 قلت: كيف، ونحن يف عرص اجلودة. 

 قال: أنتم يف عرص أقنعة اجلودة ال اجلودة.   

 قلت: كيف؟  

 قال: أنتم تتفنون يف األغلفة أكثر من تفننكم يف اللباب. 

 قلت: نعم فللغالف دوره الكبري يف تيسري بيع السلع. 

قال: إن املنطق التجاري الذي تتعاملون به مع األشياء حيول بينكم وبني رؤية  

 اللباب. 

السموم مزينة بأنواع الزينة التي جتذب العني، وال نكتفي  قلت: نعم، فنحن نبيع 

بذلك، بل ننرش عليها من الروائح ما جيذب األنوف، ومن األصوات ما جيلب اآلذان،  

 فال يكاد أي مار يمر هبا إال ويسقط رصيعا هلواها، فال يذوقها حتى يوارى يف الثرى. 
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 باطنها، وباطنها عىل ظاهرها،  قال: أما اجلودة احلقيقية، فهي التي يدل ظاهرها عىل 

 فال غش فيها وال خداع. 
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 التطوير مفتاح 

بعد اقتناعي بام قاله املعلم عن اإلتقان ورضورته لكل بناء حضاري فتح لنا بابه..  

:  فسألت املعلم عنه، فقال يف منتهى اجلامل،    لكنا ما إن رسنا قليال حتى بدا لنا باب جديد 

 هذا باب التطوير. 

.. ولكن أليس التطور منافيا للدين، فقد هنى  !؟ عجبا للمعلم: باب التطوير قلت 

إياكم وحمدثات األمور فإن كل حمدثة بدعة، وكل بدعة  ) عن املحدثات، فقال:   النبي  

 ؟  ( 1) ( ضاللة 

قال: ليس هذا هو املراد بالتطور .. املراد منه هنا أن ال يقنع العامل بام لديه من  

ول عبورها إىل ما ييرس عليه مرافق احلياة، وجيعل استفادته منها  وسائل وطاقات، بل حيا 

 أعظم استفادة. 

 قلت: فارضب يل عىل ذلك مثاال. 

 مع ملكة سبأ؟   قال: سأذكر لك بدل املثال دليال .. أسمعت قصة سليامن  

 قلت: هي يف القرآن الكريم، فكيف ال أقرأها؟ 

 ه أن يأتيه بعرشها. من ملئ   قال: وهل سمعت ما فيها من طلب سليامن  

نيَ   ﴿ قلت: نعم، فقد قال هلم:  َها َقْبَل َأْن َيْأُتويني ُمْسليمي ُكْم َيْأتيينيي بيَعْرشي َا امْلَأَلُ َأيُّ   ﴾ َيا َأهيُّ

 ( 38النمل:  ) 

 قال: فام الذي أجابه به العفريت؟ 

 
 أمحد وأبو داود والرتمذي وابن ماجة واحلاكم.رواه     (1)
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َأَنا آتييَك بيهي َقْبَل َأْن َتُقوَم   ﴿ : قلت: قال له ما نص عليه القرآن الكريم من قوله تعاىل 

نيٌ  يٌّ َأمي َك َوإيينِّ َعَلْيهي َلَقوي ْن َمَقامي  (  39النمل: )   ﴾ مي

 قال: فهل كان ما طرحه العفريت مقبوال من جهة رسعة إحضاره؟ 

قلت: أجل، فال أظن أن هناك وسيلة معارصة تستطيع إحضارالعرش هبذه  

 الرسعة. 

 رحه العفريت؟ بام ط   قال: وهل ريض سليامن  

قلت: ال، بدليل أنه مل يكتف به، بل سمع للذي عنده علم من الكتاب، فقد ضمن  

 له رسعة أكرب. 

مل يرض بام اقرتح العفريت،    قال: فهذا هو التطوير: مثاال ودليال .. فإن سليامن  

 بل ظل يتطلع إىل رسعة أعظم، إىل أن حصل عليها. 

عالقة التطور بالعمل، ثم ما عالقة  قلت: أجل هذا واضح من القصة، ولكن ما 

 ذلك كله بالفقر والتخلف؟ 

قال: من اخلطأ أن تعالج الفقر بوضع مرهم بسيط عىل جرح من جروحه، ليندمل،  

 أو لتجففه الشمس، ثم تتصور بعد ذلك أنك عاجلت الفقري، وقتلت فقره. 

 قلت: فام عالقة التطوير به. 

اهلل أتم استغالل، وهو ما يضمن للفقري  قال: التطوير يبحث عن استغالل سنن 

 وصول رزقه إليه عىل أتم الوجوه. 

 قلت: فارضب يل عىل ذلك مثاال. 
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، ولديه من القوى، ويف أرضه من  ، ال حد التساعه قال: من كان لديه سهل واسع 

منابع املاء ما يكفي الستغالل ذلك السهل مجيعا، لكنه مل يستغل إال جزءا من ألف ألف  

 ثم راح يشكو اجلوع والفاقة، أيعذر يف شكواه؟  جزء منه،  

قلت: كال، فشكواه ال ترجع إال إليه، وأحرى به أن يشكو نفسه ال أن يشكو السهل  

 واملاء. 

قال: فكذلك ما حيث عليه التطوير، فإنه يذكرك بالطاقات التي خيتزهنا الكون  

ة، وحينذاك لن  املسخر لتستغلها فتقيض عىل كل عجز، وتقتل كل فقر، وتسد كل فاق 

تطعم جوعك فقط، بل تطعم جوعك وجوع اآلالف من أمثالك، فتتخلق بصفة  

 الرزاق، ويكون ختلقك مفتاحا من مفاتيح القرب. 

قلت: إن من قومي من ال يكفيهم مثل هذا الكالم، بل حيتاجون من األدلة ما ينري  

 هلم الطريق، ويوضح هلم السبل. 

  قال: لن يعجزك البحث عن أدلة هذا، فالنصوص متظافرة عليه، أمل يكن النبي  

خيطب عىل جذع نخلة يف املدينة، فلام كثر املسلمون واستقر هلم األمر، استدعى نجارا  

 ، فصنع له منربًا من ثالث درجات، فكان خيطب عليه؟ ا رومي 

 قلت: بىل. 

تي ال يكفي للوفاء هبا املنرب القديم ..  قال: فهذا تطوير يف املرافق تطلبته احلاجة ال 

للنجار الرومي دليل عىل أن مثل هذه اخلربات ينبغي أن يستفاد   ويف استعامل النبي 

 فيها بكل من له طاقة ومعرفة بغض النظر عن جنسه ودينه. 
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قلت: أنت تذكرين هبذا بام حصل يف غزوة األحزاب عندما أشار سلامن عىل رسول  

برأيه   حول املدينة حيميها من الغزاة املرشكني، فأعجب النبي  بحفر خندق  اهلل 

 ونفذه، ومل يقل: هذا من أساليب املجوس، ال نأخذ به. 

 وليس من بدعه.   ، قال: فقد فهمت إذن أن التطوير من سنن الدين 

 قلت: أجل. 

قال: فأضف إىل ذلك أن السكون والقعود عن التطور هو البدعة، وإدخال الدين  

 ريف له وحض للثورة عليه. يف ذلك حت 

 قلت: كيف؟ 

قال: أال تعلم موقف الكنيسة الغربية يف العصور الوسطى من موجات التطور  

 العلمي الذي بدأ هيب عىل سامئها يف ذلك احلني؟ 

 قلت: بىل، فقد وقفت منه موقفا عنيفا. 

 قال: مل؟ 

الطب  قلت: ألن الكنيسة تبنت أفكارًا ونظريات يف علوم اجلغرافيا والفلك و 

واألحياء وغريها، وطبعتها بطابع القداسة مما جعلها جزءًا من الدين، فاعتربت كل  

 خمالفة هلا خمالفة للدين. 

 قال: فارضب يل عىل ذلك أمثلة تقنع هبا قومك بصدق دعواك. 

اإلسالم والنرصانية مع العلم واملدنية( من  ) قلت: لقد ذكر حممد عبده يف كتابه 

 من التطور ما يثري العجب والدهشة. مواقف الكنيسة ورجاهلا  
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فقد ذكر أن دي رومنيس جلب إىل روما وحبس حتى مات، ثم حوكمت جثته  

إن قوس قزح ليست قوسًا  ) وكتبه فحكم عليها وألقيت يف النار، ولك ذلك بسبب قوله: 

حربية بيد اهلل ينتقم هبا من عباده إذا شاء، بل هي من انعكاس ضوء الشمس يف نقط  

   ( املاء 

أي أن احليوانات كان   رأيه يف أن املوت كان يوجد قبل آدم  ( بالج ) ا أظهر ومل 

يدركها املوت قبل أن خيطئ آدم باألكل من الشجرة، قامت لذلك ضوضاء، وارتفعت  

 جلبة، وانتهى اجلدال إىل صدور أمر إمرباطوري بقتل كل شخص يعتقد ذلك االعتقاد. 

عند الوالدة، حتى ال حتس بأمل الطلق،  وملا اكتشف بعض األمريكان ختدير املرأة 

قامت قيامة القسس، ألنه خيلص املرأة من اللعنة أو العقوبة األبدية التي سجلت عليها  

 يف التوراة يف سفر التكوين.  

 قال: فام هي النتيجة التي حتملتها الكنيسة هلذا التشدد؟ 

هل ضد العلم،  قلت: لقد ثارت اجلامهري اهلائجة عىل الكنيسة التي وقفت مع اجل 

ومع اخلرافة ضد الفكر، ومع امللوك والنبالء ضد الشعب، وقالت اجلامهري  

   ( اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس ) قولتها: 

 قال: فهل ترى الدين بعد هذا معارضا للتطور، أم داعية له؟  

لفضل اهلل  قلت: بل داعية له، فلو مل يكن فيه إال ما فيه من محاية من الفقر واستدرار  

 لكفى .. ولكن ما السبيل إليه؟ 

 قال: رس بنا.. وسنرى مفاتيحه.. فام وصل من مل يرس. 
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 احلركة مفتاح 

بعد اقتناعي بام قاله املعلم عن التطوير ورضورته فتح لنا بابه.. لكنا ما إن رسنا قليال  

ركاته  باب يتحرك حركات كثرية خمتلفة، وإذا عليه الفتة مجيلة تتحرك بح صادفنا حتى 

َحابي   ﴿ مكتوب عليها:  َي مَتُرُّ َمرَّ السَّ َدًة َوهي َسُبَها َجامي َباَل حَتْ  ( 88)النمل: ﴾ َوَتَرى اجْلي

فقلت للمعلم: ال شك يف أن هذا باب احلركة، فإين أراه يتحرك حركات خمتلفة ..  

 لست أدري هل هي منتظمة، أم عشوائية؟ 

ا يف الكون منتظم ودقيق، أمل  قال: ليس هناك حركة عشوائية يف الكون، بل كل م 

ْيَل النََّهاَر َيْطُلُبُه َحثييثاً  ﴿ : تسمع ما علق بالالفتة، أمل تسمع قوله تعاىل    ﴾ ُيْغيشي اللَّ

ْمَس   ﴿ : أمل تسمع قوله تعاىل  .. ( ( 54ألعراف: )  ْيَل َوالنََّهاَر َوالشَّ ي َخَلَق اللَّ ذي َوُهَو الَّ

 ؟ ( 33االنبياء: )   ﴾ َواْلَقَمَر ُكلٌّ يفي َفَلٍك َيْسَبُحونَ 

قلت: بىل، قد قرأت كل هذه اآليات، وحاولت فهمها بحسب ما زودنا به العلم  

 احلديث من املعارف ..  

 قال: فلنبدأ حديثنا إذن عن احلركة من هنا. 

 تقصد؟   قلت: ماذا 

 قال: هل األرض مستقرة ثابتة ساكنة أم متحركة متدفقة باحلركة؟ 

قلت: لكأين بك يا معلم تريد أن ختوض ببي يف اجلدل الذي غرق فيه البعض من  

 التساؤل عن مدى صحة حركة األرض. 

 قال: وهل خيض يف هذا؟ 
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 قلت: أجل. 

 قال: ومن خاض فيه؟ 

 قلت: بعض علامء املسلمني. 

يقال هذا وقد وردت النصوص القرآنية املخربة عن شكل  قال: عجبا، كيف 

 األرض واملنبئة عن حركتها، أمل تقرأ ما كتب عىل الفتة هذا الباب؟ 

َي مَتُرُّ َمرَّ   ﴿ : قلت: بىل، فقد كتب عليها قوله تعاىل  َدًة َوهي َسُبَها َجامي َباَل حَتْ َوَتَرى اجْلي

َحابي   ( 88النمل:  )   ﴾ السَّ

 ودعة يف هذه اآلية. قال: أتدري األرسار امل 

، فمرور اجلبال مر السحاب كناية واضحة عيل  ( 1) قلت: نحن نعرف اآلن بعضها 

ألن الغالف   ، وعيل جرهيا حول الشمس ومع الشمس  ، دوران األرض حول حمورها 

اهلوائي لألرض الذي يتحرك فيه السحاب مرتبط باألرض بواسطة اجلاذبية وحركته  

فإذا مرت اجلبال مر السحاب    ، وكذلك حركة السحاب فيه   ، منضبطة مع حركة األرض 

 . كان يف ذلك إشارة ضمنية إيل حركات األرض املختلفة التي متر كام يمر السحاب 

اَمَواتي   ﴿ قال: وقد دل عىل هذا املعنى نصوص أخرى، فاهلل تعاىل يقول:  َخَلَق السَّ

ْيَل َعىَل النَّ  ُر اللَّ ْيلي  َواأْلَْرَض بياحْلَقِّ ُيَكوِّ ُر النََّهاَر َعىَل اللَّ  (  5الزمر:  )   ﴾ َهاري َوُيَكوِّ

  ى قلت: نعم، فهذه من اآليات التي يستدل هبا العلامء عىل كروية األرض، فمعن 

 
: االسالم و احلقائق العلمية، ملحمود القاسم،واإلعجاز العلمي يف القرآن الكريم أ. د  انظر    (1)

 حسن أبو العينني. 
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ْيلي ﴿  ُر النََّهاَر َعىَل اللَّ ْيَل َعىَل النََّهاري َوُيَكوِّ ُر اللَّ أي يغيش كل واحد منهام اآلخر كأنه    ﴾ ُيَكوِّ

وعيل دوراهنا حول حمورها    ، و وصف واضح الداللة عيل كروية األرض وه   ، يلفه عليه 

 . أمام الشمس 

قال: وهناك نصوص أخرى غري هذين النصني .. وليس مرادنا أن نتحدث عن  

هذا، فلهذا حمله اخلاص من دروس السالم .. ولكني أريد أن أبني لك ما هلذه املسألة  

 من أمهية يف السلوك والرتبية. 

م .. هذه النصوص ال عالقة هلا هبذا املحل، فهي تذكر يف مواضع تأمل  قلت: يا معل 

 بدليل اإلعجاز.   خلق اهلل، أو الربهنة عىل صدق رسول اهلل  

قال: ويمكن أن تذكر يف آالف املواضع .. أمل أقل لك إن القرآن الكريم هو كتاب  

 ؟ احلقائق .. حقائق اهلداية وحقائق السلوك 

 هذه اآليات يف هذا املوضع؟ قلت: فام نستفيد من  

 قال: ماذا ينتج عن حركة األرض؟ 

قلت: حياة األرض مرتبطة بحركتها، فلو مجدت حلظة واحدة لصارت من  

 الضعف بحيث يلتهمها هذا الفضاء العظيم. 

قال: وكذلك أنتم ملا قعدتم عن التطوير، وسكنتم ملوروثاتكم تنهلون منها من غري  

 لتطويرها حتركت مجيع شموس األرض لتلتهمكم. حماولة لفهمها أو  

يوشك أن تداعى عليكم األمم من  ) بقوله:  قلت: وقد وقع بذلك ما أخرب عنه 

ال،  ) ، قال: ( يا رسول اهلل فمن قلة يومئذ ) قيل:  ( كل أفق، كام تداعى األكلة إىل قصعتها 
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دوكم  ولكنكم غثاء كغثاء السيل، جيعل الوهن يف قلوبكم وينزع الرعب من قلوب ع 

   ( 1) ( حلبكم الدنيا وكراهيتكم املوت 

ا   ﴿ : قال: فامذا قال العلامء يف قوله تعاىل  بي إينَّ قي َوامْلََغاري ُم بيَربِّ امْلََشاري َفال ُأْقسي

 ( 40املعارج: )   ﴾ َلَقاديُرونَ 

فقد أثبت علامء الفلك أن لألرض  قلت: لقد قرأت تفاسري مجيلة من علامء عرصنا،  

 .   ا كانت املشارق واملغارب بحسب حركتها حركات كثرية جدا، وهلذ 

 قال: فام الفائدة من هذه احلركات؟ 

فلو ثبتت   ، وتبادل الفصول املناخية  ، قلت: ينتج عن ذلك تعاقب الليل والنهار 

 األرض مل حيصل هذا التعاقب يف الفصول واملناخ. 

تزخر هبا،  قال: وهذا ما نريده، فاحلركة هي التي أعطت لألرض هذه النعم التي 

 والتي هي وليدة الليل والنهار وتعاقب الفصول. 

قلت: فام الفائدة السلوكية من هذا، وما عالقتها باحلركة، ثم ما عالقة احلركة  

 ؟ بالتمدن 

قال: أمل نقل: إن املؤمن الذي يرى نفسه خليفة هلل يتخلق بأخالق اهلل يف خلقه، فكام  

انتقاهلا من حالة إىل حالة، وعدم ثباهتا عىل  أن األرض مل تنتظم حياهتا إال بحركتها، و 

حالة واحدة، فكذلك حياة اإلنسان متوت إن مل ينتقل صاحبها من طور إىل طور،  

 فالثبات موت، واحلركة حياة. 

 
 أمحد وأبو داود. رواه     (1)
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قلت: نعم .. لقد ذكرين كالمك هذا بام قال علامء اجليولوجيا عن أصل األرض،  

احدة تسمى بانجيا، وكانت تلك  مليون سنة عبارة عن كتلة و  200وأهنا كانت منذ 

 الكتلة يف بداية تفتتها، أي يف بداية االنجراف القاري. 

مليون سنة تفتتت أجزاء البانجيا إىل كتلة أرضية شاملية تسمى لوراسيا،    135ومنذ  

 كونت اهلند مساحة منفصلة، والكتلة األرضية اجلنوبية ُعرفت باسم جوندواناالند. 

ـّل القـارات املعروفـة بأشـكاهلا  مليـون سـنة بـدأ   65ومنذ   ت الكتـل األرضيـة تشـك

احلالية. وكـانت تلـك القارات تتحرك يف اجتاه مواقعها احلالية، ومل تكن اهلند قد  

 التصقت بعد بآسيا. 

قال: فلو أن ما تسمونه بالبانجيا مل تتحرك لتتتشكل القارات، أكان يمكن لألرض  

 أن تصري هبذه الصورة؟ 

 قلت: ال. 

ال: فقد جعل اهلل تعاىل بحكمته ورمحته لطفه ورزقه يف ضمن احلركة، وهلذا قال  ق 

 : (  لو أنكم تتوكلون عىل اهلل حق توكله لرزقكم كام يرزق الطري تغدو مخاصا وتروح

   ( 1) ( بطانا 

 ؟ بالتمدن قلت: فام عالقة احلركة  

يرىض بام    ومنبعه، فاخلامل ال يفكر يف أن يتطور، بل   التمدن قال: احلركة هي أصل  

 هو عليه، بل حيسب التطور عبئا يثقل ظهره باملسؤوليات. 

 
 الرتمذي وابن ماجه.رواه     (1)



96 

 

 قلت: نحن نتحدث عن السعي للخروج من التخلف والفقر يا معلم. 

قال: ونحن نتحدث عن الباب الذي يعرف العاملني كيف يتعاملون مع قوى  

ال حياول  الكون الستغالهلا واالستفادة منها، والعامل اخلامل الرايض بام هو فيه، الذي  

 التغيري، وال يفكر يف التغيري عامل ميت مصريه إىل الفقر، ومصري جهده الفشل. 

 قلت: ولكن الثبات حممود ..؟! 

 قال: الثبات عىل احلق واملبدأ، ال ثبات املاء اآلسن ..    
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 اهلمة مفتاح 

بعد أن فتح لنا باب احلركة رسنا مدة من الزمن إىل أن صادفنا باب آخر كتب عليه:  

ْنَدَك َبْيتًا يفي اجْلَنَّةي ﴿  فتعجبت من هذه الكتابة، فقلت  ، ( 11التحريم: )  ﴾ َربِّ اْبني يلي عي

 للمعلم: ما حمل هذه اآلية هنا؟ 

 فقال: هذه اآلية آية اهلمم العالية. 

 العالية؟ قلت: وما اهلمم  

قال: هي اهلمم التي ال تتوقف عندها املطالب، وال تنقيض عندها احلاجات، وال  

 ؟ رأ ما قال ابن عطاء اهلل يف حكمه تسكن إىل يشء، أمل تق 

ال ترحل من كون إىل كون، فتكون كحامر الرحى يسري، والذي  ) قلت: تقصد قوله: 

   ( ىل املكون ارحتل إليه هو الذي ارحتل منه، ولكن ارحل من األكوان إ 

قال: نعم، فهذه حكمة جليلة تبني غاية احلركات ومنهجها، وقد كانت تتمثل يف  

 صدر امرأة فرعون عندما رفعت يدهيا هبذا الدعاء. 

،  ( ابن يل بينا يف اجلنة ) قال العلامء: إهنا اختارت اجلار قبل الدار، فلم تقل: قلت: لقد  

ْنَدَك  ﴿ :  بل قالت   ( 11التحريم:  )   ﴾ َبْيتًا يفي اجْلَنَّةي َربِّ اْبني يلي عي

قال: وتلك هي اهلمة العالية، فال يكفي أن تتحرك، فكل يشء يتحرك، وإنام اجعل  

حركتك منتظمة كحركة الوجود، لتصل إىل حقائق الوجود، وتسخر ما حتتاجه من  

 الوجود. 

 قلت: فاحلركة ليست مقصودة لذاهتا إذن. 
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َوَأنَّ إيىَل َربَِّك   ﴿ : اهتا، أمل تسمع قوله تعاىل قال: وحركة كل يشء ليس مقصودة لذ 

يُر   ﴿ : أمل تسمع قوله تعاىل  .. ( 42لنجم: )  ﴾ امْلُْنَتَهى  ي مليُْسَتَقرٍّ هَلَا َذليَك َتْقدي ري ْمُس جَتْ َوالشَّ

يزي اْلَعلييمي   ( 38ّيـس: )   ﴾ اْلَعزي

 قلت: فام املقصد إذن؟ 

قال: املقصد هو الرتقي، فمن ريض بحالته وسكن هلا، ومل يتحرك يف سبيل تغيريها  

ال حيق له دخول هذه العوامل، أمل تسمع ما روي عن عمر بن عبد العزيز عندما تغري حاله  

ما أجودها لوال  ) ، فقد كان قبلها تشرتى له احللة بألف دينار، فيقول: احلكم بعد توليه 

ما أجوده  ) كان يشرتى له الثوب بخمسة دراهم فيقول: حاكام  صار خشونة فيها!( فلام 

إن يل نفسا  ) أين لباسك ومركبك وعطرك يا أمري املؤمنني؟(، فقال: ) فقيل له:   ( لوال لينه 

ذواقة، وإهنا مل تذق من الدنيا طبقة إال تاقت إىل الطبقة التي فوقها حتى إذا ذاقت اخلالفة،  

   ( هلل عز وجل وهي أرفع الطباق، تاقت إىل ما عند ا 

 ، أو يتوق إليه. إىل هذا ، ليت من ويل أمرنا يرتقي  قلت: رمحه اهلل 

 قال: وبم حيلم من ويل أمركم، ومل يطمح؟ 

قلت: من ولته األمة أمرها عاما يود لو أضاف أعواما، فإن استقر به املقام طمحت  

يستخلفه  مهته ألن يويل ولده، فإن استقر له كل ذلك قام بنزع كل شوكة قد تؤذي من 

 من املعارضني واملخالفني. 

قال: ثم تتساءلون عن أسباب فقركم .. فكيف يتفرغ احلاكم إلصالح الرعية إن  

 انشغل بنفسه!؟  



99 

 

 قلت: فالطريق إذن هي الثورة .. ال حل غريها. 

قال: أنسيت أنك تتعلم السالم .. ثم قل يل ماذا جتدي الثورة، سيقتل بعضكم  

قرى، وسيتضاعف عدد الفقراء، وسينتقل احلاكم بعدها  بعضا، وسرتتد بالدكم والقه 

 من حاكم له جملس شورى إىل دكتاتور يقمعكم بقوانني الطوارئ. 

قلت: فاحلل البسيط إذن أن نسأل احلاكم يف أول يوم يتواله عن طموحاته مجيعا،  

 ونعاهده عىل السمع والطاعة هلا، ونشرتط عليه أن يتفرغ لنا. 

 بذلك، فذلك أصلح لكم، ولكن ال أراهم يستجيبون. قال: انصحهم  

 قلت: مل، وقد حتقق هلم كل ما يريدون من غري أي عناء. 

قال: وأين لذة النرص التي يذوقوهنا يوم يقضون عىل أعدائهم واحدا واحدا، ويتم  

 هلم األمر؟ 

 قلت: وما احلاجة إىل ذلك؟ 

نفس املريضة املظلمة ال  قال: أمل أقل لك: إن الرصاع ال يشتهي السالم، وإن ال 

 ترىض لبصيص النور أن يشع يف جوانبها. 

 قلت: فام احلل؟ 

 قال: اهلمة، فهي مبدأ السالم، كام أهنا مبدأ الرتقي. 

 قلت: وما اهلمة، وكيف أحتقق هبا؟ 

قال: اهلمة هي أن تكون مطالبك من اهلل بقدر جوده، ومن الكون بقدر سعته، ومن  

 تقنع بام يقنع به الكساىل املخلدون إىل األرض.   احلقيقة بقدر مجاهلا .. فال 
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ْنَها    ﴿ : قلت: لكأين بك تشري إىل قوله تعاىل  ي آَتْينَاُه آَياتيَنا َفاْنَسَلَخ مي ذي ْم َنَبَأ الَّ َواْتُل َعَلْيهي

َا َوَلكينَُّه أَ  ْئَنا َلَرَفْعَناُه هبي يَن َوَلْو شي َن اْلَغاوي ْيَطاُن َفَكاَن مي َبَع  َفَأْتَبَعُه الشَّ ْخَلَد إيىَل اأْلَْرضي َواتَّ

ذي  ْكُه َيْلَهْث َذليَك َمَثُل اْلَقْومي الَّ ْل َعَلْيهي َيْلَهْث َأْو َترْتُ مي يَن  َهَواُه َفَمَثُلُه َكَمَثلي اْلَكْلبي إيْن حَتْ

ُرون  ُهْم َيَتَفكَّ ُبوا بيآياتيَنا َفاْقُصصي اْلَقَصَص َلَعلَّ  ( 176)ألعراف:   ﴾ َكذَّ

نعم، فهذا األمحق املغفل باع رضوان اهلل، والرفعة التي أوتيها بالعلم ببعض  قال: 

الدنيا ال ينفعه وجوده وال يرضه فقده، فصار بعد أن كان يف علياء العلامء يشبه بالكلب،  

 بل يشبه بالكلب الالهث وراء الرساب. 

قلت: يا معلم، لكأنك تذكرين بنفر من قومي رصفت عليهم أموال الشعب  

ائلة، فلام ارتووا من علم بلدهم، أرسلهم الشعب إىل بلدان أخرى ينهلون من  الط 

 علمها، فلام ذهبوا وأنسوا بأجوائها سكنوا فيها وإليها، وعافوا أن يعودوا إىل بالدهم. 

   ( تاكيو أو ساهريا ) قال: فذكرهم بام فعل  

ار األمم  قلت: ما هذا االسم الغريب، ويف أي أمة من األمم .. وأخريا سنسمع أخب 

 السوالف، وسنرتوي من توارخيهم .. هات ..  يا معلم .. حدثنا..  

تاكيو أو ساهريا( رجل منكم  ) قال: ما أغربكم، وما أغرب ولعكم باألساطري .. إن  

 معارص لكم. 

 قلت: فكيف علمت به؟ 

قال: علمت به هلمته العالية، ولوال مهته العالية ما شغلت نفيس به كام مل أشغلها  

 من أبناء جلدتك. بكثري  
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 قلت: فحدثني عن خربه. 

قال: هذا رجل كتب له أن يغري تاريخ أمته، وجيعلها يف مقدمة األمم، إنه رجل  

ابتعثته اليابان إىل هامبورغ بأملانيا لدراسة أصول امليكانيك العلمية، وكانت كل أمنيته أن  

يكتفون بتدريس  يتمكن من صناعة حمرك صغري، ولكنه فوجئ بأن أساتذته يف اجلامعة  

األمور النظرية فقط، وكان عىل وشك أن ينال شهادة الدكتوراه، ولكنه هلمته العالية مل  

يقتنع بتلك الدرجة العلمية..لقد كان طموحه أعظم من أن حيرصه يف ورقة مزخرفة  

 يعلقها عىل جدار بيته، أو يتغري لقبه االجتامعي بدهلا. 

.. كيف يرىض أن يرتك االنشغال هبذه  قلت: مثل هذا قد ينعته قومي باألمحق 

الشهادة التي تقدم صاحبها يف املحافل؟، بل حتول من هنيقه صوت عنادل، ومن زئريه  

 سالم غزالن. 

قال: لكنه كان يف منتهى الذكاء والفطنة، لقد رأى زمالءه املستغرقني يف ملء ما  

 تتطلبه ألعاهبم من  تتطلبه تلك الدرجة من صفحات كام يرى الكبري انشغال األطفال بام 

 ترصفات. 

 قلت: فام الذي فعله، بدل انشغاله بالدكتوراه؟ 

قال: لقد ظل يبحث عن حل للغز املحرك .. ويف يوم من األيام طالع خربًا يف  

إحدى الصحف يتحدث عن معرض ملحركات إيطالية الصنع، وبرسعة توجه  

 للمعرض، وهناك اشرتى حمركًا بكل راتبه. 

 ضحية، وهي عندنا قد تكون مرادفة للغباء. قلت: وهذه هي الت 
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هذا هو رس قوة أوروبا  ) قال: وعندما وضعه عىل املنضدة بحجرته أخذ يقول لنفسه: 

 ( لو استطعت أن أصنع حمركًا كهذا، لغريت اجتاه تاريخ اليابان 

 قلت: فهو مل يفكر يف نفسه إذن، بل كان يفكر يف قومه. 

أيضا، فصاحب اهلمة العالية ال يرىض بأن ينجح هو  قال: وهذا من اهلمة العالية 

 ويرسب غريه، وال أن حييا هو ويموت غريه. 

 ثم ماذا؟ قلت:  

املحرك بدأ العمل الدؤوب، وكان عليه أن    ( تاكيو أو ساهريا ) قال: بعد أن اشرتى   

 يفك كل أجزاء املحرك، ويرسمها، ثم يعيد تركيبه من جديد بحيث يعمل مرة ثانية ..  

ثالثة أيام من اجلهد املضني كان له ما أراد، واشتغل املحرك، فكاد قلبه يقف  وبعد 

من الفرح، وأبلغ رئيس بعثته بالنبأ السار، فطلب منه إصالح حمرك متعطل، وقد استطاع  

بعد عرشة أيام من العمل املتواصل أن يصلح املحرك، وكان عليه بعد ذلك أن يصنع  

 بمصانع لصهر احلديد والنحاس واأللومنيوم.   أجزاء املحرك بنفسه، وهلذا التحق 

 قلت: أريض لنفسه أن يلتحق هبذه املصانع بدل التدريس يف مدرجات اجلامعات. 

قال:  لقد ارتدى البدلة الزرقاء، وراح خيدم عامل صهر املعادن الذي يعلمه رغم  

مه هذا  ، لقد ظل أو ساهريا يف عمله وتعل ( أرسة ساموراي ) أنه من أرسة يابانية عريقة 

 ملدة ثامين سنوات، كان يعمل خالهلا ما بني عرش ومخس عرشة ساعة يف اليوم. 

 قلت: فهل كوفئ عىل هذا اجلهد املتواصل العظيم. 

قال: صاحب اهلمة العالية ال ينتظر املكافآت، وال حتركه املكافآت، ومع ذلك، فقد  
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 ف جنيه إنجليزي ذهبًا. علم إمرباطور اليابان بأمره، فأرسل له من ماله اخلاص مخسة آال 

 قلت: هذه مكافأة عظيمة تكفيه لرشاء سيارة وبناء بيت. 

هبا   ( تاكيو أوساهريا ) قال: أهذه كل أحالمكم، وهذا منتهى مهتكم، لقد اشرتى 

أدوات مصنع حمركات كاملة وآالت وشحنها لليابان من راتبه ومن كل ما ادخره، وعند  

لن أستحق   ) طور يريد مقابلته، فاعتذر قائاًل: وصوله إىل ناغازاكي أخرب بأن اإلمربا 

   ( مقابلته إال بعد أن أنشئ مصنع حمركات كامل 

َك فاْسَأْلُه   ﴿ عندما طلبه امللك:  قلت: لقد ذكرتني بقول يوسف  ْع إيىَل َربِّ اْرجي

نَّ َعلييمٌ 
هي هَيُنَّ إينَّ َريبِّ بيَكْيدي

يتي َقطَّْعَن َأْيدي  ( 50يوسف:  )   ﴾ َما َباُل النِّْسَوةي الالَّ

يطمح ألن يوىل خزانة مرص لينقذها وينقذ البالد املحيطة    قال: لقد كان يوسف  

هبا من رش املجاعة املتوقعة، فلذلك طلب أن تربأ ساحته، حتى ال يصري عرضة  

 النتقادات اخلصوم، ولوال ذلك ما ريض أن تفضح املرأة، وال أن تستدعى للمحاكمة. 

يوسف ألجبت  .. ولو لبثت يف السجن ما لبث ) : قلت: أهلذا إذن قال 

   ( 2) ( لو كنت أنا ألرسعت اإلجابة وما ابتغيت العذر ) ، ويف رواية: ( 1) ( الداعي 

قال: أجل، فالرضورة التي استدعتها املصلحة العامة هي التي أحلت عىل يوسف  

   .يف طلب العذر، ولوالها ما طلبه 

 قلت: فواصل حديثك عن صاحب اهلمة الياباين. 

 
 البخاري ومسلم. رواه     (1)

 أمحد. رواه     (2)
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د تسع سنوات من العمل املتواصل واجلهد اجلبار،  قال: كان هلذا الشاب ما أراد بع 

هذه  ) وعندما سمع اإلمرباطور أصوات أول حمركات من صنع اليابان فقط تبسم قائاًل: 

 أعذب موسيقي سمعتها يف حيايت، صوت حمركات يابانية خالصة(  

وهكذا استطاع تاكيو أو ساهريا أن حيقق حلم حياته، وأن ينقل قوة الغرب إىل  

 . ( 1) ايل موطنه الغ 

 قلت: فام السبيل إىل اهلمة .. ألسنا نتعلم السالم العميل؟  

 قال: أربعة أركان ال تقوم اهلمة وال تتحقق إال هبا. 

 قلت: فام هي؟ 

 قال: ستعرفها عندما نرحل إىل القوى العظمى، فإن حلديثها شؤونا. 

 روبا. قلت: ومتى نرحل إىل القوى العظمى .. فإين مشتاق لزيارة مدن أمريكا وأو 

 قال: ماذا تقصد؟ 

 قلت: القوى العظمى. 

 قال: أنت ال تفهم ما القوى العظمى. 

 قلت: فارشحها يل. 

 قال: عندما حيني حينها. 

 قلت: ومتى حيني حينها؟ 

 قال: عندما تقهر أسباب الضعف من نفسك. 

 
 للمحامي حممد مسعود العجمي.  "كيف نجح هؤالء"وردت هذه القصة اللطيفة يف كتاب     (1)
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قلت: لقد قهرت تنني األمل، وقهرت غول الفقر، وأنا اآلن أحاول أن أقهر شبح  

 التخلف. 

قال: وال زالت غيالن أخرى يف انتظارك، وال يمكنك أن تصل إىل القوى العظمى  

 قبل قهرها. 
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 السنن  مفتاح 

بعد أن فتح لنا باب اهلمة رسنا مدة من الزمن إىل أن صادفنا باب آخر كتب عليه:  

يالً ﴿   ( 62)األحزاب:    ﴾ َوَلْن جَتيَد ليُسنَّةي اهللَّي َتْبدي

 أن هذا هو باب السنن، فاآلية املكتوبة عىل الفتته تشري إليه. فقلت للمعلم: ال شك  

 ، كام أهنا مفتاح من مفاتيح الكامل. التمدن قال: نعم، فالسنن مفتاح من مفاتيح  

 قلت: فام السنن؟ وماذا نفتح هبا؟ وكيف نتعرف عليها؟ 

 قال: هذا بحث طويل، فال تتخل عن السنن عندما تريد أن تبحث عن السنن. 

  سنن البحث عن السنن؟ قلت: فام 

ْك بيهي ليَساَنَك ليَتْعَجَل   ﴿ : قال: التأين، وعدم االستعجال، أمل تسمع قوله تعاىل  رِّ ال حُتَ

 ( 16القيامة: )   ﴾ بيهي 

 قلت: بىل، فلنبدأ أوال من ربط السنن بام قبلها من أبواب. 

ويوقظها من غفلتها،  قال: من أراد أن يتطور يبدأ أوال بنفسه، فيحركها من مخوهلا،  

 ويقطع عنها نوم اجلمود الذي استحلته. 

 قلت: لقد عرفنا هذا يف باب احلركة. 

ُ    ﴿ معربا عن هذه السنة:   قال: وهو باب من أبواب السنن، فقد قال تعاىل  إينَّ اهللََّ ال ُيَغريِّ

ْم  هي وا َما بيَأْنُفسي ُ َأَومَلَّا َأَصاَبْتُكْم   ﴿ عنها:  معربا (، وقال 11الرعد: )  ﴾ َما بيَقْوٍم َحتَّى ُيَغريِّ

ُكْم إينَّ اهللََّ َعىَل ُكلِّ يَشْ  ْندي َأْنُفسي ْن عي ْثَلْيَها ُقْلُتْم َأنَّى َهَذا ُقْل ُهَو مي يَبٌة َقْد َأَصْبُتْم مي يرٌ ُمصي  َقدي
ٍ
  ﴾ ء

 ( 165آل عمران: ) 
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 قلت: فإذا جاوز باب احلركة؟ 

البها باحلركة املنظمة اهلادفة  قال: فإذا تم له ذلك، واستيقظت نفسه، وحتركت ط 

 الصحيحة. 

 قلت: وقد عرفنا ذلك يف باب اهلمة. 

قال: وهي باب من أبواب السنن، فال يمكن أن يتحقق أي نجاح بال مهة، أمل تسمع  

ُثوا اْلكيَتاَب َيْأُخُذوَن َعَرَض َهَذا اأْلَْدَنى   ﴿ : قوله تعاىل  ْم َخْلٌف َوري هي ْن َبْعدي َفَخَلَف مي

يَثاُق اْلكيَتابي َأْن ال  َوَيُقوُلو  ْم مي ْثُلُه َيْأُخُذوُه َأمَلْ ُيْؤَخْذ َعَلْيهي يْم َعَرٌض مي َن َسُيْغَفُر َلَنا َوإيْن َيْأهتي

يَن َيتَُّقوَن َأَفال َتْعقي  َرُة َخرْيٌ ليلَّذي اُر اآْلخي   ﴾ ُلونَ َيُقوُلوا َعىَل اهللَّي إيالَّ احْلَقَّ َوَدَرُسوا َما فييهي َوالدَّ

 ( 169عراف: أل ) 

قلت: فاهلل ينعى عليهم متسكهم باألدنى، وانشغاهلم به، وقعودهم عن طلب  

 املعايل، ثم تصورهم أهنم سيصلوا إليها بقعودهم. 

ِّ    ﴿ : قال: ولكن سنن اهلل تأبى عليهم ذلك، أمل يقل اهلل تعاىل 
يُِّكْم َوال َأَمايني

َلْيَس بيَأَماني

رياً َأْهلي اْلكيَتابي َمْن َيْعَمْل ُسوءاً  ْن ُدوني اهللَّي َوليّيًا َوال َنصي َز بيهي َوال جَييْد َلُه مي   ﴾  جُيْ

 ؟ ( 123النساء: ) 

 قلت: فإذا ما جاوز باب اهلمة؟ 

 قال: فإذا تم له ذلك احتاج إىل أن يتعامل مع األشياء ليطورها. 

 قلت: نعم، فالتطوير حيتاج إىل ذلك. 

لسنن اإلهلية يتعرف عليها ويستنبط  قال: وحينذاك يقع بني أمرين: إما أن يلجأ إىل ا 
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منها ما حيتاجه فيتعامل وفقها، وإما أن حياول خرقها، إرضاء هلمته العالية، فتطحنه سنن  

 اهلل التي طحنت كل من خيالفها، أمل تقرأ ما كتب عىل الفتة الباب؟  

يالً   ﴿ : قلت: بىل، قوله تعاىل   ( 62)األحزاب:    ﴾ َوَلْن جَتيَد ليُسنَّةي اهللَّي َتْبدي

 قال: فكل من جترأ عىل خرق قوانني اهلل حاق به ما حاق بكل من خرق القوانني. 

ي تطبق عىل من خيرق  قلت: أتقصد أن خرق قوانني اهلل يؤدي إىل نفس العقوبات الت 

 ؟ قوانني البرش 

قال: بفارق بسيط وعظيم، وهو أن عقوبات اهلل بعدل ورمحة، بخالف عقوباتكم،  

 وة. فهي جور وقس 

 قلت: كيف ذلك؟ 

قال: أما عالقة عقوبات اهلل بالرمحة، فلها تفاصيل كثرية، ستعرفها يف )أرسار  

األقدار(، أما عالقتها بالعدل، فقل يل: لو أنك وضعت يدك عىل تيار كهربائي، ماذا  

 حيصل لك؟ 

 قلت: ال شك أنه سيصعقني وسيؤذيني. 

يده عليه، فهل حيل به   قال: فلو وضع أعظم أهل األرض جاها،وأكثرهم جيوشا 

 ما حل بك؟ 

 قلت: ال شك يف ذلك، فال عالقة جليوشه وال قواه بذلك؟ 

 قال: فهذه سنة من سنن اهلل استوى فيها الوجيه والوضيع .. وذلك هو العدل. 

 قلت: مل أفهم. 
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قال: إن اهلل تعاىل جعل بحكمته للتيار الكهربائي هذه اخلاصية عند مالمسة  

ك قانون من قوانني الكون الالمتناهية، فهي تطبق عىل اجلميع بال  األجساد له، وهي بذل 

 استثناء. 

 . قلت: إال إذا شاء اهلل أن خيرقها ملن شاء كام خرق قانون احلرق إلبراهيم  

 قال: حتى ذلك اخلرق مل جيعله اهلل تعاىل خرقا مطلقا، بل هو ضمن سنن اهلل. 

 قلت: كيف؟ 

خالف العادة، بأسباب العادة، ألهنا ليست أسبابا  قال: املعجزة هي حتقق يشء عىل  

 حقيقية. 

 قلت: كيف؟ مل أفهم. 

قال: سنرضب مثال النار الذي ذكرته، وسنبني أنه مع كونه خارقة إال أنه ينتظم سنة  

 من سنن اهلل، وسنن اهلل ال تبدل. 

 قلت: أنت تريد أن تقلب احلقائق. 

 . قال: بل ما أقوله هو احلقائق 

ُقْلَنا َيا َناُر ُكويني َبْردًا َوَسالمًا َعىَل   ﴿ : قوله تعاىل قلت: ففرس يل هذا.. فرس يل رس 

يمَ   ( 69االنبياء: )   ﴾ إيْبَراهي

يا ملة ابراهيم! اقتدوا بابراهيم! كي يكون لباسكم  ) قال: هذه اآلية تقول هلذه األمة: 

واقيًا يف الدنيا واآلخرة    لباس التقوى، وهو لباس ابراهيم، وليكون حصنًا مانعًا ودرعاً 

جتاه عدوكم االكرب، النار، فلقد خبأ سبحانه لكم موادًا يف االرض حتفظكم من رش النار،  
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كام يقيكم لباس التقوى وااليامن الذي ألبستموه أرواحكم، رش نار جهنم.. فهلموا  

     ( 1) ( واكتشفوا هذه املواد املانعة من احلرارة واستخرجوها من باطن االرض والبسوها 

قلت: بالفعل لقد اكتشفت مواد كثرية هلا القدرة عىل التغلب عىل قوة النار احلارقة،  

 وال زال التطوير مستمرا، وهو بذلك يوفر فرصا كبرية لرجال املطافئ. 

قال: وهكذا وجد اإلنسان حصيلة بحوثه واكتشافاته مادة ال حترقها النار، بل  

 ثيابًا. تقاومها فيمكنه أن يصنع منها لباسًا و 

قلت: هذا فتح جديد يف فهم القرآن الكريم، أال يمكن أن يعتربه إخواننا احلريصون  

من قال يف  ) : بدعة، فقد قال  عىل صفاء الرشيعة والذابون عن سنة املصطفى 

من قال يف القرآن بغري علم فليتبوأ  ) ، ويف رواية: ( القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار 

   ( 2) ( مقعده من النار 

هذا، بل ذلك الرأي املجرد عن العلم، أما اإلشارات   قال: ال مل يقصد النبي 

 القرآنية فهي من سامع كالم اهلل، واهلل أمرنا بسامع كالمه ال جمرد قراءته ..  

 قلت: فالقرآن الكريم إذن ال يقصد بذكر املعجزات كوهنا أدلة للنبوة فقط؟ 

ألصيل هو ظاهر القرآن الكريم، ولكن  قال: بل ذلك هو مقصده األصيل، فاملقصد ا 

.  ال يمنع ذلك الظاهر من فهم قد يطرق سمع امرئ يفتح اهلل عليه به آفاقا من املعرفة. 

 أال تعرف الفرق بني العامل املحقق والعامي البسيط؟ 

 
 . 289: ص - العرشون هذا النص لبديع الزمان النورس، من كتابه ]الكلامت[ الكلمة     (1)

 الرتمذي.     (2)
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 قلت: العامل يبحث، والعامي يقلد. 

يرى إال شيئا    قال: العامل يتساءل ويشك ويرى لألشياء وجوها خمتلفة، والعامي ال 

 واحدا. 

 قلت: ما فائدة هذا، لعيل بك تستطرد. 

قال: ال .. عندما رأى نيوتن التفاحة استفاد من سقوطها علام أفاد به كثريا، فهل كان  

 أول من رأى تفاحة تسقط. 

 قلت: كلهم رأوا ذلك. 

 قال: ولكنه مل يستفد من سقوطها إال من تساءل عن رس سقوطها. 

 قلت: ما معنى هذا؟ 

ل: إن سنن اهلل املبثوثة يف الكون أو يف القرآن الكريم لن تفقهها حتى تتخلص من  قا 

 حجب االعتياد التي جتعلك حتتقرها بدون أن تشعر. 

 قلت: ارشح يل ذلك. 

َها   ﴿ قال: فلنعد إىل القرآن الكريم، ولنستمع إىل قوله تعاىل:  يَح ُغُدوُّ َوليُسَلْياَمَن الرِّ

 ( 12سـبأ:  )   ﴾   َشْهٌر َوَرَواُحَها َشْهرٌ 

إن أذنت يل يا معلمي فسأذكر لك فيها ما يمكن أن نستفيده منها بحسب ما  قلت:  

 تعلمت منك. 

 . يرسين ذلك قال:  

مل  ، ومنها تسخري الريح له حت قلت: خيرب اهلل تعاىل عن النعم التي وهبها سليامن  
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تشري اىل أن  .. هذا منطوقها .. أما إشارهتا فهي بساطه غدوها شهر ورواحها شهر 

حتث عىل  . وهي بذلك الطريق مفتوح أمام البرش لقطع مثل هذه املسافة يف اهلواء. 

 البحث عن القدرات املخزنة يف اهلواء الستغالهلا يف قطع املسافات. 

عبدًا  إن  ) بل إن اهلل تعاىل يقول يف معنى هذه اآلية الكريمة:   صدقت يف هذا ..  قال:  

من عبادي ترك هوى نفسه، فحّملُته فوق متون اهلواء، وأنت اهيا االنسان! ان نبذت  

كسل النفس وتركته، واستفدت جيدًا من قوانني سنتي اجلارية يف الكون، يمكنك أيضًا  

     ( 1)   ( أن متتطي صهوة اهلواء 

 قلت: فاذكر يل مثاال آخر. 

ُئ اأْلَْكَمَه َواأْلَْبَرَص َوُأْحييي امْلَْوَتى بيإيْذني اهللَّ   ﴿ : قال: قوله تعاىل  آل عمران:  )   ﴾ َوُأْبري

49 ) 

وهي معجزة إبراء األكمه    قلت: هذه اآلية تذكر معجزة من معجزات عيسى  

 واألبرص، وإحياء املوتى .. فامذا تسمع منها ؟ 

ق النبوية السامية التي  قال: القرآن الكريم اذ حيث البرشية رصاحة عىل اتباع االخال 

، فهو يرّغب فيها وحيض عليها رمزًا اىل النظر اىل ما بني يديه  يتحىل هبا سيدنا عيسى  

 من مهنة مقدسة وطب رباين عظيم. 

 قلت: فام تقول لنا هذه اآلية؟ 

قال: هذه اآلية الكريمة تشري اىل: أنه يمكن أن ُيعثر عىل دواء يشفي أشد األمراض  
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فال تيأس أهيا االنسان، وال تقنط أهيا املبتىل املصاب، فكل  ) املستعصية،  املزمنة والعلل 

ْده، واكتشفه، بل حتى يمكن   داء مهام كان له دواء، وعالجه ممكن، فابحث عنه، وجي

     ( 1) معاجلة املوت نفسه بلون من ألوان احلياة املوقتة( 

 قلت: ماذا تقصد بالضبط؟ أو كيف تطبق هذه اإلشارة؟ 

لقد وهبُت لعبد من  ) تعاىل يقول باملعنى االشاري هلذه اآلية الكريمة: قال: اهلل 

عبادي َترَك الدنيا ألجيل، وعافها يف سبييل، هديتني: احدامها دواء لالسقام املعنوية،  

واألخرى عالج لألمراض املادية.. فالقلوب امليتة ُتبعث بنور اهلداية، واملرىض الذين  

شفاءهم بنفث منه ونفخ، فيربأون به، وأنت أهيا االنسان  هم بحكم االموات جيدون 

بوسعك أن جتد يف صيدلية حكمتي دواء لكل داء يصيبك، فاسَع يف هذه السبيل،  

     ( 2)   ( واكشف ذلك الدواء فإنك ال حمالة واجده وظافر به 

وهكذا ترى كيف ترسم هذه اآلية الكريمة أقىص املدى وأبعد األهداف التي يصبو  

 ب البرشي من تقدم. اليها الط 

 قلت: فارضب يل مثاال آخر. 

يدَ   ﴿ : قال: فلنستمع إىل قوله تعاىل   ( 10سـبأ:  )   ﴾ َوَأَلنَّا َلُه احْلَدي

من تليني احلديد، وقد   قلت: هذه اآلية تذكر ما من اهلل تعاىل به عىل داود 

ح من  اختلف العلامء، هل كان ذلك من املعجزات أم ال .. فام رأيك يا معلم يف األرج 
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 هذا اخلالف؟ 

 قال: وما يفيدك أن تعلم أن هذا كان معجزة، أو مل يكن معجزة؟ 

 قلت: علم أتعلمه. 

 قال: وخري منه علم تعمل به ..  

ثم سكت هنينهة وتنفس الصعداء، ثم قال: ليت اجلهود التي ضيعتموها يف الرصاع  

 العمل. والبحث عن الراجح واملرجوح، ضيعتموها يف العمل، ويف علم  

 قلت: ما تقصد؟ 

قال: إن اهلل تعاىل ذكر احلديد يف القرآن الكريم، وأكثر من ذكره، وقرنه بإرسال  

َلَقْد َأْرَسْلَنا ُرُسَلَنا بياْلَبيَِّناتي َوَأْنَزْلنَا َمَعُهُم    ﴿ : الرسل، وعرب عن خلقه باإلنزال، فقال تعاىل 

يٌد َوَمنَافيُع ليلنَّاسي  اْلكيَتاَب َوامْلييَزاَن ليَيُقوَم النَّاُس بيالْ  يَد فييهي َبْأٌس َشدي ْسطي َوَأْنَزْلَنا احْلَدي قي

يزٌ  يٌّ َعزي ُه َوُرُسَلُه بياْلَغْيبي إينَّ اهللََّ َقوي  ( 25احلديد: )   ﴾ َوليَيْعَلَم اهللَُّ َمْن َيْنرُصُ

َبَر  آُتويني زُ   ﴿ عىل لسانه:   وأخرب عن استغالل عبده الصالح ذي القرنني له، فقال تعاىل 

يدي   أجبني ملاذا أواله القرآن الكريم هذه األمهية؟ ..  (  96الكهف: )   ﴾ احْلَدي

 قلت: ال شك يف أمهية احلديد، فهو أساس الصناعة. 

قال: فاهلل تعاىل ينبهنا إىل هذا .. إىل استغالل هذا اخللق للتقدم .. ال للجدل يف نوع  

 . اللني الذي حصل لداود  

يدَ  ﴿ : ان آية قوله تعاىل قلت: فكيف سمعت يا بديع الزم  سـبأ:  )  ﴾ َوَأَلنَّا َلُه احْلَدي

 (؟ 10
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قال: إن تليني احلديد نعمة إهلية عظمى، اذ يبني اهلل به فضل نبٍي عظيم. فتليني  

صل مجيع  أ احلديد وجعله كالعجني، واذابة النحاس واجياد املعادن وكشفها هو 

 ن هذا اجلانب ومعدنه. الصناعات البرشية، واساسها. وهو أم التقدم احلضاري م 

فهذه اآلية تشري اىل النعمة اإلهلية العظمى يف تليني احلديد كالعجني وحتويله اسالكًا  

سالة النحاس، واللذان مها حمور معظم الصناعات العامة، حيث وهبها الباري  إ رفيعة و 

اجلليل عىل صورة معجزة عظمى لرسول عظيم وخليفة لالرض عظيم. فام دام سبحانه  

رم َمن هو رسوٌل وخليفة معًا، فوهب للسانه احلكمة وفصل اخلطاب، وسّلم اىل  قد ك 

يده الصنعة البارعة، وهو حيض البرشية عىل االقتداء بام وهب للسانه حضًا رصحيًا،  

 . ( 1) فالبد أن هناك إشارة ترّغب وحتّض عىل ما يف يده من صنعة ومهارة 

 اهلل؟ قلت للمعلم: فام الطريق للتعرف عىل سنن  

 قال: البرص والبصرية. 

 قلت: ما البرص؟ وما البصرية؟ 

 قال: البرص احلس الظاهر، والبصرية احلس الباطن. 

 قلت: تقصد العقل واحلس. 

 قال: أقصد العقل والعقول، واحلس واألحاسيس. 

 قلت: أراك تقرتب، ثم تبتعد، وتبسط، ثم ال تفتأ حتى تعود للتعقيد. 

 سالم ستعرفه يف حمله. قال: هذا علم آخر من علوم ال 
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 قلت: فلم ذكرته اآلن؟  

 قال: مل أذكره .. وإنام بذرته. 

 قلت: ومل؟ 

قال: لتسقيه بدموع الشوق، وتدفئه بحرارة احلب، وعندما ينضج البذر، ويطل  

 بربعمه سريى احلقيقة. 

 قلت: متى؟ 

ْعَجْل  َوال تَ    ﴿ : قال: الزمان جزء من سنن اهلل، فال تتخطاه، واسمع جيدا قوله تعاىل 

ْلامً  ْديني عي ْن َقْبلي َأْن ُيْقََض إيَلْيَك َوْحُيُه َوُقْل َربِّ زي (، فقد قرن اهلل  114طـه:  )   ﴾ بياْلُقْرآني مي

بني النهي عن االستعجال والزيادة يف العلم، ليخرب أن عجلتك حتول بينك وبني  

 التحقيق يف العلم. 
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 الزمن مفتاح 

بعد أن فتح لنا باب السنن رسنا مدة من الزمن إىل أن صادفنا باب آخر كتب عليه:  

ْن ُلُغوٍب ﴿  َنا مي اٍم َوَما َمسَّ  َأيَّ
تَّةي اَمَواتي َواأْلَْرَض َوَما َبْيَنُهاَم يفي سي  ( 38)ّق:   ﴾ َوَلَقْد َخَلْقنَا السَّ

 قلت للمعلم: هذا باب الزمن؟ 

 . وال يمكن أن تسري قدما يف حلظة واحدة ..  قال: نعم، فالزمن جزء من العالج . 

 قلت: إن من قومي من يقتلهم العجز، وهم يسندون عجزهم إىل الزمن. 

 قال: كيف؟ 

قلت: يواصل أحدهم نوم الليل بالنهار، ثم ال يرصف من هناره إال جزءا ضئيال  

 جدا، ثم يتعلل بالزمن. 

 قال: وما يقولون؟ وكيف يستدلون؟ 

 من أن الزمن جزء من العالج.   قلت: يقولون ما تقول 

قال: الزمن جزء من العالج ملن يعالج ال ملن يقعد .. أرأيت لو أن طبيبا أعطاك دواء  

لتتناوله شهرا، فقعدت دون أن تتناوله تنتظر ميض الشهر ليحصل لك الشفاء .. فهل  

 سيحصل لك الشفاء بعد ميض الشهر؟ 

راثيم التي غفلت عنها طيلة الشهر  قلت: كال .. بل لعل حالتي سترتدى، فرباعم اجل 

 ستصبح أشواكا تقتلني بسمومها. 

 قال: فالزمن هبذا ليس جزءا من العالج، وإنام هو جزء من املشكلة. 

 قلت: نعم. 
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 قال: فهو سالح ذو حدين كسائر األسلحة. 

 قلت: نعم .. ولكن متى يكون سالحا نافعا؟ 

الدواء، ومن مل يستعمل الدواء أكله الداء، أو  قال: إذا استعان بالسنن، فالسنن هي  

 قتلته األدواء. 

 قلت: فكيف يكون الزمن سببا من أسباب الرتقي والتطور؟ 

َر   ﴿ : قال: أمل تسمع قوله تعاىل  كَّ ْلَفًة مليَْن َأَراَد َأْن َيذَّ ْيَل َوالنََّهاَر خي ي َجَعَل اللَّ ذي َوُهَو الَّ

 (؟  62الفرقان: )   ﴾ َأْو َأَراَد ُشُكوراً 

قلت: إن اهلل تعاىل يمن يف هذه اآلية عىل عباده أنه جعل الليل والنهار يتعاقبان توقيتًا  

لعبادة عباده، فمن فاته عمل يف الليل استدركه يف النهار، ومن فاته عمل يف النهار  

من فاته يشء من الليل أن يعمله أدركه  ) استدركه يف الليل، وقد قال ابن عباس  يف اآلية: 

   ( بالنهار، أو من النهار أدركه بالليل 

مل  ) قال: فهذه اآلية إذن تضع الفرص الزمانية أمام العباد ليرتقوا، وكأهنا تقول هلم: 

عىل هذا التبشري الذي حتمله    ، وقد نص  ( يفتكم شيئ، فام فاتكم يمكن أن تستدركوه 

هار ويبسط يده بالنهار  إن اهلّل عزَّ وجلَّ يبسط يده بالليل ليتوب ميسء الن ) اآلية، فقال: 

     ( 1) ( ليتوب ميسء الليل 

 قلت: لكأن اآلية تدعونا إىل جتديد حياتنا يف كل حلظة. 

قال: بل تدعونا إىل ميالد جديد يف كل حلظة، فال يمكن أن نبقى مزبلة تتكوم عىل  

 
(1)     . 
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 أرواحنا أكوام النجاسات. 

صري ضحايا  قلت: هذا كالم مجيل، فكثريا ما نعيش املايض، ونتأمل املايض، فن 

 املايض. 

ليَكْيال َتْأَسْوا   ﴿ : قال: وهذا خالف ما يدعوكم إليه القرآن الكريم، فقد قال تعاىل   

 ( 23احلديد:  )   ﴾ َعىَل َما َفاَتُكْم َوال َتْفَرُحوا بياَم آَتاُكْم  

 قلت: فام العالج يا معلم؟ 

 قال: التخطيط للزمن املستقبل، فتجعل حياتك كتابا موقوتا. 

نينَي كيَتابًا َمْوُقوتاً  ﴿ : قلت: كأين بك تسمع قوله تعاىل    الَة َكاَنْت َعىَل امْلُْؤمي   ﴾ إينَّ الصَّ

 ( 103النساء:  ) 

قال: نعم، فالصالة هي املؤمن، واملؤمن هو الصالة، فام دامت الصالة كتابا موقوتا،  

م  ه القت فاملؤمن كتاب موقوت، أمل تسمع ما قال تعاىل يف وصف عباده الصاحلني وع 

 بالليل. 

  ﴿ فيهم:  قال تعاىل قلت: بىل، فاهلل تعاىل يثني عىل عالقتهم بالليل ثناء حسنا، فقد 

دًا َوقيَياماً  يْم ُسجَّ يَن َيبييُتوَن ليَرهبِّ ذي ْيلي َما   ﴿ : وقال ، ( 64الفرقان: )  ﴾ َوالَّ َن اللَّ َكاُنوا َقليياًل مي

ُرونَ هَيَْجُعوَن َوبياأْلَْسَحاري ُهْم  َتَتَجاََف ُجُنوهُبُْم   ﴿ : وقال ، ( 18ـ  17الذريات: )  ﴾ َيْسَتْغفي

ُقونَ  َّا َرَزْقَناُهْم ُيْنفي
ُْم َخْوفًا َوَطَمعًا َوممي عي َيْدُعوَن َرهبَّ  ( 16السجدة: )   ﴾ َعني امْلََضاجي

 قال: فليلهم كنهارهم حي عامر يملتئ حياة.  

 قلت: وهل يمكن أن متتلئ حياة امرئ موتا؟ 
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 عم، عندما يعيش يف الرساب، باحثا عن الرساب، الهثا وراء الرساب. قال: ن 

 قلت: لقد ذكرتني، يا معلم، بقول الشاعر:  

 خيربين البواب أنك نائم       وأنت إذا استيقظت أيضا فنائم 

 قال: فكذلك الغافلون، نومهم كنهارهم ال ينتفعون هبام. 

 قلت: فكيف أعمر وقتي باحلياة؟ 

 قال: باهلمة. 

 قلت: ولكن اهلمة مَض احلديث عنها. 

قال: مل يمض، اهلمة ستجدها يف كل باب، ويف كل معراج، ويف كل بحر، فال  

يمكنك أن تسلك سبل السالم وتعرج إىل دار السالم إال باهلمة العالية، فهي اجلناح  

،  الذي تطري به، وهي السفينة التي تبحر هبا، وهي املفتاح الذي تفتح به غوامض احلقائق 

 والشيفرة التي حتل هبا أرسار الوجود. 

 قلت: فكيف السبيل إىل اهلمة؟ 

قال: فلنعد إىل أولئك اخلاشعني الذي تركوا الفراش الوثري والنوم اهلادئ وراحوا  

 يفرتشون أقدامهم تزلفا إىل اهلل .. ما الذي حركهم؟ 

 قلت: أروي يف ذلك أبياتا، واحفظ يف ذلك قصصا. 

 قال: فام األبيات؟ 

 : قال ذو النون املرصي: قلت 

 منع القران بوعده ووعيده  مقل العيون بليلها أن هتجعا 
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 فهموا عن امللك اجلليل كالمه فرقاهبم ذلت إليه ختضعا 

 يصف الصاحلني: آخر  وقال  

 إذا ما الليل أظلم كابدوه       فيسفر عنهم وهم ركوع 

 أطار اخلوف نومهم فقاموا وأهل األمن يف الدنيا هجوع 

 قال: فام احلكايات؟ 

قلت: حكى أن غالما بالبرصة اسمه صهيب، كان يقوم الليل كله، فقالت له  

إن صهيبا إذا ذكر النار ال يأتيه  ) ، فقال: ( إن قيامك بالليل يرض بعملك بالنهار ) سيدته: 

إذا ذكرت النار اشتد خويف، وإذا  ) ، وقيل لغالم آخر، وهو يقوم كل الليل فقال: ( النوم 

   ( اشتد شوقي، فال أقدر أن أنام ذكرت اجلنة  

 قال: فقد أجبت إذن عىل سؤالك. 

قلت: تعني أن احلقائق التي آمنوا هبا فتغلغلت يف كياهنم هي التي جعلتهم  

 يستهينون بتلك املتاعب التي تكابدها أعينهم بالسهر وأرجلهم بالقيام. 

اش أقدامهم هلل،  قال: ال، بل إن احلقائق التي كانوا يعيشوهنا جعلتهم يستحلون افرت 

 فهم مل يتكلفوا يف تلك احلال، بل كانوا يتنعمون، أمل تقرأ أخبارهم مع الليل؟ 

كيف أنت  ) قلت: بىل، فقد كانوا حيبون الليل وحينون شوقا إليه، وقد قيل لبعضهم: 

، وقال  ( ما راعيته قط، يريني وجهه، ثم ينرصف وما تأملته بعد ) والليل؟(، فقال: 

، وقيل  ( ا رهان، مرة يسبقني إىل الفجر، ومرة يقطعني عن الفكر أنا والليل فرس ) آخر: 

ساعة أنا فيها بني حالتني، أفرح بظلمته إذا جاء،  ) كيف الليل عليك؟( فقال: ) لبعضهم: 
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منذ أربعني سنة ما أحزنني يشء  ) : آخر ، وقال  ( وأغتم بفجره إذا طلع، ما تم فرحى به قط 

وقت يشبه نعيم أهل اجلنة إال ما جيده  ليس يف الدنيا ) : ، وقال آخر ( سوى طلوع الفجر 

   ( أهل التملق يف قلوهبم بالليل من حالوة املناجاة 

 قال: وأقوال أخرى كثرية تنبئ عن فرحهم به. 

 قلت: يا معلم لكأين بنا هتنا مع أهل الليل عن أهل النهار؟ 

 قال: ما تقصد؟ 

 (؟  11النبأ: )   ﴾ اَر َمَعاشاً َوَجَعْلنَا النَّهَ   ﴿ قلت: أمل جيعل اهلل النهار للمعايش، فقال: 

 قال: مل نته، بل نحن نسرتشد بأهل الليل لنعرف ما نعمل بالنهار. 

 قلت: كيف؟ 

يل كانت هلم مهة هي الرتقي إىل اهلل، والصعود يف معارج العرفان، وقد  ل قال: أهل ال 

 النهار. تم هلم من ذلك الكثري، ومن نجح يف الليل لن يعجز أن يدلنا عىل النجاح يف  

 قلت: ارشح يل، فإين ال أكاد أفهم. 

قال: أهل الليل كانت هلم مهة عالية، وكان هلم ما يثري تلك اهلمة من األشواق،  

 فتحقق هلم ما أرادوا من التنعم بالتعب، والتلذذ بوطأة الليل. 

 قلت: فكيف نسرتشد هبذا يف هنار املعايش؟ 

قال: عندما تكون لنا أشواق الرتقي عن احلضيض، والسمو عن السفاسف،  

 . التمدن والتحليق يف أجواء الكامل حينها سنمتطي صهوة الزمن للعروج يف معارج  

 قلت: أتعني أن الشوق هو بذر الطريق. 
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 قال: الشوق هو البذر، والزمن هو الكفيل بإنبات ذلك البذر. 

 قلت: فإىل أي معارج نرتقي؟ 

 : ألستم متخلفون؟ قال 

 قلت: بىل، بل يف أرذل درجات التخلف. 

 قال: هذا يشء مجيل. 

 قلت: كيف يكون شيئا مجيال، أحتسب ما نحن فيه كامال؟ 

 قال: ال أقصد هذا، ولكني أقصد أن شعوركم بتخلفكم يشء مجيل. 

 قلت: مل؟ 

من كام  قال: ألنه سينفخ فيكم األمل الذي جيعلكم تثورون عىل ختلفكم، فتمتطوا الز 

 يمتطي العداء ما بقي له من دقائق ليسابق من سبقه. 

قلت: ولكن املسافة بيننا وبني من سبقنا هائلة، فلو امتطينا مراكب فضائية، لن  

 نسبقهم. 

 قال: مل؟ 

 قلت: ألهنم حينها سيكونون قد اخرتعوا مراكب ضوئية. 

 قال: وهل تتصور أنكم ستبدأون من حيث بدأوا؟ 

 ذن؟ قلت: ومن أين نبدأ إ 

 قال: من حيث انتهوا. 

 قلت: كيف؟ 
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 قال: أمل يصلوا إىل أشياء فاتكم الوصول إليها؟ 

 قلت: بىل، وهي أشياء كثرية. 

قال: فابدأوا منها، وابدأوا سباقا جديدا كل يوم، واخلعوا ثياب مايض التخلف أو  

ٌة َقْد    ﴿ : التقدم، فال هيمكم من ختلف من أجدادكم أو تقدم، أمل تسمع قوله تعاىل  تيْلَك ُأمَّ

 ؟ ( 134البقرة: )   ﴾ َخَلْت هَلَا َما َكَسَبْت َوَلُكْم َما َكَسْبُتْم َوال ُتْسَألوَن َعامَّ َكاُنوا َيْعَمُلونَ 

 قلت: ولكنا ال نزال يف أسفل درجات التخلف. 

 قال: أمل تعلم كيف بدأ إطالق أول صاروخ يف الفضاء؟  

م أطلقت اجلمعية األمريكية  1932من عام  ( أغسطس ) قلت: بىل، ففي شهر آب 

سم، وقطر قاعدته    15للسياحة بني الكواكب صاروخها األول، ومل يكن طوله يزيد عن  

سم، وكانت منصة اإلطالق مكونة من قائمني مصنوعني من خشب الصنوبر،   7.5

وقد غطيتا بكمية وافرة من الصابون لتسهيل انطالق الصاروخ إىل األعىل، وقد وقف  

عية )ديفيد لري( واملهندس )لورانس ماننغ( يراقبان عملية اإلطالق من  رئيس اجلم 

 خلف أكياس الرمل. 

وتفاديًا ملشكالت اإلشعال فقد كلف أحد املهندسني املساعدين بإشعال الصاروخ  

بعود من الثقاب، وبعد ثانيتني دار املحرك كام كان مقدرًا له، ولكن مل يلبث أن انفجر  

 م من منصة اإلطالق.   170وطار إىل حيث وقع عىل بعد  

 قال: فهل كانت هذه مرسحية هزلية، أم ماذا؟ 

 ربة أثبتت جدواها بعد عقود من السنني ظل اجلهد فيها مستمرا. قلت: بل كانت جت 
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 قال: ال هتم العقود، بل هيم الوصول، فهل وصلوا؟ 

قلت: أجل، ولوال تلك التجارب البسيطة ما استطاعوا ملء الفضاء باألقامر  

 الصناعية وغريها، ولسنا ندري ماذا سيحصل يف املستقبل. 

 سنني. قال: فقد بدأو بعود ثقاب، وببضع  

 قلت: نعم. 

 قال: أتدري وجه اإلشارة القرآنية هلذا املعنى. 

 قلت: ما هي؟ فإين ال أتصور أن يف القرآن الكريم حديثا عن هذا. 

 قال: أمل تسمع قصة الذي مر عىل القرية اخلراب؟ 

َيٌة َعىَل   ﴿ يف شأنه:   قلت: بىل، فقد قال تعاىل  َي َخاوي ي َمرَّ َعىَل َقْرَيٍة َوهي ذي َها  َأْو َكالَّ  ُعُروشي

اَئَة َعاٍم ُثمَّ َبَعَثُه َقاَل َكْم َلبيْثَت َقا  َا َفَأَماَتُه اهللَُّ مي
هي اهللَُّ َبْعَد َمْوهتي ييي َهذي َل َلبيْثُت َيْومًا  َقاَل َأنَّى حُيْ

ابيَك مَلْ يَ  َك َورَشَ اَئَة َعاٍم َفاْنُظْر إيىَل َطَعامي َك  َأْو َبْعَض َيْوٍم َقاَل َبْل َلبيْثَت مي َاري
َتَسنَّْه َواْنُظْر إيىَل محي

َ َلهُ  ُزَها ُثمَّ َنْكُسوَها حَلْاًم َفَلامَّ َتَبنيَّ َظامي َكْيَف ُنْنشي َقاَل   َوليَنْجَعَلَك آَيًة ليلنَّاسي َواْنُظْر إيىَل اْلعي

يرٌ   َقدي
ٍ
ء  ( 259البقرة: )   ﴾ َأْعَلُم َأنَّ اهللََّ َعىَل ُكلِّ يَشْ

هلل تلك القرية بعد موهتا، فأماته اهلل مائة عام ليبرص  قال: لقد تعجب أن حييي ا 

 حياهتا. 

 قلت: فهل نحتاج إىل املوت لنبرص حياة أمتنا؟ 

قال: ال .. بل حتتاجون إىل احلياة .. فإن استسلمتم للموت، فإن اهلل حيي هذه األمة  

ُكْم    ﴿ : بخلف يدفنونكم يف كهوف النسيان، أمل يقل اهلل تعاىل  ْل َقْومًا َغرْيَ ْوا َيْسَتْبدي َوإيْن َتَتَولَّ
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 ؟ ( 38حممد:  )   ﴾ ُثمَّ ال َيُكوُنوا َأْمَثاَلُكمْ 

 قلت: فام الطريق؟ 

 قال: امتطوا صهوة الزمن، وامحلوا أشعة السنن لتمألوا األرض خريا وريا. 
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 األخالق مفتاح 

  :  ب عليه قوله بعد أن فتح لنا باب الزمن رسنا مدة إىل أن صادفنا باب آخر كت 

   ( 1) ( األخالق   مكارم   ألمتم   بعثت   إنام ) 

 قلت: ال شك أن هذا باب األخالق. 

يف الدنيا قبل اآلخرة .. ومل ينفعه  بمدنيته ومن مل يدخل إليه تعذب أجل ..  : قال 

 يف الدنيا، وال يف اآلخرة. متدنه  

 قلت: ملاذا ختوفني هكذا. 

فاألخالق هي حامي هذه األبواب، فمن مل  قال: هذا ليس ختويفا، هذه حقيقة، 

 يتخلق مل يفد اخللق بعلمه وال بإتقانه وال بتطويره. 

قلت: صدقت يا معلم، بل األخالق هي الكنز الذي لو استثمره الفقراء لكسبوا به  

 ما تعجز خزائن األغنياء عن حتمله. 

 بأمواهلم.   قال: بل لو استثمروه لعاشوا به يف سعادة يعجز األغنياء عن حتصيلها 

أرى يف الواقع كثريا من قومي قد فتحت هلم أبواب الثروة،  كيف ذلك.. وأنا  قلت:  

وأغدقت عليهم شآبيب الرزق من غري أن يكون هلم من األخالق كثري وال قليل، فكيف  

 ؟ التمدن يكون اخللق جزءا من  

قال: وما فائدة أرزاق تكثر، وبركات تنقص؟ وما قيمة مصانع تؤسس، وقصور  

 هتدم؟  

 
 .رواه أمحد     (1)
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قلت: أي قصور هتدم يا معلم؟ أنا ال أراها بل أرى الزالزل مع ما أوتيت من قوة  

 تعجز عن قصور هؤالء. 

 قال: تلك أكواخ، وليست قصورا؟ 

 قلت: فأين القصور إذن، أهي قصور اجلنة؟   

قال: هي القصور التي جعلها اهلل يف أعامق اإلنسان إن تأدب مع اهلل ومع نفسه ومع  

اإلنسان ومع الكون .. احلق أقول لك: من مل حيز هذا القصور عاش يف زنازن من  

طالء    الرعب، ولو سرتها بطالء الذهب والفضة، فالزنازن تظل زنازن ولو طليت بكل 

يَشًة    ﴿ وهو يقول:   تعاىل وزينت بكل زينة، أمل تسمع اهلل   ي َفإينَّ َلُه َمعي َوَمْن َأْعَرَض َعْن ذيْكري

َياَمةي َأْعَمى  ُه َيْوَم اْلقي  ( 124)طـه:   ﴾ َضْنكًا َوَنْحرُشُ

 قلت: ولكن اآلية الكريمة تتحدث عن الذكر، وال تتحدث عن اخللق. 

نيس مواله الذي خلقه، ورباه، ورزقه، وأنعم    قال: وهل الذكر إال خلق، أترى من 

عليه، وال خري إال منه، يكون متخلقا .. إن مبدأ اخللق هو التخلق مع اهلل، فمن ختلق مع  

اهلل ختلق مع عباد اهلل، ومن أساء أدبه مع اهلل أساء أدبه مع الكون مجيعا ابتداء من نفسه،  

يَن آَمنُوا َوَما خَيَْدُعوَن إيالَّ َأْنُفَسُهْم  خُيَاديُعوَن  ﴿ أمل تسمع احلق تعاىل وهو يقول:  ذي اهللََّ َوالَّ

 (؟  فمن ظن أنه خيدع اهلل، فقد وقع يف خديعة نفسه. 9البقرة: )   ﴾ َوَما َيْشُعُرونَ 

أن يريب نفسه عليها، أو يربيه    املتمدن قلت: يا معلم، فام هي نواحي اخللق التي عىل  

 املجتمع عليها؟  

 حي حتى تعرف حقيقة اخللق. قال: لن تعرف النوا 
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 قلت: وما حقيقة اخللق؟  

 قال: أداء احلقوق ألصحاهبا، وعدم االعتداء عليها. 

 قلت: كيف؟ 

قال: إذا اعتديت عىل حقوق أصحاب احلقوق ظلمتهم، والظلم منبع الرذائل، وإذا  

 سلمتها هلم كاملة غري منقوصة عدلت، والعدل أصل الفضائل. 

وما العدل إال واحد منها، بل إن الفضل واإليثار   قلت: ولكن األخالق كثرية، 

 أعظم من العدل نفسه. 

قال: ولكن العدل هو البذرة التي ينبت منها الفضل واإليثار، كام تنبت منها مجيع  

 الفضائل. 

 قلت: فرس يل ذلك. 

قال: اإلنسان حماط بمجموعة من العالقات، وكل عالقة تتطلب سلوكا معينا،  

رص يف حق طائفة من الطوائف وقع يف اجلور، ومن وقع يف اجلور  وحقوقا معينة، فمن ق 

 ال يستقيم أمره إال بالرجوع إىل العدل. 

 قلت: ولكني مل أر للعدل يف النصوص هذه املكانة التي تتحدث عنها. 

اَط    ﴿ : قال: أمل جيعل اهلل االستقامة هي مبتغى آمال السالكني، فقال تعاىل  َ َنا الرصِّ اْهدي

يمَ  َرةي َعني    ﴿ (، وأخرب عن غريهم، فقال: 6الفاحتة: )   ﴾ امْلُْسَتقي نُوَن بياآْلخي يَن ال ُيْؤمي ذي َوإينَّ الَّ

اطي َلَناكيُبونَ  َ  ( 74املؤمنون: )   ﴾ الرصِّ

 قلت: بىل. 
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 قال: فاالستقامة هي العدل، فمن اعتدل فقد استقام. 

من املسلمني وغريهم من أن اخللق   قلت: لعلك تقصد ما ذكره علامء السلوك 

 . احلسن يقع بني طرفني مذمومني واالستقامة والعدل هو جتنب الطرفني املذمومني 

قال: بل قد ورد هذا املعنى يف القرآن الكريم واضحا جليا، فقد ذكر يف القرآن  

ي َأْنَشَأ َج  ﴿ مقيدا بام يمنعه من الطغيان، قال تعاىل: األكل الكريم  ذي نَّاٍت  َوُهَو الَّ

ًا   اَن ُمَتَشاهبي مَّ ْيُتوَن َوالرُّ ْرَع خُمَْتليفًا ُأُكُلُه َوالزَّ َمْعُروَشاٍت َوَغرْيَ َمْعُروَشاٍت َوالنَّْخَل َوالزَّ

ُه ال حُييبُّ   ُفوا إينَّ ُه َيْوَم َحَصاديهي َوال ُترْسي هي إيَذا َأْثَمَر َوآُتوا َحقَّ ْن َثَمري َوَغرْيَ ُمَتَشابيٍه ُكُلوا مي

فينيَ ا  ففي اآلية الكرية دعوة لألكل تنايف ما يدعو إليه الرهبان  ، ( 141األنعام: )  ﴾ مْلُرْسي

من اجلوع، ولكنها ال تنسجم كذلك مع ما يدعوا إليه أهل الشهوات من االقتصار عىل  

البذل، وعدم نسيان املحتاجني، ألن الشهوة قد  .. وهي تدعو كذلك إىل األكل املجرد 

 لبخل، فلذلك تعارض الشهوة بالبذل. تولد احلرص املولد ل 

َك َوال  ﴿ تعاىل: قلت: صدقت يف هذا، وقد قال  َعْل َيَدَك َمْغُلوَلًة إيىَل ُعُنقي َوال جَتْ

(، فغل اليد إىل العنق يولد صفة  29االرساء: )   ﴾ َتْبُسْطَها ُكلَّ اْلَبْسطي َفَتْقُعَد َمُلومًا حَمُْسوراً 

كل البسط، قد يولد الفاقة والفقر، وهو  البخل، وهي من رش الصفات، وبسط اليد 

 ( 1) ( كاد الفقر أن يكون كفرا   ) : كذلك منبع من منابع االنحراف، كام قال  

قلت: قد عرفت اخللق، وأنه أداء احلقوق ألصحاهبا، فمن هم أصحاب هذه  

 احلقوق، وكيف أؤدهيا هلم؟  

 
 ، و الطرباين.   أبو نعيم يف احللية    (1)
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قال: إن اقتنعت هبذا، فسيفتح لنا هذا الباب .. وسنمر بعده عىل األبواب جتيبك  

 عىل هذا. 
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 مفتاح الربانية 

يف منتهى اجلامل، بل ال  بعد أن فتح لنا باب األخالق رسنا مدة إىل أن صادفنا باب 

يكاد البليغ مهام أويت من قوة التعبري أن يصفه، ألوانه ليست كاأللوان، وشكله ليس  

كاألشكال، ومادته ليست كاملواد، وكأنه قد صمم يف عامل غري عاملنا، أو كأنه باب من  

 ليعرض صناعة اجلنان. أبواب اجلنة هبط إلينا  

مل تكن هناك الفتة معلقة عليه، ولكن حروفا كانت متوج يف داخله كأمواج البحر،  

  ﴾ َفإيَذا َفَرْغَت َفاْنَصْب َوإيىَل َربَِّك َفاْرَغْب  ﴿ : تعاىل تردد بال حرف وال صوت قوله 

   ( 8ـ    7)الرشح: 

ا الباب مل  سألت عن رس هذا الباب اجلميل، وعن املصنع الذي صنعه، فقال: هذ 

 يصنع. 

 فتعجبت، وقلت: وهل نبت كام تنبت األشجار؟ 

قال: هذا باب التخلق مع اهلل، وهو من أجل األبواب وأمجلها، أما اجلامل الذي تراه  

 فيه، فإنه اكتسبه من قربه من اهلل، أال تعلم أن املتخلق قريب من اهلل؟ 

يف السخاء، وهو   قلت: بىل، فقد ورد يف النصوص ما يدل عىل ذلك، فقد قال 

السخي قريب من اهلل قريب من الناس قريب من اجلنة بعيد من  ) من أعظم األخالق: 

النار، والبخيل بعيد من اهلل بعيد من الناس بعيد من اجلنة قريب من النار، وجلاهل سخي  

   ( 1) ( أحب إىل اهلل من عابد بخيل 

 
 ( وقال: غريب. 1961رواه الرتمذي كتاب الرب والصلة باب ما جاء يف السخاء رقم )    (1)
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إن  ) ما يشري إىل هذا املعنى بنوع من القياس الصحيح، فقد قال:  ل: وقد ذكر قا 

أحبكم إيل وأقربكم مني يف اآلخرة جمالس حماسنكم أخالقا، وإن أبغضكم إيل وأبعدكم  

   ( 1) ( مني يف اآلخرة مساويكم أخالقا الثرثارون املتفيهقون املتشدقون 

بل ليس هناك من هو أقرب إىل اهلل  فهو قريب من اهلل،    فمن كان قريبا من النبي  

 . من حبيبه  

  ) : وقد ورد يف حديث آخر ما يدل عىل هذا بمثل هذا النوع من القياس، فقد قال  

   ( 2) ( إن أكمل املؤمنني إيامنا أحسنهم خلقا، وإن حسن اخللق ليبلغ درجة الصوم والصالة 

اإليامن كام قال ابن   فال يكمل إيامن املؤمن إال بقربه من اهلل، فالقرب عالمة كامل 

وصولك إىل اهلل وصولك إىل العلم به، و إال فجل ربنا أن يتصل به يشء أو  ) عطاء اهلل: 

    ( يتصل هو بيشء 

قلت: ما رس هاتني اآليتني التي متوجان يف داخله وتنطقان من غري حرف وال  

 صوت .. هلل ما أحىل مجاهلام!!  

 قال: مها آيتا التخلق مع اهلل يف هذا الباب. 

 قلت: ألكل باب من أبواب التخلق مع اهلل آيته اخلاصة به؟ 

مع اهلل، فمن  قال: أجل، فكل آية من آيات القرآن الكريم باب من أبواب التخلق 

ختلق بأخالقها فتح له من املعرفة باهلل والقرب منه بحسب ختلقه .. أال تعلم الرس األعىل  

 
 أمحد وابن حبان والطرباين يف الكبري والبيهقي.     (1)

 البزار.     (2)
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 إلنزال القرآن الكريم؟ 

 قلت: وما هو؟ 

قال: هو الداللة عىل اهلل، والتعريف به، والتعريف بالسلوك إليه، وكيفية التأدب  

 معه. 

 ة. قلت: ولكن القرآن الكريم حيوي املعاين الكثري 

 قال: هي كالسيول املختلفة تفرتق لتجتمع يف مصب واحد. 

 قلت: فبني يل ذلك. 

 قال: اآلية الكريمة التي متوج يف بحر هذا الباب هي التي تقول لك ذلك. 

 قلت: هي ال تنطق. 

 قال: بل هي تنطق، ولكن أنت الذي ال تسمع. 

 قلت: هذا صحيح، فأذن اإلنسان حمدودة. 

أذن الروح فلها من قوة السمع ما تدرك به األصوات  قال: تلك أذن الطني، أما 

َا النَّْمُل   ﴿ للنملة عندما قالت:  وغري األصوات، أمل تعلم رس سمع سليامن  َيا َأهيُّ

(، فتبسم  18النمل:  )   ﴾ اْدُخُلوا َمَساكيَنُكْم ال حَيْطيَمنَُّكْم ُسَلْياَمُن َوُجُنوُدُه َوُهْم ال َيْشُعُرونَ 

 ضاحكا من قوهلا. 

 ت: تلك معجزة حصلت له. قل 

قال: أمل تعلم بأن معجزات اهلل ال خترق سنن اهلل، فسنن اهلل ال يعرتهيا التبديل  

 والتحريف!؟  
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أن يسمع النمل،   ، ولكن كيف استطاع سليامن علمتني هذا  قلت: أجل لقد 

 وكيف استطاع أن يعلم لغتها!؟  

 قال: ستعلمها يف حملها، واآلن قل يل ما تسمع من هذه اآلية؟  

 قلت: ال تزل أذن قلبي مغلقة دون سامعها. 

 قال: فحدد سمع اإليامن، وقل يل.  

شعرت بضعف عظيم مأل جوانبي، وأنا أرى عجزي عن سامع كالم اهلل، فابتهلت  

ضلوعي، فإذا بسكينة  إىل اهلل بدموع فاضت من قلبي كاألهنار، وبزفرات كادت حترق 

وتأمر أهنار دموعي أن جتف وتغيض .. وإذا يب أسمع    ، تنزل يف أعامقي تطفئ هليب النار 

تراتيل اآلية وهي ترتدد يف قلبي، فالح يل من معانيها ما مل يكن خيطر يل عىل بال ..  

وشعرت بنشوة عظيمة غبت هبا عام حويل مل يقطعها إال صوت املعلم، وهو يقول: هل  

 ما قالت؟   سمعت 

 قلت: قد سمعت ما قالت، ولكن ال طاقة يل برتديده. 

قال: ومن طلب منك أن تردد ما قالت، ومن له طاقة ذلك؟.. ولكن حتدث عام  

 يمكن االستفادة منه. 

قلت: أعظم مطلوب هو اهلل، فمن ترك اهلل ورغب عن اهلل ألي يشء من األشياء  

 فقد خذل، وباع اهلل بأبخس األثامن. 

رب قومك الذين انشغلوا عن اهلل بتجارهتم واخرتاعاهتم وهلثهم وراء بريق  قال: فأخ 

األموال ومنابع الثراء أهنم يلهثون وراء الرساب، وأهنم بغفلتهم عن اهلل ونسياهنم له  
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يَن َنُسوا اهللََّ   ﴿ وقعوا يف الغفلة عن أنفسهم ونسياهنا، أمل يقل اهلل تعاىل:  ذي َوال َتُكوُنوا َكالَّ

ُقونَ َفَأْنَس   (؟  19)احلرش:   ﴾ اُهْم َأْنُفَسُهْم ُأوَلئيَك ُهُم اْلَفاسي

 قلت: يا معلم، أال ترى أن أكرب أدواء احلضارة هي الغفلة عن اهلل؟  

قال: ال .. احلضارة ال تؤدي إىل الغفلة عن اهلل، فحضارة اجلنة أعظم من حضارتكم  

دور  ) عندما ترحل إىل التي تتيهون هبا، وأهلها ال يغفلون حلظة عن اهلل، وسرتى 

ما يف اجلنة من مظاهر احلضارة التي ال يوازهيا إال مظاهر التقرب والعبادة من    ( السعادة 

 اهلل. 

 قلت: ولكن تلك اجلنة، ونحن يف الدنيا. 

أعظم من حضارتكم، فقد آتاه اهلل من القوى ومن   قال: فحضارة سليامن 

 قبل ومن بعد.   تسخري األشياء ما مل تؤتوه، وما مل يؤته أحد من 

ْر يلي َوَهْب يلي ُمْلكًا ال   ﴿ قلت: ذلك صحيح، فاهلل تعاىل قال يف شأنه:  َقاَل َربِّ اْغفي

اُب  ي إينََّك َأْنَت اْلَوهَّ ْن َبْعدي ََحٍد مي (، وقد حقق اهلل سؤله فأعطاه من  35ّص: )   ﴾ َيْنَبغيي ألي

 امللك ما مل يعط أحدا من عباده. 

 هذا الطلب؟    قال: أتعلم رس طلب سليامن  

 قلت: كدت أسألك يا معلم، فإن يف نفيس شيئا من هذا الطلب أستحيي من ذكره. 

قال: قل، فال حرج عىل املتعلم أن يعرض شبهته عىل معلمه، أمل تعلم أن الناس  

عن الوسوسة التي جيدها أحدهم، ألن يسقط عن الثريا أحب إليه    سألوا رسول اهلل  

ذاك رصيح اإليامن، إن الشيطان يأيت العبد فيام دون ذلك فإن    ) : أن يتكلم هبا، فقال 
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   ( 1) ( عصم منه وقع فيام هنالك 

قلت: أقول يف نفيس: لقد عهدنا األنبياءـ  عليهم الصالة والسالم ـ زاهدين يف متاع  

 هذا الطلب الغريب؟   الدنيا راغبني يف اهلل مكتفني باهلل، فكيف طلب سليامن  

 يف القرآن الكريم؟   قال: كيف ترى سليامن  

  ﴿ قلت: ال أراه إال خريا منيبا، بل لقد أثنى اهلل عليه بكونه منيبا رجاعا إىل اهلل، فقال: 

اٌب  ُه َأوَّ َوَلَقْد َفَتنَّا ُسَلْياَمَن   ﴿ : وقال تعاىل ، ( 30ّص: )  ﴾ َوَوَهْبَنا ليَداُوَد ُسَلْياَمَن نيْعَم اْلَعْبُد إينَّ

يِّ 
 ( 34ّص: )   ﴾ هي َجَسدًا ُثمَّ َأَناَب َوَأْلَقْيَنا َعىَل ُكْرسي

 قال: فهل شغله تدبري ملكه العظيم الذي ال نظري له عن اهلل؟ 

قال: ال .. بل أراه يذكر اهلل كل حني، ويعرف الفضل هلل كل حني، فعندما مر عىل  

تيي َأْنَعْمَت َعيَلَّ َوَعىَل   ﴿ النملة وسمع كالمها قال:  ْعنيي َأْن َأْشُكَر نيْعَمَتَك الَّ َربِّ َأْوزي

نيَ  احليي َباديَك الصَّ ْلنيي بيَرمْحَتيَك يفي عي ًا َتْرَضاُه َوَأْدخي  ( 19النمل:  )   ﴾ َواليَديَّ َوَأْن َأْعَمَل َصاحلي

 قال: وهل ظهرت هذه اإلنابة يف عالقته مع غريه؟ 

مْحَني   ﴿ مللكة سبأ يقول هلا: قلت: أجل، فقد كتب  ُه بيْسمي اهللَّي الرَّ ْن ُسَلْياَمَن َوإينَّ ُه مي إينَّ

نيَ  يمي َأالَّ َتْعُلوا َعيَلَّ َوْأُتويني ُمْسليمي حي  (  31النمل: )   ﴾ الرَّ

  ﴿ وقال خماطبا رعيته: 
ٍ
ء ْن ُكلِّ يَشْ رْيي َوُأوتييَنا مي ْمَنا َمْنطيَق الطَّ َا النَّاُس ُعلِّ إينَّ َهَذا  َيا َأهيُّ

(، فقد أرجع الفضل إىل اهلل يف تعليمه منطق الطري، أو  16النمل: )  ﴾ هَلَُو اْلَفْضُل امْلُبينيُ 

 يف إتيانه من كل يشء. 

 
 النسائي.    (1)
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طلب ذلك امللك، وبتلك الصورة التي ال ينازعه فيها أحد   قال: فإن سليامن 

ارب هب يل  ي ) يقول لربه:   ليكون حجة عىل من شغله ملكه عن اهلل، وكأن سليامن  

من امللك ما تشاء .. بل هب يل ملكا ال ينبغي ألحد من بعدي أن حيصل عليه .. فإن  

هذا امللك مهام كان عظيام .. وذلك الفضل مهام كان وفريا لن حيجباين عنك ولن يبعدا  

قلبي عن الرغبة فيك .. فإين ال أرى األشياء مهام كثرت إال منك .. وال أرى نفيس إال  

   ( أحجب هبداياك الواصلة إيل .. أم كيف أنشغل بفضلك عنك بك .. فكيف  

 قلت: فاستجاب اهلل ليبلوه. 

 قال: ال، بل استجاب له، ليبلوكم. 

 قلت: كيف؟ 

قال: لقد علم اهلل صدقه وصدق يقينه، فجعله حجة عىل كل من انشغل بفضل اهلل  

عن اهلل، أو انشغل بالرغبة يف األشياء عن الرغبة يف مشيئ األشياء .. وقد جعله اهلل تعاىل  

باإلضافة إىل ذلك مقوما ملن أساءوا فهم الزهد، فتصوروا األرزاق حجبا عن اهلل،  

 تبعد عن اهلل.  والفضل اإلهلي جنودا هلل  

مللكة    قلت: نعم، هذا صحيح، ولعله ألجل هذا ذكر اهلل تعاىل ما أظهر سليامن  

سبأ من مظاهر امللك الذي أعطاه اهلل له، فلم يكن غرضه الفخر عليها، وإنام كان غرضه  

تعريفها باهلل، ألهنا انشغلت بالعرش العظيم الذي كان هلا عن اهلل، فلذلك كان أول ما  

  ﴿ هو عرشها الذي حجبها عن اهلل، وعن التسليم له، قال تعاىل:  به سليامن القاها 

ُه ُهَو    ( 42)النمل: ﴾ َفَلامَّ َجاَءْت قييَل َأَهَكَذا َعْرُشكي َقاَلْت َكَأنَّ
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بأنه مع هذا امللك    فلام قالت ذلك، ويف غمرة انبهارها بام رأت أخربها سليامن  

ْن َقْبليَها   ﴿ كان مسلام هلل، فلم حيجب به عن اهلل، فقال تعاىل عىل لسانه:  ْلَم مي َوُأوتييَنا اْلعي

نَي(   َوُكنَّا ُمْسليمي

حاجتها إىل املزيد من األدلة، أحرضها إىل الرصح املمرد من    فلام رأى سليامن  

ها الذي شغلها عن اهلل شيئا بجانبه،  القوارير، وقد كان من اجلامل بحيث ال يساوي عرش 

َبْتُه   ﴿ : وحينذاك مل متلك إال أن تسلم هلل، قال تعاىل  َح َفَلامَّ َرَأْتُه َحسي ْ قييَل هَلَا اْدُخيلي الرصَّ

يَر َقاَلْت َربِّ إيينِّ َظَلْمُت َنفْ  ْن َقَواري ٌد مي ٌح مُمَرَّ ُه رَصْ يسي  جُلًَّة َوَكَشَفْت َعْن َساَقْيَها َقاَل إينَّ

 ( 44النمل: )   ﴾ َوَأْسَلْمُت َمَع ُسَلْياَمَن هلليَّي َربِّ اْلَعامَلينيَ 

قال: بل يف القرآن الكريم ما يدل عىل هذا املعنى، فقد أوتيت ملكة سبأ من الذكاء  

لتختربه    ما استطاعت أن متيز به امللوك من املؤمنني، فقد أرسلت هبدية قيمة لسليامن  

ُع   ﴿  عىل لساهنا: موقفه من املال، قال تعاىل  ٍة َفَناظيَرٌة بيَم َيْرجي يَّ
َدي ْم هبي َلٌة إيَلْيهي َوإيينِّ ُمْرسي

 ( 35النمل: )   ﴾ امْلُْرَسُلونَ 

نظر إىل ما أعطاه اهلل من اإليامن والفضل فوجده أعظم بكثري من    لكن سليامن  

َ اهللَُّ َخ  ﴿ أن ينحجب هبديتهم، فقال: 
وَنني بياَمٍل َفاَم آَتايني يدُّ تيُكْم  َأمُت يَّ

َدي َّا آَتاُكْم َبْل َأْنُتْم هبي
رْيٌ ممي

 (  36النمل: )   ﴾ َتْفَرُحونَ 

، ولكن ملاذا ورد يف القرآن الكريم  قلت: لقد فهمت يا معلم رس طلب سليامن  

 معها؟    ذكر ملكة سبأ بالذات، وذكر هذا املوقف من سليامن  

دعوة من هبرهتم الدنيا وشغلتهم  قال: لقد أراد اهلل من هذا النموذج أن يبني لنا كيفية  
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 عن اهلل. 

 قلت: مل أفهم. 

قال: إن ملكة سبأ بعرشها، وقومها بتعظيمهم هلا انشغلوا عن اهلل، فجعل اهلل فيام  

 أعطى املؤمنني من أسباب الفضل التي مل تشغلهم عن اهلل ما يرغبهم يف اإليامن باهلل. 

 ها. قلت: ولكن القرآن الكريم ذكر إسالم ملكة سبأ وحد 

عىل لسان   قال: والقرآن الكريم ذكر التبعية املطلقة لقومها هلا، كام قال تعاىل 

ينَ  ﴿ مستشارهيا:  ي َماَذا َتْأُمري يٍد َواأْلَْمُر إيَلْيكي َفاْنُظري ٍة َوُأوُلو َبْأٍس َشدي   ﴾ َنْحُن ُأوُلو ُقوَّ

 (، وهو ما يدل عىل أهنم اتبعوها عىل اإليامن. 33النمل:  ) 

 قلت: وهل رجعت إليهم حتى يتبعوها؟   

  قال: ومن قال: إهنا مل ترجع إليهم .. إن القرآن الكريم أخرب أن غاية سليامن 

َأالَّ    ﴿ عىل لسانه:   من إرساله هلا هو حثها عىل اإلسالم ال سلب ملكها منها، كام قال تعاىل 

نيَ   ( 31النمل: )   ﴾ َتْعُلوا َعيَلَّ َوْأُتويني ُمْسليمي

 ن املفرسين أخربوا أنه تزوجها. قلت: ولك 

 قال: وهل حرضوا حفل زواجها!؟ .. ما أولعكم بام ال يفيدكم. 

قلت: ولكنهم رووا يف ذلك أخبارا، فقد رووا أن اجلن أرادوا أن يبشعوا منظرها  

وأن تبدي عن ساقيها لريى ما عليها من الشعر فينفره ذلك منها،   عند سليامن 

من اجلان فتتسلط عليهم معه وذكر بعضهم أن حافرها   وخشوا أن يتزوجها ألن أمها 

 كان كحافر الدابة.  
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ملا أراد إزالته ـ حني عزم عىل تزوجها ـ سأل اإلنس عن زواله   ثم إن سليامن 

فذكروا له املوسى، فامتنعت من ذلك، فسأل اجلان فصنعوا له النورة ووضعوا له احلامم،  

أوه من عذاب أوه أوه قبل أن ال ينفع  ) قال: فكان أول من دخل احلامم فلام وجد مسه 

   ( أوه 

وقد ذكر الثعلبي وغريه أن سليامن ملا تزوجها أقرها عىل مملكة اليمن وردها إليها،  

وكان يزورها يف كل شهر مرة، فيقيم عندها ثالثة أيام ثم يعود عىل البساط، وأمر اجلان  

 فبنوا له ثالثة قصور باليمن: غمدان وساحلني وبيتون.  

قال: طهروا كتب تفسريكم من هذا الرفث، فاحلقائق اجلميلة الطاهرة للقرآن  

الكريم ال ينجسها إال هذا اللغو الذي متألون به أسفاركم، وتضيعون به أوقاتكم،  

 وتنشغلون به عن ربكم. 

مع ملكة سبأ فنجعله    قلت: أال يمكن، يا معلم، أن نستفيد من موقف سليامن  

 وة هلل يف عرصنا؟  أسلوبا من أساليب الدع 

قال: بل مل يذكره القرآن الكريم إال لتستخدموه، فلو أن رجاال من هذه األمة رفعوا  

مهمهم وسخروا السنن التي وضعها اهلل هلم، وامتطوا صهوة الزمان، فأخرجوا األمة  

من غياهب التخلف واملعاناة، وأوصلوها إىل التقدم والتطور الذي ال حيجب عن اهلل  

 ك نرص اهلل الذي يدخل الناس بسببه يف دين اهلل أفواجا. لتحقق بذل 

 قلت: ولكن النرص ـ كام أتصوره ـ نرص جيوش. 

قال: ذلك نرص املصارعني، أما املساملون فهم الذين ينترصن بأقالمهم ودفاترهم،  
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 وفؤوسهم ومعاوهلم. 
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 النفس مفتاح 

بعد أن قال ذلك فتح لنا الباب .. فرأينا من احلدائق الغناء ما ال يمكن وصفه.. لكنا  

، فقلت للمعلم: أهذا باب أم  اعرتضنا  ملحت صوريت عىل باب ما إن رسنا قليال حتى 

 مرآة؟ 

 قال: بل هو باب. 

 قلت: ولكني أرى صوريت تتجىل فيه. 

 الباب هو باب نفسك. قال: نعم، وهو باب تتجىل فيه صور النفوس، هذا  

 .. إذن هو باب قبيح كقبحها.   ! قلت: نفيس 

 قال املعلم: ومن قال لك بأن نفسك قبيحة؟ 

قلت: أليست النفوس هي مرتع اخلبث، وهي مرعى الشيطان، وهي مصيدة  

.. أليست النفس هي التي نازعت اهلل ملكه، ونازعت الروح سلطاهنا، وسلمت    ؟ الدنيا 

 ؟ رصاع أنواع ال   كل األكوان لكل 

 قال: ولكنه لوال النفس ما حتقق سري السائرين. 

لوال ميادين النفوس ما حتقق سري  ) قلت: لكأين بك تذكرين بحكمة ابن عطاء اهلل: 

السائرين، إذ ال مسافة بينك وبينه حتى تطوهيا رحلتك، وال قطعة بينك وبينه حتى  

   ( متحوها وصلتك 

ي ختوض فيها وتتعشقها، كام  قال: أجل، فلوال شهوات النفوس ومألوفاهتا الت 

ختوض الفرسان يف امليادين الواسعة التي جتول فيها اخليل، ما حتقق سري السائرين، وال  
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 حتققت باملعارف التي تنترش عليك من جماهدتك لنفسك. 

قلت: فالتخلق مع نفيس أن أجيعها وأذيقها ألوان املوت التي ذكرها العارفون، كام  

 قال ناطقهم: 

 املوت ليس بعضه  وأتعبتها كي ما تكون مرحيتي فأوردهتا ما  

 ومل يبق هول دوهنا ما ركبته   وأسهد نفيس فيه غري زكيتي 

،  ( مكابدات العارفني ) قال: ذاك مقام املجاهدة، وسرتى أغراضه وحقيقته عند: 

 ولكن هذا مقام التخلق مع النفس، وهو يستدعي التأدب معها. 

 وحجايب عن ريب. قلت: وأي أدب يل مع نفيس وهي مهينتي  

 قال: أدبك معها أن تسلمها الذي هلا، فال يمكن أن تصل إليه بدوهنا. 

 قلت: وما أسلمها؟ 

 قال: حقوقها .. تعامل معها كام تتعامل مع األجانب، ألست تعطيهم حقوقهم؟ 

 قلت: بىل، ولو أين قرصت لكنت ظاملا. 

 قال: فتقصريك يف حق نفسك ظلم هلا. 

ا رأيت من رغبة قومي يف نفوسهم، وحرصهم عليها،  قلت: قد زهدين يف نفيس م 

 وتضييعهم حقوق الناس بسببها. 

 قال: ولكنهم ضيعوا حقوق نفوسهم مع أول تضييع حلقوق غريهم. 

 قلت: كيف؟ 

الغافلني املخادعني املضلني الظاملني اخلائنني اهلالكني   تعاىل قال: أمل يعترب اهلل 
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 اخلارسين مل جياوزا أنفسهم بذلك؟ 

خُيَاديُعوَن   ﴿ قلت: بىل، ففي القرآن الكريم إخبار بذلك، فهو يقول يف املخادعني: 

يَن آَمُنوا َوَما خَيَْدُعوَن إيالَّ َأْنُفَسُهْم َوَما َيْشُعُرونَ  ذي ويقول يف  .. ( 9: )البقرة  ﴾ اهللََّ َوالَّ

ويقول يف  .. ( 57)البقرة:  ﴾ َوَما َظَلُموَنا َوَلكيْن َكاُنوا َأْنُفَسُهْم َيْظليُمونَ  ﴿ الظاملني: 

لُّوَن إيالَّ َأْنُفَسُهْم َوَما   ﴿ املضلني:  لُّوَنُكْم َوَما ُيضي ْن َأْهلي اْلكيَتابي َلْو ُيضي ْت َطائيَفٌة مي َودَّ

َتاُنوَن   ﴿ ل يف اخلائنني: ويقو .. ( 69)آل عمران:  ﴾ َيْشُعُرونَ  يَن خَيْ ذي اديْل َعني الَّ َوال جُتَ

انًا َأثييامً    ﴿ ويقول يف اهلالكني: ..  ( 107)النساء:  ﴾ َأْنُفَسُهْم إينَّ اهللََّ ال حُييبُّ َمْن َكاَن َخوَّ

 ( 26)األنعام:   ﴾ ْشُعُرونَ َوُهْم َيْنَهْوَن َعْنُه َوَيْنَأْوَن َعْنُه َوإيْن هُيْليُكوَن إيالَّ َأْنُفَسُهْم َوَما يَ 

قال: وهلذا، فإن أول حق يطلب من املؤمن أداؤه بعد حق اهلل حق النفس، أمل تسمع  

إن ألهلك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا،  ) : قوله 

   ( 1) ( فصم وأفطر وصل ونم 

 قلت: فكيف أؤدي حق نفيس؟ 

 النفس. قال: لكل باب من األبواب حق من حقوق  

 قلت: فحقها يف هذا الباب. 

 قال: أربعة: الطاقة، والراحة، والصحة، وحقها االجتامعي. 

 قلت: ستجدنا يف عرصناـ  يف عرص حقوق اإلنسانـ  من أعظم املوفني هبذه احلقوق. 

 قال: بل من أعظم املقرصين فيها. 

 
 أبو داود.     (1)
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 حق الطاقة: 

 قلت: فام حق الطاقة؟ 

إياكم والوصال(، قيل: إنك  ) : تسمع قوله  قال: أن ال جتاوز بنفسك وسعها، أمل  

إنكم لستم يف ذلك مثيل، إين أبيت يطعمني ريب ويسقيني، فاكلفوا من  ) تواصل؟ قال: 

 ( 1) ( العمل ما تطيقون 

عليكم من العمل ما تطيقون فإن اهلل تعاىل ال يمل حتى  ) : قلت: بىل، وقد قال 

 .. ولكن هذا خاص بالتعبدات.   ( 2) ( متلوا 

أهيا الناس اتقوا اهلل وأمجلوا  ) : ذا؟ أليس العمل عبادة؟ أومل يقل  قال: ومن قال ه 

يف الطلب، فإن نفسا لن متوت حتى تستويف رزقها، وإن أبطأ عنها، فاتقوا اهلل وأمجلوا يف  

للمملوك طعامه وكسوته وال يكلف  ) وقال: ..    ( 3) ( الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم 

، فقد ربط  ( 4) ( فأعينوهم وال تعذبوا عباد اهلل خلقا أمثالكم إال ما يطيق فإن كلفتموهم 

    .بني تكليفهم ما يطيقون والعذاب 

التي نحلم  نهضة  قلت: ولكن ألسنا يف حاجة إىل بذل جهود مضاعفة لكي نحقق ال 

 هبا، والتي جتعل غرينا تبعا لنا. 

فأوغل فيه  إن هذا الدين متني  ) : قال: اكتفوا بجهودكم وطاقتكم، أمل تسمع قوله  

 
 البخاري ومسلم.     (1)

 ابن حبان.     (2)

 ابن ماجة.    (3)

 ابن حبان.     (4)
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   ( برفق فإن املنبت ال أرضا قطع وال ظهرا أبقى 

 قلت: ولكن هذا يف الدين. 

قال: أمل أقل لك: إن أحكام الدين ال ختتلف عن أحكام الدنيا، فرب الدنيا هو رب  

الدين .. قل يل: لو أن سيارتك ال تتحمل إال ثقال معينا، ثم محلت عليها أو محلتها ثقال  

 يفوق طاقتها. 

 هلك إن عاجال أو آجال. قلت: ست 

 قال: وحينذاك لن تستفيد منها شيئا. 

اكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن اهلل ال يمل حتى  ) : قلت: لقد ذكرتني بقوله 

   ( متلوا، وإن أحب العمل إىل اهلل أدومه، وإن قل 

بني عدم جماوزة الطاقة يف العمل، وبني امللل، فامللل سبيل كل   قال: فقد ربط 

 نفسه حدها من الطاقة. من جاوز  

 قلت: لقد ذكرتني بكثري من اجلهود التي تفرزها احلامسة، ثم يميتها االستعجال. 

قال: ويميتها قبل ذلك عدم فهم أرسار نفس اإلنسان، فخالق النفس هو الذي قال  

ال ُيَكلُِّف اهللَُّ َنْفسًا إيالَّ   ﴿ (، وقال: 233البقرة: )  ﴾ ال ُتَكلَُّف َنْفٌس إيالَّ ُوْسَعَها  ﴿ لنا: 

 (  286البقرة:  )   ﴾ ُوْسَعَها هَلَا َما َكَسَبْت َوَعَلْيَها َما اْكَتَسَبْت  

قلت: وكأنه يضع لنا بذلك ما يضعه صانعو األجهزة احلديثة من مقاييس ملدى  

 حتملها، وأنواع الطاقة التي حتتاجها. 

و أن اهلل تعاىل زود اإلنسان بطاقة  قال: نعم، ذلك تشبيه صحيح، مع فارق بسيط ه 
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 تعجز مجيع أجهزة الدنيا أن تضارعها. 

 قلت: كيف، لكأين بك ترتد عىل ما قلت. 

قال: ال أرتد عىل ما قلت، ولكني أقول: إن يف وسع اإلنسان إذا ما توفرت اإلرادة  

 والعزيمة والتخطيط أن ينقل اجلبال من مواضعها ..  

 نا. قلت: إذن نحن ال نستخدم طاقت 

 قال: ال .. أنتم تستخدموهنا، ولكنكم تبعثرون جهودكم. 

 قلت: كيف؟ 

من أصحابه، فحفروه يف أقل   قال: لو طلب منكم حفر خندق كام طلب النبي 

 ماذا تتصور قومك يفعلون؟   مدة، ومحوا به مدينة رسول اهلل  

 قلت: سيبدأون أوال بتشكيل جلان تقسم املهام. 

 قال: ثم ماذا؟ 

 سيختلفون فيمن يرأس اللجان. قلت:  

 قال: ثم ماذا؟ 

 قلت: سيضطرون إىل إجراء انتخابات. 

 قال: ثم ماذا؟ 

قلت: سيضطر أصحاب تلك اللجان إىل االتصال بالعامل إلقناع كل طرف العامل  

بانتخابه مقابل التخفيف عنهم من أعباء احلفر، أو استرياد وسائل جديدة للحفر، أو  

 تقوم باحلفر. استحضار عاملة أجنبية ل 
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 قال: ثم ماذا؟ 

قلت: ستجرى االنتخابات .. وسيطعن فيها .. وستظهر املعارضة .. وقد تسفك  

 الدماء .. وقد حتصل اعتقاالت. 

 من كيد األحزاب وبني قريضة؟   قال: واخلندق الذي حيمي مدينة رسول اهلل  

بدون    قلت: سيطلبون من األحزاب ومن بني قريضة حفره مقابل تسليمهم املدينة 

 حرب. 

 قال: وما فائدة اخلندق إذن؟ 

 .   قلت: سيؤمنون ألنفسهم بذلك مقابر حمرتمة قريبة من مدينة رسول اهلل  

قال: أرأيت .. أنتم تبذلون جهودا كثرية وتبعثروهنا، فتتعبون وتنصبون ثم ال تنالون  

 شيئا. 

َبةٌ  ﴿ : قلت: يا معلم لكأنك تقرأ علينا قوله تعاىل  َلٌة َناصي َعٌة َعامي   ﴾ ُوُجوٌه َيْوَمئيٍذ َخاشي

(، أي أن هذه الوجوه قد عملت عماًل كثريًا ونصبت فيه، وصليت يوم  3ـ    2الغاشية: ) 

 . القيامة نارًا حامية 

َسُبُه الظَّْمآُن   ﴿ : قال: بل أنتم كام قال تعاىل  يَعٍة حَيْ اٍب بيقي يَن َكَفُروا َأْعاَمهُلُْم َكرَسَ ذي َوالَّ

َسابي مَ  يُع احْلي َساَبُه َواهللَُّ رَسي اُه حي ْنَدُه َفَوفَّ   ﴾ اًء َحتَّى إيَذا َجاَءُه مَلْ جَييْدُه َشْيئًا َوَوَجَد اهللََّ عي

 ( 39النور: ) 

 قلت: فبم توجهنا؟ 

قال: استجمعوا أنفاسكم أوال لتعرفوا ما تفعلوا .. فإذا استجمعتموها فانظروا إىل  
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واجلامعية، ثم خططوا ألنفسكم بحسب طاقاتكم، أمل   ما عندكم من الطاقات الفردية 

ٍة    ﴿ : يقل اهلل تعاىل  ْن ُقوَّ وا هَلُْم َما اْسَتَطْعُتْم مي دُّ  ؟ ( 60ألنفال:  )ا   ﴾ َوَأعي

 حق الراحة 

 قلت: فام حق الراحة؟ 

 قال: هو حق النفس يف اسرتداد أنفاسها، أمل جيعل اهلل النوم سباتا؟ 

ن هذا كثريا من باب تعداد نعم اهلل عىل عباده،  قلت: بىل، فالقرآن الكريم حتدث ع 

أي قطعًا للحركة لتحصل الراحة من  (، 9النبأ: )  ﴾ َوَجَعْلَنا َنْوَمُكْم ُسَباتاً  ﴿ : فقال تعاىل 

 .  كثرة الرتداد، والسعي يف املعايش يف عرض النهار 

 قال: والراحة تستدعي توفري اجلو املالئم هلا. 

َوُهَو    ﴿ : اهلل تعاىل الليل، وجعله لباسا، كام قال تعاىل قلت: ذلك صحيح، وهلذا خلق  

ْيَل ليَباسًا َوالنَّْوَم ُسَباتًا َوَجَعَل النََّهاَر ُنُشوراً  ي َجَعَل َلُكُم اللَّ ذي  (  47الفرقان: )   ﴾ الَّ

بل إن اهلل تعاىل يف تعداده نعمه عىل خلقه جيعل الليل من النعم العظمى، وهو  قال:  

ُقْل َأَرَأْيُتْم إيْن َجَعَل    ﴿ : للراحة من أثر كبري يف حفظ قوى اإلنسان، قال تعاىل دليل عىل ما  

 َأَفال َتْس 
ٍ
َياء َياَمةي َمْن إيَلٌه َغرْيُ اهللَّي َيْأتييُكْم بيضي َمدًا إيىَل َيْومي اْلقي ْيَل رَسْ   ﴾ َمُعوَن اهللَُّ َعَلْيُكُم اللَّ

 ( 71القصص: ) 

 تدعي يف أحيان كثرية مواصلة الليل بالنهار. قلت: ولكن األعامل يف عرصنا تس 

قال: إن دعت الرضورة إىل ذلك، فلتنظموا ذلك تنظيام تراعى فيه الراحة وحتفظ  

 فيه الصحة، فال ينبغي أن تداووا داء بأدواء. 
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 قلت: ولكن الرضورات تستدعي ذلك. 

  قال: والرضورات تستدعي أن تؤدى األعامل متقنة، وال يمكن أن يؤدي املرهق 

ل بدر أن رزقهم النعاس والنوم يف  ك عمله بإتقان، أمل تعلم أن اهلل تعاىل من رمحته بأه 

وقت تنخلع فيه القلوب، واعترب اهلل تعاىل ذلك من أسباب ربط قلوهبم وتثبيتها  

اَم  ﴿ : وتقويتها، قال تعاىل  َن السَّ ُل َعَلْيُكْم مي ْنُه َوُيَنزِّ يُكُم النَُّعاَس َأَمَنًة مي  َماًء  إيْذ ُيَغشِّ
ي
ء

بيَط َعىَل ُقُلوبيُكْم َوُيَثبَِّت بيهي اأْلَْقَدامَ نَ ليُيط  رَيْ
ْيَطاني َولي ْجَز الشَّ َب َعْنُكْم ري َرُكْم بيهي َوُيْذهي   ﴾ هِّ

 (  11ألنفال: ) 

 . يقيض القايض بني اثنني وهو غضبان   أن   قلت: بىل، وألجل هذا هنى  

كلفوا بخدماتكم نتيجة اإلرهاق الذي  ذا ما تعيشونه من ضجر من  : ويلحق هب قال   

 يعانونه. 

 قلت: فام احلل، والرضورات كثرية؟  

قال: أنتم الذين تفكرون يف احللول .. أم أنكم تتقنون فقط التفكري يف تكثري  

 الرضورات. 

قيلوا، فإن  ) إىل القيلولة كحل من حلول الراحة، فقال:  قلت: لقد أرشدنا 

العلم احلديث دور القيلولة يف زيادة إنتاج الفرد، وحتسني  ، وقد أكد  ( 1) الشياطني ال تقيل( 

   . قدرته عىل متابعة نشاطه اليومي 

 قال: فوفروا الفرصة لعاملكم بأن يطبقوا هذه السنة العظيمة. 

 
 الطرباين يف األوسط و أبو نعيم يف الطب.     (1)
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 ؟ قلت: كيف ذلك .. إن العامل بالكاد جيد موضعا لقدمه، فكيف جيده لنومه 

مله من الراحة ما يفوق راحة  قال: ابحثوا .. فستجدون من احللول ما جيعل يف ع 

 كسله. 

 . وقد حصل ذلك. التقاعد املبكر. لو اتبعنا هذا، فسنجد من يدعو العامل إىل  قلت:  

 .. وذلك ما جيب أن يفعله كل عامل. هلم احلق يف ذلك قال:  

 قلت: بعد أي مدة؟ 

 قال: عند بدايته العمل .. ويف اليوم األول منه. 

 املصانع من العامل. قلت: أنت تدعوا إىل تفريغ  

قال: أنا أدعو إىل تفريغ العمل من التعب واإلجهاد الذي يستهلك قواهم، ويرض  

 صحتهم. 

 قلت: فإذا تقاعدوا من ينوهبم يف املعامل واملصانع واملؤسسات. 

 قال: هم ينوبون أنفسهم. 

 قلت: كيف ذلك؟ 

 قال: أمل نتحدث عن القيلولة؟ 

 قلت: بىل .. وما عالقتها هبذا؟ 

 هي نوع من التقاعد.   قال: 

 قلت: كيف ذلك؟ 

 قال: إن راحة العامل بعد عمله جيدد نشاطه ويملؤه باحليوية التي يفقدها بتقاعده. 
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 قلت: أتنصح بالقيلولة وحدها؟ 

قال: وأنصح باالحتساب .. فمن احتسب عمله هلل رزقه اهلل من القوة ما يزعزع  

 اجلبال. 

 قلت: هي أجورنا .. وليس لنا منها بد. 

 قال: االحتساب ال يتناَف مع طلب األجر. 

 قلت: فكيف يكون احتسابا؟ 

 قال: إذا كان العمل لوجه اهلل ال يرضه يشء. 

 قلت: فدلني عىل أمر آخر أنصح به قومي. 

 قال: سأدلك عىل وصفة نبوية متألكم بالقوة. 

 قلت: فام هي؟ 

من خادم!   أال أدلك عىل ما هو خري لك ) فاطمة : بضعته الطاهرة ل   قال: قوله 

تسبحني اهلل ثالثا وثالثني، وحتمدين ثالثا وثالثني، وتكربين أربعا وثالثني حني  

 ( 1) تأخذين مضجعك( 

 قال: فكيف عرفت أن هذه الوصفة ملا وصفت؟  

أن هذه الوصفة خري هلا من اخلادم، وهو دليل عىل أهنا تعطيها   قال: لقد أخرب 

 من القوة ما يغنيها عن اخلادم. 

 حق الصحة 

 
 مسلم. رواه       (1)
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 قلت: فام حق الصحة؟ 

قال: هو حق النفس يف االحتفاظ بقواها التي حباها اهلل إياها، أمل يأمر الرشع بحفظ  

 الصحة، وهنى عام جيلب العلل؟   

   ( ابتسامة األنني ) قلت: بىل، وقد عرفنا تفاصيل ذلك يف  

لتي جاء  قال: أمل ينه اهلل تعاىل املريض عن الصيام مرتني متتاليتني يف اآليات القليلة ا 

 فيها األمر بركن من أركان اإلسالم؟ 

قلت: أجل، فمع أن اآليات املختصة بالصوم قليلة إال أن اهلل تعاىل ذكر رفع احلرج  

يضًا َأْو    ﴿ عن املريض مرتني يف آيتني متتاليتني، فقال:  ْنُكْم َمري امًا َمْعُدوَداٍت َفَمْن َكاَن مي َأيَّ

امٍ  ْن َأيَّ
ٌة مي دَّ َع َخرْيًا َفُهَو  َعىَل َسَفٍر َفعي ْسكينٍي َفَمْن َتَطوَّ يَن ُيطييُقوَنُه فيْدَيٌة َطَعاُم مي ذي  ُأَخَر َوَعىَل الَّ

َل فييهي اْلُقْرآُن ُهدًى  ي ُأْنزي ذي   َخرْيٌ َلُه َوَأْن َتُصوُموا َخرْيٌ َلُكْم إيْن ُكْنُتْم َتْعَلُموَن َشْهُر َرَمَضاَن الَّ

َن اهْلُ  يضًا َأْو  ليلنَّاسي َوَبيَِّناٍت مي ْهَر َفْلَيُصْمُه َوَمْن َكاَن َمري ْنُكُم الشَّ َد مي َدى َواْلُفْرَقاني َفَمْن َشهي

ُلوا الْ  يُد بيُكُم اْلُعرْسَ َوليُتْكمي يُد اهللَُّ بيُكُم اْلُيرْسَ َوال ُيري اٍم ُأَخَر ُيري ْن َأيَّ
ٌة مي دَّ َة  َعىَل َسَفٍر َفعي دَّ عي

وا اهللََّ َعىَل  ُ  (  185ـ    184البقرة: )   ﴾ َما َهَداُكْم َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ   َوليُتَكربِّ

 قال: ومثل ذلك احلج .. أمل يذكر اهلل فيه أحكام املريض، ورفع احلرج عنه؟ 

مل يذكر أركان احلج بأسامئها وتفاصيلها، ولكنه مع ذلك ذكر احللول    قلت: بىل، فاهلل تعاىل 

ُّوا احْلَجَّ َواْلُعْمَرَة هلليَّي َفإيْن   ﴿ : تعاىل فقال  التي يلجأ إليها املريض للتمكن من أدائه، 
َوَأمتي

ُه َفَمْن َكاَن   لَّ ليُقوا ُرُؤوَسُكْم َحتَّى َيْبُلَغ اهْلَْدُي حَمي َن اهْلَْديي َوال حَتْ ُتْم َفاَم اْسَتْيرَسَ مي ْ
ُأْحرصي

َيا  ْن صي ْدَيٌة مي هي َففي ْن َرْأسي يضًا َأْو بيهي َأذًى مي ْنُكْم َمري ْنُتْم َفَمْن مَتَتََّع  مي ٍم َأْو َصَدَقٍة َأْو ُنُسٍك َفإيَذا َأمي
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اٍم يفي احْلَجِّ َوَس   َأيَّ
َياُم َثالَثةي َن اهْلَْديي َفَمْن مَلْ جَييْد َفصي ْبَعٍة إيَذا  بياْلُعْمَرةي إيىَل احْلَجِّ َفاَم اْسَتْيرَسَ مي

َلٌة َذليَك مليَْن مَلْ  ٌة َكامي ُقوا اهللََّ  َرَجْعُتْم تيْلَك َعرَشَ دي احْلََرامي َواتَّ ي امْلَْسجي ي  َيُكْن َأْهُلُه َحارضي

َقابي  يُد اْلعي  (  196البقرة: )   ﴾ َواْعَلُموا َأنَّ اهللََّ َشدي

 قال: ومثل ذلك غري ذلك من املسائل. 

َلْيَس   ﴿ : قلت: نعم، النصوص واضحة يف رفع احلرج عن املريض، وقد قال تعاىل 

يضي َحَرٌج َوَمْن ُيطيعي اهللََّ َوَرُسوَلُه  َعىَل اأْلَْعَمى َحرَ  ٌج َوال َعىَل اأْلَْعَرجي َحَرٌج َوال َعىَل امْلَري

ْبُه َعَذابًا َألييامً  تيَها اأْلهَْنَاُر َوَمْن َيَتَولَّ ُيَعذِّ ْن حَتْ ي مي ري ْلُه َجنَّاٍت جَتْ ( ..  17الفتح: )  ﴾ ُيْدخي

 حن نتحدث عن أعامل الدنيا؟ ولكن، يا معلم ما عالقة هذا بام نحن فيه، فن 

ونقتل به   ، قال: أعامل الدنيا هي أعامل اآلخرة، وما فائدة عمل نجلب به قوتا 

عضوا، وإذا كان اهلل تعاىل مع خلقه لنا لعبادته رخص لنا يف ترك صور من العبادة ألجل  

احلفاظ عىل صحتنا، أفال يصح لنا نحن أن نستغني عن بعض األعامل إذا ما رأينا خطرها  

 عىل صحتنا؟ 

 قلت: لكأين بك تريد أن تقعد الناس عن أعامهلم. 

باركة، فمن قال بأن الدعوة للحفاظ عىل صحة العامل  قال: ملاذا .. األعامل كثرية وم 

 ؟ أمر هلم بالقعود 

هذا، فال نستطيع أن نجمع بني الرقي   تقول قلت: إن الدراسات احلديثة كلها 

احلضاري وبني احلفاظ عىل صحتنا .. الرقي احلضاري يا معلم حيتاج إىل تضحيات ال  

 تقل عن تضحيات الشهداء. 
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قال: احلق أقول لك: إنكم تبتعدون كثريا عن اإلنسان بقدر اقرتابكم من هذا الرقي  

جل لعب تافهة حتلمون هبا،  اجلشع الذي حتلمون به .. إنكم حتطمون أنفسكم من أ 

 وعندما تصلون إليها جتدوهنا رسابا ال خيتلف عن أي رساب. 

 قلت: فبم تنصحنا؟ 

قال: عندما يفكر أحدكم يف أي مرشوع ال ينس أن يضع يف خطته حق العامل يف  

 الصحة والعافية، فال ينبغي أن يستل صحتهم، ليمأل جيوهبم، فهذه مقايضة خاطئة. 

 الصحيحة؟   قلت: وما املقايضة 

 قال: أن يشرتي جهدهم بامله، ال صحتهم بامله. 

فنحن نفعل   .. قلت: لكأين بك تقول: إن الضامن عليه يف حال حصول أي رضر 

 ذلك. 

قال: أنتم تسخرون عىل عقول العامل بذلك، فام فائدة الضامن الذي تضمنونه أو  

ة ال جيدي فيها  العالج الذي تقدمونه، وأنتم خترجون أجسادا متهالكة ونفوسا حمطم 

 ضامن، وال يشفيها عالج. 

 احلق االجتامعي 

 قلت: فام احلق االجتامعي؟ 

قال: هو حق النفس يف احلفاظ عىل عالقتها األرسية التي جعلها اهلل من احلقوق  

 الطبيعية لإلنسان املتناسبة مع فطرته. 

 قلت: مل أفهم يا معلم. 
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ْن آَياتيهي َأْن َخَلَق    ﴿ : فقال تعاىل   قال: إن اهلل تعاىل جعل لإلنسان سكنا يسكن إليه،  َومي

ًة َوَرمْحًَة إينَّ يفي َذليَك آَلياٍت   ُكْم َأْزَواجًا ليَتْسُكُنوا إيَلْيَها َوَجَعَل َبْيَنُكْم َمَودَّ ْن َأْنُفسي ليَقْوٍم  َلُكْم مي

ُرونَ   ( 21الروم: )   ﴾ َيَتَفكَّ

 ؟ هذا قلت: ما معنى  

دائام ليمسح ما تراكم عىل نفسه من مهوم وآالم،  ن اإلنسان يرجع إىل أهله إ قال: 

 وهو معنى السكن الذي عرب عنه القرآن الكريم. 

قلت: ففائدة األهل إذن هي السكن والراحة النفسية، وهي بذلك ختفف عن  

 العامل ما جيده من ثقل العمل، وقد يساعد ذلك عىل وفرة اإلنتاج. 

ك، وهو رعاية العامل لشؤون  قال: ليس ذلك فحسب، بل هناك ما هو أهم من ذل 

ْ َعَلْيَها ال َنْسَأُلَك   ﴿ : أهله املادية واملعنوية، كام قال تعاىل  الةي َواْصَطربي َوْأُمْر َأْهَلَك بيالصَّ

ْزقًا َنْحُن َنْرُزُقَك َواْلَعاقيَبُة ليلتَّْقَوى  (، وقال تعاىل مثنيا عىل إسامعيل  132طـه: )  ﴾ ري

 : ﴿  ّياً َوَكاَن َيْأُمُر َأْهَلُه هي َمْرضي ْنَد َربِّ َكاةي َوَكاَن عي الةي َوالزَّ فكال  .. ( 55مريم: )  ﴾ بيالصَّ

األمرين: السكن والرعاية من حقوق النفس، والتقصري فيهام له آثاره النفسية  

 واالجتامعية اخلطرية. 

 قلت: ولكنا نفعل ذلك، فال نحرم األب من أبنائه، وال األم عنهم. 

ون يف ذلك، فرتسلون العامل إىل أماكن بعيدة عن  قال: بل تفعلون ذلك، وتبالغ 

 أهلهم يذوقون فيها آالم الغربة، ويذوق أهلهم آالم احلرمان. 

 قلت: فام نفعل؟ 
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 ؟  يف العمل، فال عمل بال عامل قال: أمل أقل لك: ينبغي التفكري يف العامل قبل التفكري 

 نفسه، فكيف بفوائده؟ ، ولكن .. أنت تطلب أشياء قد ترض برأس املال  بىل قلت:  

 قال: أال تفكرون إال يف رأس املال والفوائد؟ 

 قلت: هكذا يفكر أرباب االقتصاد. 

 قال: وأين علامء النفس؟ 

 قلت: يف عياداهتم ينتظرون وفود املرىض. 

 قال: ملاذا ال يطالبون بحق العامل يف السكن النفيس؟ 

لك يا معلم إن كل يشء أصبح  قلت: لو طالبوا بذلك ألغلقوا عياداهتم .. أمل أقل 

 جتارة يف عرصنا؟ 

قال: فلنرضب صفحا عن هذا .. أنتم مل تكتفوا بإبعاد األب عن أوالده حتى أحلقتم  

 به األم. 

قلت: نعم، وعجلة االقتصاد املتطور هي التي استدعت ذلك، ثم إن الرشيعة ال  

   ( 1) ( إن النساء شقائق الرجال ) : تنفي ذلك، فقد قال النبي  

نعم هذا حديث صحيح الثبوت واملعنى، فاملرأة شقيقة الرجل يف األصل  قال: 

واخللقة، وشقيقته يف أصل التكليف، وشقيقته يف جزاء اآلخرة .. ولكن ما عالقة هذا  

 احلديث بام نحن فيه؟ 

 قلت: بام أن الرجل حيق له العمل، وجيب عليه العمل، فيحق للمرأة وجيب عليها. 

 
 الدارمي وابن ماجه.والرتمذي وأبو داود رواه     (1)
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 يع؟ لكأين بك تقيس األذن عىل العني. قال: ما هذا القياس البد 

 قلت: كيف؟ 

قال: األذن والعني كالمها شقيقان، فكالمها من حواس اإلنسان التي يطلع هبا عىل  

 العامل اخلارجي، وكالمها يؤثر يف عالقة اإلنسان بمحيطه. 

 قلت: أجل، ولكن العني تبرص، واألذن تسمع. 

ووظيفته اخلاصة به، فخروج أحدمها  قال: فكذلك املرأة والرجل، لكل منهام طاقته  

 عن وظيفته كطلب األذن أن تبرص، وطلب العني أن تسمع. 

قلت: أنا أترك هذا القياس، فام رأيت يف القياس خريا قط، ولكني أجلأ إىل النص  

 الذي ال كالم معه. 

 قال: ومن يتجرأ عىل معارضة اهلل أو معارضة رسوله؟! 

َن النَّاسي َيْسُقوَن َوَوَجَد    ﴿ : قلت: فقد قال تعاىل    ًة مي َومَلَّا َوَرَد َماَء َمْدَيَن َوَجَد َعَلْيهي ُأمَّ

َعاُء َوَأُبوَنا َشْيٌخ  َر الرِّ ي َحتَّى ُيْصدي يُم اْمَرَأَتنْيي َتُذوَداني َقاَل َما َخْطُبُكاَم َقاَلَتا ال َنْسقي ْن ُدوهني   مي

 ارسة هاتني املرأتني ملهنة الرعي. (، فقد أخرب تعاىل عن مم 23القصص: )   ﴾ َكبيريٌ 

 قال: أمل تقرأ ما تعللتا به؟ 

 قلت: بىل، فقد ذكرا أن أبامها شيخ كبري. 

قال: وهو اعتذار عام دعامها إيل اخلروج وسقي أغنامهام، دون وليهام الذي يتوىل  

ذلك عادة إذ كان عاجزا عن ذلك .. ثم ما ترى يف ذكر القرآن الكريم، هل ذكره كنموذ  

 حيتذى، أو ذكره كموقف من مواقف االضطرار؟ ج  
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 قلت: مل أفهم. 

 قال: هل أثنى اهلل تعاىل عىل هذا املجتمع الذي وجدت فيه املرأتان؟ 

قلت: ال أظن ذلك، فهذا جمتمع يظهر عليه الوقاحة وسوء األدب، بدليل قوله تعاىل  

َعاُء َوَأُبوَنا    ﴿ عىل لساهنام:  َر الرِّ ي َحتَّى ُيْصدي  ( 23القصص: )   ﴾ َشْيٌخ َكبيريٌ ال َنْسقي

سقى هلام بمجرد   قال: وهو جمتمع ال ينحني إال للقوي، وهلذا ملا جاء موسى 

 حضوره مع كونه غريبا. 

 قلت: أجل، ذلك صحيح. 

قال: فلامذا جتعلون هذا املجتمع الغارق يف هذه الوضاعة نموذجا حتتذون به، أمل  

 حة؟ تطالبوا باالقتداء باملجتمعات الكاملة الصحي 

قلت: بىل، ولكن قد ورد يف النصوص ما يدل عىل عمل املرأة يف هذه املجتمعات،  

ْمُتْم َما   ﴿ : أمل يقل اهلل تعاىل  ُعوا َأْوالَدُكْم َفال ُجنَاَح َعَلْيُكْم إيَذا َسلَّ َوإيْن َأَرْدُتْم َأْن َتْسرَتْضي

واز استئجار املرأة للرضاعة،  (، ففي اآلية دليل عىل ج 233البقرة: )  ﴾ آَتْيُتْم بيامْلَْعُروفي 

 وأنه جيب عىل وىل الطفل أن يقدم هلا أجرها. 

 قال: ال إشكال يف هذا النص، وال دليل فيه عىل ما ذكرت. 

 قلت: كيف؟ 

 قال: هل رأيت رجال يرضع صبيا؟ 

ضحكت، وقلت: يف أي كوكب هذا؟ أو يف أي فيلم خيايل شاهدته؟ لكأين بك  

 ذن أن ترى. تطلب من العني أن تسمع، ومن األ 
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 قال: فهذا إذن من وظائف املرأة التي ال يطيقها الرجل، والتي ال يصلح هلا إال املرأة. 

عىل عمل املرأة، بل  ما يدل  النصوص  ولكن قد ورد يف    قلت: أجل، هذا صحيح،  

 زوجها، فكيف تنكر هذا؟ لتنفق عىل  عمل املرأة  

أتكلم عن حق العامل االجتامعي، فهل   أنا قال: ومن قال لك: إين أنكر هذا!؟ .. 

 لدور احلضانة؟   م للخوادم، أ هؤالء أبناءهم    ترك 

 . مل يفعلوا ذلك قلت: ال ..  

قال: ولو أنكم فعلتم ذلك ما أنكر عليكم أحد، ولكنكم تسلبون املرأة أوالدها،  

 تزجوا هبا فيام تتصورونه من حضارة. وهي أغىل ما متلك، وهي أغىل ما يملكون، ل 

 قلت: لكأين بك تريد حبس املرأة يف بيتها. 

قال: ومن قال بأن املرأة يف بيتها حمبوسة، أليست تؤدي أعظم وظيفة، وظيفة بناء  

 اإلنسان؟ 

قلت: صدقت، فإن العناء الذي تعانيه يف هذه الوظيفة أعظم من العناء الذي تعانيه  

 خارجها. 

األم التي هتز رسير الطفل بيد،  ) بعضكم يستشهد بحكمة تقول: سمعت  لقد  قال:  

   ( هتز العامل باليد األخرى 

 ضحكت، وقلت: أي حكمة هذه يا معلم، إن هذا كالم نابليون بونابرت. 

خذوا احلكمة من أفواه  ) قال: وما هيمني من هو، املهم أن ما قاله حكمة، وقد قلتم: 

   ( املجانني 
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ن مع ذلك، فإين ال أتصور املراكز الكثرية، وقد  قلت: نعم، كل هذا صحيح، ولك 

 خلت من النساء .. احلضارة يا معلم تستدعي هذا النوع من التضحية. 

قال: أي حضارة هذه التي ال تكتفي بتدمري صحتكم والقضاء عىل راحتكم، بل  

 تتعدى ذلك إىل القضاء عىل طبيعتكم االجتامعية ..  
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 املجتمع مفتاح 

لنا الباب .. فرأينا ما ال يمكن وصفه.. لكنا ما إن رسنا قليال  بعد أن قال ذلك فتح  

كلهم يظهر التشبث   ، ن و خلق كثري حتى رأيت بابا عجيبا قد صور عليه باألبعاد مجيعا 

 يب طالبا مني الرمحة، حتى أين كدت أمد يدي إليهم لنجدهتم. 

سألت املعلم: ما هذا الباب العجيب؟ ومن هؤالء الذين يتشبثون يب طالبني  

 النجدة؟ 

 قال: هذا املجتمع. 

 قلت: وما يطلب مني. 

 قال: حقوقه. 

قي ورمق أوالدي،  قلت: أنا إنسان بسيط، ال أكاد أملك من الدنيا إال ما يسد رم 

 فكيف أغيثهم؟ 

 قال: هؤالء ليسوا شحاذين، وإنام هم يطلبون منكم الرمحة. 

 قلت: وهل الرمحة يشء غري اإلحسان؟ 

 قال: هناك رمحة اإلحسان، وهناك رمحة عدم اإلساءة. 

 قلت: فهل نحن يف الواقع نسيئ هلؤالء؟ 

 قال: أجل تسيئون إليهم كثريا. 

 قلت: كيف؟ 

 بأربعة أنواع من اإلساءات.   قال: تسيئون إليهم 
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 الطبقية: 

 قلت: ما هي اإلساءة األوىل؟ 

 ومنها الدنيا.   ، قال: تقسموهنم إىل طبقات خمتلفة منها العليا 

 قلت: هذا صحيح، وال أحسب جمتمعا من املجتمعات خال من هذه النظرة. 

يتعامل  قال: ولكن املجتمع املؤمن الذي يعلم وحدة خالقه ال ينظر هذه النظرة، وال  

مع اخللق هبذا األسلوب، بل ينظر إىل أفراده كنظره إىل إخوانه ال يميز فقريهم عن  

 غنيهم، وال قوهيم عن ضعيفهم. 

 قلت: فنحن نيسء يف واقعنا للطبقات الدنيا؟ 

 قال: بل تسيئون لكل املجتمع بطبقاته الدنيا والعليا. 

 قلت: كيف؟ نحن ال نيسء للطبقات العليا ..  

 إساءتكم هلم أعظم من إساءتكم للضعفاء. قال: بل إن  

 قلت: كيف؟ 

قال: أنتم تغريون أخالقهم، وتبدلون طباعهم، قد يكون أحدهم حمسنا، فتجرونه  

إىل اإلساءة، وقد يكون مسيئا، فال ترصفوه عن إساءته، وإنام تثبتوه عليها، وتطلبوا منه  

 أن يزيد منها. 

 قلت: أشعر كأين فهمت .. ولكني مل أفهم. 

: أنت تفهم .. ولكن ال تستطيع أن تعرب عن فهمك .. ألنك ال تستطيع أن  قال 

 تستحرض أمثلة لذلك .. أو ختاف أن تستحرض أمثلة لذلك. 
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 قلت: أجل، فإن بعضها قد يكون من السياسة، وأنا استعذت باهلل من السياسة. 

كفي  قال: نعم، يف السياسة وغريها .. أنتم تدللون الكبار، وتقمعون الصغار، وي 

 هذا لطبقيتكم. 

 قلت: سأرضب مثاال بسيطا ال عالقة له بالسياسة. 

 قال: احلج؟ 

قلت: أجل .. نحن نرسل أصحاب البطون الضخمة باملجان ليؤدوا املناسك ..  

ونطلب من املهزولني الذين ظلوا طول عمرهم جيمعون املال درمها درمها أن يدفعوا  

 عن السامن حقوق حجهم. 

 حيجون إىل بيت اهلل، أم حيجون إىل بيوت النريان؟ قال: أهؤالء  

 قلت: بل حيجون إىل بيوت اهلل. 

 قال: ومل ترسلوهنم؟ 

قلت: لريجعوا من ذنوهبم كيوم ولدهتم أمهاهتم، فإنا نخشى عليهم أن يصيبهم من  

 عذاب اآلخرة ما أخطأهم من عذاب الدنيا. 

مهاهتم، بل سريجعون  قال: فبرشهم بأهنم لن يرجعوا من ذنوهبم كام ولدهتم أ 

 بأوزار تنوء هبا ظهورهم، وحيات متتلئ هبا قبورهم. 

 التطفيف: 

 قلت: فام اإلساءة الثانية؟ 

نيَ   ﴿ : تعاىل قال: أنتم تطففون، مع أنكم تقرأون قوله   في  ( 1)املطففني:   ﴾ َوْيٌل ليْلُمَطفِّ
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فيهتز لسان  قلت: كيف هذا، وقد اخرتع قومي موازين دقيقة، توضع الشعرة عليها  

 امليزان خمربا عن وزهنا وثمنها، ولو شئت ألخربك عن كيفة الدفع. 

 قال: ولكنه ال يتعامل مع كل الناس معاملة واحدة. 

 قلت: ال، بل هو مجاد ال يفرق بني الناس. 

 قال: نعم، هو ال يفرق، ولكنكم تفرقون. 

 قلت: كيف؟ 

 قال: إذا وضعت فيه رطال كم من الثمن تدفع؟  

 ب منك امليزان نفسه أن تسلمه ثمن رطل. قلت: سيطل 

 قال: ولو وضعت رطلني. 

 قلت: سيطلب ثمن رطلني. 

 قال: فلو طلب ثمن رطل. 

قلت: يكون قد طفف، وحينذاك سنرسله إىل قطع الغيار القديمة ليطحن فيها،  

 ويعاد تركيبه من جديد. 

 قال: فليتكم تعاقبون أنفسكم هبذا األسلوب. 

 وملاذا؟ قلت: كيف،  

 قال: ألنكم تطففون. 

 قلت: كيف؟ 

يَن إيَذا اْكَتاُلوا َعىَل النَّاسي َيْسَتْوُفوَن َوإيَذا َكاُلوُهْم َأْو   ﴿ قال:أليس املطففني هم:  ذي الَّ
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ونَ  ُ
   ( 3ـ    2)املطففني:   ﴾ َوَزُنوُهْم خُيْرسي

 قلت: بىل، فهذا هو تعريف القرآن الكريم للمطففني. 

 قال: وهو ما يطبقه جمتمكم. 

 قلت: كيف نطبقه؟  

قال: من بذل منكم جهد رطل تعطونه املاليني وتعتذون إليه عن قلتها، ومن محل  

منكم القناطري املقنطرة عىل ظهره، تسلمون إليه دراهم معدودات، ثم تسلبونه نصفها  

تأمينا ورضائب، ثم تضيفون إىل محله قنطارا خدمة لوطنه وتضحية يف سبيله .. وأنتم ال  

 ك القنطار يقصم ظهره كام قصمت الشعرة ظهر البعري. ل ذ تدرون أن  

قلت: كثري من كالمك صحيح، فاملوظفون الكبار عندنا ينال أحدهم من األجور  

ما يناله املئات من املستضعفني الذي ناء ظهرهم باألمحال الثقال، ومع ذلك يكون  

 تقاعدهم قبل تقاعد الصغار. 

 قال: حتى املوت تطففون فيه. 

 ..  قلت: كيف  

قال: إذا مات فيكم الضعيف واريتموه الرتاب ال يشهد جنازته إال املستضعفون  

من أمثاله، فإذا مات السمني أقمتم املآتم، ونكستم األعالم، وأغلقتم املدارس حزنا  

 عليه. 

 قلت: هذا صحيح .. وهذه إساءة ال ننكرها؟ 

 التسميم: 
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 قلت: فام اإلساءة الثالثة؟ 

 قال: التسميم. 

 أنحن نسمم املجتمع؟ قلت:  

 قال: نعم، بأحدث أنواع السموم وأخطر أنواع السموم. 

 قلت: كيف، ونحن الذين اخرتعنا ألدوية، وبنينا املستشفيات. 

 قال: لوال سمومكم ألغلقتم أكثر مستشفياتكم. 

 قلت: ونرمي أدويتنا يف البحر بعدها. 

 البحار. قال: أمل تكتفوا بقتل احلياة فيكم حتى تقتلوا أمم  

 قلت: فام السموم التي نقتل هبا جمتمعنا؟  

 قال: أكثر خمرتعاتكم التي متلؤون هبا البطون واآلذان والعيون سموم. 

 فإين ال أكاد أستوعب ما تقول. ..  قلت: كيف ..  ارشح يل  

 قال: سأكتفي بسم واحد ابتدعتموه إبداعا .. حاولت أن أجد رسا له، فلم أستطع. 

 قلت: ما هو؟ 

 هذه اللفافات املحروقة التي تضعوهنا يف أفواهكم لتستنشقوا دخاهنا. قال:  

ضحكت، وقلت: ذاك الدخان، إنه من أنواع السموم التي حيرص قومي عىل  

 استعامهلا مع علمهم بسميتها. 

 قال: وكيف يسمح هبا؟  

قلت: ألن الرشكات الكربى التي تنتجه هلا من السطوة بحيث ال تستطيع القوانني  
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ال السيطرة عليها، ولكنهم مع ذلك استطاعوا أن يفرضوا عليهم أن يسجلوا يف  قهرها و 

   ( التدخني مرض بالصحة ) غالفها عبارة  

 قال: فهل أثرت هذه العبارة؟ 

 قلت: ال .. مل تؤثر، إهنا تذر الرماد يف العيون من غري أن يكون هلا أي تأثري يف الواقع. 

هذا السم مرض بالصحة إال أننا نفرض  مع أن  ) قال: بل هي حتد للمجتمع، تقول له: 

   ( عليك استعامله أبيت أو كرهت، بل نوقعك يف اإلدمان عليه، لتصري عبدا لنا ال عبدا هلل 

 قلت: وما عالقة هذا بالعبودية هلل؟ 

تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد اخلميصة إن أعطي ريض،  ) : قال: أمل يقل  

   ( 1) ( انتقش   وإن مل يعط تعس وانتكس، وإذا شيك فال 

منظمة الصحة العاملية ومجيع اهليئات الطبية يف العامل  يا معلم أن  ( 2) قلت: أتعلم 

فالتدخني يقتل  . قررت أن التدخني هو أكرب خطر عىل الصحة يواجه البرشية اليوم. 

أربعة ماليني شخص كل العام، والعدد يف ازدياد بسبب الزيادة السكانية وخاصة يف  

ماليني شخص   10العامل الثالث. وتقدر منظمة الصحة العاملية أن يصل العدد إىل 

 م.   2020يتوفون سنويا بحلول عام  

ح الننوي يف  قال: وملاذا يصبون جام غضبهم عىل القنابل النووية إذن، وعىل التسل 

 العامل. 

 
 البخاري.رواه     (1)

 انظر: الـتدخـني: مـخاطر التدخني ورشكات التبغ، الدكتور حممد عيل البار.     (2)
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قلت: باملقارنة، فإن القنبلتني الذريتني اللتني ألقيتا عىل هريوشيام وناجازاكي يف  

ألفا، ثم مات بعد ذلك عدد    140قتلت مبارشة    1945هناية احلرب العاملية الثانية سنة  

ليون  آخر بسبب األشعة القاتلة، ويقدر العدد اإلمجايل لضحايا القنبلتني الذريتني بربع م 

 شخص. 

فكيف يمكن أن نقارن ضحايا التدخني، وهم أربعة ماليني شخص يتوفون سنويا  

 بضحايا القنابل الذرية؟ 

 قال: وهل تقوم وكاالت الطاقة بتفتيش معامل التبغ لتشمعها بالشمع األمحر؟ 

قلت: ال .. وال عالقة هلا هبذا، أتعلم أن هذه الرشكات الضخمة، وأغلبها أمريكية  

ألف مليون سيجارة،    18سجائر لكل إنسان عىل وجه األرض يوميا، أي    تصنع ثالث 

وهي تكفي إلبادة اجلنس البرشي بأكمله لو أخذ ما فيها من النيكوتني بطريقة احلقن،  

 بحيث ال تبقي عىل إنسان عىل وجه األرض. 

 قال: فلامذا ال تطلبون من هذه األمريكا أن تكف رشها عىل الناس؟ 

 وإال صودرنا وصودر ما نقوله.   ، معلم قلت: اسكت يا  

 قال: ملاذا؟ 

 قلت: فلنغري املوضوع .. هل هناك سموم أخرى؟ 

قال: كثرية .. هذا الطعام الذي تعلبونه، وتلك احللويات التي تتفنون يف صنعها،  

وذلك اللهو اآلثم الذي تنرشونه .. وتلك املسابقات العابثة التي جتروهنا .. وتلك ..  

 يل أن أقول لك: إنكم تعيشون يف مستنقعات من السموم. وتلك .. اسمح  
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 قلت: التجارة تتطلب هذا. 

،  قال: ال .. التجارة املباركة ال تنظر إىل األرباح فقط، بل تنظر إىل املصلحة فتحققها 

 وتنظر إىل املفسدة فتدرأها، وجتعل جزاءها هو جلبها للمصلحة ودرؤها اللمفسدة. 

 اإلفساد: 

 الرابعة؟ قلت: فام اإلساءة  

 قال: اإلفساد. 

 قلت: فام الفرق بينها وبني اإلساءة الثالثة؟ 

 قال: التسميم يقتل اجلسد، واإلفساد يقتل الروح. 

 قلت: فنحن إذن متفننون يف قتل اجلسد والروح. 

 قال: بل حمرتفون لذلك. 

 قلت: فكيف نقتل الروح؟ 

تنرشون من أنواع الشذوذ،  قال: تقتلون القيم الرفيعة التي أمجعت عليها اخلالئق بام  

وأنواع االنحراف، ثم تسمون كل ذلك حضارة ومثال وحرية .. أنتم ترشبون اخلمور  

 وتسموهنا بغري اسمها. 

 قلت: ولكن ذلك باختيار األفراد، ال بالقهر. 

قال: مثلام تفعلون مع التدخني، أنتم تكتبون عنه بأنه مرض للصحة، ثم تنرشونه  

 ن األدوية. وتشهرونه أكثر مما تشهرو 

قلت: لقد ذكرتني يا معلم بأن عدد الساعات التي يقضيها الطالب عندنا أمام  
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التلفزيون تفوق عدد ساعات الدراسة والبحث، فقد ورد يف بعض اإلحصائيات أن  

بعض الطالب عندما يتخرج من املرحلة الثانوية يكون قد أمَض أمام جهاز التلفزيون  

(  10800يكون أمَض يف حجرات الدراسة أكثر من )  ( ألف ساعة، بينام ال 15قرابة ) 

 ساعة عىل أقىص تقدير، أي يف حالة كونه مواظبا عىل الدراسة حمدود الغياب.  

( ساعة سنويا، بينام متوسط  600ومعدل حضور بعض الطالب يف اجلامعة ) 

 ( ساعة سنويا.  1000جلوسه عند التلفزيون ) 

تلقي، فإنه يكون يف حالة نفسية جيدة أما  هذا باإلضافة إىل أن احلالة النفسية للم 

التلفزيون راغبا يف املشاهدة مستعدا للتلقي، متلذذا بام يرى، بخالف الطالب يف  

   . املدرسة 

 قال: فهل تنرشون القيم الصاحلة يف هذا التلفزيون؟   

قلت: لو قارنا عدد القنوات اخلبيثة مع القنوات العادية لوجدنا النسبة تكاد تؤول  

 صفر. إىل ال 

 قال: ولو قارنتم القنوات العادية مع الطيبة التي ال تفرز إال طيبا. 

 قلت: ال تكاد النسبة تصح. 

 قال: والناس إىل أين يميلون؟ 

 قلت: بحسب الغرائز . 

قال: فكيف يسلمون، ويف بيوهتم ما يغذي شياطني غرائزهم .. ثم تقول يل: نحن  

ال نعيش يف مستنقعات السموم .. أنتم بأرواحكم وأجسادكم تعيشون يف مستنقعات  
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 السموم. 

 قلت: رويدك يا معلم، فإن إلقاء احلقيقة املرة حيتاج إىل مسوغات لتقبلها. 

م فيها، فكذبتم عىل أنفسكم، وكذبتم عىل  قال: واملسوغات من السموم التي تفننت 

 أجسادكم .. ألستم تضعون نكهات خاصة عىل سجائر التبغ التي تتناولوهنا؟  

 قلت: وبحسبها تكون اجلودة. 

قال: أرأيت ماذا تفعل املسوغات .. واجهوا أنفسكم باحلقيقة .. وارصخوا فيها ..  

 فام أفلح من مل يرصخ. 
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 الكون مفتاح 

تح لنا الباب .. فرأينا ما ال يمكن وصفه.. لكنا ما إن رسنا قليال  بعد أن قال ذلك ف 

صور شتى ختتلط فيها الذرة باملجرة، واخللية  حتى رأيت بابا عجيبا قد صورت عليه 

احلية باألكوام من اجلامدات، وكلها ترفع رايات بيضا، وتنطق بال حرف وال صوت  

 تطلب السالم. 

ية، فقال: هذا باب حقوق األكوان، وهي  عن هذه اللوحة الرمز املعلم سألت ا 

 تطلب مجيعا منكم الرمحة. 

 قلت: ما الرمحة التي تطلبها األكوان؟ 

 قال: هي الرمحة التي يطلبها اإلنسان. 

 قلت: وما الرمحة التي يطلبها اإلنسان؟ 

 قال: الفطرة. 

 قلت: لقد خلق اهلل اإلنسان عىل الفطرة. 

 قال: وكذلك خلق األكوان عىل الفطرة. 

 لت: أفهم خلق اإلنسان عىل الفطرة، وال أفهم خلق األكوان عىل الفطرة. ق 

   ( 1) هيودانه أو ينرصانه أو يمجسانه( يولد عىل الفطرة، فأبواه  ) قال: أليس املولود  

قلت: بىل، قد فهمت هذا يف املولود، فهو يف أصله فطرته قلبه كابتسامته العذبة،  

 وروحه لطيفة كلطف حمياه. 

 
 البخاري ومسلم. رواه     (1)
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قال: فكذلك الكون ولد بريئا طاهرا يبتسم برياحه كام يبتسم بنسيمه، وهو خياف  

عىل فطرته أن تنجس بقاذوراتكم، أمل ختف املالئكة ـ عليهم الصالة والسالم ـ عىل  

 األرض من رشكم معرش بني اإلنسان؟  

ُك الدِّ   ﴿ قلت: بىل، لقد قالت:  ُد فييَها َوَيْسفي َعُل فييَها َمْن ُيْفسي  ( 30البقرة:  )   ﴾ َماَء  َأجَتْ

 قال: وهل حصل ما خافت منه املالئكة؟ 

ذلك  عن كثري من املفسدين يف األرض، ومن مجلتهم  قلت: بىل، فقد قال أخربتعاىل 

َد فييَها َوهُيْليَك احْلَْرَث َوالنَّْسَل    ﴿ : تعاىل الذي نزل فيه قوله   َوإيَذا َتَوىلَّ َسَعى يفي اأْلَْرضي ليُيْفسي

 .. وقد ذكر املفرسون أهنا نزلت يف األخنس. ( 205البقرة: )   ﴾  حُييبُّ اْلَفَسادَ َواهللَُّ ال 

 قال: أهذه آية األخنس؟ 

 قلت: نعم .. هكذا قال املفرسون، وعىل هذا نصوا. 

 قال: وهل األخنس واحد؟ 

 قلت: نعم .. وهو الذي أبوه رشيق، وينتمي إىل ثقيف. 

قال: ما أخطر ما تفرسون به القرآن الكريم .. إن ابن رشيق ال يستحق نظرة واحدة  

، فكيف يستحق أن ينزل قرآن ينرش ذكره إىل قيام الساعة .. إن هذه اآلية  من حممد 

 ختاطبكم، فال تنشغلوا باألخنس وبأيب جهل. 

 قلت: فام تقول لنا؟ 

أهنم يصلحون، أمل يقل اهلل يف   قال: تقول لكم ال تغرتوا باملفسدين الذي يزعمون 

ُد اهللََّ َعىَل   ﴿ ية السابقة هلذه اآلية: اآل  ْنَيا َوُيْشهي ُبَك َقْوُلُه يفي احْلََياةي الدُّ َن النَّاسي َمْن ُيْعجي َومي
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َصامي   ( 204البقرة: )   ﴾ َما يفي َقْلبيهي َوُهَو َأَلدُّ اخْلي

 قلت: بىل .. وهكذا كان األخنس. 

أخنس يفسد ويزعم أنه يصلح .. يرض ويزعم أنه مفسد    قال: وهكذا هو حال كل 

 .. يسلبك ما يف جيبك، ثم يطلب منك أن تدفع له ثمن تعبه يف مد يده إىل جيبه. 

إن عبادًا ألسنتهم أحىل من العسل،  ) قلت: لقد ذكرتني بام روي يف بعض الكتب: 

دنيا بالدين،  وقلوهبم أمر من الصرب، لبسوا للناس مسوك الضأن من اللني، جيرتون ال 

قال اهلّل تعاىل: عيّل جترتئون ويب تغرتون؟ وعزيت ألبعثن عليهم فتنة ترتك احلليم منهم  

   ( حريان 

قال: لقد ذكر القرآن الكريم الكثري من املفسدين الذين يزعمون أهنم مصلحون،  

اَم َنْحُن    ﴿ : فقال  ُدوا يفي اأْلَْرضي َقاُلوا إينَّ  ( 11البقرة: )   ﴾ ُمْصليُحونَ َوإيَذا قييَل هَلُْم ال ُتْفسي

قلت: وقد صدق التاريخ ما قال احلق تعاىل، فليس هناك مفسد إال وهو يزعم  

اإلصالح، فأكرب اجلرائم اإلنسانية تغطى، بل متجد، بل يعطى أصحاهبا الشهادات  

 التقديريه لكوهنم من املصلحني. 

أول خطوة يبدأ  قال: ذلك يف حسابكم، أما يف حساب احلق، فإن املفسد هالك من  

ي النَّاسي   ﴿ : هبا فساده، أمل تسمع قوله تعاىل  َظَهَر اْلَفَساُد يفي اْلرَبِّ َواْلَبْحري بياَم َكَسَبْت َأْيدي

ُعونَ  ُهْم َيْرجي ُلوا َلَعلَّ ي َعمي ذي يَقُهْم َبْعَض الَّ  ( 41الروم: )   ﴾ ليُيذي

 قلت: بىل. 

 . قال: فقد أخرب تعاىل أنه سيذيق املفسدين ثامر فسادهم 
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 قلت: ولكن ثامر فسادهم طالت األكوان من األحياء واجلامدات. 

قال: ليس يف أكوان اهلل مجادات .. كلهم أحياء .. وكلهم يستغيثون باهلل من فسادكم  

 .. وكلهم يرسل آالف اللعنات عىل كل من غري ابتسامة الكون .. أو لعب برباءته. 

 هارهتا وتناسقها. قلت: لعلك تقصد آثار الصناعة عىل مجال األرض وط 

قال: وهل هناك خطر أعظم من هذا .. مل تزكم األرض منذ خلقها اهلل، فلام جئتم  

فتنفست سال .. ولعبت    ، وجاءت حضارتكم كان أول ما فعلته أن أحرقت رئة األرض 

فخرقتم ما رقعه    ، فمألهتا نفطا .. ومل يسلم جو الفضاء من فسادكم   ، بأمواج البحر الربيئة 

 ما وصله.   اهلل، وقطعتم 

 قلت: صدقت، فقد قرأت يف هذا من األخبار ما ينقيض دونه العجب. 

 قال: فاذكره. 

قلت: لقد قرأت أنه خالل نصف قرن مَض فقط خرس العامل مُخس  الرتبة الصاحلة  

.  للزراعة، ومُخس غابات املطر، وانقرضت اآلالف من األجناس النباتية  واحليوانية. 

ية خطرة تستخدم يف أكثر دول العامل، وآثارها سيئة، وهي  وقرأت عن انتشار مواد كيامئ 

وقرأت عن ارتفاع حرارة  األرض نتيجة أبخرة  . ألف مادة.  80تصل إىل أكثر من 

وغازات وعوادم السيارات وغريها، والتي أدت إىل تغريات مناخية زادت من خطر  

 األعاصري املدمرة أو اجلفاف أو الفياضانات . 

 بيوتكم بأيديكم. قال: فأنتم ختربون  

 قلت: ما بالك يا معلم .. أنت تتكلم كل حني عن تلوث البيئة ..  
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 قال: هل ترىض أن ترمى يف الكعبة النجاسات، أو تدنس املساجد بالقاذورات؟ 

قلت: لقد قف شعري مما قلت .. واهلل لو حصل ذلك ملألنا عليهم الدنيا هليبا .. كل  

 يشء نقبله ما عدا تدنيس مقدساتنا.  

قال: احلق أقول لك: من مل يشعر بالغرية عىل أكوان اهلل كام يشعر بالغرية عىل كعبة  

 اهلل، ومساجد اهلل، فهو ال يعرف اهلل، وال يقدر خلق اهلل. 

قلت: كيف .. أنت تتكلم كالما خطريا قد نرجم بسببه .. أنت جتعل للجبال  

 د. واحلجارة والرياح واألمطار من القداسة ما للكعبة واملساج 

 قال: أنا ال أفعل ذلك، بل اهلل هو الذي يأمرنا بذلك. 

 قلت: بم يأمرنا؟ 

قال: باحرتام خملوقاته .. أمل تقرأ حديث القرآن الكريم عن مواقفها اخلاشعة .. أمل  

ْلَنَها     ﴿ : تسمع قوله تعاىل  مي َبالي َفَأَبنْيَ َأْن حَيْ اَمَواتي َواأْلَْرضي َواجْلي ا َعَرْضَنا اأْلََماَنَة َعىَل السَّ إينَّ

ُه َكاَن َظُلومًا َجُهواًل  ْنَساُن إينَّ ْنَها َومَحََلَها اأْلي (، فلوال ما يف  72األحزاب: )  ﴾ َوَأْشَفْقَن مي

هذا العرض اخلطري، ولوالها ما  الكون من طاقة اإلدراك واالختيار ما عرض عليه 

 أجاب هذه اإلجابة الواعية. 

والقرآن الكريم خيرب عن وعي احلجارة وعيا جيعلها هتبط من خشية اهلل، قال  

نُْه امْلَاءُ  ﴿ : تعاىل  ُق َفَيْخُرُج مي قَّ نَْها ملََا َيشَّ ْنُه اأْلهَْنَاُر َوإينَّ مي ُر مي َجاَرةي مَلَا َيَتَفجَّ َن احْلي َوإينَّ   َوإينَّ مي

ْن َخْشَيةي اهللَّ  ْنَها ملََا هَيْبيُط مي  ( 74البقرة:  )   ﴾ مي

َلْو َأْنَزْلنَا َهَذا اْلُقْرآَن َعىَل َجَبٍل َلَرَأْيَتُه   ﴿ : واجلبل خيشع لنزول القرآن، قال تعاىل 
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هُبَا  ْن َخْشَيةي اهللَّي َوتيْلَك اأْلَْمَثاُل َنرْضي عًا مي عًا ُمَتَصدِّ ُرونَ َخاشي ُهْم َيَتَفكَّ   ﴾ ليلنَّاسي َلَعلَّ

ْنُه    ﴿ : بل ينهد لسامع رشك املرشكني، قال تعاىل ،  ( 21احلرش: )  اَمَواُت َيَتَفطَّْرَن مي َتَكاُد السَّ

مْحَني َوَلداً  َباُل َهّدًا َأْن َدَعْوا ليلرَّ رُّ اجْلي
 (  91ـ   90مريم: )   ﴾ َوَتْنَشقُّ اأْلَْرُض َوخَتي

، فقد ورد  أن اجلبل يفخر إن مر عليه ذاكر هلل من  يف اآلثار    ورد بام  قلت: لقد ذكرتني  

إن اجلبل ليقول للجبل: هل مرَّ بك اليوم ذاكر هلل؟ فإن قال: نعم، رُسَّ به( ثم  ) يف األثر: 

اَمَواتي َواأْلَ   ﴿ : تعاىل قرأ عبد اهلل قوله  ََذ اهللَُّ َوَلدًا ُسْبَحاَنُه َبْل َلُه َما يفي السَّ ْرضي  َوَقاُلوا اختَّ

   ( 1) ( أفرتاهن يسمعن الزور واليسمعن اخلري ) ( قال: 116البقرة: )   ﴾ ُكلٌّ َلُه َقانيُتونَ 

قال: فأنت ترى أن الكون حلقة ذكر واسعة .. أفليس هلؤالء الذاكرين اخلاشعني  

 من احلرمة ما للكعبة واملساجد؟ 

حيمل احرتاما عظيام للكائنات، فعندما حن اجلذع لفقد   قلت: بىل .. بل كان 

يبادل هذه األشياء مشاعرها، فكان   كان .. و  ( 2)  ، ضمه حتى سكن رسول اهلل 

   ( 3) ( هذا جبل حيبنا ونحبه ) يقول عن أحد: 

 قال: أتدري ما أعظم حق يطلبه منكم الكون؟ 

 قلت: ما هو .. لقد شوقتني. 

 قال: أن تعرتفوا به. 

 وكيف نعرتف به .. أنحن نستعمره؟   ضحكت وقلت: 

 
 شيبة.  ابن أيبرواه    (1)

 الدارمي. والرتمذي رواه      (2)

 مسلم. و البخاريرواه     (3)
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قال: أجل أنتم تستعمرونه يف تصوراتكم، فتعتقدونه كونا مهال ال راعي له وال  

 حافظ، فتصارعونه وتومهون أنفسكم أنكم تغلبونه. 

 قلت: فكيف نعرتف به؟ 

قال: أن تعتقدوا أنه كون هلل، ال كونكم، فتتعاملون معه معاملة األخ ألخيه،  

 ه من فضل باسم اهلل، ال باسمكم وباسم جهودكم. وتتناولوا ما في 

 قلت: ففرس يل ذلك، وأدبني به. 

قال: علم ذلك يف درس آخر من دروس السالم، عندما نرشب من عيون احلقائق  

    ( أكوان اهلل ) مياها عذبة من أكواب  
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 االستخالف مفتاح 

بعد أن قال ذلك فتح لنا الباب .. فرأينا ما ال يمكن وصفه.. لكنا ما إن رسنا قليال  

فقال: هذا باب االستخالف، وال يصح  حتى رأيت بابا عجيبا، سألت املعلم عنه، 

 دخول سائر األبواب إال بعد محل ترخيص منه. 

 قلت للمعلم: ملاذا تتشدد هكذا؟ 

الستخالف هو التصور الذي ينطلق منه  قال: هذا ليس تشددا .. هذه حقيقة، فا 

 ، والتصور أساس الترصف. كل يشء املؤمن يف تعامله مع  

 قلت: فام حقيقته؟ 

 هلل، وأنه جمرد خليفة عليه، ال مالك له. كل يشء عنده  قال: أن يعلم املؤمن أن  

لكل يشء يف آيات كثرية جدا، كقوله  قلت: أجل، فالقرآن الكريم يقرر ملكية اهلل 

اَمَواتي َوَما يفي اأْلَْرضي َوإيىَل اهللَّي ُتْرَجُع اأْلُُمورُ  ﴿ : تعاىل  آل  )  ﴾ َوهلليَّي َما يفي السَّ

نَّ    ﴿ : وقوله ،  ( 109عمران: 
اَمَواتي َواأْلَْرضي َأال إينَّ َوْعَد اهللَّي َحقٌّ َوَلكي َأال إينَّ هلليَّي َما يفي السَّ

 ( 55يونس: )   ﴾ َأْكَثَرُهْم ال َيْعَلُمونَ 

فقد  ويعادي بعضكم بعضا ألجله هو هلل، ، قال: واملال الذي تتصورون أنه لكم 

ي آَتاُكْم     ﴿ : تعاىل قال   ذي ْن َمالي اهللَّي الَّ  ..  (  33)النور:    ﴾ َوآُتوُهْم مي

رصح القرآن الكريم بأن اهلل تعاىل جعل اإلنسان خليفة عىل  فقد قلت: صدقت ..  

ُنوا بياهللَّي  ﴿ هذا املال، فقال:  يَن آَمُنوا   آمي ذي نَي فييهي َفالَّ َّا َجَعَلُكْم ُمْسَتْخَلفي
ُقوا ممي َوَرُسوليهي َوَأْنفي

ْنُكْم َوَأْنَفُقوا هَلُْم َأْجٌر َكبيريٌ  وأخرب أن املال الواصل خللقه هو من اهلل،  .. ( 7احلديد: )  ﴾ مي
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ْن َفْضليهي ُهَو َخرْيًا هَلُْم َبْل ُهَو رَشٌّ هَلُْم   ﴿ : فقال  يَن َيْبَخُلوَن بياَم آَتاُهُم اهللَُّ مي ذي َوال حَيَْسَبنَّ الَّ

اَمَواتي َواأْلَْرضي َواهللَُّ بياَم َتْعَمُلونَ  رَياُث السَّ َياَمةي َوهلليَّي مي ُلوا بيهي َيْوَم اْلقي ُقوَن َما َبخي   َسُيَطوَّ

األموال للعباد يف أكثر    تعاىل ولكن يا معلم لقد نسب اهلل  .. ( 180آل عمران: )  ﴾ َخبيريٌ 

ُقوَن َأْمَواهَلُْم يفي َسبييلي اهللَّي   ﴿ عن املنفقني:  تعاىل ، كقوله واضع القرآن الكريم م  يَن ُيْنفي ذي الَّ

 ( 262)البقرة:    ﴾ 

 قال: ال تعارض بني النسبتني. 

 قلت: كيف؟ 

هبة .. أليست اهلبة هبتي.. وهي مع ذلك ملك لك  قال: أرأيت لو وهبت لك 

 تستطيع أن تنسبها لنفسك. 

 قلت: فإذن أستطيع أن أترصف هبا كام أشاء. 

 قال: ال .. ألن الواهب رشط عليك أن ال تترصف يف هبته إال بام فيه املصلحة. 

 قلت: ولكن اهلل غني عنا. 

 قال: بام فيه مصلحتك ومصلحة املجموع ال مصلحتك وحدك. 

 لت: ارشح يل هذا .. فإين ال أكاد أفهم. ق 

قال: قبل أن أرشح لك أريد أن أسألك عن موقف قومك من ملكية املال .. فهي  

 أصل مواقفهم من كسبه ورصفه وأصل أخطائهم يف ذلك. 

قلت: قومي خيتلفون .. هناك من يرى امللكية الفردية، وال حيد هلا أي حدود،  

ماله يوجهه حيث يشاء، وهناك من يرى عكس  وجيعل صاحبها حرا يف التعامل مع 
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 ذلك، وهناك من حياول التوسط. 

 الرأساملية: 

 قال: فام تقول الطائفة األوىل؟ 

قلت: هذه الطائفة تعظم املال وجتعله عصب احلياة أو ركنا من أركان احلياة، وقد  

والنقود  يوجد يف العامل ثالثة اخرتاعات عظيمة هي الكتابة ) قال أحد مؤسسيها: 

   ( واجلدول االقتصادي 

وهي قوام املعيشة، وعصب  قال: هذا كالم صحيح، فالنقود من نعم اهلل عىل عباده،  

تيي َجَعَل اهللَُّ َلُكْم قيَيامًا  ﴿ : تعاىل ، أمل تقرأ قوله احلياة  َفَهاَء َأْمَواَلُكُم الَّ   ﴾ َوال ُتْؤُتوا السُّ

 ؟ (  5النساء:  ) 

 واإلكثار منه. قلت: ولكنهم يبالغون يف طلبه  

قال: ال حجر يف اإلكثار ويف الطلب إن كان بالطرق الرشعية، أمل تسمع قول إخوة  

رُي َأْهَلَنا َوَنْحَفُظ َأَخاَنا َوَنْزَداُد َكْيَل   ﴿ : يوسف  ْت إيَلْيَنا َوَنمي هي بيَضاَعُتَنا ُردَّ َما َنْبغيي َهذي

ريٌ  رٍي َذليَك َكْيٌل َيسي    ؟ ( 65يوسف:  )   ﴾ َبعي

صحت، وقد اشتد عيل ما أسمعه من املعلم: لقد أدى هبم اجلشع واحلرص عىل  

 االستكثار من املال إىل أمور خطرية. 

 قال: وماهي؟ 

قلت: لقد جرهم هلثهم وراء املال إىل أنانية مفرطة، حيث يتحكم فرد أو أفراد قالئل  

باألسواق حتقيقًا ملصاحلهم الذاتية دون تقدير حلاجة املجتمع أو احرتام للمصلحة  
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وهم يف سبيل كسب املال ال يبالون بالطرق التي حيصلون هبا عليه، فهم  . العامة. 

االحتكار، يقومون باحتكار البضائع وختزينها حتى إذا ما فقدت من  حمتكرون خبريون ب 

 .  األسواق نزلوا هبا ليبيعوها بسعر مضاعف يبتزون به املستهلكني الضعفاء. 

 قال: ما هي تصوراهتم التي جعلتهم يتطرفون كل هذا التطرف؟ 

  قلت: هم يتصورون بأن املال ماهلم، كسبوه بعرقهم وجهدهم أو ورثوه عن أهلهم 

 وأقارهبم .. وال حيق لغريهم أن يشاركهم فيه. 

ْلٍم   ﴿ التي قال مؤسسها، أو املعرب عنها:  ( القارونية ) قال: أتقصد  اَم ُأوتييُتُه َعىَل عي إينَّ

ي  ْندي جوابا ملن ذكره بأن املال مال اهلل، وينبغي أن يسري فيه بام أراد   ( 78)القصص:   ﴾ عي

ْن َكاَم  َواْبَتغي فيياَم آَتاكَ   ﴿ فقال له:   ، اهلل  ْنَيا َوَأْحسي َن الدُّ يَبَك مي َرَة َوال َتْنَس َنصي اَر اآْلخي  اهللَُّ الدَّ

ينَ  دي    ( 77)القصص:   ﴾ َأْحَسَن اهللَُّ إيَلْيَك َوال َتْبغي اْلَفَساَد يفي اأْلَْرضي إينَّ اهللََّ ال حُييبُّ امْلُْفسي

َك َما َيْعُبُد   ﴿ : أو تقصد ما قال قوم شعيب  َيا ُشَعْيُب َأَصالُتَك َتْأُمُرَك َأْن َنرْتُ

يدُ  شي  (  87)هود:    ﴾ آَباُؤَنا َأْو َأْن َنْفَعَل يفي َأْمَوالينَا َما َنَشاُء إينََّك أَلَْنَت احْلَلييُم الرَّ

قلت: بل أقصد طائفة عرصية هي أكرب الطوائف عددا وأكثرها أمواال تسمى  

   ( الرأساملية ) 

 امللل والنحل(  ) وما تقول هذه الطائفة .. مل أرها مذكورة يف كتب    قال: 

قلت: هذه الطائفة ال عالقة هلا بالدين، وال هتتم له، وال هتتم به، إنام حترص اهتاممها  

 يف املال. 

   ( تعس عبد الدينار ) : التي نص عليها قوله    ( عبدة املال ) قال: إذن هي من طائفة  
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د قطب عن نفسه أنه أثناء زيارته ألمريكا كان ذات  قلت: لقد ذكرتني بام روى سي 

مرة جالسًا يف حديقة فاقرتب منه رجل أبيض، وسأله: من أين أنت؟ فأجاب سيد: من  

مرص، فرد عليه قائاًل: إذن أنت مسلم، قال: نعم، قال: إذن حدثني عن اإلسالم، فأخذ  

يثه، عندها قال  سيد حيدثه عن اإلسالم، والرجل منصت باهتامم حتى أهنى سيد حد 

 الرجل: مجيل ما ُقلته، ولكن الدوالر هو اإلله الوحيد الذي أعرفه!!  

.. لقد حمى اهلل هذه الصفة عىل   ( اإلنسان ) قال: أمثل هؤالء ال زالوا حيملون صفة 

ُلوَن إيْن ُهْم إيالَّ كَ  ﴿ من ال يعرفه، فقال:  َسُب َأنَّ َأْكَثَرُهْم َيْسَمُعوَن َأْو َيْعقي اأْلَْنَعامي َبْل  َأْم حَتْ

ُثمَّ َقَسْت ُقُلوُبُكْم    ﴿ بل فضل احلجارة عليهم، فقال: ..  ( 44)الفرقان:   ﴾ ُهْم َأَضلُّ َسبييالً 

ْنُه اأْلَهْنَارُ  ُر مي َجاَرةي مَلَا َيَتَفجَّ َن احْلي َجاَرةي َأْو َأَشدُّ َقْسَوًة َوإينَّ مي َي َكاحْلي ْن َبْعدي َذليَك َفهي  َوإينَّ  مي

ْن َخْشَيةي اهللَّي َوَما اهللَُّ بيَغافي  ْنَها مَلَا هَيْبيُط مي ْنُه امْلَاُء َوإينَّ مي ُق َفَيْخُرُج مي قَّ ْنَها مَلَا َيشَّ   ﴾ ٍل َعامَّ َتْعَمُلونَ مي

 ( 74)البقرة: 

قلت: نعم .. لقد حتولوا إىل مسخ ال عالقة له باإلنسان، فهم مل يتحرجوا من إبادة  

وأمم بأكملها، كام فعل األمريكان باهلنود احلمر بحثًا عن الذهب ، وكام فعل  شعوب 

بعد أن هنب خريات   - مع سكان مستعمراته يف إفريقيا حيث اقتاد منهم األلوف 

عناق واأليدي واألقدام استغالالً لسواعدهم وقوة  مكبلني باألغالل يف األ   - أوطاهنم  

 أجسامهم يف استثامر اقتصادي ال يعود نفعه إال إىل الرأساميل ذاته. 

قال: أتعلم أن كل ما ذكرته من هذه الطائفة نص عليه القرآن الكريم عند حديثه  

 عن قارون. 
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 قلت: إذن لقارون السبق يف تأسيس هذه الطائفة .. فكيف ذلك؟ 

 أربعة انحرافات لقارون، كل انحراف منها كاف إلدانته.   تعاىل د ذكر اهلل  قال: لق 

 قلت: فام االنحراف األول؟ 

إينَّ َقاُروَن   ﴿ : تعاىل قال: الظلم، وهو أول انحرفاته، ولعله نال ماله بسببه، فقد قال 

ْم   ْن َقْومي ُموَسى َفَبَغى َعَلْيهي  ( 76)القصص:    ﴾ َكاَن مي

 الرأساملية من ظلم وتسلط وهنب واستعامر واستعباد.   قلت: وهو يمثل ما فعلته 

 قال: لقد بدأ قارون بقومه. 

 قلت: وهم يبتز بعضهم بعضا وينهب بعضهم بعضا إن مل جيدوا من ينهبون. 

إيْذ َقاَل َلُه َقْوُمُه ال َتْفَرْح إينَّ اهللََّ   ﴿ : تعاىل قال: واالنحراف الثاين هو الفرح، كام قال 

نيَ ال حُييبُّ اْلَفري  (، والفرح ـ هنا كام يف أكثر مواضع القرآن الكريم ـ  76)القصص:  ﴾ حي

 يعني البطر والكرب والتعاظم واحتقار املستضعفني. 

قلت: وهم يفعلون ذلك معنا، فيسمون أنفسهم العامل األول، ونحن العامل الثالث،  

يس لآلالف  وهم العامل املتقدم، ونحن العامل املتخلف .. وألفرادهم من القيمة ما ل 

 عندنا، فال حرج عندهم أن يفتكوا باآلالف منا يف سبيل واحد منهم. 

قال: واالنحراف الثالث، هو االستغراق يف الدنيا، ونسيان اهلل والدار اآلخرة، وهو  

َرَة   ﴿ عىل لسان املصلحني من قومه:   تعاىل ما يدل عليه قوله  اَر اآْلخي َواْبَتغي فيياَم آَتاَك اهللَُّ الدَّ

ْنَيا  َوال  َن الدُّ يَبَك مي  ( 77)القصص:    ﴾  َتْنَس َنصي

قلت: وهو ما وقعوا فيه من الغفلة عن اهلل، واعتبار الدين نوعا من القضايا التي ال  
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ينبغي البحث فيها وال االهتامم هبا إال االهتامم الشكيل الذي يعرب عن االحتقار أكثر من  

 تعبريه عن اإليامن. 

عىل لسان املصلحني    تعاىل قال: واالنحراف الرابع، هو اإلفساد يف األرض، كام قال  

ينَ   ﴿ من قومه:  دي  ( 77)القصص:    ﴾ َوال َتْبغي اْلَفَساَد يفي اأْلَْرضي إينَّ اهللََّ ال حُييبُّ امْلُْفسي

قلت: وهو ما وقعوا فيه من إفساد لألفراد واملجتمعات واألكوان من أجل  

 تتجاوز خزائنهم.   مكاسب بسيطة ال 

 قال: أتدري مصري قارونيتكم؟ 

هي   ﴿ : تعاىل قلت: لعل مصريها هو مصري قارونية قارون، كام قال  َفَخَسْفنَا بيهي َوبيَداري

ينَ  ي َن امْلُْنَترصي ْن ُدوني اهللَّي َوَما َكاَن مي وَنُه مي ْن فيَئٍة َيْنرُصُ   ﴾ اأْلَْرَض َفاَم َكاَن َلُه مي

 يا معلم؟ أحتصل معجزة مثل هذه؟   أحادث ذلك ،  ( 81)القصص: 

 قال: وملاذا تبحث عن هالكهم؟ 

 قلت: وعن ماذا أبحث؟ 

 قال: عن توبتهم .. أمل ينصح أولو العلم قارون ويوجهوه؟  

 قلت: أجل .. لكنه مل يستجب. 

 قال: فوجهوهم .. وارمحوهم بتوجيهكم .. فإن مل يستجيبوا .. فاسألوا هلل هلم ..  

 يهم. قلت: بل نسأل اهلل عل 

قال: إن أردتم السنة فاسألوا اهلل هلم، فعسى اهلل أن خيرج من أصالهبم من يتوب  

 من عبادة الدينار والدرهم .. ويسلم وجهه إىل اهلل، وما ذلك عىل اهلل بعزيز. 
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 الشيوعية: 

 قال: فام الطائفة الثانية؟ 

قلت: الشيوعية .. وهي طائفة ذات مذاهب متعددة، وهم عىل عكس الطائفة  

 وىل، حياربون امللكية الفردية، ويقولون بشيوعية األموال.  األ 

قال: هناك أموال ينبغي أن تبقى مشاعة حتى ال يستأثر هبا األغنياء، فيستولوا عىل  

املسلمون رشكاء يف ثالث: يف املاء  ) مشريا إىل هذا النوع:  حقوق الفقراء، وقد قال 

     ( 1) ( والكأل والنار، وثمنه حرام 

يقولون هذا فقط .. بل ينطلقون من هذا إىل أفكار خطرية تدور كلها  قلت: هم ال  

 حول الرصاع. 

 قال: الرصاع! .. ما أفلح من صارع! .. من يصارعون؟ 

وجود اهلل تعاىل وكل الغيبيات ويقولون  قلت: أول من صارعوه اهلل، فهم ينكرون  

هنا وسيلة لتخدير  وهم لذلك حياربون األديان، ويعتربو .  بأن املادة هي أساس كل يشء. 

وهم يف أحسن األحوال ال ينشغلون عن الدين نفيا أو إثباتا فمركز  .. الشعوب 

 اهتامماهتم املادة وأساليب اإلنتاج.  

 قال: فإذا حاربوا اهلل، وحاربوا دين اهلل فسيقعون يف عبودية غريه. 

قد  قلت: أجل .. لقد حصل ذلك، فقد وقعوا يف عبودية احلزب الشيوعي وقادته، ف 

كان شعارهم: نؤمن بثالثة: ماركس ولينني وستالني، ونكفر بثالثة: اهلل، والدين، امللكية  

 
 .رواه أمحد وابن ماجة وغريمها   (1)
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 اخلاصة. 

 سيقع يف كل أنواع الرصاع. ف قال: ومن وقع يف عبودية غري اهلل،  

قلت: أجل .. لقد وقعوا يف ذلك، فتميز كل تارخيهم بالرصاع، بل إهنم فرسوا  

وينتهي هذا الرصاع حسب زعمهم   .. ليني والفقراء تاريخ البرشية بالرصاع بني الرأسام 

وقد فرسوا كل أحداث التاريخ بأهنا نتيجة حتمية لتغري وسائل  . . الفقراء بدكتاتورية 

حتى  . اإلنتاج، وفرسوا الفكر واحلضارة والثقافة بأهنا وليدة التطور االقتصادي. 

 األخالق يقولون عنها بأهنا نسبية وهي انعكاس آللة اإلنتاج.  

 قال: وعالقتهم باملستضعفني؟ 

ولكنهم يف احلقيقة مل حيكموا   قلت: هم يزعمون أهنم يعملون يف مصلحتهم، 

 الشعوب التي أتيح هلم حكمها إال باحلديد والنار.  

 قال: أحتسبون أن هؤالء برشا؟ 

 ﴾ إيْن ُهْم إيالَّ َكاأْلَْنَعامي    ﴿   قلت: 

 ( 44)الفرقان:    ﴾ َبْل ُهْم َأَضلُّ َسبييالً   ﴿ قال:  

 معاقلها بعد  فاهنارت يف  .. نجانا منهم، فقد انتهت دولتهم  تعاىل قلت: ولكن اهلل 

قرابة سبعني عامًا من قيام احلكم الشيوعي وبعد أربعني عامًا من تطبيق أفكارها يف  

 أوروبا الرشقية. 

 اإلسالم: 

 قال: أهؤالء قومك؟ 
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 قلت: هؤالء من قومي، ومنهم من يقول غري هذا، أو حياول أن جيمع بني هذا وهذا. 

عرب عن   تعاىل ، أمل تر أن اهلل قال: فدعنا منهم، فإن للشياطني سبال، وللرش ظلامت 

 ؟ النور باإلفراد وعن الظالم بالظلامت 

ُجُهْم   ﴿ : تعاىل قلت: بىل، فقد قال  ري المي َوخُيْ ْضَواَنُه ُسُبَل السَّ َبَع ري ي بيهي اهللَُّ َمني اتَّ هَيْدي

يمٍ  اٍط ُمْسَتقي َ
هييْم إيىَل رصي َن الظُُّلاَمتي إيىَل النُّوري بيإيْذنيهي َوهَيْدي  ( 16)املائدة:   ﴾ مي

 قال: فلنرجع إىل النور نطفئ به مجيع الظلامت. 

 قلت: فام هو مصدر النور؟ 

اَمَواتي َواأْلَْرضي  ﴿ : أمل تقرأ قوله تعاىل . . قال: اهلل  .. فإن  ( 35النور:  )   ﴾ اهللَُّ ُنوُر السَّ

كان هؤالء وأولئك اشنغلوا عن اهلل بالدينار والدرهم، فإن املؤمنني املستنريين بنور اهلل  

يبدأون عالقتم بالدينار والدرهم من اهلل، فهم يشعرون بفقرهم التام وعجزهم املطلق  

ملحض، ثم يشعرون بأن اهلل بجوده من عليهم بأرزاق كثرية منها ما تناولوه،  وفنائهم ا 

 ومنها ما اختربوا به. 

 قلت: فام هي األرزاق التي تناولوها؟ 

قال: هي ما يشرتك فيه الناس مجيعا من املآكل واملشارب واملالبس واملساكن .. فهي  

 عىل هذه األرض. أرزاق، الغرض منها حياة اإلنسان، فلوالها ما صلح بقاؤه  

 قلت: وما أرزاق االختبار؟ 

َوَيْسَألوَنَك َماَذا    ﴿ : تعاىل قال: هي ما فاض عىل ذلك وزاد عن احلاجة، أمل تقرأ قوله  

ُقوَن ُقلي اْلَعْفَو    ( 219)البقرة:    ﴾ ُينْفي
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 قلت: فام العفو؟ 

التسيري  قال: هو ما زاد عن احلاجة، فليس لإلنسان فيه من حق التملك إال حق 

 واإلنفاق فيام أمر اهلل باإلنفاق فيه. 

 قلت: لكأين بك تعود يب إىل منطق الشيوعية. 

قال: ال .. أنت تزعم أن الشيوعية تريد تساوي الناس يف التملك، وحتد من حرية  

 األغنياء يف التملك. 

 قلت: أجل. 

قة ..  قال: أما اإلسالم رشيعة السالم .. فيعترب مثل هذا النوع من املصادرة رس 

فلذلك يرتك لألغنياء حرية التملك كام شاء هلم جهدهم برشطني: أن يكون من حله،  

 وأن يوضع يف حمله. 

 قلت: كيف هذا؟ 

قال: جيوز ألي شخص أويت ذكاء وأمواال أن يتاجر يف أمواله ـ حمفوفا بحامية األمة  

األمة من  ـ برشط أن يكون ذلك يف خدمتها، فهي أمواله من جهة متلكها، وهي أموال 

 جهة االنتفاع هبا. 

 قلت: اذكر يل مثاال يوضح يل هذا. 

قال: من أويت ماال بحيث استطاع أن جيلب أنواعا من الرزق حتتاجها األمة، سواء  

الرزاق( ويكون له من  ) باالجتار فيها، أو بصناعتها، فإنه يكون بذلك قد ختلق باسم اهلل: 

 األجر إذا نوى ذلك ما ال خيطر له عىل بال. 
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 قلت: ولكنه ينتفع بذلك، وهو خيدم مصاحله. 

قال: وما هيمنا إذا كانت مصاحله ال تتعارض مع مصالح األمة، بل تتوافق معها،  

 أليس السالم هو توافق املصالح، والرصاع هو تضادها؟  

 قلت: بىل. 

قال: فلذلك ينظر املؤمن الفقري إىل الغني نظرة احرتام ال نظرة حسد، ألنه يعتربه  

من وسائط الرزق ال ختتلف عن األمطار اهلاطلة واألرض الطيبة .. أمل تسمع  واسطة 

   ( 1) ( اجلالب مرزوق، واملحتكر ملعون   ) : قوله  

اجلالب إىل سوقنا كاملجاهد يف سبيل اهلل، واملحتكر  ) قلت: بل روي يف رواية أخرى: 

   ( 2) ( يف سوقنا كامللحد يف كتاب اهلل 

  ﴿ : الضاربني يف األرض باملجاهدين يف سبيل اهلل، فقال  تعاىل قال: وهلذا قرن اهلل 

ْن َفْضلي اهللَّي   ُبوَن يفي اأْلَْرضي َيْبَتُغوَن مي ْنُكْم َمْرىَض َوآَخُروَن َيرْضي َعليَم َأْن َسَيُكوُن مي

 ( 20)املزمل:    ﴾ َوآَخُروَن ُيَقاتيُلوَن يفي َسبييلي اهللَّي  

نيت املصانع التي تشغل العامل، وال  قلت: لقد فهمت ما قلت، فلوال الغني ما ب 

أحرضت السلع التي حتتاجها األمة، وال نشط السوق الذي تتم به معايش الناس ..  

 ولكن كيف يكون الغني جمرد مالك. 

ذن له يف أن يملك، ولكنه حجر عليه يف اإلنفاق، بحيث ال ينفق وال  أ قال: الرشع 

 
 ابن ماجه.رواه     (1)

 الزبري بن بكار يف أخبار املدينة واحلاكم مرسال. رواه     (2)
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ضافة إىل مصلحته الشخصية، أمل تسمع  يترصف يف ماله إال ما فيه املصلحة العامة باإل 

تيي َجَعَل اهللَُّ َلُكْم قيَيامًا َواْرُزُقوُهْم فييَها   ﴿ : تعاىل قوله  َفَهاَء َأْمَواَلُكُم الَّ َوال ُتْؤُتوا السُّ

 ؟  ( 5)النساء:   ﴾ َواْكُسوُهْم َوُقوُلوا هَلُْم َقْوالً َمْعُروفاً 

 قلت: بىل. 

ع املال، فالذي ال يعرف كيف يترصف يف ماله  قال: فهذه اآلية تضع نظام العالقة م 

ال يمنع من االنتفاع به، بل يرزق منه ويكسى، ولكنه ال يباح له الترصف فيه بام يتناقض  

مع املصلحة العامة، وقد علل تعاىل ذلك بأنه قوام املجتمع، أي أن املال يف احلقيقة، وإن  

طر ختتزنه السحب، وتنتفع به  كان بيد الغني إال أن مصلحته تنزل للمجتمع، فهو كامل 

 األرض. 

قلت: فهذا هو الفارق إذن بني الشيوعية واإلسالم، فالشيوعية تريد أن جتعل من  

 كل فرد سحابة هتطل عىل نفسها. 

قال: وهو الفارق بني اإلسالم والرأساملية القارونية، فهي تريد أن جتمع مياه الدنيا  

يل السامء، وال ترىض أن تنزل قطرة عليهم إال  مجيعا يف يد ثلة من الناس ترفعهم إىل أعا 

 بعد أن تستعبدهم وتستذهلم. 

 قلت: واإلسالم؟ 

قال: اإلسالم يرىض ببقاء السحاب يف األعايل، ولكنه يشرتط عليه إنزال غيثه عىل  

 األسافل .. رشطا ال تفضال ..  

مثل القائم يف حدود اهللَّ والواقع فيها كمثل قوم  ) : قلت: لقد ذكرتني بقوله 
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استهموا عىل سفينة فصار بعضهم أعالها وبعضهم أسفلها، فكان الذين يف أسفلها إذا  

استقوا من املاء مروا عىل من فوقهم؛ فقالوا: لو أنا خرقنا يف نصيبنا خرقًا ومل نؤذ من  

ذوا عىل أيدهيم نجوا ونجوا  فوقنا. فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا مجيعًا، وإن أخ 

   ( 1) ( مجيعاً 

قال: هذا مثال عظيم فيه دالالت عظيمة، فليس كل من امتلك شيئا جاز له  

 الترصف فيه. 

 قلت: وكيف عرب اإلسالم عىل هذا؟ 

 قال: عرب عنه باالستخالف، ألسنا أمام باب االستخالف؟  

 ؟ سمي كذلك قلت: ومل  

قال: ألنه التصور الذي حيمل حقيقة موقف اإلسالم من املال ومتلكه، وهذه  

احلقيقة هي التي جتر املالك إىل ترصفه يف ماله وفق ما يطلبه املالك األصيل للامل، أال  

 تعلم أن املالك األصيل هو اهلل، وأن العبد جمرد وكيل هلل؟  

 قلت: قد علمنا ذلك. 

 تعليامت املوكل.   قال: وهل جيوز للوكيل أن خيالف 

 قلت: الوكيل الصالح ال يفعل ذلك. 

قال: واإلسالم يفرض هذا الصالح عىل الوكيل، فإن أبى حجر عليه، ومنعه من  

 الترصف إال وفق ما يرتضيه صاحب املال. 

 
 البخاري.  رواه   (1)
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 االستثامر  مفتاح 

بعد أن قال ذلك فتح لنا الباب .. فرأينا ما ال يمكن وصفه.. لكنا ما إن رسنا قليال  

  ﴿ : تعاىل قد علقت عليه الفتة يف منتهى اجلامل مكتوب عليها قوله  أيت بابا عجيبا،  حتى ر 

ُهْم بيَعَذاٍب   ْ ُقوهَنَا يفي َسبييلي اهللَّي َفَبرشِّ َة َوال ُيْنفي ضَّ َهَب َواْلفي يَن َيْكنيُزوَن الذَّ ذي َوالَّ

 ا (  34)التوبة:  ﴾ َألييمٍ 

 هذا الباب؟ فسألت املعلم: ما حمل هذه اآلية الكريمة من  

قال: هذه آية هذا الباب، فهذا باب االستثامر، والكنز يناقض االستثامر، وحياربه  

 ويمنع منه، فلذلك توجهت هذه اآلية للتحذير من الكنز. 

 قلت: ولكن النصوص التفسريية قد ال تسمح لك هبذا النوع من االستدالل. 

 قال: فام قالوا؟ 

كريمة خمتصة بأهل الكتاب، واستدلوا عىل  قلت: منهم من ذهب إىل أن هذه اآلية ال 

ْهَباني    ﴿ ذكر الكنز بعد قوله:   تعاىل ذلك بأن اهلل   َن اأْلَْحَباري َوالرُّ يَن آَمُنوا إينَّ َكثيريًا مي ذي َا الَّ َيا َأهيُّ

وَن َعْن َسبييلي اهللَّي  (  34)التوبة:    ﴾ َلَيْأُكُلوَن َأْمَواَل النَّاسي بياْلَباطيلي َوَيُصدُّ

..  أخطأ من ذهب إىل هذا .. القرآن الكريم منزل عىل هذه األمة، وهلذه األمة،    قال: 

تى ما ذكرته من احلديث عن األحبار والرهبان ال يعني األحبار والرهبان فقط، بل  ح 

يشمل من زعم لنفسه التصدر يف شؤون الدين للناس من العلامء والعباد سواء كان من  

 من غريمها من األمم، فسنة اهلل يف خلقه واحدة.   بني إرسائيل أو من هذه األمة أو 

قد يكون  آخر حممال اآلية هناك من حيمل صدقت يف هذا.. ولكن مع ذلك قلت: 
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 صحيحا، وهو خيرجها أيضا عن صحة االستدالل هبا يف هذا املوضع. 

 قال: وما يقولون؟ 

خرج عن كونه    قلت: يقولون بأن الكنز هو املال الذي مل تؤد زكاته، فإذا أديت الزكاة 

من آتاه اهلل ماال فلم  ) قوله:  كنزا حتى لو كان ما كان،  وقد رووا يف ذلك عن النبي 

يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه  

يَن َيْبَخُلوَن بياَم   ﴿ ثم تال:  ( ثم يقول أنا مالك أنا كنزك  - يعني شدقيه  -  ذي َوال حَيَْسَبنَّ الَّ

َياَمةي  ُلوا بيهي َيْوَم اْلقي ُقوَن َما َبخي ْن َفْضليهي ُهَو َخرْيًا هَلُْم َبْل ُهَو رَشٌّ هَلُْم َسُيَطوَّ  َوهلليَّي  آَتاُهُم اهللَُّ مي

اَمَواتي َواأْلَْرضي َواهللَُّ بياَم َتْعَمُلوَن َخبيريٌ  رَياُث السَّ  ( 180آل عمران: )   ﴾ مي

أو والذي ال إله غريه أو كام   - والذي نفيس بيده  ) : ورووا يف ذلك أيضا قوله 

ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم ال يؤدي حقها إال أيت هبا يوم القيامة   - حلف 

أعظم ما تكون وأسمنه تطؤه بأخفافها وتنطحه بقروهنا كلام جازت أخراها ردت عليه  

   ( 1) ( بني الناس   أوالها حتى يقَض 

قال: أنا ال أنفي أن هلذه اآلية عالقة بالزكاة والصدقات .. ولكن هلا عالقة بناحية  

 أهم من ذلك كله. 

 قلت: وما هي؟ 

قال: االستثامر .. هذه آية حتض عىل االستثامر .. وهو أهم من إنفاق الصدقات  

 والزكوات؟ 

 
 ابن حبان والنسائي وابن ماجة.رواه     (1)
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 قلت: هذا قول خطري .. كيف هذا؟ 

خيرج كل ما فضل عىل حاجته من ماله يف مصلحة املسلمني،    قال: املستثمر الصالح 

 وال خيرج ربع العرش فقط.  

 قلت: كيف؟ 

.. أجبني: هل يمكن أن يمتلك الغني ماال يكفي    عىل ذلك   قال: سأرضب لك مثاال 

 مائة شخص من الناس؟ 

 قلت: بل من األغنياء من له من املال ما يكفي مائة مليون من الناس. 

قال: فلو أن هذا الغني، ومثله من األغنياء خبأوا أمواهلم وكنزوها ومل يتجروا فيها،  

ومل يؤسسوا هبا املعامل واملصانع، ومل يرضبوا هبا يف األرض، واكتفوا بطقطقة املسابح،  

 وإخراج ربع العرش كل حول، أيكفي ذلك الناس؟  

ألغنياء أنفسهم قد  قلت: سيموت الناس حينها جوعا، قوهيم وضعيفهم، بل إن ا 

 ال تنفعهم أمواهلم. 

ُقوهَنَا يفي َسبييلي اهللَّي   ﴿ : قال: فقوله تعاىل  َة َوال ُيْنفي ضَّ َهَب َواْلفي يَن َيْكنيُزوَن الذَّ ذي َوالَّ

ُهْم بيَعَذاٍب َألييمٍ  ْ ( ال يعني فقط عدم إنفاقها يف الزكاة والصدقات،  34)التوبة:  ﴾ َفَبرشِّ

قرآن  وإنام يعني أيضا، عدم االجتار فيها واستثامرها، وهو ما عربت عنه صيغة الكنز يف ال 

 الكريم. 

 قلت: أنت تفرس اإلنفاق هنا باالستثامر. 

قال: االستثامر نوع من أنواع اإلنفاق، وهو إن وافق حمله ال خيتلف عن إنفاق  
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 الصدقات. 

قلت: كيف .. ومال الصدقات يذهب عن صاحبه وال يرجع، ومال االستثامر  

 يرجع مضاعفا. 

عىل باب اجلنة الصدقة بعرش    رأيت ليلة أرسي يب مكتوباً ) : قال: أمل تسمع قوله  

ما بال القرض أفضل من الصدقة؟(  ) فقلت جلربيل:   ( أمثاهلا والقرض بثامنية عرش 

 ( 1) ألن السائل يسأل وعنده يشء، واملستقرض ال يستقرض إال من حاجة( ) قال: 

 يف هذا احلديث بفضل القرض عىل الصدقة.   قلت: بىل، لقد أخرب النبي  

 قال: وما سبب ذلك؟ 

 ن القرض يغطي احلاجة بخالف الصدقة التي قد ال تقع يف حملها. أ ب   رب  قلت: أخ 

 قال: ولكن .. أليس القرض يرجع إىل أصحابه؟  

 قلت: بىل. 

 قال: فكذلك االسثامر. 

 قلت: وما حمل القياس؟ 

قال: االسثامر والقرض كالمها يغطي حاجة، بل إن املستثمر أكثر تضحية من  

ره بخالف املستقرض الذي ضمن عودة ماله.. وزيادة  املقرض، ألنه قد خيرس يف استثام 

عىل ذلك كله، فإن االستثامر يفيد أكثر الناس بخالف القرض الذي ال يفيد إال الفقراء  

 .. وزيادة عىل ذلك ..  

 
 الطرباين يف الكبري. رواه     (1)



199 

 

قاطعته قائال: .. فإذن مال الفرد يصبح ماال للمجموع .. هو يملكه، وهم ينتفعون  

 به. 

ه يف االستخالف .. هو يملك املال، ولكن ال  قال: صدقت، وذلك ما حتدثنا عن 

 يستطيع الترصف فيه إال بام تتطلبه مصلحة اجلامعة. 

ُقوَن ُقلي اْلَعْفوَ  ﴿ : قلت: فيمكن تفسري قوله تعاىل  )البقرة:   ﴾ َوَيْسَألوَنَك َماَذا ُينْفي

( هبذا، فيعترب األمر باإلنفاق أمرا باالستثامر، وبذلك ينتفي اخلالف يف املسألة،  219

 وينتفي القول بنسخها. 

قال: ذلك صحيح، وقد رويت أحاديث تكاد تكون رصحية يف الداللة عىل هذا  

مات رجل من أهل الصفة فوجد يف بردته دينار. فقال رسول   أنه املعنى، منها ما روي 

 ( 1) ( كيتان ) : ، ثم مات آخر فوجد له ديناران، فقال رسول اهلل  ( كية ) :   اهلل 

قلت: ولكن ذلك علل بأنه إنام كان ذلك يف صدر اإلسالم، قبل أن يقرر الرشع  

 ضبط املال وأداء حقه. 

قال: ملاذا حترفون النصوص، من قال بأن هذا يف صدر اإلسالم، أو يف آخر  

 اإلسالم؟ وأي فرق بني األمرين؟  

 قلت: أأنت حترم ادخار األموال واكتنازها؟ 

قال: أنا لست مرشعا حتى أحلل أو حرم .. ولكني أنقل لك ما يقول القرآن  

الكريم، وهو رصيح يف األمر بعدم ادخار األموال .. ألنه ال جيوز لشخص أن يدخر ما  
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فإذا خبأوه فقد    ليس له .. أنسيت أن املال مال اهلل.. وأنه خلقه لعباده لتستقيم حياهتم به، 

 منعوا عباده من حتقيق مقاصده .. سأرضب لك مثاال عىل هذا ..  

لكل داء دواء فإذا  ) : أرأيت لو أن شخصا آتاه اهلل من األدوية التي قال عنها النبي  

فخبأه يف رساديب له، ومنع الناس من استعامله، بحجة    ( 1) ( أصيب دواء الداء برأ بإذن اهلل 

اجته املستقبلية .. ثم إن الناس ترضروا بذلك .. أفيكون عمله  أن هذا الدواء مدخر حل 

 هذا مباحا؟ 

قلت: ال .. هذا من أعظم املحرمات، ومن أدراه أنه سيمرض مرضا حيتاج معه إىل  

 ذلك الدواء..  

 قال: فقس هذا عىل ذاك. 

 قلت: كيف ..  

 قال: أليس املال نوعا من أنواع الدواء؟ 

 برهان. قلت: هذا حيتاج إىل  

 قال: أليس الدواء هو الذي يقاوم املرض فيعاجله؟  

 قلت: بىل. 

 قال: أليس اجلوع نوعا من املرض، فاجلسم باجلوع ال يقوم، والعقل ال يفكر؟  

 قلت: صحيح، وهم اآلن يعتربون سوء التغذية من أخطر أسباب األمراض. 

 قال: وكيف يداوى سوء التغذية؟ 
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 قلت: باملال. 

 أنت تقول بأن املال دواء. قال: إذن ..  

 قلت: هبذا االعتبار هذا كالم صحيح. 
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 التداول  مفتاح 

قد  بعد أن قال ذلك فتح لنا الباب .. لكنا ما إن رسنا قليال حتى رأيت بابا عجيبا، 

َكْي ال َيُكوَن ُدوَلًة َبنْيَ   ﴿ : تعاىل  علقت عليه الفتة يف منتهى اجلامل مكتوب عليها قوله 

  
ي
ْنُكمْ اأْلَْغنيَياء  ( 7)احلرش:  ﴾ مي

 قلت للمعلم: ال شك أن هذا هو باب التداول، فهذه آية التداول. 

قال: نعم، وهي رصحية لن تستنفذ منا جهدا يف إثبات معناها كام استنفذته منا آية  

 االستثامر. 

 قلت: ما الفرق بني االستثامر والتداول؟.. إين ال أكاد أحس فرقا بينهام. 

تنمية املال، بغض النظر عن مالكه، فلذلك ال يرى بأسا يف أن  قال: االستثامر هيتم ب 

يمتلك مجيع أموال الدنيا رجل واحد برشط أن حيسن استغالهلا واالستفادة منها،  

 وتعميم تلك االستفادة. 

 قلت: والتداول؟ 

قال: ينظر إىل مقصد آخر له أمهيته التي ال تقل عن أمهية االستثامر، أو تكاد تكمل  

 ر. غرض االستثام 

 قلت: وما هي؟ 

 قال: أن ال يبقى املال يف يد طائفة حمدودة، بل ينترش بني طوائف من الناس. 

 قلت: وما احلكمة يف ذلك؟ 

قال: هناك حكم كثرية وفوائد جليلة، منها ما يرتبط بسنة االستخالف التي مررنا  
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املبتلون    عىل باهبا، فاالستخالف يعني االبتالء باألموال، ومن حكمة الشارع أن خيتلف 

 ليكون بعضهم حجة عىل بعض، أو قدوة لبعض. 

 قلت: هذه حكمة أخروية، ونحن اآلن نتحدث عن الدنيا. 

قال: الدنيا واآلخرة أخوان، وال تصلح الدنيا إال بمهامت اآلخرة .. ولكني مع  

ذلك لن أناقشك يف هذا، وسأدعه ملحل آخر نبني فيه ارتباط مصالح اآلخرة بمصالح  

 الدنيا. 

 قلت: فاذكر يل حكمة التداول املرتبطة بالدنيا. 

قال: عندما يكون املال بيد شخص من الناس له اهتامم معني، أال جير مجيع أنواع  

استثامراته إىل ذلك االهتامم حرصا عىل الربح، أو لكونه خياف خماطر غريه من أنواع  

 االستثامر. 

عموما من شخصية املستثمر، وطموحاته،  قلت: هذا صحيح، فاالستثامر ينبع 

 ونظرته إىل احلياة. 

قال: فلنفرض مثال أنه مل يكن من بني املستثمرين القالئل الذين اجتمعت لدهيم  

أموال الدنيا من له عالقة بالعلم،  أو باالهتامم بنرشه، أيمكن أن توجد دور نرش تنرش  

 العلم، وقد تضحي يف سبيله؟  

 ملكتبات حينها دورا لبيع احللوى أو أصناف اللعب. قلت: ال .. بل ستصبح ا 

 قال: أال يترضر حينها الناس بفقد جزء مهم من حياهتم؟ 

قلت: هذا صحيح .. وقد جربته، فقد يبتليني اهلل ببعض األسفار إىل بعض املدن،  
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فال أجد مكتبة أسرتيح فيها، أو أهنل منها، فأعيش غربة ال تقل عن الغربة التي عناها  

 امتة األندليس بقوله: ابن خ 

ٌة    لو مل َتَنْل غرَي القراري نجاحا   الزْم مكانَك فالتغرُب ذيلَّ

 فإيذا أراَد اهلّلُ مهليَك نملٍة       هيا هلا كيام تطرُي جناحا 

 قال: فلذلك كان من رمحة اهلل أن جيعل املال متداوال بني الناس. 

لرأساملية يرتكز يف يد  قلت: وكيف جعله كذلك، ونحن نرى املال يف الدول ا 

 . طوائف حمدودة 

قال: ذلك يف عاملكم .. العامل الذي اهنارت فيه القيم .. أما العامل الذي حيكمه  

 الرشع، فيستحيل أن يصل املرء إىل هذه الصورة. 

 قلت: أيسلب الرشع أموال الناس، أم يصادرها هلم؟ 

أرباح هؤالء مل تأت   قال: الرشع ال يسلب وال يصادر .. وإنام ينظم .. ألن أكثر 

 بالطرق الرشعية.. إن األرباح التي جتمعت هلم هي التي سببت الفقر يف العامل. 

 قلت: كيف؟ أمل نقل بأن االستثامر ال هيتم بمن لديه املال .. املهم أن يستثمر فيه؟ 

 قال: ولكن فيم يستثمر؟ 

 قلت: فيام يعود باملنفعة عىل الناس؟ 

 قال: وهل حتقق هذا؟ 

 انا. قلت: أحي 

 ؟ ( اآليس كريم ) قال: فكم ينفق هؤالء األغنياء عىل ما تسمونه  
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 بليون دوالر.    11قلت: ذكرت اإلحصائيات أهنم ينفقون  

 قال: وعىل مرىض البدانة؟ 

 بليون دوالر تنفقها الواليات املتحدة وحدها عىل مرىض البدانة.   238قلت:  

 قال: وعىل مستحرضات التجميل؟ 

 . ( 1) مليار دوالر عىل مستحرضات التجميل   8األمريكيون واألوربيون  قلت: ينفق  

 قال: وكم عدد الفقراء الذين يعيشون عىل دوالرين يف اليوم؟ 

 ماليري إنسان.   3قلت:  

 قال: ومن يعيشون عىل دوالر واحد؟ 

 .  ( 2) مليار يعيشون عىل دوالر واحد   1.3قلت:  

باحلقيقة .. أمل أقل لك: لو أهنم رجعوا إىل  قال: هذه اإلحصائيات تنطق وحدها 

 األرقام وحدها هلدهتم إىل احلق، ودلتهم عىل طريق اهلل. 

 قلت: ولكن ما عالقة هذا بالتداول؟ 

قال: هؤالء الذين اجتمعت لدهيم هذه األموال الضخمة رصفوها يف هذه  

الصفة خلافوا  املصارف التي نرشت الفقر يف املجتمع .. ولو أن أمواهلم مل تكن هبذه 

 عليها، وملا جترأوا عىل تضييعها يف مثل هذه األمور. 

  ﴿ : آية التداول تعاىل يف قول ما هو حرف املعاين الذي كثر تردده يف قال: أخربين : 

 
 .1419 ،شوال ، عدد األرسةجملة     (1)

 .1420رمضان   ، عدد األرسةجملة     (2)
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ي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى وَ  ُسولي َوليذي هي َوليلرَّ ْن َأْهلي اْلُقَرى َفليلَّ امْلََساكينيي  َما َأَفاَء اهللَُّ َعىَل َرُسوليهي مي

ْنُكْم    مي
ي
بييلي َكْي ال َيُكوَن ُدوَلًة َبنْيَ اأْلَْغنيَياء  ( 7)احلرش:    ﴾ َواْبني السَّ

 قلت: الواو، فقد ذكرت مخس مرات. 

 قال: ملاذا؟ 

 قلت: لتعدد الذين يفرق عليهم املال. 

اقرأ    قال: فالرشع إذن عدد مصارف األموال حتى ال جتتمع يف يد فئات حمدودة ..  

 آيات املواريث، ولتسمعها من هذا الباب. 

 . هذا الباب قلت: يا معلم .. أخشى لو حاولنا سامعها أال نخرج من  

ما تالحظ يف هذه اآليات التي مل يرض القرآن الكريم إال  قرأهتا عليه، فقال:  

 ذكرها؟   التفصيل يف 

فتت الثروة التي يرتكها امليت تفتيتا، فسدسها لقوم، وثلثاها لقوم،   تعاىل قلت: اهلل 

 وثلثها لقوم .. وسدسها .. ونصفها .. وربعها. 

قال: فهل جيوز للميت أن يؤثر بثروته أفرادا حمدودين يصب عليهم وافر كرمه،  

 ويرتك اآلخرين لسوء طالعهم؟  

لك .. فالرشع هو الذي قسم املال، وال حق لصاحب  قلت: ال .. ال حرية له يف ذ 

 املال يف تقسيمه. 

،  ( دوالرا ) قال: أرأيت لو أن شخصا ما خلف مليارا من هذه العملة التي تسموهنا  

 ثم مات. 
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 قلت: أعطني بيانات أقاربه .. فام أرسع أن أعطيك أنصبة الوارثني؟ 

 زوجة.   قال: ترك زوجة طبعا .. فال يصح أن يموت غنيا كهذا بال 

دوالرا، أما إن كان له ولد،    250000قلت: نصيبها إن مات بال أوالد الربع، وهو  

 دوالرا. 125000000فرتث  

قال: غني كهذا ال يعدم من األوالد يف العادة، فلنفرض أن له مخسة بنني، ومخس  

 بنات. 

ة  قلت: دعني أفكر قليال .. للزوجة الثمن .. واألنباء يرثون تعصيبا، فأصل املسأل 

من ثامنية، ولتصحيح املسألة فإنه ما دام للذكر مثل حظ األنثيني، فإن عدد أسهم البنني  

، للزوجة  120مخسة عرش، ولتصحيح املسألة فإنا نرضب ثامنية يف مخسة عرش تصبح 

  15عىل  105، فإذا قسمناه بينهم أي 105، ولألبناء الباقي، وهو 15منها الثمن وهو 

 بالرضورة.   14ونصيب كل ذكر    7فإن نصيب كل بنت يساوي  

فإذا قسمنا الرتكة عىل عدد األسهم نجد مقدار السهم الواحد بالتقريب هو  

، فإذا رضبناه يف عدد أسهم كل ولد، فإنه ينتج: لكل ذكر:  8333333.33

 . 58333333.33، ولكل أنثى:  116666666.66

 قال: كيف يصبح هؤالء األوالد .. هل يبقون كأبيهم مليارديرات؟ 

 قلت: سيصبحون مليونديرات. 

قال: فلو أن هذا الرجل سمح هلم أن يورث من يشاء، فأعطى املال لواحد منهم  

 عرف كيف حيتال عىل أبيه. 
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قلت: سيبدأ حينها مليارديرا، وسيوظف إخوانه عنده عامال، وستتضاعف ثروته  

 فال يموت إال بعد أن يرتك عرشات املليارات. 

 أيضا؟   قال: فإذا ورثها أحد أوالده 

 قلت: سيملك ولده هذا الدولة التي يعيش فيها. 

قال: أرأيت إذن حكمة الشارع يف تفتيت الثروة باملوت .. فاملوت يعيد توزيع الثروة  

ليحقق التداول .. ولو أضفنا إىل هذا أن هذا الرجل لن يكون قد استكمل له من الثروة  

ما استكمل إال بعد طول جهد وطول عمر، لعرفنا أن الثروة يكاد يستحيل اجتامعها يف  

 سابقا..    شخص بالصور التي ذكرهتا 

 قلت: فهمت هذا. 

قال: هذا مثال واحد فقط، وترشيعات اإلسالم يف هذا الباب كام يف غريه من  

 األبواب كثرية ال يمكن حرصها .. اقرأ عيل آية املصارف. 

َفةي   ﴿ : تعاىل قلت: قال  لينَي َعَلْيَها َوامْلَُؤلَّ  َوامْلََساكينيي َواْلَعامي
ي
َدَقاُت ليْلُفَقَراء اَم الصَّ إينَّ

َن اهللَّي َواهللَُّ َعلييمٌ  يَضًة مي بييلي َفري نَي َويفي َسبييلي اهللَّي َواْبني السَّ مي َقابي َواْلَغاري   ُقُلوهُبُْم َويفي الرِّ

 ( 60)التوبة:   ﴾ َحكييمٌ 

 رصف للزكاة تذكره هذه اآلية؟ قال: كم من م 

 قلت: ثامنية مصارف متتلئ بتفاصيلها كتب الفقه. 

قال: مع أن الرشع قصد بالصدقات والزكوات ـ أول ما قصد ـ الفقراء، إال أنه ذكر  

 هذه املصارف لتكون مرجعا يف احلالة التي يكثر فيها املال، ومتتلئ جيوب الفقراء. 
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 قلت: ملاذا؟ 

 ال دولة بني الفقراء. قال: حتى ال يصبح امل 

 قلت: وكيف ذلك؟ 

ليأتني عىل الناس   ) : قال: إذا مل يكن للزكاة إال مرصف واحد .. أمل تقرأ قوله 

    ( 1) زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب فال جيد أحدًا يأخذها منه( 

 قلت: أجعل اهلل سائر املصارف مالذا يف هذه احلال؟  

مشاهبة، حتى ال يصبح الفقر حرفة، يضطر األغنياء إلجيادها  قال: ويف كل حال 

 ليدفعوا زكاة أمواهلم. 

 قلت: فالرشع إذن أمر بالتداول مطلقا األغنياء والفقراء. 

 قال: أجل .. فال فرق بينهام يف موازين اهلل .. أال تعلم أن اهلل عدل حكيم؟ 

 قلت: فهمت هذا .. فبامذا تأمرين أن أنصح قومي؟  

 مت أن لديكم مصارف تريد أن حتيي السنة. قال: عل 

 قلت: أجل .. وهي تسمى بنوكا إسالمية، وهي فتح من اهلل عىل هذه األمة. 

 قال: فحذرها من أن تسقط يف عبودية املال. 

 قلت: هي حتتاج منا إىل تدعيم وتشجيع ال إىل حتذير. 

 قال: حتذريك هلا هو تشجيعها. 

 قلت: هي تنقذنا من الربا. 
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 الربا وحده هو الذي هيددكم .. والرشع مل يأت ملحاربة الربا وحده. قال: ليس  

قلت: ولكن أساس هذه املصارف هو البحث عن االستثامرات التي ال يشكل الربا  

 جزءا منها. 

قال: إن أراداوا أن حييوا هذه األمة ويبارك اهلل هلم، فليتصدقوا بجميع األموال التي  

 ختزن عندهم. 

ن يتهموين باجلنون، لو تصدقوا هبا الهنارت مصارفهم،  ضحكت، وقلت: أتريد أ 

 وملا قامت لإلسالم سوق. 

 قال: ولكنها ستعود عليهم بأضعاف من األجور. 

 قلت: ومن يرغب يف أجور اآلخرة يف هذا الزمان؟ 

 قال: ومن قال بأن هذه األجور أجور اآلخرة وحدها .. هي أجورالدنيا واآلخرة. 

 قلت: كيف .. أمل تقل: يتصدقوا هبا؟  

 قال: أمل تعرف أن االستثامر صدقة؟  

 قلت: فهم يستثمرون. 

 قال: مع الكبار .. فانصحهم بأن يستثمروا مع الصغار. 

 قلت: كيف؟ 

عىل   قال: يشرتون الفؤوس للحطابني، أمل تقرأ قصة السائل الذي دله النبي 

 الفأس؟  

فسأله فقال: أما يف بيتك    نصار أتى النبي أن رجال من األ قلت: تقصد ما روي 



211 

 

يشء؟ فقال بىل حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه وقعب نرشب فيه املاء فقال: ائتني  

بيده فقال: من يشرتي هذين؟ فقال رجل: أنا   هبام، فأتاه هبام، فأخذمها رسول اهلل 

من يزيد عىل درهم مرتني أو ثالثا؟(، فقال رجل:  ) : آخذمها بدرهم، فقال رسول اهلل  

أنا أخذمها بدرمهني، فأعطامها إياه وأخذ الدرمهني فأعطامها األنصاري وقال: اشرت  

بأحدمها طعاما فانبذه إىل أهلك واشرت باآلخر قدوما فائتني به، فلام أتاه به شد فيه رسول  

، ففعل  ( نك مخسة عرش يوما اذهب فاحتطب وبع وال أري ) عودا بيده، ثم قال:  اهلل 

وجاء فأصاب عرشة دراهم، فاشرتى ببعضها ثوبا وببعضها طعاما، فقال رسول اهلل  

 : (  هذا خري لك من أن جتيء املسألة نكتة يف وجهك يوم القيامة، إن املسألة ال حتل إال

 ( 1) لثالث: لذي فقر مدقع، ولذي غرم مفظع، ولذي دم موجع( 

 وس سنة؟  قال: أجل .. أليس رشاء الفؤ 

ضحكت، وقلت: لو علم بعض إخواننا هبذا المتألت بيوهتم بالفؤوس، ولقام  

 سوق الفؤوس بعد ركود. 

 قال: أنا ال أقصد بالفؤوس الفؤوس، إنام أقصد هبا وسائل اإلنتاج. 

 قلت: تعني أن تشرتي املصارف وسائل اإلنتاج لتستثمر فيها. 

تدع يدا عاطلة، فالبطن اخلاوي ابن  قال: ال .. لتملكها ألكرب عدد من الناس، فال 

 اليد العاطلة. 

 قلت: وأرباحها .. هي مل تقم إال لرتبح. 

 
 أبو داود والرتمذي. رواه     (1)
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 قال: سرتبح .. وتربح كثريا .. وفوق ربحها إحياءها الغنى، وقتلها الفقر. 

 قلت: هي تستثمر اآلن. 

قال: هي هتتم بالبيع والرشاء لتتضخم أكثر من اهتاممها باالستثامر، فإن اهتمت هبا  

 ت عىل الكبار، ونسيت الصغار. سقط 

 قال: ولكن هذه املصارف بممووليها. 

 قال: فانرشوا وعيا بني الناس. 

 قلت: بامذا؟ 

قال: بأن يسحبوا أمواهلم من بنوك العامل، ويضعوها يف هذه املصارف، فال أرى لكم  

 حال أنجع من هذا. 

 قلت: ولكن اخلرباء االقتصاديني ..  

تعاملوا مع اهلل، ال مع اخلرباء االقتصاديني ..   قال: دعكم من هذ الفلسفات .. 

 وسرتون بركات اهلل التي ال يراها هؤالء اخلرباء. 
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 احلفظ  مفتاح 

قد  بعد أن قال ذلك فتح لنا الباب .. لكنا ما إن رسنا قليال حتى رأيت بابا عجيبا، 

َفَهاَء   ﴿ : تعاىل  علقت عليه الفتة يف منتهى اجلامل مكتوب عليها قوله  َوال ُتْؤُتوا السُّ

تيي َجَعَل اهللَُّ َلُكْم قيَيامًا    ( 5)النساء:    ﴾ َأْمَواَلُكُم الَّ

 احلجر؟   قلت: أي باب هذا .. أهذا باب 

   ( باب احلفظ ) قال: تقريبا .. ولكنا نسميه هنا  

 قلت: فامذا تريدون منه؟ 

 قال: أليس املال نعمة من نعم اهلل عىل عباده؟ 

   ( 1) ( نعم املال الصالح للرجل الصالح ) : قلت: بىل، فقد قال  

 قال: أفلم يأمر الرشع بحفظ النعم. 

 : الشاعر حني قال قلت: بىل، وقد أحسن  

 يف نعمٍة فارَعها    فإين املعايص تزيُل النعمْ إيذا كنَت  

لَه رسيُع النقمْ  لهي      فإين اإلي  وحافْظ عليها بتقوى اإلي

 بحفظ األموال؟   تعاىل قال: ومن هذا الباب أمر اهلل  

قلت: أليست أحسن طرق حفظ األموال هي كنزها .. فال يراها إال صاحبها الفينة  

 بعد الفينة؟  

 اتتها .. وقد حرم الرشع قتل األموال. قال: ال .. كنزها إم 

 
 أمحد واحلاكم وابن سعد. رواه     (1)
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   ( وال تقتلوا أموالكم ) قلت: كيف؟ ال أرى نصا يقول: 

 قال: أنسيت ما ذكرناه يف الباب السابق. 

 قلت: اعذرين، فإين آدمي، وقد نيس أيب، فنسيت. 

ْن َقْبُل فَ   ﴿ : تعاىل قال: فاعزم حتى ال تنسى، أمل يقل اهلل   ْدَنا إيىَل آَدَم مي َ َومَلْ  َوَلَقْد َعهي
َنيسي

ْد َلُه َعْزماً     ( 115)طـه:   ﴾ َنجي

قلت: لقد ذكرت بأن حفظ األموال مقصد من مقاصد الشارع .. ومقاصد الشارع  

 ال تستنبط بالعقل .. بل تستنبط من النصوص. 

 قال: ما أكثر النصوص الدالة عىل ذلك، وما أكثر الترشيعات املحققة لذلك. 

 قلت: فلنبدأ بالنصوص. 

 عن إضاعة املال؟   ه النبي  قال: أمل ين 

إّن اهلّل كره لكم  ثالثًا: قيل وقال، وإضاعة املال، وكثرة  ) قلت: بىل، فقد قال: 

 ( 1) ( الّسؤال 

 لسعد عندما عاده؟   قال: وما قال  

إنك أن تذر ورثتك أغنياء خري من أن تذرهم عالة يتكففون  ) قلت: قال له: 

   ( 2) ( الناس 

 قال: فقد أمره بحفظ أمواله مع كونه طلب أن يتصدق هبا مجيعا يف سبيل اهلل..  

 
 مسلم. رواه      (1)

 البخاري ومسلم. رواه     (2)
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يا رسول اهلل، إن من توبتي أن أنخلع من  ) لكعب ملا قال:  قلت: ومثله ما قال 

أمسك عليك بعض مالك فهو خري  ) : ، فقد قال له ( مايل صدقة إىل اهلل وإىل رسوله 

   ( 1) ( لك 

 القتال دون املال؟   قال: أمل يبح  

   ( 2) ( من قتل دون ماله فهو شهيد   ) : قلت: بىل، فقد قال  

قال: فهذه النصوص وغريها كثري يدل عىل أن من أهم مقاصد الرشع حفظ  

 األموال .. وهناك ناحية أخرى قد ال نحتاج معها إىل كل هذا االستدالل. 

 قلت: وما هي؟ 

االستثامر والتداول دون احلرص عىل  قال: أيمكن أن تتحقق مقاصد الرشع من 

 حفظ األموال؟ 

 قلت: ال يمكن ذلك، فال يمكن أن نتداول اخلراب، وال أن نستثمر الرساب. 

 ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب(؟   ) قال: أال تقولون دائام: 

 قلت: بىل. 

 قال: فقولوها يف هذا املوضع. 

  عنها، فقال: معلم السالم  ، فسألت احلفظ الح يل أربعة أبواب داخل مدخل باب 

 الترشيعات التي حتفظ األموال؟ هذه أبواب  

 
 البخاري ومسلم. رواه     (1)

 ابن عساكر. رواه     (2)
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 قلت: فام هو الترشيع األول؟ 

 قال: حفظ املال من املختلسني والسارقني .. وكل من يروم أخذه من غري حله. 

 قلت: والثاين؟ 

 قال: حفظه من السفهاء، أمل تقرأ اآلية التي كتبت عىل الفتة الباب؟  

 الثالث؟ قلت: بىل .. فام  

 قال: حفظه من املرتفني. 

 قلت: والرابع؟ 

 قال: حفظه من االستغالل. 

 قلت: أليس االستغالل هو االستثامر؟ 

 قال: ال .. االستثامر أن تستثمر فيام هو لك، واالستغالل أن تستثمر فيام ليس لك. 

 قلت: فارشحها يل. 

 قال: هلم إىل أبواهبا. 

   : االختالس 

أبواب احلفظ، فرأيت صورة هي أشبه بصور املحاكم،  تقدمت من الباب األول من  

 ولكنه ينترش منها نور ميضء ونسيم عليل يمتلئ سالما. 

سألت املعلم عن هذا الباب، فقال: هذا باب حفظ املال من اختالس املختلسني ..  

 أتدري من املختلسون؟ 

وويل  قلت: ومن ال يدري؟ إهنم الذين يمدون أيدهم إىل اجليوب بخفة ومهارة ..  
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 ملن وقع فيهم. 

 قال: أولئك بعض املختلسني .. أو هم ـ بعبارة أصح ـ صغار املختلسني. 

 قلت: أفيهم الصغار والكبار؟ 

 قال: أجل .. كبارهم خيتلسون وحيكمون .. وصغارهم خيتلسون ويسجنون. 

 قلت: أرجو يا معلم أن ال تزج يب يف متاهات السياسة. 

 احلقيقة .. أمل تسمع عن املاليري التي ختتلس؟ قال: أنا ال أزج بك، ولكنها  

 قلت: بىل .. 

 قال: فأين أصحاهبا؟ 

 قلت: أنت أدرى .. فدعنا منهم. 

قال: أتعلم أن أخطر خماطر االختالس أن حتمل أموال األمة إىل البنوك األجنبية  

 عنها؟ 

  قلت: مل أسمع أحدا حيرم هذا .. فإن حرموه نظروا إىل كونه ربا .. أو خشوا أن 

 ؟ يكون للبنك عالقة باليهود 

قال: ما أضعف تفكريكم .. لقد رفعتم هؤالء احلثالة فوق ما تستحق .. حتى  

 حرصتم العداوة فيهم. 

َدنَّ َأَشدَّ النَّاسي َعَداَوًة   ﴿ : قلت: ومن نعادي إن مل نعادهم؟ أمل يقل اهلل تعاىل  َلَتجي

ُكوا  يَن َأرْشَ ذي يَن آَمُنوا اْلَيُهوَد َوالَّ  ( 82املائدة:  )   ﴾   ليلَّذي

ْزَبُه   ﴿ قال: وهو الذي يقول:  اَم َيْدُعو حي يُذوُه َعُدّوًا إينَّ ْيَطاَن َلُكْم َعُدوٌّ َفاختَّ إينَّ الشَّ
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عيريي  ْن َأْصَحابي السَّ اَرٌة    ﴿ (، ويقول: 6فاطر: )   ﴾ ليَيُكوُنوا مي ُئ َنْفيسي إينَّ النَّْفَس أَلَمَّ َوَما ُأَبرِّ

 إيالَّ َما َرحي 
ي
وء يمٌ بيالسُّ  ( 53يوسف: )   ﴾ َم َريبِّ إينَّ َريبِّ َغُفوٌر َرحي

 قلت: ولكن اليهود هم الذين اغتصبوا أرضنا. 

قال: ولكنكم أنتم بأنفسكم حتملون أموالكم وتضعوها يف مصارف غريكم طالبني  

 منهم أن يغتصبوكم هبا. 

 قلت: ارشح يل هذا. 

قال: األصل يف املال أن خيدم املجتمع .. أمل تعلم أن صاحب املال مستخلف يف املال  

 ال مالك له؟  

 قلت: أجل هذا صحيح، وقد برهنا عليه يف باب االستخالف. 

قال: فهل يصح ملن كلف بإدارة مصنع حيوي آالف العامل أن يرسحهم، ثم حيمل  

ا أعىل .. ويدع عامل قومه يلتهمهم  ذلك املصنع لبلد آخر، وبعامل جدد، يطلبون أجور 

 الفقر ..  

 قلت: هذا ال يصح .. وال أرى أنه واقع. 

قال: بل هو الواقع .. ثم ال تعاجلون هذا الواقع إال أن تطلبوا من هذا املختلس  

 الكبري أن يدفع بعض ماله زكاة .. مع أن الرشع طالبه بأن خيرج كل ماله. 

 قلت: ولكنه خيشى أن خيرس يف بالده. 

 ؟ قال: أال يقدم مثل هذا املستثمر عىل مشاريع قد خياف اخلسارة فيها 

 قلت: أجل. 
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قال: فليكن هذا من مرشوعاته .. فإنه إن خيرس ماله يف بالده، فيغتني به بعض فقراء  

 قومه، خري من أن خيرس يف غري بالده فيغتني به أعداؤه. 

 تعلم أنا يف عهد ملوك  قلت: ولكن بلداننا صغرية، واالستثامر فيها ضعيف .. أال 

 الطوائف؟ 

 قال: ولكن بالدكم كبرية .. ألستم تنرشون يف أكثر بقاع األرض؟  

 قلت: بىل .. 

 قال: فأنا ال أقصد الوطن الضيق الذي عبدمتوه من دون اهلل. 

 قلت: فام تقصد؟ 

قال: أقصد الوطن األكرب: وطن املسلمني، أو الوطن األكرب منه: وطن  

 املستضعفني. 

 قلت: وما عالقة املستضعفني هبذا؟ 

 قال: أليست هناك شعوب يفتك هبا اجلوع واملرض من غري املسلمني؟ 

 .. وما أكثرها. قلت: بىل 

قال: فهؤالء املختلسون الكبار يرتكون هؤالء يموتون بال رمحة، ويذهبون إىل  

 . السامن غالظ القلوب ليسلموهم أمواهلم ونفوسهم ليستعبدوهم هبا 

قلت: هذا صحيح، فكثري من هؤالء ال يملكون الترصف يف أمواهلم .. بل خيافون  

 أن جتمد أرصدهتم يف كل حلظة. 

 قال: هذا جزاء وفاق عىل جرائمهم ..  
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 قلت: ولكنهم مع ذلك خيافون؟ 

 قال: لو خافوا من اهلل ألمنهم. 

 قلت: ال .. هم خيافون من فشل استثامراهتم يف تلك البالد. 

لك خسف اهلل هبم، فجاءهم اخلوف من حيث أمنوا، أمل تسمع قوله  قال: فلذ 

ينَ   ﴿ : تعاىل   (؟  30ألنفال:  )   ﴾ َوَيْمُكُروَن َوَيْمُكُر اهللَُّ َواهللَُّ َخرْيُ امْلَاكيري

 قلت: بىل. 

قال: فهؤالء مكروا، فمكر اهلل هبم .. واسمع األخبار فستأتيك بالعجائب .. فإهنم  

 ورضوا من الغنيمة باإلياب، فقد أفلحوا. إن نجوا بجلودهم،  

قلت: ألديك يشء من أخبارهم .. فإن يل شوقا الستكناه املستقبل ال أختلف فيه  

 عن بني قومي. 

قال: ال يعلم املستقبل إال اهلل .. ولكني أقول لك: إن رصاخ كل طفل جائع، وبكاء  

ذهب هدرا .. فقوانني  كل امرأة عليلة، وعطالة كل يد قادرة عىل العمل والكسب، لن ت 

اهلل السارية يف الوجود لن يعجزها أن تطبق عىل هذه الثلة التي عبثت بامل اهلل، وحولته  

 إىل أرصدة الشياطني. 

 قلت: دعنا من الكبار .. ولنرجع إىل الصغار. 

قال: لقد وضع اهلل تعاىل من الترشيعات ما حيفظ األموال من النهب والسلب  

 عىل أمهية حفظ األموال من عبث العابثني. والرسقة، ويف ذلك دليل  

 قلت: تقصد حد الرسقة. 
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قال: نعم .. هو حد وضعه الرشع لدرء النفس األمارة بالسوء، ليكون عربة ملن  

 يعترب. 

 قلت: ولكنه حد خطري تتقزز النفس من مرآه. 

 قال: ولكنه عالج. 

 قلت: كيف يكون عالجا، وهو قطع؟  

ملنطق مع األمراض املستعصية، فلم يكتفوا  قال: أال يتعامل جراحوكم هبذا ا 

باستئصال األيدي واألرجل، بل جياوزوهنا إال الكىل والرئات واملصارين .. حتى املخ  

 مل يسلم من سكاكينهم!؟  

 قلت: أجل. 

قال: فهم جيرون العمليات عىل مستوى األفراد محاية لبعض أعضائهم من بعض،  

 راد املجتمع بعضهم من بعض. والرشع يأمر بإجراء العمليات حلامية أف 

 قلت: ولكنهم ينرشون حتذيرات شديدة من اإلسالم بسببب هذا. 

 قال: دعوهم وال جتادلوهم، فإن قصدهم أن جتادلوهم. 

 قلت: إىل متى نسكت؟ 

قال: إىل الوقت الذي يطلبون فيه منكم أن تعلموهم أحكام اهلل يف هذا الباب  

 ليطبقوها. 

 حاصل؟ قلت: عجبا .. أذلك  

 قال: قريبا .. قريبا جدا . 
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 قلت: كيف .. ال أمارة تدل عىل ذلك. 

 قال: أمل يكونوا ينكرون الطالق .. ويسبونكم به، ويشهرون بدينكم بسببه؟  

 قلت: بىل، ولكنهم اآلن رشعوه ..  

 قال: أمل يكونوا يتعاملون بالربا .. ويبالغون يف التعامل به. 

 قلت: وال زالوا. 

 ؟ قال: أال زالوا 

 قلت: أجل . 

 قال: سيظهر هلم عواره، وسيتوبون منه، كام يتوبون من التثليب عليكم. 

 قلت: فام تأمرنا قبل ذلك؟ 

 قال: أن تثبتوا عىل ما أنتم عليه حتى إذا بحثوا عن احلق وجدوكم. 

 قلت: وما ختشى علينا؟ 

قال: أن تسمعوا هلم، وتلغوا عقولكم باستامعكم .. وحني يبحثون عنكم ال  

 جيدوكم ..  

 قلت: وأين نكون حينئذ؟ 

 قال: حينها ستبحثون عن أنفسكم فال جتدوها ..  

 : السفه 

تقدمت من الباب الثاين من أبواب احلفظ، فرأيت صورة هي أشبه بصور  

 يد من السامء متسكها، وحتول بينه وبني  املعتوهني، يريد أحدهم أن يبعثر أمواله، فتأيت 
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 ذلك. 

سألت املعلم عن هذا الباب، فقال: هذا باب حفظ املال من ترصفات السفهاء ..  

تيي َجَعَل اهللَُّ َلُكْم قيَيامًا َواْرُزُقوُهْم   ﴿ : هذا باب قوله تعاىل  َفَهاَء َأْمَواَلُكُم الَّ َوال ُتْؤُتوا السُّ

َواْبَتُلوا اْلَيَتاَمى   ﴿ : (، وقوله تعاىل 5النساء: )  ﴾ ُلوا هَلُْم َقْواًل َمْعُروفًا فييَها َواْكُسوُهْم َوُقو 

رْسَ 
ْم َأْمَواهَلُْم َوال َتْأُكُلوَها إي ْنُهْم ُرْشدًا َفاْدَفُعوا إيَلْيهي افًا  َحتَّى إيَذا َبَلُغوا النَِّكاَح َفإيْن آَنْسُتْم مي

وا    ( 6النساء:  )   ﴾ َوبيَدارًا َأْن َيْكرَبُ

 قلت: ومن السفهاء؟ 

 قال: الذين ال يستخدمون عقوهلم يف رصف أمواهلم. 

 قلت: أملرض عارض؟ 

قال: ال .. لو كان مرضا لكانوا جمانني، وملا جاز تسليم األموال هلم إطالقا.. ولكن  

هؤالء مل يتدربوا التدريب الكايف عىل رصف األموال، فيحتاجون ملن يقومهم، ويعدل  

ْنُهْم ُرْشدًا    ﴿ : اعتدلوا سلمت إليهم أمواهلم، امل يقل اهلل تعاىل سلوكهم، فإن   َفإيْن آَنْسُتْم مي

ْم َأْمَواهَلُْم    ﴾ َفاْدَفُعوا إيَلْيهي

 قلت: إىل متى يستمر هذا احلجر؟ 

 قال: إىل أن يتدربوا التدريب الكايف عىل الرصف احلسن للامل. 

 يتدرب.   قلت: ولو أن أحدهم استمر عىل سفهه، ومل يستطع أن 

 قال: يستمر احلجر عليه، ما دام اسم السفه عالقا به. 

أن الرجل يسأل عن ماله فيام أنفقه، فكيف يسأل هذا، وقد حجر    قلت: أمل خيرب  
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 عليه؟  

أن الرجل يسأل عن عمره فيام أفناه، فهل حيرم عليك أن متنع   قال: وقد أخرب 

 شخصا أراد إفناء عمره باالنتحار؟    

 قلت: ال .. بل أمسك عىل يده، وأمنعه. 

 قال: فهذا، كذاك. 

قلت: وحرية الترصف يف املال، أليست احلرية هي منهج الشارع يف التعامل مع  

   اخللق، فهو هيبهم حريتهم لينظر كيف يعملون؟ 

قال: ولكنا عرفنا يف االستخالف أن املال مال اهلل، وهو بالتايل مال اجلامعة، فال  

   . جيوز للجامعة أن تفرط يف ماهلا بحجة اختباره 

 : الرتف 

تقدمت من الباب الثالث من أبواب احلفظ، فرأيت صورا لطعام كثري، شكله يكاد  

املنتنة، تنفر النفس منه، وقد  يقول: )كلوين( لكن تنبعث منه رائحة دوهنا كلها الروائح 

فييَها َفَفَسُقوا    ﴿ علقت الفتة عىل الباب مكتوب عليها:  َوإيَذا َأَرْدَنا َأْن هُنْليَك َقْرَيًة َأَمْرَنا ُمرْتَ

ريًا   ْرَناَها َتْدمي  ( 16)االرساء:   ﴾  فييَها َفَحقَّ َعَلْيَها اْلَقْوُل َفَدمَّ

اب الرتف، وهو باب قد حتمده العني،  عن هذه الصورة، فقال: هذا ب   املعلم فسألت  

 ولكن آثاره تظل تالحقك لتود بعدها لو أن اهلل رمحك بزكام ال ينقطع.  

 قلت: قد عرفنا رس الصورة، فام رس اآلية؟ 

 قال: هذه آية سنة اهلل يف املرتفني. 
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 قلت: ففرسها يل، فإن بعض قومي يتخذها مطية هلجاء القرآن الكريم. 

 قال: وماذا يقولون؟ 

لت: هم يفهمون منها بأن اهلل إذا أراد هالك قرية بعث رسالة إىل مرتفيها، أو بعث  ق 

 فيهم نبيا يطلب منهم أن يفسقوا فيها لينزل عليهم العذاب، فيدمرهم. 

 قال: وما جرهم إىل هذه األغلوطة؟ 

فييَها َفَفَسُقوا فييَها    ﴿ : قلت: قوله تعاىل   ﴾ َأَمْرَنا ُمرْتَ

 قال: فهال سألوا عن معناها، فإنام شفاء العي السؤال. 

قلت: هم بني أمرين: إما أن يكونوا قد سألوا، فوقعوا يف حمرف زاد الطني بلة، وإما  

 أهنم عرفوا احلق، فسرتوه، وعمدوا إىل الباطل يظهرونه. 

 رته. قال: فانرشوا احلق الذي أرادوا س 

 قلت: بالرد عليهم .. فقد رددنا. 

 قال: الرد جدل، واجلدل رصاع، انرصوا احلق بإخراجه لرياه الناس. 

 قلت: كيف، مل أتصور أن الرد رصاع. 

قال: أرأيت لو اهتم بعض الناس امرأة هي يف قمة اجلامل الذي حباه اهلل عباده،  

باألشعار يف وصفه، أكان يغني من األمر  بالدمامة، فانربى خطيب  يصف مجاهلا، ويبالغ  

 شيئا؟ 

قلت: لو أنه بدل ذلك أسفرت املرأة عن بعض حماسنها، فرآه الذي اهتمها لتاب من  

 اهتامه، ولعله يتقدم لطلب يدها، أو لعله يموت كاملجنون شوقا إليها. 
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قال: فكذلك فافعلوا .. ال تضيعوا أوقاتكم يف اجلدل والرصاع .. ودعوا احلقيقة  

لتخرج للناس حقيقة ال أوهاما .. وسرتون كيف يقبل عليها الناس يقبلون يدها،  

 وينحنون أمامها. 

 قلت: أرانا ـ يا معلم ـ قد هتنا عىل هذا الباب وحقائقه. 

قال: مل نته .. أرأيت لو كنت سائرا يف طريق، فاعرتضك شوك، أكنت تنزعه، أم  

 ختاف أن يشغلك عن طريقك؟ 

 لو دست عليه النقطعت عن سريي.   قلت: بل أنزعه، ألين 

   ( السكوت عن البيان وقت احلاجة ال جيوز ) قال: فكذلك ما نفعله، أمل تقولوا: 

   نحن نردد هذا كثريا. قلت: بىل،  

 قال: فهذا من السكوت الذي ال جيوز. 

فييَها َفَفَسُقوا فييَها    ﴿ : قلت: فام معنى قوله تعاىل   ﴾ َأَمْرَنا ُمرْتَ

   ( األمر ) قال: فامذا قال املفرسون يف معنى: 

 قلت: ذكروا أقواال كثرية، تعود إىل هذه األقوال الثالثة:  

.  األول: أنه من األمر، ويف الكالم إضامر، تقديره: أمرنا مرتفيها بالطاعة، ففسقوا. 

والثالث: أنَّ معنى َأمرنا أّمرنا،  .. مرته، أي: كثَّرته والثاين: كثَّرنا يقال: أمرت اليشء وآ 

هذا هو جممل اخلالف الوارد يف اآلية .. فام ترجح  ..  يقال: َأمرت الرجل، بمعنى، أّمرته 

 يا معلم؟ 

 الثالثة.   قال: أرجح األقوال 
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قلت: تقصد التوقف .. ألن األدلة متكافئة .. هذا صحيح، فكل ينرص دعواه بام  

 اللغة. ورد يف  

قال: بل أرجح األقوال الثالثة .. ألن األقوال الثالثة تفرس اآلية، أو حتاول أن تسمع  

 بعض معاين اآلية. 

 قلت: كيف، فقد اعتدت عىل أن الرتجيح يكون لبعض األقوال ال جلميعها. 

قال: األصل يف الرتجيح أن جتمع بني األقوال ال أن تفرق بينها، ألن كل قول نتاج  

 نبغي أن نرمي اجلهد دون أن نستفيد منه. جهد، وال ي 

 قلت: فام وجه ترجيحك لألقوال الثالثة؟ 

قال: هو الصيغة التي وردت هبا اآلية .. فلو أن اهلل تعاىل شاء أن ال يفهم من القرآن  

أمرنا مرتفيها بالطاعة(، ولو شاء القول  ) الكريم إال القول األول، ألتى باملضمر، فقال: 

   ( جعلناهم أمراء ) ، ولو شاء القول الثالث لقال بدهلا: ( كثرنا ) رنا: الثاين لقال بدل أم 

 قلت: فام الفائدة يف اجلمع بني هذه األقوال؟ 

قال: هذه اآلية تبني ثالثة مواقف إذا وقفها املرتفون حاق هبم اهلالك، فهي تبني  

العقوبة   قانون اهلل تعاىل يف عقاب املرتفني، وهذا القانون يستند إىل ثالثة أمور، وتكون 

 بحسب اجتامع هذه األمور او افرتاقها. 

 ؟ األمر األول قلت: فام  

قال: القانون األول هو أن الرتف يؤدي إىل الفسوق عن أمر اهلل، أمل يؤمر املرتفون  

 بالطاعة، فجنحوا إىل املعصية؟ 
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 قلت: بىل. 

 قال: فهل كان ذلك بإرادهتم؟ 

إن اهلل تعاىل جتاوز يل  ) : قلت: لو كانوا مكرهني الرتفع عنهم التكليف، أمل يقل 

   ( 1) ( عن أمتي اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه 

 قال: بل كانوا مكرهني .. ومع ذلك مل يرفع عنهم القلم. 

قلت: أنت ختالف النص بذلك .. بل ختالف اإلمجاع .. فقد انعقد إمجاع األمة عىل  

ْن َبْعدي    ﴿ : أمل يقل اهلل تعاىل   ، ف املكره .. بل ختالف القرآن الكريم عدم تكلي  َمْن َكَفَر بياهللَّي مي

ْم غَ  َح بياْلُكْفري َصْدرًا َفَعَلْيهي ياَمني َوَلكيْن َمْن رَشَ نٌّ بياأْلي
َه َوَقْلُبُه ُمْطَمئي َضٌب  إيياَمنيهي إيالَّ َمْن ُأْكري

َن اهللَّي َوهَلُْم َعَذاٌب َعظييمٌ   ( 106النحل: )   ﴾ مي

. ولكن نوع اإلكراه الذي وقع فيه  قال: معاذ اهلل أن اخالف واحدا مما ذكرت . 

 هؤالء من اجلنس الذي ال يرفع عن صاحبه العقوبة. 

قلت: لقد حتدث الفقهاء عن يشء من هذا، فذكروا اإلكراه امللجئ واإلكراه غري  

 امللجئ .. فام نوع هذا اإلكراه؟ 

قال: هذا إكراه الرتف لصاحبه .. فإن الشهوات إذا تغلغلت يف كيان صاحبها حتكم  

 يطرهتا عليه، فال يستطيع منها انفكاكا. س 

قلت: هذا صحيح، ونحن نرى الرجل عندنا يدخن ويرسف يف التدخني، فإذا  

نصحه الطبيب باإلقالع مل يستجب، فإذا أخربه أن يف تدخينه تلفه، مل يكد يسمع لقول  

 
 ابن ماجة  والطرباين يف الكبري واحلاكم. رواه     (1)
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 الطبيب. 

 قال: فهذا واقع حتت عبودية ما وقع إدمانه عليه. 

  نفس صاحبه ما للتدخني؟ قلت: أللرتف من القوة يف 

ْن    ﴿ : قال: بل األمر أخطر مما تتصور .. أمل تسمع قوله تعاىل  َن اْلُقُروني مي َفَلْوال َكاَن مي

َبَع  ْنُهْم َواتَّ َّْن َأْنَجْيَنا مي
يٍَّة َيْنَهْوَن َعني اْلَفَسادي يفي اأْلَْرضي إيالَّ َقليياًل ممي

يَن  َقْبليُكْم ُأوُلو َبقي ذي الَّ

نيَ َظَلُمو  مي ُفوا فييهي َوَكاُنوا جُمْري (، فقد اتبع املرتفون ما أترفوا فيه ومل  116هود: )  ﴾ ا َما ُأْتري

 يتبعوا الرسل. 

 قلت: لكأن اهلل تعاىل يعترب املرتفني عبادا وقفوا بموازاة الرسل يعارضون دعوهتم. 

قال: ذلك صحيح، فللرتف من التسلط عىل أتباعه ما يمنع من رؤية احلق أو  

 عان له. اإلذ 

 قلت: ملاذا؟ 

وال يرى من جانبها   .. جانبها اجلسدي  قال: ألن املرتف ال يرى من احلياة إال 

اجلسدي إال ما يمأل عليه شهواته التي ال تنتهي، فهو يف شغل عن عبادة اهلل أو االستامع  

يَن َكَفُروا  ﴿ : ألوليائه، أمل تسمع قوله تعاىل  ذي هي الَّ ْن َقْومي َرةي   َوَقاَل امْلَأَلُ مي  اآْلخي
ي
ُبوا بيليَقاء َوَكذَّ

ُب  ْنُه َوَيرْشَ َّا َتْأُكُلوَن مي
ْثُلُكْم َيْأُكُل ممي ْنَيا َما َهَذا إيالَّ َبرَشٌ مي َّا  َوَأْتَرْفَناُهْم يفي احْلََياةي الدُّ

ممي

ُبونَ  َّا َتْأُكُلونَ  ﴿ : ( .. أتعلم الرس املودع يف قوله تعاىل 33املؤمنون: )  ﴾ َترْشَ
ْنُه  َيْأُكُل ممي  مي

ُبوَن   َّا َترْشَ
ُب ممي  ؟ ﴾ َوَيرْشَ

قلت: لعلهم مل يكونوا يرون من نبيهم إال الطعام الذي يأكله، والرشاب الذي  
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 يرشبه. 

قال: نعم .. هو ذاك، فقد كانوا يتصورون أن معجزة النبي ينبغي أن تكون طعاما  

 فارها. 

 يض شهواهتم. قلت: ويكون كتابه كتاب طبخ يدهلم عىل أمجل الوصفات التي تر 

ضحك، وقال: هذه هي احلقيقة .. فلذلك جتد خشوعهم أمام من يصف هلم  

 املطاعم واملشارب أعظم من خشوعهم أمام من يؤدهبم بآداب اهلل، وهيدهيم إىل سبيله. 

قلت: أال تعلم أن أغىل املنشورات عندنا هي كتب الطبخ .. وأهنا مع ذلك أكثر  

 الكتب انتشارا. 

 قال: فهل يمكن أن يسمع شيئا من استعبدته شهواته، فرصفته عن اهلل؟  

قلت: ولكن الرتف عندناـ  يا معلمـ  جتاوز األكل والرشب .. فنحن اآلن يف مراحل  

 متقدمة من الرتف. 

 قال: وما هي؟ 

قلت: ترف األكل والرشب أصبح عادة قديمة، وهو عىل األقل ترف له معنى،  

   ( الرتف للرتف ) أو    ( الدالل ) لق عليه  ولكنه نشأ اآلن ترف يط 

 قال: وما هو الرتف للرتف؟ 

 قلت: الرتف الذي ال يريض أي شهوة إال شهوة الرتف. 

 قال: مل أفهم. 

 قلت: سأرضب لك أمثلة مما تورده الصحف عندنا، وهو قليل من كثري. 
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مالبسها  دوالر تنفقها أمريكية لتغسيل    6000) أن:   ( 1) لقد أوردت بعض الصحف 

يف مرة واحدة .. وذلك بإرساهلا برسالة خاصة  إىل باريس إىل مغسلة تعتني بتغسيلها،  

أمريكية غريت رخام  ) وذكرت هذه الصحيفة أن  ..    ( وذلك يف كل مرة تغسل ثياهبا هبا .. 

   ( منزهلا ليتوافق مع لون جلد كلبيها 

حدهم سنويا  مليار دوالر ينفقها األوربيون و  17أن  ( 2) وذكرت صحيفة أخرى 

  6يف نفس الوقت الذي ذكرت فيه هذه الصحيفة أن .. لرشاء غذاء احليوانات املنزلية 

مليار دوالر تكفي لتغطية نفقات التعليم األساس لكل شخص حيتاج إليه يف شتى بقاع  

 العامل. 

 قال: ما رس هذا الغرام الغريب باحليوانات؟ 

(، فراحوا  179ألعراف: )  ﴾ ُأوَلئيَك َكاأْلَْنَعامي  ﴿ : قلت: لعلهم قرأوا قوله تعاىل 

 يرمحون بني جنسهم. 

 قال: أهم يطبقون القرآن الكريم إذن؟ 

 قلت: بل القرآن الكريم هو الذي يطبق عليهم. 

 ؟ األمر الثاين فام  وعيت هذا ..  قلت:  

قال: الرتف أشبه ما يكون بالفريوس الذي ينرش العدوى بني الناس، فال يكتفي  

 نياء يستل ما يف خزائنهم من ثروات، بل يلجأ إىل الفقراء يستل ما يف جيوهبم منها. باألغ 

 
 .10/4/2000 :االقتصاديةاملجلة     (1)

 .1420صفر  ، عدد األرسةجملة     (2)
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قلت: هذا صحيح، فام إن يقدم غني من األغنياء عندنا عىل عرف من األعراف  

يستحدثه حتى يرسع الفقراء إىل كتب أوالدهم ودفارهتم يبيعوهنا ليشرتوا بدهلا الرتف  

 الذي ابتدعه الغني. 

 ذلك؟   قال: وما سبب 

 قلت: التقليد األعمى .. أو االنبهار ..  

 قال: هو الرتف .. هذا أثر من آثار الرتف .. أليس لكل مرض أعراضه؟ 

 قلت: بىل. 

 قال: فهذا من أعراض مرض الرتف. 

  13قلت: لكنه سبب مشاكل عظيمة يف حياة الناس حتى أن الصحف نرشت أن 

ن تدبري نفقاته، وأن مليون ونصف  مليون شاب يف مرص بلغوا سن الزواج وال يستطيعو 

 املليون شاب عقد قرانه وال يستطيعون البناء يف مرص. 

 قال: وما سبب ذلك؟ 

ألف جنيه   250-  100قلت: هو ما نرشته الصحيفة نفسها، فقد ذكرت أنه من 

ألف درهم تكلفة بطاقات دعوة )يف   60تكلفة بعض األعراس يف مرص، وذكرت أن 

 ديب(. 

مليار دوالر تنفقها املرأة اخلليجية عىل مستحرضات   1.5: أن أال تعلم يا معلم 

 ؟ ( 1) التجميل 

 
 . .5/4/1422الوطن جملة     (1)
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 قال: وملاذا مل تنرشوا معاين الزهد لتقضوا عىل مظاهر الرتف؟ 

قلت: ولكن املجادلني سيمألون الدنيا ضجيجا بتجريم الزهد، ليودعوه بعدها  

 السجون والزنازن. 

 السجون؟ قال: وملاذا ال يودعون الرتف هذه  

 قلت: ألن النص يدل عىل استحبابه. 

 قال: أي نص .. أال ترى النصوص حترمه؟ 

َوال َتْنَس     ﴿ : قلت: إجياد النصوص والتالعب هبا ليس صعبا، أمل تسمع قوله تعاىل 

ْنَيا   َن الدُّ يَبَك مي بَ   ﴿ : (،وقوله 77القصص:  )   ﴾ َنصي تيي َأْخَرَج ليعي يَنَة اهللَّي الَّ َم زي اديهي  ُقْل َمْن َحرَّ

ْزقي  َن الرِّ يَِّباتي مي يَنًة هَلَا  ﴿ : (، وقوله 32ألعراف: )  ﴾ َوالطَّ ا َجَعْلَنا َما َعىَل اأْلَْرضي زي   ﴾ إينَّ

ْنَيا  ﴿ : ( .. وقوله 7الكهف: )  يَنَة احْلََياةي الدُّ يُد زي امْلَاُل   ﴿ : ( .. وقوله 28الكهف: )  ﴾ ُتري

ْنَيا  يَنُة احْلََياةي الدُّ يَنةي اْلَقْومي   ﴿ : ( .. وقوله 46هف:  الك )   ﴾ َواْلَبُنوَن زي ْن زي  (  87طـه:  )   ﴾ مي

 قال: ما بالك تقطع القرآن الكريم تقطيعا حيرف معناه، ويغري حقائقه. 

قلت: يا معلم ال تلمني، فأنا أحكي ما يفعلون وما يفهمون، وليس عىل من روى  

 ذنب. 

االجتامعية: سنة تقليد الصغار  قال: أتعلم النصوص القرآنية الدالة عىل هذه السنة 

 للكبار، واملعوزين للمرتفني؟ 

ُع   ﴿ : قلت: لعلك تقصد قوله تعاىل  يْم َيْرجي ْنَد َرهبِّ َوَلْو َتَرى إيذي الظَّامليُوَن َمْوُقوُفوَن عي

وا َلْوال أَ  يَن اْسَتْكرَبُ ُفوا ليلَّذي يَن اْسُتْضعي ذي نينَي  َبْعُضُهْم إيىَل َبْعٍض اْلَقْوَل َيُقوُل الَّ ْنُتْم َلُكنَّا ُمْؤمي
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ُفوا َأَنْحُن َصَدْدَناُكْم َعني اهْلَُدى َبْعَد إيْذ َجاَءُكْم َبْل   يَن اْسُتْضعي وا ليلَّذي يَن اْسَتْكرَبُ ذي َقاَل الَّ

ْيلي َوالنَّهَ  وا َبْل َمْكُر اللَّ يَن اْسَتْكرَبُ ُفوا ليلَّذي يَن اْسُتْضعي ذي نَي َوَقاَل الَّ مي اري إيْذ َتْأُمُروَنَنا  ُكْنُتْم جُمْري

 ( 33ـ    31)سـبأ:    ﴾ َأْن َنْكُفَر بياهللَّي َوَنْجَعَل َلُه َأْنَداداً 

 قال: نعم .. وآيات كثرية . 

 قلت: ولكن املستكربين يتربأون من التأثري يف املستضعفني؟ 

 قال: هذا صحيح. 

 قلت: ولكن .. ملاذا يرمي املستكربون املستضعفني؟ 

 احلقيقة، وإنام يرمون استضعفاهم وتقليدهم واتباعهم  قال: هم ال يرموهنم يف 

األعمى، وبيعهم دينهم بدنيا غريهم .. أال تعلم أن الشعور بالضعف هو أخطر  

 األمراض، بل هو األرضية التي عىل أساسها تقبل األمراض؟ 

 قلت: كيف؟ 

اُهُم امْلَالئيَكُة َظا   ﴿ : قال: أمل يقل اهلل تعاىل  يَن َتَوفَّ ذي ْم َقاُلوا فييَم ُكْنُتْم َقاُلوا  إينَّ الَّ هي ملييي َأْنُفسي

ُروا فييَها َفُأوَلئيَك َمْأَواهُ  َعًة َفُتَهاجي نَي يفي اأْلَْرضي َقاُلوا َأمَلْ َتُكْن َأْرُض اهللَّي َواسي ْم  ُكنَّا ُمْسَتْضَعفي

رياً   (  97النساء: )   ﴾ َجَهنَُّم َوَساَءْت َمصي

 فسهم، وسموا أنفسهم مستضعفني. قلت: لقد سامهم اهلل تعاىل ظاملي أن 

   ( مستضعفني ) لسامهم اهلل تعاىل:   ( ظاملي أنفسهم ) قال: ولو سموا أنفسهم: 

 قلت: كيف؟ وما الفرق؟ 

قال: املستضعف احلقيقي يبحث عن كل أرض، ويامرس كل سبب، لكن الظامل  
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 لنفسه يقعد به كسله وشعوره بضعفه عن عن أي سبب وال يعتل لذلك إال بضعفه. 

 ؟ األمر الثالث فام  وعيت هذا ..  قلت:  

 قال: التسلط. 

رنا   ( أمرنا ) قلت: هذا صحيح، فمن معاين    . أمَّ

قال: هذه اآلية تبني سنة اجتامعية أخرى يفرزها الرتف، وهي تسلط املرتفني عىل  

 املستضعفني. 

 قلت: بالسيف؟ 

 قال: ال بالرتف. 

ته إىل ذلك  قلت: كيف ذلك، مل أسمع أن حاكام تربع عىل العرش، وجعل وسيل 

 ترفه. 

قال: هو مل جيعل ..  ولكن االستضعاف الذي امتألت به نفوس العامة، أو انتشار  

فكر الرتف بني العامة أعامهم عن الصاحلني، فلم يروا صاحلا للحكم غري املرتفني، أمل  

اُعوُه  َفاْسَتَخفَّ َقْوَمُه َفَأطَ   ﴿ عن الطريقة التي تربع هبا فرعون عىل العرش:   تسمع قوله تعاىل 

قينيَ  ُْم َكاُنوا َقْومًا َفاسي  ؟ ( 54الزخرف: )   ﴾ إيهنَّ

 قلت: لقد ربط تعاىل بني استخفافه وفسقهم. 

 قال: لوال فسقهم، ما استخفهم. 

قلت: ولكن ملاذا يتسلط املرتفون عىل أموال الشعب .. أال يكفيهم ما هم فيه من  

 ترف؟ 
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استبدوا باحلكم جعلوا من أموال  قال: املرتف يرى كل يشء ملكا له، ولذلك إذا 

الشعب امواال هلم هيبوهنا ملن شاءوا، ويبنون هبا ما شاءوا، أمل تسمع الصالت الضخمة  

 التي كانت توهب للشعراء من اخللفاء والوزراء؟ 

أن  قلت: بىل، ونحن نستدل عىل ذلك بكرم اخلليفة والوزير، وال نزال نروي 

للشاعر أيب الفضل جعفر بن أيب عبد اهلل بن  قرية بأكملها وهب املعتصم بن صامدح 

 مرشف حينام أنشده قصيدته التي مطلعها:  

رَبي       ضعيفة اخلرص وامليثاق والنظر   قامت جتر ذيول الَعْصبي واحلي

 وملا بلغ منها قوله:  

 مل يبق للجور يف أيامهم أثر       إال الذي يف عيون الغيد من َحَوري 

لقد أعطيتك هذه القرية نظري هذا البيت الواحد( ووقع له هبا،  ) قال املعتصم:        

 . ( 1) وعزل عنها نظر كل وال 

 قال: وتغفلون عن الرعية اجلائعة. 

قلت: إال من كان منها من له القدرة عىل نظم الشعر، أو امتلك من البيان ما يسحر  

أنكر العلامء ما وقع فيه احلكام، فهذا    ولكن مع ذلك، فقد .  به اخللفاء والوزراء والقادة. 

اللهم إننا نشكو إليك تشاغل أهل املاملك من أهل ملتنا بدنياهم عن  ) ابن حزم يقول: 

إقامة دينهم، وبعامرة قصور يرتكوهنا عام قريب، عن عامرة رشيعتهم الالزمة هلم يف  

م وعونًا  معادهم ودار قرارهم، وبجمع أموال ربام كانت سببًا يف انقراض أعامره 
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ألعدائنا عليهم عن حاجة ملتهم حتى استرشف لذلك أهل القلة والذمة، وانطقت  

   ( 1) ( ألسنة أهل الكفر والرشك 

 قال: أال ختافون أن حييق بكم ما حاق باملرتفني من هالك؟ 

 قلت: ولكنا من األمة املرحومة. 

   ( عدل ) قال: سنة اهلل مع خلقه واحدة، أال تعلم أن اهلل  

 نصوص وردت برمحة هذه األمة. قلت: ولكن ال 

خيشى عىل أمته   قال: ملاذا تأخذون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، أمل يكن 

ولكني أخشى أن تبسط   ، واهلل ما الفقر أخشى عليكم ) : عواقب الرتف، فقد قال 

الدنيا عليكم كام بسطت عىل من كان قبلكم، فتنافسوها كام تنافسوها، فتهلككم كام  

   ( 2) ( أهلكتهم 

 قلت: ولكنا مل هنلك، مع أن الرتف منترش عندنا، وحيكمنا املرتفون ..  

 قال: أتستعجل عقوبة اهلل؟  

 قلت: بل أبحث عن مصاديق سنن اهلل. 

 رتى سنن اهلل. قال: فرس يف األرض .. ل 

لكن أحيجر عىل املرتفني، لقد ورد يف القرآن الكريم احلجر عىل  وعيت هذا..  قلت:  

 ؟ هاء، ومل أجد احلجر عىل املرتفني السف 

 
 .  3/14ابن حزم، رسائل ابن حزم     (1)
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 قال: وهل تتصور هذا الذي يبحث عن حتفه بظلفه رشيدا. 

 قلت: ال .. الرشيد يبحث عن حياته ال عن حتفه. 

 ثون عن حتفهم. قال: فهؤالء بسبب غرقهم يف الرتف، يبح 

 قلت: فبم تنصحنا؟ 

 قال: احجروا عىل مرتفيكم كام حتجرون عىل سفهائكم. 

 قلت: كيف؟ أتريدنا أن نحجر عىل شعوبنا؟ 

قال: إن وقعت مجيع شعوبكم يف الرتف، فاحجروا عليها ترشيعا قبل أن حيجر  

 عليها اهلل تعاىل تقديرا. 

 قلت: فكيف نحجر عليها؟ 

 طلب يرسل لطلب سلعة بسلعة أخرى؟ قال: غريوا صياغة كل  

 قلت: كيف ذلك؟ 

 قال: سمعت أنكم تبالغون يف استرياد السجائر. 

مليار ريال، وهي تعادل   1.1قلت: أجل، فالسعودية وحدها تستورد ما قيمته 

  895آالف طن تستورده من أمريكا، بقيمة  10ألف طن من السجائر، منها  14.4

حتى قال   ( 1) مليون ريال من بريطانيا  173.5مة آالف طن بقي  3مليون ريال، ومنها 

ألف طن بزيادة قدرها    14كنا ندخن سبعة آالف طن، ورصنا ندخن  ) سعد الدورسي: 
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   ( 1) ( % واملستفيد األكرب أمريكا وبريطانيا   100

 قال: فهذه املبالغ الضخمة التي ترسل إىل هذه الرشكات اآلثمة غريوا اجتاهها. 

 قلت: إىل أين؟ 

 مصانع الفؤوس واملعاول. قال: إىل  

 قلت: مل؟ .. وما احلاجة إليها؟ 

قال: لتعمروا بالدكم، فبالدكم ال يعمرها الدخان، وإنام تعمرها الفؤوس واملعاول  

.. وصحراؤكم ال حيييها اللهيب الذي تنفخه سجائركم، وإنام حيييها النشاط الذي تبعثه  

 فؤوسكم.  

 : االستغالل 

واب احلفظ، فرأيت صورة لرجل جلد قوي جيري  تقدمت من الباب الرابع من أب 

وراء صبية صغار حيبون ليرسق حليبهم، وهم يتضاغون من اجلوع، فال يرمحهم .. ثم  

يغسل باحلليب الذي رسقه منهم يديه ورجليه ويرمي الباقي منه يف بركة صغرية .. ثم  

 يرمي نفسه يسبح فيها. 

 فقلت للمعلم: ما هذه الصورة؟ 

 قال: هذه صوركم. 

 قلت: معاذ اهلل أن تكون هذ صورنا .. كيف هذا؟ 

قال: هذه صورتكم التي تسرتوهنا، وتلحون يف سرتها، ولكن احلقيقة تأبى إال أن  
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 تفضحكم. 

قلت: كيف تكون هذه صورتنا، ونحن الذين هنتم بالطفولة، ونرعاها، ونؤسس  

الدنيا قبل جنة  هلا دور احلضانة ونخرتع هلا كل يوم من األلعاب ما جيعلها تعيش جنة 

 اآلخرة. 

قال: أنتم تكذبون عليها، وتكذبون عىل أنفسكم، وتكذبون عىل كل األجيال التي  

 تأيت بعدكم، وال تكتفون بالكذب، بل تضمون إليه الرسقة والغصب. 

 قلت: كيف؟ 

 قال: لقد أودع اهلل ثروات يف األرض تكفي لكل فرد فيها إىل قيام الساعة. 

 إن حددنا نسلنا. قلت: هذا صحيح .. خاصة  

 يأمركم بحد نسلكم، فرزقه وفري، وخريه كثري.   أن   قال: اهلل أكرم من 

 قلت: فكيف نغتصب إذن ما ليس لنا؟ 

قال: أنتم تغتصبون ثروات االجيال التي تأيت من بعدكم، لتجعلوا منها بركا تريض  

 غرامكم بالسباحة. 

 قلت: فرس يل يا معلم، فإين ال أكاد أفهم. 

 ط الذي ظهر بأرضكم .. أهو ممدود ال حد له .. أم مصريه إىل النفاذ؟ قال: هذا النف 

قلت: بل هو حمدود .. وحمدود جدا .. ولذلك نسمعهم يتحدثون عن احتياطي  

 البرتول. 

 قال: فكونه حمدودا يعني أن له هناية ينتهي إليها. 
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هذه الناحية  قلت: أجل .. فال فرق بينه يف ذلك وبني ما خيزن من طعام، بل إنه يف 

 أقل من الطعام قدرا. 

 قال: مل؟ 

قلت: ألن الطعام يمكن استنباته وزرعه ليعطينا أضعافا مضاعفة .. أما البرتول،  

 فلو زرعناه ألنبت لنا التلوث، ومل يعطنا قطرة برتول واحدة. 

قال: أهذا البرتول الذي وجد عىل أرضكم لكم خاصة، أم لكل من يسكن هذه  

 ا؟ األرض التي تسكنوهن 

 قلت: ما تقصد؟ 

 قال: هل هو لكم خاصة .. أم هو ألحفادكم وأحفاد أحفادكم؟ 

 قلت: هو لنا وألحفادنا .. ال ينبغي أن نستأثر به دوهنم. 

 قال: فأنتم تستأثرون به .. ألستم تبالغون يف اإلنفاق من هذا الكنز؟ 

 قلت: كيف؟ 

ا تنفقونه منه يف تنمية  قال: أنتم تنفقون منه مئات أضعاف ما حتتاجونه، ثم تنفقون م 

 ختلفكم. 

 قلت: هذا صحيح، فنحن نتعامل مع البرتول بإرساف. 

قال: أنتم تتعاملون معه كام يتعامل ذلك األبله الذي يرسق حليب الرضع ويرتكهم  

 يتضاغون من اجلوع. 

قلت: ولكن البرتول ليس حليبا .. أتتصور أنه يمكن أن نصنع من البرتول حليبا!؟  
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 دة.. سأطرحها عىل قومي. .. هذ فكرة جي 

 قال: دعك من هذا .. فالغذاء ما خلقه اهلل، ال ما تصنعونه من سموم. 

 قلت: ففرس يل ما تقول؟ 

 قال: احلليب رزق اهلل هلؤالء الرضع .. وأنتم تعتدون عليه من غري حاجة. 

 قلت: ولكنه وجد يف أرضنا. 

 قال: ولكل من وجد يف أرضكم. 

 ق سلبه، ومن أحيا أرضا مواتا فهي له. ليس من قتل قتيال استح أ قلت:  

قال: ال .. هي له يستغلها وينتفع هبا ال ليستأثر هبا دون غريه من خلق اهلل، أمل تعلم  

 حقيقة االستخالف؟ 

 قلت: تعني أن ننتفع دون أن نتملك. 

 قال: نتملك متلكا جمازيا .. ال حقيقيا .. فاملال مال اهلل. 

أي شخص أن ال يتمتع بامله، بحجة تركه   قلت: ولكن ال نستطيع أن نفرض عىل 

 لعياله. 

 فسجلوا هذا يف كتب فقهكم. قال:  

 قلت: ولكن كتب الفقه التي ندرسها وندرسها ال تتحدث عن البرتول. 

 قال: فاكتبوا كتبا جديدة عن فقه البرتول. 

 قلت: ولكن البرتول بيدهم؟ 

صالهبم من يقرأ ما  قال: ولكن األقالم بأيديكم .. اكتبوا فلعل اهلل خيرج من أ 
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تكتبون .. أو لعل هلل يبارك يف املداد الذي تكتبون به، فريسل نفحات عطر جتذهبم إىل  

 قراءة ما تكتبون. 

 قلت: هذه فكرة جيدة .. فللمرتفني غرام عجيب بالعطور .. فلنصطدهم هبا. 

قال: اصطادوهم بثباتكم وعفافكم وزهدكم، أما العطور، فالشياطني أبرع يف  

 صناعتها منكم. 
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 الورع مفتاح 

قد  بعد أن قال ذلك فتح لنا الباب .. لكنا ما إن رسنا قليال حتى رأيت بابا عجيبا، 

صورة لرجل يلوح النور يف وجهه، يتحرك حركات منتظمة دقيقة عىل  علقت عليه 

رصاط معتدل مستقيم، وكلام الح له يشء يريد أن ينحرف به عن مساره فتح كتابا كان  

 حيمله لينظر ما فيه، ثم يستمر عىل سريه. 

وكان الرصاط دقيقا جدا .. لعله أدق من الشعرة، وأحد من السيف .. فلذلك كان  

يسري، ويف قلبه خوف من أن حييد قيد أنملة، فيقع أسفل ذلك الرصاط .. وهو حيات  

 وعقارب. 

عية .. ال  سألت املعلم عنه، فقال: هذا باب الورع، وهو أول باب من أبواب الرش 

 إال منه.   مدائن السالم  حيل دخول  

 قلت: فمن هذا الرجل الذي عىل هذه الصورة. 

قال: هذا رجل منكم امتأل ورعا، فراح حيمل مجيع حركاته عىل هدي اهلل، فال حييد  

 عنه قيد أنملة. 

قلت: ليت املسؤولني عن هذه املدينة يعلمون مدى إخالصه فريمحوه من هذا  

 السري. 

 يضعونه؟ قال: وأين  

 قلت: يف مكتب من املكاتب. 

قال: لو كان األمر إيل ألغلقت مجيع مكاتبكم، أو حولتها مصانع وخمابر .. أو  
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 حولتها دورا للذين يفرتشون األرض يف الشوارع. 

 قلت: واملسؤولون .. أين سيجلسون؟ 

 قال: مع العامل .. يعاينون جهودهم، ويعينوهنم فيها. 

لة يا معلم .. فهم ال يستطيعون التفكري يف قاعات غري  قلت: ليس األمر هبذه السهو 

 مكيفة. 

 قال: التكييف خيدر عقوهلم. 

 قلت: ويريح أجسامهم. 

قال: اجلسم الذي ال يتعب ال يعرف الراحة .. الراحة نعمة من اهلل يمن هبا عىل من  

 يعانون وجيتهدون.  

 قلت: ولكن هذه مثالية. 

 قال: بالورع تصري واقعية. 

 حن دخلنا باب احلديث عن الورع من غري أن نشعر ..  قلت: إذن ن 

 قال: قل: من غري أن أشعر، فليس من الورع أن تعرب بلسانك عن مشاعر غريك. 

 قلت: هذا أيضا من الورع يف التعبري .. لقد قرأت بأن الورع يدخل كل باب. 

 قال: وبالورع ينفتح كل باب ..  

 قلت: فام أول األبواب؟ 

الرجل يطيل السفر أشعث أغرب يمد يديه  ) : .. أمل تسمع ذكره  السامء باب  قال:  

ومطعمه حرام ومرشبه حرام وملبسه حرام وغذي باحلرام   ( يا رب يا رب ) إىل السامء: 
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قد أتى بجميع ما يتطلبه   ، فمع أن هذا الرجل الذي ذكره ( 1) ( فأنى يستجاب لذلك 

من الدعاء من تواضع وتبذل ومسكنة إال أن اهلل تعاىل مل يستجب له، لتساهله يف احلرام،  

 وعدم تورعه عنه. 

ال تستبطيء اإلجابة وقد سددت طرقها  ) قلت: ذكرتني  بقول بعض السلف: 

 ، وقد أخذ بعض الشعراء هذا املعنى فقال: ( باملعايص 

 ب   ثم ننساه عند كشف الكروب نحن ندعو اإلله يف كل كر 

 كيف نرجو إجابة لدعاء           قد سددنا طريقها بالذنوب 

 قال: فهذا أول باب يفتحه اهلل عىل من آثر اهلل عىل املتاع الزائل. 

 ؟ الثاين قلت: فام الباب  

 .. أمل تعرف باب الربكة؟   باب الربكة قال:  

 قلت: بىل .. مررنا سابقا عىل باهبا. 

 جدته؟ قال: فكيف و 

 قلت: بابا طيبا جتتمع اخلريات فيه، بل تتضاعف. 

َقْوا    ﴿ : قال: فالورع من مفاتيحه .. أمل تسمع قوله تعاىل  َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقَرى آَمُنوا َواتَّ

ُبونَ  ُبوا َفَأَخْذَناُهْم بياَم َكاُنوا َيْكسي  َواأْلَْرضي َوَلكيْن َكذَّ
ي
اَمء َن السَّ ْم َبَرَكاٍت مي   ﴾ َلَفَتْحَنا َعَلْيهي

 (  96ألعراف: ) 

 ؟ الثالث قلت: فام الباب  

 
 مسلم. رواه      (1)
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 . باب العزة قال:  

 قلت: العزة! .. ما العزة؟ 

لرأس الذي ال يعرف االنحناء إال يف الركوع .. واجلبهة التي ال تطأ األرض  قال: ا 

 إال يف السجود. 

 قلت: وما عالقة الورع بالعزة. 

 قال: من تورع عن أموال الناس مل يضطر إىل االنحناء هلم. 

 قلت: ومن يدخل هذا الباب؟ 

 بواب السالطني. قال: هذا باب العلامء الذين رأوا العلم أرشف من أن يبتذلوه أمام أ 

 قلت: أتقصد علامء قومي. 

قال: أقصد من يفعل ذلك من علامء قومك .. أقصد الذين خاطبهم الفضيل  

كنتم معرش العلامء رسج البالد يستضاء بكم، فرصتم ظلمة، وكنتم نجوما  ) بقوله: 

هيتدى بكم، فرصتم حرية، ثم ال يستحي أحدكم أن يأخذ مال هؤالء الظلمة، ثم يسند  

   ( ول: حدثنا فالن عن فالن ظهره يق 

  ( ألن أطلب الدنيا بطبل ومزمار أحب إيل من أن أطلبها بالعبادة ) قلت: لكنه قال: 

 فكيف يقول هذا: أمل يعلم ما قيل يف الطبل واملزامري؟ 

قال: انصح الدجالني من متعاملي قومك بأن يشرتوا طبوال ومزامري، فهي خري هلم  

 عندكم سوقا؟ من بيع الدين بالدنيا، أليس للطبل  

 قلت: بل أسواقا. 
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قال: فألن يأتوا يوم القيامة مع الطبالني والزمارين، خري من أن يأتوا مع األحبار  

 والرهبان. 

 قلت: كيف؟ 

ْهَباني َلَيْأُكُلوَن   ﴿ قال: أمل يقل اهلل تعاىل:  َن اأْلَْحَباري َوالرُّ يَن آَمُنوا إينَّ َكثيريًا مي ذي َا الَّ َيا َأهيُّ

وَن َعْن َسبييلي اهللَّي   (  34التوبة:  )   ﴾ َأْمَواَل النَّاسي بياْلَباطيلي َوَيُصدُّ

 :  قلت: وهؤالء هم الذين قال فيهم عبد اهلل بن املبارك 

 وأحباُر سوء ورهباهُنا      وهل أفسد الديَن إال امللوُك   

 قال: فهل هذه حقيقة أم دعاوى؟ 

 . من الرشع نفسه   خمارج ما يفعلونه  لكل  فقهاؤنا    لقد وجد لكن يا معلمي ..  قلت:  

 قال: هي خمارج كمخارج أهل السبت .. 

 قلت: هم أهل السبت .. لكننا أهل اجلمعة .. ونحن أمة مرحومة. 

يفرق يف حسابه بني أهل السبت وأهل  قال: كف عن هذا .. فإن اهلل العدل ال 

ِّ َأْهلي اْلكيَتابي َمْن َيْعَمْل ُسوءًا    ﴿ اجلمعة .. فاخللق كلهم سواء  
يُِّكْم َوال َأَمايني

َلْيَس بيَأَماني

رياً  ْن ُدوني اهللَّي َوليّيًا َوال َنصي َز بيهي َوال جَييْد َلُه مي  (  123النساء: )   ﴾ جُيْ
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 الرفق مفتاح 

قد  بعد أن قال ذلك فتح لنا الباب .. لكنا ما إن رسنا قليال حتى رأيت بابا عجيبا، 

صورة لنفس الرجل السابق .. الرجل الذي يلوح النور يف وجهه، والذي  علقت عليه 

يتحرك حركات منتظمة دقيقة عىل رصاط معتدل مستقيم، وكلام الح له يشء يريد أن  

 حيمله لينظر ما فيه، ثم يستمر يف سريه. ينحرف به عن مساره فتح كتابا كان  

ولكني مل مل أر الرصاط دقيقا جدا كام رأيته يف الباب السابق، صحيح أنه أدق من  

الشعرة، وأحد من السيف .. ولكن الكتاب الذي كان حيمله حيول من ذلك الضيق  

 مساحة تستغرق األرض مجيعا.. بل حتتوي الكون مجيعا ..  

فا، وال وجال .. بل إنه يكاد يرقص عىل ذلك احلبل الدقيق  فلذلك مل أر الرجل خائ 

 من عظم اتساعه. 

: أرى أن الذي رسم هذه الصورة مل يقصد إال معارضة رسام الصورة  املعلم سألت  

 السابقة. 

 قال: التعارض يف أرض الرصاع، ال يف أرض السالم .. املسامل ال يعارض أحدا. 

 رض بني الصورتني. قلت: كيف هذا؟ إن أبسط عاقل يرى التعا 

 قال: عندما يعزل العاقل عقله، فريى األشياء بعينه، ال بعني احلقيقة يرى التعارض. 

 قلت: أأنا اآلن أعزل عقيل؟ 

 قال: ما أكثر ما تعزلون عقولكم .. 

 قلت: ولكنها معنا. 
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قال: هي معكم .. ولكنكم ال تستخدموهنا .. أنتم كتائه يف الصحراء ال ينظر إىل  

 يستمع هلم .. ثم يظل حزينا ألن الصحراء تلتهمه برماهلا.   اهلداة وال 

 قلت: بني يل كيف ينتفي التعارض بني الصورتني. 

قال: إن نفرا من قومك قرأوا ما يف الورع من فضل، فضيقوا به ما وسع اهلل من دينه،  

   ( الباطل واحلرام ) ومل يروا يف الدين من ألفاظ إال ألفاظ  

 جودة. قلت: ولكن هذه األلفاظ مو 

 قال: ولكنها حمدودة. 

 قلت: فلامذا ال نجعل األصل احلذر من وجودها لنتقيها؟ 

 قال: ألنك لو فعلت ذلك مل تقدم ومل تتحرك ومل تتطور ..  

قلت: بىل .. التدريب يقتيض التطوير، والتطوير يقتيض التحرك، والتحرك يقتيض  

 التغيري. 

حمدثا، ويعتربون كل جمدثة بدعة، وكل بدعة  قال: ونفر من قومك يعتربون التغيري  

 ضاللة، وكل ضاللة يف النار. 

من أحدث يف أمرنا هذا، فهو  ) ، فقد قال: قلت: هذه حقيقة نطق هبا رسول اهلل 

   ( 1) ( رد 

 ذلك يف أمور الدين، ال يف شؤون الدنيا.   لكن قال:  

 قلت: أتقصد أن نبيح كل التعامالت لكي نتطور. 

 
 البخاري وغريه. رواه    (1)
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 التعامالت اإلنسانية التي يقرها العقل، وال يعارضها الرشع. قال:  

 قلت: وهم ال يتكلمون إال فيام يعارضه الرشع. 

قال: الرشع يضع الضوابط، وحيد احلدود، ويرتك احلياة بعد ذلك تسري يف مساحة  

واسعة من االختيارات، أمل تر الرجل الذي يف الصورة كيف يسري يف مساحة تسع الكون  

 يف نظر العقول الضيقة أحد من السيف وأدق من الشعرة.   مع أهنا 

 قلت: إذن الصورة ترمز إىل هذا املعنى. 

قال: إن رمحة اهلل التي وسعت كل يشء تأبى أن ختترب عباد اهلل بام هو أدق من  

الذي هو قدوة   الشعرة، وأحد من السيف، أمل تقرأ ما ورد يف أوصاف رسول اهلل 

 ؟ الرشع العلامء يف بيان أحكام  

َلَقْد   ﴿ قلت: بىل .. فقد وصفه اهلل تعاىل بالرمحة والرأفة باخللق، فقد قال تعاىل فيه: 

يمٌ  نينَي َرُؤوٌف َرحي يٌص َعَلْيُكْم بيامْلُْؤمي يٌز َعَلْيهي َما َعنيتُّْم َحري ُكْم َعزي ْن َأْنُفسي   ﴾ َجاَءُكْم َرُسوٌل مي

وقد  .. ( 107االنبياء: )  ﴾ َأْرَسْلَناَك إيالَّ َرمْحًَة ليْلَعامَلينيَ َوَما  ﴿ : وقال تعاىل ، ( 128التوبة: ) 

    ( 1) ( إن اهلل مل يبعثني معنتًا وال متعنتًا ولكن بعثني معلاًم ميرساً ) عن نفسه:   قال  

 يتخري التشديدات ليعاقب هبا أمته؟   قال: فهل كان  

ُسوَل   ﴿ قلت: كال .. بل كان رمحة مهداة، يقول فيه احلق تعاىل:  يَن َيتَّبيُعوَن الرَّ ذي الَّ

يلي َيْأُمُرُهْم بيامْلَْعُروفي   ْنجي ْنَدُهْم يفي التَّْوَراةي َواأْلي ي جَييُدوَنُه َمْكُتوبًا عي ذي يَّ الَّ َوَيْنَهاُهْم  النَّبييَّ اأْلُمِّ

ُم اخْلََبائيَث  ُم َعَلْيهي يَِّباتي َوحُيَرِّ تيي  َعني امْلُْنَكري َوحُييلُّ هَلُُم الطَّ ُهْم َواأْلَْغالَل الَّ رْصَ
 َوَيَضُع َعْنُهْم إي

 
 مسلم. رواه      (1)
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َل َمَعُه ُأوَلئيَك   ي ُأْنزي ذي َبُعوا النُّوَر الَّ وُه َواتَّ ُروُه َوَنرَصُ يَن آَمُنوا بيهي َوَعزَّ ذي ْم َفالَّ ُهُم  َكاَنْت َعَلْيهي

   ( 1) ( بعثت باحلنيفية السمحة ) يقول عن نفسه:   وكان  ..  ( 157ألعراف: )   ﴾ امْلُْفليُحونَ 

 .   قال: فالتوسعة عىل الناس أصل من أصول الدين، وسنة من سنن رسول اهلل  

 قلت: يا معلم .. ولكن ما عالقة هذا بام نحن فيه؟ 

قال: أمل تعلم أن السعي اجلاد للخروج من التخلف يستدعي ـ أول ما يستدعي ـ  

 الرشعية؟ 

 قلت: أجل، فقد عرفنا ذلك. 

 لعلامء للبحث عن أحكام اهلل. قال: وهذا يستدعي اللجوء إىل ا 

 قلت: هذا صحيح، فالورع هو الذي يراعي خطواته، أين يضعها؟ 

قال: ولكن الذين ال يدركون سامحة الرشيعة ورمحتها ال يرون من األحكام إال  

 جانبها التشديدي، فيمنعون من كل نشاط، ويوقفون كل حركة، ويمنعون كل تطور. 

 ذلك. قلت: فارضب يل أمثلة عىل  

 قال: لو رضبت لك األمثلة لعرفت من نقصد .. والناصح ينصح وال يفضح.   

 
 . رواه أمحد والطرباين    (1)
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 الواقعية مفتاح 

قد  بعد أن قال ذلك فتح لنا الباب .. لكنا ما إن رسنا قليال حتى رأيت بابا عجيبا، 

صورة لرجل ينظر إىل ما حوله .. وحيد البرص .. وال يتحرك حركة حتى  علقت عليه 

 حيسب هلا كل حساب. 

فسألت املعلم عنه، فقال: هذا رمز اإلنسان الواقعي الذي يعيش واقعه وال يتيه عنه  

باألحالم، وال باخليال، وال بالواقع الذي قد مَض، وال باملستبقل الذي ال يزال يف رحم  

 العدم. 

قلت: ولكن الفقهاء يستمدون علومهم من املايض، فكيف ال ننظر إىل املايض،  

 ثل، فكيف جيمعون بني الواقع واألحالم؟ وهم يتوقون لتحقيق امل 

ختاطب املايض  إهنا ماض ..  املقدسة  قال: ومن قال بأن ما ورد يف النصوص 

 واحلارض واملستقبل.. هي خطاب اهلل .. وخطاب اهلل ال يؤثر فيه الزمان. 

 قلت: ولكنها نزلت يف املايض. 

لب سامعها ال قراءهتا ..  يتط هلا  قال: وال تزال تتنزل .. أمل تسمع بأن الفهم احلقيقي  

سامعها جيعلها تأمرك وتنهاك .. وقراءهتا جتعلك تفرسها بالوقائع التارخيية لتنزهلا عىل  

 غريك ال عىل نفسك. 

قلت: هذا صحيح .. فاهلل خياطب األجيال ال جيال واحدا .. بل إنه يتحدث عن  

القة الواقعية هبذا  املستقبل بصيغة املايض .. فال معنى للزمن عند اهلل .. ولكن ما ع 

 الباب؟ 
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قال: أحكام اهلل ثابتة، ولكن تطبيقها تتغري صوره بتغري الواقع .. فام أبيح هنا قد حيرم  

 هناك. 

 قلت: ال أفهم هذا، فكيف تكون ثابتة، ثم هي يف نفس الوقت متغرية. 

 قال: هي ثابتة ثبات األصول، متغرية بتغري احلوادث ..  

 أكاد أفهم هذا التعارض. قلت: ارشح يل هذا، فإين ال  

 قال: إذا قصدت وجهة معينة، فإن طلب الوجهة مستقر يف نفسك .. أليس ذلك؟ 

 قلت: بىل. 

قال: ولكن طريق الوجهة قد حيوي منعرجات ومنحدرات وعوائق، فهل تسري  

 فيها مجيعا سريا واحدا؟ 

 قلت: ال .. بل ألبس لكل حالة لبوسها. 

ثابتة لكن تطبيقاهتا ختتلف باختالف  قال: فكذلك أحكام الرشع، مقاصدها 

 مطبقيها. 

ال ينكر تغري األحكام بتغري  ) قلت: أجل، بل إهنم وضعوا لذلك قاعدة فقهية تقول: 

   ( 1) األزمان( 

قال: ولكنكم ختطئون كثريا يف تطبيق مثل هذه القواعد، ويف تربير الواقعية،  

 الرشعية، ومن مقتضيات الورع. فتجعلوهنا أحيانا وسيلة لإلفالت من األحكام  

 قلت: كيف هذا؟ 

 
 . 227انظر: القواعد الفقهية للشيخ أمحد الزرقا ص   (1)
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مع    ( 1) قال: أمل يفت متأخروكم بجواز إغالق أبواب املساجد يف غري أوقات الصالة 

 أن مكان العبادة ينبغي أال يغلق، بل يظل مفتوحا لكل قاصد من ليل أو هنار؟ 

 قلت: إنام جوزوا ذلك صيانة للمسجد من الرسقة والعبث. 

 احللول غري إغالقها؟   قال: أفلم جيدوا من 

قلت: هذا أيرس احللول .. فذلك خري من أن يتداولوا عىل حراستها أو يكلفوا من  

 العامل من يقوم بحراستها. 

 قال: ولكني أرى أسواقكم وحمالكم تفتح ليل هنار؟ 

 قلت: تلك معايشنا ال بد لنا منها. 

 والدنيا. قال: لو فكرت يف دينكم مثل ما تفكرون ملعايشكم لضمنتم الدين  

 قلت: فام تنصحنا؟ 

قال: أبواب اهلل مفتوحة، ويده مبسوطة خللقه كل حني، فافتحوا مساجدكم يفتح  

 اهلل عليكم. 

 قلت: وهل نخطئ يف غري هذا؟ 

قال: أحيانا كثرية .. عندما جاءتكم اإلشرتاكية جعلتم دينكم إشرتاكيا، وعندما  

جاءت الرأساملية حولتموه رأسامليا، وعندما جاء من حيذركم من اجلهاد ذهبتم إىل آيات  

اجلهاد متحوهنا من مقرراتكم، وأخشى إن جاءكم من يدعوكم إىل اإلحلاد، أن متحوا  

 من وجودكم.   ( اهلل ) اسم  

 
 . 255انظر: الوجيز يف القواعد د.البورنو ص   (1)
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 فبم تنصحنا؟ قلت:  

 قال: ارفعوا الواقع .. وال تنزلوا إليه. 

 قلت: كيف؟ 

 قال: أثروا فيه .. وال تدعوه يؤثروا فيكم. 

 قلت: كيف .. ال أزال أحتاج توضيحا. 

 قال: اصنعوا واقعكم، وال تدعوه يصنعكم. 

 قلت: وما الفرق بني صناعتنا له، وصناعته لنا. 

كم وكاملكم، وإذا صنعكم عجنكم  قال: إذا صنعتموه تناسب مع طبائعكم ودين 

بالقوالب التي صنع هبا، فالواقع ال بد أن يصنعه برش .. فإما أن تكونوا أنتم الصانعون،  

 وإما أن تكونوا جمرد لبنات من صنع غريكم. 
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 االجتهاد مفتاح 

قد  بعد أن قال ذلك فتح لنا الباب .. لكنا ما إن رسنا قليال حتى رأيت بابا عجيبا، 

صورة لرجل مستغرق يف التأمل، يشعر بكل ما حوله، ولكنه يف تأمله يبدوا  علقت عليه  

 كغائب عن كل ما حوله. 

 فسألت املعلم عنه، فقال: هذا رمز االجتهاد. 

قلت: ال أفهم رمزية هذا الرمز .. فهل هذا يبرص كل ما حوله .. أم هو غائب عن  

.. هل هو معتزل كاعتزال  كل ما حوله .. هل هو خليط يف الواقع .. أم هو مميز عنه 

 املفكرين، أم هو خمالط للعامة والدمهاء؟  

 قال: هو ذلك مجيعا. 

 قلت: إن رسامي مدينتكم يتقنون فنون املتناقضات. 

قال: من مل تكن له القدرة عىل التنسيق بني املتناقضات وفهمها ال يعيش السالم،  

 وال يرى السالم، وال حيلم بأن يرى السالم. 

 قلت: كيف؟ 

 ل: ألن السالم تتناسق فيه املوجودات وال تتناقض .. وتتسامل وال تتصارع ..  قا 

 قلت: يا معلم اسمح يل، فقد أخطأت خطأ لغويا. 

 قال: وما هو؟ 

، وهذا غري صحيح يف  ( تتصارع ) لتشاكله مع قولك  ( تتسامل ) قلت: أنت قلت: 

   ( تتسامل ) ، وال جيوز لك أن تقول  ( تتصارع ) اللغة، فيجوز أن تقول: 
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 ل: وملاذا أجزمتوه يف الرصاع، ومل جتيزوه يف السالم؟ قا 

 قال: هكذا نطقت العرب؟ 

قال: أكالم العرب وحي يوحى ال جيوز خالفه، أو ال جيوز القياس فيه، أو ال جيوز  

 استنباط األلفاظ منه؟ 

 قلت: يف ذلك خالف. 

 التقليد. قال: فاجتهدوا أن ترفعوا اخلالف، فاللغة احلية ال ينبغي أن متيت نفسها ب 

 قلت: فقد دخلنا إىل احلديث عن االجتهاد يف الرشيعة من باب االجتهاد يف اللغة. 

 قال: االجتهاد يف الرشيعة يقتيض االجتهاد يف كل يشء. 

 قلت: كيف؟ 

قال: سلف هذه األمة الصالح تناولوا من احلضارات األخرى، فطبعوها بطابعهم،  

بحلوها ومرها وخريها ورشها حتى ألسنة من أخذمتوها  ومل يأخذوها كام أخذمتوها أنتم  

منه ترطنون هبا يف دوركم وأسواقكم وجامعاتكم، وتفخرون هبا وال تفخرون باللغة  

 التي محلت كتاب ربكم. 

 قلت: هذا صحيح .. ولكن ما عالقة هذا باالجتهاد الترشيعي؟ 

ول أن نطبق  قال: هذا ميدانه .. فالرشيعة ال نبحث عن أحكامها فقط، بل نحا 

 أحكامها بالبحث عن الكيفيات املناسبة والبدائل الصحيحة. 

قلت: ولكن املجتهد يف الرشيعة يشبه املراقب، فدوره يقترص عىل استنباط أحكام  

 النوازل ليبني صحتها أو بطالهنا، أو موافقتها للرشيعة أو خمالفتها. 
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حتى يضع له من   ( اطل إنه ب ) قال: املجتهد يف الرشيعة هو الذي ال يقول عن يشء: 

البدائل ما جيعل يف اخللق شعورا باستغنائهم عن ذلك الباطل القليل إىل احلق الكثري  

 الذي اجتهد املجتهد يف البحث عنه. 

 قلت: ولكن ذلك قد ال يكون ميدان اختصاصه. 

 قال: فكيف يتكلم يف يشء ال عالقة له به. 

 قلت: هو مستشار يف ذلك. 

 الفقهاء بأهنم أطباء، وأن الناس يف التجائهم إليهم كاملرىض. قال: إنكم تعربون عن  

 قلت: أجل.  

قال: أرأيت لو ذهبت إىل طبيب، أفيكتفي بإخبارك باسم مرضك، ثم يرصفك عنه،  

 أم يعطيك العالج؟ 

 قلت: إن مل يعطني ما أعالج به علتي مل يستحق مني أي أجر؟ 

ن احللول املناسبة للوقائع  قال: فكيف تعترب املجتهد جمتهدا، وهو ال يبحث ع 

 املختلفة. 

 قلت: ال أزال أتصور أن هذا ليس ميدانا للفقهاء. 

 قال: سأرضب لك مثاال مما نحن فيه. 

 قلت: باملثال سيتضح املقال. 

قال: أال ترى الفقراء عندكم ـ عىل حسب اإلحصائيات التي تذكرها ـ من الكثرة  

 ؟ ة من أساسها بحيث حيتاجون بحثا رشعيا شامال يعالج املشكل 
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 قلت: أجل .. هذا صحيح. 

 قال: فام دور الفقهاء املجتهدين يف هذا؟ 

 قلت: يطالبون األمة بالزكاة التي أمر اهلل تعاىل هبا. 

 قال: ويكتفون. 

 قلت: وبالصدقات. 

 قال: وهل ينظمون كالمهم يف هذا بحيث يؤيت ثامره؟ 

ة املذاهب عن القضية  قلت: ال .. بل يتيهون يف أحيان كثرية يف اخلالف ويف نرص 

 التي يريدون احلديث فيها. 

 قال: فهل عولج الفقر؟ 

قلت: بل هو يزداد كل حني مع كوننا ـ بحمد اهلل ـ أصحاب ثروات هائلة نحسد  

 عليها، ونغزى بسببها. 

قال: فليخرج املجتهدون من صوامعهم واألبراج العاجية التي بنوها ألنفسهم،  

ربطوا أنفسهم هبا، وليحيوا دين اهلل وحيببوه إىل اخللق، فإهنم  وليتخلصوا من القيود التي  

 إن مل يفعلوا كانوا حجبا بني اهلل وعباده. 

قلت: يا معلم .. ال يزال يف نفيس يشء .. فال أرى أن عىل الفقيه هذه املهمة الثقيلة  

  التي تكلفه هبا، فحسبه أن يراجع أحكام الرشيعة من مصادرها املختلفة، وهي كثرية 

 جدا ال يفي العمر ببعضها، فكيف تكلفه مع ذلك بالبحث عن البدائل؟ 

قال: اسمح يل .. وليسمح فقهاؤكم أن أقول هلم: لقد ضيعتم أوقاتا كثرية فيام ال  
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طائل وراءه .. مهكم أن ختترصوا الكتب لتجعلوها متونا ثم ترشحوها، ثم تعقبوا عليها،  

وكأهنا قرآن يتىل .. فكم من األوقات   وجتعلوا جل جهودكم أن تفرسوا تلك املتون 

ضاعت يف احلفظ .. وكم من األوقات ضاعت يف الرشح .. كان يمكنكم بدهلا أن جتدوا  

 من احللول أضعاف ما حفظتموه وتعبتم يف رشحه. 

 قلت: ولكن هذا املنهج العلمي رضوري. 

خزائن    من امللك أن يتوىل   قال: والبدائل رضورية .. أمل تعلم ملاذا طلب يوسف  

 األرض؟ 

قلت: لقد آنس من نفسه القدرة عىل حل املشكلة التي تنتظر املرصيني ومن حييط  

  ﴿ عىل لسانه:   هبم، فرأى أن حلها ال يصلح له إال أن يتوىل بنفسه أمر التموين، قال تعاىل 

يٌظ َعلييمٌ  خصلتني  (، فقد ذكر 55يوسف: )  ﴾ اْجَعْلنيي َعىَل َخَزائيني اأْلَْرضي إيينِّ َحفي

حيتاجهام من يقوم هبذه الوظيفة، وهي احلفظ ليحفظ األرزاق التي تساق إليه، والعلم  

 بكيفية حفظها وتوزيعها. 

 قال: فكيف حصل هذا؟ 

 قلت: هذا اجتهاد اجتهده. 

 قال: ولكن األنبياء مهمتهم حفظ الدين ال حفظ الدنيا. 

 . قلت: هذا خاص بيوسف  

 ال تعلم أنه ال ختصيص بدون خمصص.. قال: ما أرسع ما تفرون للتخصيص، أ 

 قلت: فام تفهم ن هذه اآليات؟ 
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قال: اهلل تعاىل يأمر املجتهدين أن يبحثوا عن حلول األزمات، وال يكتفوا بوصفها  

قادار عىل االكتفاء بتأويل الرؤيا، ولكن مهته العالية أبت عليه   .. لقد كان يوسف 

 يف حل األزمة إىل أن وجد حلها.   أن يرتك أمة من الناس متوت جوعا، فظل يفكر 

 . قلت: فام الدور الذي تأمر الفقهاء بأدائه انطالقا مما فهمت من قصة يوسف  

 قال: سأخرج بك قليال إىل السياسة .. ما حديث فقهائكم فيها؟ 

قلت: حفظك اهلل يا معلم .. دعنا من السياسة .. فكم أهلت أمتي وشغلتهم عن  

 مصاحلهم؟ 

.. فكنوز الفقراء تستدعي اقتصادا رائدا يغني الفقراء .. فهل   قال: فعن االقتصاد 

 اجتهد فقهاؤكم عىل مدى األجيال يف هذا اجلانب. 

 قلت: هناك تقصري كبري يف هذا الباب ..  

 قال: أسببه النصوص واملصادر التي تضيق عليكم البحث يف هذا اجلانب؟ 

التفكري .. ولكن نرصة  قلت: ال .. النصوص واملصادر تتيح لنا مساحة كربى من 

 املذاهب ورشح األقوال واخلالف واجلدل شغلنا ..  

 قال: فلذلك قلت لك: ال يمكن أن تنهظوا قبل أن تتعلموا علم السالم. 

 قلت: وما عالقة علم السالم هبذا؟ 

قال: علم السالم جيعلك تبحث يف احلقائق ال يف األلفاظ، ويف احللول ال يف اجلدل،  

 املستضعفني ال يف نرصة األقوال والقائلني. و   ، ويف نرصة اهلل 

 قلت: لقد قلت لك يا معلم .. ليس هناك كتب يف هذا العلم. 
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قال: بىل، كتاب ربكم وسنة نبيكم هو اخلزانة التي ختتز درر هذا العلم .. ففجروها  

 .. واخرجوا من خالفاتكم، وابحثوا عن عالج ألدوائكم.   
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 الكفاية  مفتاح 

قد  بعد أن قال ذلك فتح لنا الباب .. لكنا ما إن رسنا قليال حتى رأيت بابا عجيبا، 

ثغرات كثرية، بعضها أخاديد بسيطة، وبعضها أخاديد عميقة،   صورة علقت عليه 

وبعضها يف عمقها كاآلبار، وبعضها يف سعتها كاألهنار والبحار .. ثم الحظت رجاال  

تلك الثغرات، ومألها بأصناف اخلريات .. وهم ال  خمتلفني بألبسة خمتلفة حياولون سد 

 يألون جهدا يف ذلك. 

 سألت املعلم عن رس هذه الصورة، فقال: أترى تلك الثغرات الكثرية؟ 

قلت: أجل .. فام أكثرها، وما أكثر تنوعها .. أهي حفر يدفن فيها اخللق، أم رساديب  

 ختبأ فيها األموال .. أم ..  

تي يتطلبها وجود اإلنسان عىل هذه األرض،  قال: هي أصناف احلاجات ال 

 واستقامة حياته فيها. 

 قلت: وأولئك الرجال؟ 

 قال: هم العامل املكلفون بسد تلك الثغرات، وقضاء تلك احلاجات. 

 . املراد منها هنا قلت: لقد فهمت املعنى الرمزي الذي حتمله الصورة .. لكني مل أفهم  

رشعيا، أي أنه مل يتصف بأي وصف من  : لو أن اجلهد املبذول كان أخربين قال: 

 األوصاف التي جتلب له احلرمة، أيكون ذلك كافيا ليكون جهدا ناجعا؟ 

 . أن يكون منتجا، أي له إنتاج ينتفع به ال يكفي ذلك.. بل جيب  قلت: ال ..  

قال: أرأيت لو أن مجيع اجلهود توجهت وجهة واحدة ال تعدوها، أتضيع مصالح  
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 اخللق بذلك. 

. وهي تشبه كام أن لو أن مجيع العامل الذي رأيناهم عىل لوحة الباب  قلت: أجل . 

توجهوا ألخدود واحد ليسدوه، وتركوا سائر األخاديد يترضر الناس هبا، وتترضر  

 حياهتم. 

قال: فتوزيع اجلهد عىل احلاجات املختلفة هو ما سموه هنا يف مدائن الغنى بـ  

، وقد عرفت أنه االسم املرتبط بسد  ( الكايف ) ، وهم يتشبهون يف ذلك باسم اهلل  ( الكفاية ) 

 احلاجات. 

قلت: فهمت هذا، وقد ذكرتني بكالم مجيل أليب حامد الغزايل يلوم فيه طالبي العلم  

 يف عهده إىل االنرصاف إىل الفقه، وترك الطب، مع أن احلاجة لكليهام واحدة. 

 قال: فام قال ذلك الفقيه العارف؟ 

بلدة ليس فيها طبيب إال من أهل الذمة، وال جيوز    فكم من ) قلت: قال بحرسة وأمل: 

قبول شهادهتم فيام يتعلق باألطباء من أحكام الفقه، ثم ال نرى أحدا يشتغل به،  

ويتهاترون عىل علم الفقه ال سيام اخلالفيات واجلدليات، والبلد مشحون من الفقهاء  

فقهاء الدين   بمن يشتغل بالفتوى واجلواب عن الوقائع .. فليت شعري كيف يرخص 

يف االشتغال بفرض كفاية قد قام به مجاعة وإمهال ما ال قائم به، هل هلذا سبب إال أن  

الطب ليس يتيرس الوصول به إىل تويل األوقاف والوصايا وحيازة مال األيتام وتقلد  

القضاء واحلكومة والتقدم به عىل األفران والتسلط به عىل األعداء .. هيهات هيهات قد  

لم الدين بتلبيس العلامء السوء فاهلل تعاىل املستعان وإليه املالذ يف أن يعيذنا من  اندرس ع 
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   ( 1) ( هذا الغرور الذي يسخط الرمحن ويضحك الشيطان 

 قال: هلذا حرقوا كتبه. 

 قلت: من؟ 

 قال: أولئك الذين لبسوا عباءة الفقهاء، كام لبسها من قبلهم أحبار أهل الكتاب. 

 .. أخشى أن حيرقوا ما تقوله كام أحرقوا كتب الغزايل.   قلت: أراك متحامال عليهم 

قال: لوأحرقوها .. فستنبت كام نبتت كتب الغزايل .. بل كام نبتت كل الكتب  

 املحروقة، وكل اجلثث املحروقة. 

 
 . 1/21: إحياء علوم الدين    (1)
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 الفكر مفتاح 

  عليه بعد أن قال ذلك فتح لنا الباب .. لكنا ما إن رسنا قليال حتى رأيت بابا عجيبا،  

َباديهي اْلُعَلاَمء   ﴿ : الفتة مشعة مكتوب عليها قوله تعاىل  ْن عي اَم خَيَْشى اهللََّ مي (،  28فاطر:  )   ﴾ إينَّ

  وحتتها أو يف أثنائها صورة لرجال بطلعات مهيبة ينظرون إىل الكون، ويقتبسون منه 

أنوارا كثرية خمتلفة، ثم يصبوهنا عىل اخللق، فيهتدوا هبا يف الفلوات، ويستنريوا هبا من  

 الظلامت. 

 فسألت املعلم: من هؤالء .. فوجوههم وجوه خري، وأعامهلم أعامل خري. 

 قال: هؤالء وسائط النور اإلهلي. 

ا معنى  قلت: وما وسائط النور اإلهلي؟ .. وهل نور اهلل بحاجة إىل وسائط؟ .. وم 

 الواسطة؟ .. وما وجه احلاجة إليها؟ .. وما عالقة ذلك بالباب؟ .. وما ..؟   

 قال: رويدك، فالعلم إذا أتى مجلة ذهب مجلة ..  

 قلت: فام معنى الواسطة؟ وما وجه احلاجة إليها؟  

 قال: ما الفرق بني ضياء الشمس ونور القمر؟ 

القرآين، فاهلل تعاىل يعرب يف القرآن الكريم عام  قلت: هذا من أرسار الدقة يف التعبري 

ُهَو    ﴿ : يصدر عن الشمس من أشعة بالضياء، ويعرب عن أشعة القرم بالنور، كام قال تعاىل 

َياًء َواْلَقَمَر ُنورًا   ْمَس ضي ي َجَعَل الشَّ ذي  ( 5يونس:  )   ﴾ الَّ

 قال: وما الرس يف هذا التنوع يف التعبري؟ 

أما النور فإنه  ،  من أن املراد من الضياء هو النور الذايت   قلت: ما أكده العلم احلديث 



268 

 

وعىل هذا فان اختالف تعبري االية يشرياىل  ،  أعم من الضياء، ويـشـمل الذايت والعريض 

يف الوقت الذي  ، هذه النقطة، وهي أن اهلّل سبحانه قد جعل الشمس منبعا فوارا للنور 

 لشمس . فهو يكتسب نوره من ا ،  جعل للقمر صفة االكتساب 

اجاً  ﴿ : ويدل هلذا قوله تعاىل  َ
ْمَس رسي نَّ ُنورًا َوَجَعَل الشَّ   ﴾ َوَجَعَل اْلَقَمَر فييهي

اجًا َوَقَمرًا    ﴿ : (، وقوله تعاىل 16نوح: )  َ
 ُبُروجًا َوَجَعَل فييَها رسي

ي
اَمء ي َجَعَل يفي السَّ َتَباَرَك الَّذي

ذلك شبهت الشمس يف اآليتني  فل ،  (، فإن نورالرساج ينبع من ذاته 61الفرقان: )   ﴾ ُمنيرياً 

 بالرساج. 

 قال: فنور القمر إذن مستمد من ضياء الشمس؟ 

 قلت: هذا صحيح .. وال خيالف فيه أحد. 

قال: فكذلك من رمحة اهلل بعباده أن جعل فيهم أقامرا تستمد نورها من الشمس  

 لتيضء به ظلامت اخلالئق. 

 قلت: فهم وسائط الشمس. 

 اهلداية. قال: هم وسائط  

 قلت: فهم الفقهاء واملفرسون ..  

قال: كل العلامء .. أحتسب أن من يبحث يف الذرة واخللية ال عالقة له باهلل .. إنه قمر  

من أقامر اهلل هيدي به اهلل من شاء من عباده .. ولكن لكل ميدانه .. وال يستغني بعضهم  

 عن بعض. 

يف أي  . ولكن ن عمل العقل. ال يمكن أن تسري احلياة بدو ف قلت: فهمت هذا .. 
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 ميدان؟ 

قال: يف كل امليادين، ابتداء بالتعرف عىل اهلل والسلوك إليه، وانتهاء بمرافق احلياة ..  

أرأيت لو أن البرش مل يعلموا عقوهلم يف مرافق احلياة، واكتفوا باجلهد العضيل، أكان  

 يمكن أن يصلوا إىل ما وصلوا إليه؟  

آلن من البدائيني .. نعيش عىل الصيد أو عىل ما تنتجه  قلت: لو اكتفوا بذلك لكنا ا 

 األشجار من أنواع الثامر. 

قال: هذا إن ظللتم موجودين .. أال تعلم األوبئة الفتاكة، وما تفعل بالبرشية .. أمل  

 ينهض ملقاومتها أقامر األطباء الذين اهتدوا بشموس شفاء اهلل!؟   

 ؟  لكل عمل مقدمة    قلت: أجل .. أهلذا إذن كان الفكر 

قال: هذا سبب .. وسبب آخر هو ما أرى عليه قومك من التقصري يف حق املفكرين  

 واملبدعني .. أقامر اهلداية الربانية. 

قلت: كيف نقرص يف حقهم .. فلهم وظائف تدر عليهم مرتبات .. نعم هي أقل  

هي  من مرتبات غريهم .. ولكنها مع ذلك أحسن من مرتبات كثري من املستضعفني، ثم  

 تكفيهم حلياة ال جتعلهم يمدون أيدهيم للخلق بالسؤال. 

قال: هذه الوظيفة اخلطرية .. وظيفة الفكر املنتج تتطلب أربعة حقوق ال تقوم إال  

 هبا .. والتفريط يف واحد منها قد يؤدي إىل خسوف جزئي أو كيل هلؤالء األقامر. 

 قلت: فام هي؟ 

 ثري. قال: التفريغ، والتيسري، والتحفيز، والتأ 
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 قلت: أهي حمصورة كانحصار األركان. 

 قال: أجل .. وال يغني بعضها عن بعض ..  

 ال شك أن هذه أبواهبا.   : فقلت ،  الفكر الح يل أربعة أبواب داخل مدخل باب  

 أبواهبا، فهلم إليها. قال: أجل .. هي  

 : التفريغ 

عامل جليل،  من أبواب الفكر، وقد علقت عىل بابه صورة األول اقرتبنا من الباب 

قد توفر له من أسباب الرزق ما رصفه رصفا كليا لطلب العلم وتعليمه، وقد أبدع الفنان  

 الذي رسم الصورة يف التعبري عن هذا املعنى، بام ال يستطيع اللسان التعبري عنه. 

قلت للمعلم: ال شك أن هذا باب التفريغ، فالراحة النفسية التي جعلت هذا العامل  

كليا للعلم سببها ما توفر لديه من انتفاء املوانع التي حتول بينه وبني   منرصفا انرصافا 

 البحث والطلب. 

قال: أجل .. وهذا هو أول ركن من األركان التي تسهم يف النهضة العلمية، فال بد  

أن يوفر للعامل ولطالب العلم من الرزق ما جيعله متفرغا لطلب العلم أو للبحث فيه، فال  

 وء هبموم املعيشة أن يتفرغ للتفكري السليم. يمكن للعقل اململ 

 قلت: أتقصد أن يعطى العلامء من األجور ما يفرغهم للبحث؟ 

قال: ليس العلامء فقط، بل العلامء وطلبة العلم، فال يمكن أن يصري الشخص عاملا  

 إذا مل يبدأ طالبا. 

هلم  قلت: لو أن األمر هبذه الصورة، فإن كل اخللق سوف يرتكون وظائفهم وأعام 
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 ليسجلوا أنفسهم يف دوائر أهل العلم .. وستتعطل بذلك احلياة. 

 قال: للعلم أهله، وليس كل من سجل نفسه يف دائرة من الدوائر قبل فيها. 

 قلت: أتقصد االنتقاء؟ 

قال: أجل، فالعلم ال ينهض به إال من توفرت فيه خصائص أهل العلم، فإن  

يمكن أن يصري به قمرا من أقامر اهلداية قبل،  وجدت يف املتقدم، وكان له من القدرات ما  

 ووضع له من الرزق ما يغنيه عن االنشغال عن العلم. 

 قلت: أتقصد أن يكون حامال لشهادة من الشهادات العالية؟ 

قال: ليس بالرضورة ذلك، فكثريمن محلة الشهادات أميون متسرتون بذلك  

 القرطاس الذي منحوه. 

 ب العلم إن مل يعرف بالشهادة؟ قلت: فكيف يعرف العامل أو طال 

 قال: بالعلم .. وبإنتاج العلم .. وبتحقيق العلم. 

قلت: ولكن البرش توصلوا إىل الشهادة كسبيل من سبل التعرف عىل أهل العلم ..  

وقد سبق املسلمون إىل ذلك، ففرقوا ـ مثال ـ بني املجتهد املطلق، وجمتهد املذهب،  

احلديث بني املحدث واحلافظ واحلجة واحلاكم وهكذا يف  واملتبع، واملقلد، وفرقوا يف 

 كل العلوم نجد املراتب املختلفة. 

 قال: فتلك املراتب بم نالوها .. أبشهادات نالوها أم بالبحث واالجتهاد؟ 

 قلت: بل بالبحث واالجتهاد. 

قال: فلذلك إن أردتم أن تتحققوا بحقائق أهل العلم انرشوا العلم بني الناس،  
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عباقرة يولدون يف الشوارع والطرقات واألكواخ والقصور، فالعبقرية ليست  ودعوا ال 

 حكرا عىل اجلامعات واملعاهد. 

 قلت: مل أفهم إىل اآلن قصدك من كل هذا. 

قال: التفريغ الذي أقصده ال يتعلق إال بمن توفرت فيه القدرة عىل اإلنتاج العلمي،  

 فال يكفي فيه جمرد االنتساب للجامعات واملعاهد. 

 قلت: وكيف نعرف ذلك؟ 

 قال: باجلرح والتعديل. 

 ضحكت، وقلت: وما عالقة اجلرح والتعديل هبذا؟ 

قال: أمل يكن العلامء يف القديم يدرسون شخصيات املحدثني لريوا مدى ورعهم،  

ومدى قدرهتم عىل احلفظ والضبط ليحكموا عىل حديثهم بعد ذلك بالقبول أو  

 الرفض؟ 

 قلت: أجل ..  

 افعلوا .. فللعلم أماراته. قال: فكذلك ف 

 ؟ قلت: فإن مل نجد فيهم األهلية 

 قال: أنواع اجلهود كثرية، فمن مل يصلح هلذا الباب صلح لغريه. 

 قلت: ولكن نفوسهم قد متيل هلذا النوع من اجلهد. 

قال: ليثبتوا ما متيل إليه نفوسهم، وإال فإن أكلهم املال املرصد ألهل العلم حرام،  

أمل تقرأ ما قال الغزايل فيمن يسكن الرباطات املوقفة عىل الصوفية من غري حتقق بام  
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 يقتضيه هذا الوقف من صفات؟  

وإنام عصياهنم يف التلبيس  ) قلت: أجل، فقد قال وهو ينكر عىل متصوفة عرصه: 

لسؤال عىل اسم التصوف واألكل من األوقاف التي وقفت عىل الصوفية،ألن الصويف  وا 

عبارة عن رجل صالح عدل يف دينه مع صفات أخر وراء الصالح، ومن أقل صفات  

أحوال هؤالء أكلهم أموال السالطني وأكل احلرام من الكبائر، فال تبقى معه العدالة  

كافر وفقيه هيودي، وكام أن الفقيه   والصالح، ولو تصور صويف فاسق لتصور صويف 

عبارة عن مسلم خمصوص، فالصويف عبارة عن عدل خمصوص ال يقترص يف دينه عىل  

القدر الذي حيصل به العدالة، وكذلك من نظر إىل ظواهرهم ومل يعرف بواطنهم  

وأعطاهم من ماله عىل سبيل التقرب إىل اهلل تعاىل حرم عليهم األخذ وكان ما أكلوه  

   ( 1) ( سحتا 

قال: فكذلك األموال املرصدة ألهل العلم هي من أموال موقوفة عىل من اتصف  

بصفات معينة، فمن توفرت فيه جاز له أن يناهلا، ومن مل تتوفر فيه كان آكال للسحت،  

ْهَباني لَ  ﴿ : وحتق بحقيقة قوله تعاىل  َن اأْلَْحَباري َوالرُّ يَن آَمُنوا إينَّ َكثيريًا مي ذي َا الَّ َيْأُكُلوَن  َيا َأهيُّ

 (، فمن أكلهم الباطل نيلهم ألجر ال يستحقونه. 34التوبة:  )   ﴾ َأْمَواَل النَّاسي بياْلَباطيلي 

 التيسري: 

من أبواب الفكر، وقد علقت عليه صورة مكتبة ضخمة  الثاين اقرتبنا من الباب 

حتوي أصناف الكتب، وقد هيئت يف تلك املكتبة كل الوسائل التي حيتاجها الباحث من  

 
 . 2/251:إحياء علوم الدين    (1)
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األقالم واألوراق .. بل حتى أصناف احلواسيب واألجهزة العلمية احلديثة .. وال  

 أحسب أن هناك ما حيتاجه الباحث يف هذه املكتبه إال وجيده فيها. 

قلت للمعلم: هلل .. ما أمجل هذه املكتبة .. لكأهنا مركز ضخم من مراكز البحوث،  

 وليست جمرد مكتبة. 

التيسري املتفرع من باب الفكر، والتيسري يستدعي توفري كل ما  قال: نعم، فهذا باب  

 حيتاجه املفكر من وسائل. 

 قلت: ومل سمي هذا تيسريا؟ 

قال املعلم: ألن الوسائل التي حيتاجها الباحث هي التي تيرس عليه الوصول إىل  

ا إليه  املعلومة التي يريدها .. قل يل: هل كان يمكن لعلامء الفلك أن يصلوا إىل ما وصلو 

 من نتائج لوال توفر املراقب؟ 

قلت: كال .. بل ستظل النظريات القديمة سواء ما بني منها عىل العقل أو عىل الوهم  

 هي السائدة. 

 قال: ولو مل خيرتع املجهر؟ 

قلت: ستظل امليكروبات وغريها من أصناف األحياء الدقيقة يف حصون عامل  

 ا األدوية. الغيب ال يمتد إليها العقل، وال تكدر صفوه 

قال: فهكذا كل الوسائل نعم من نعم اهلل علينا خلقها لنا لنسخرها يف البحث  

واالكتشاف .. فلذلك كان توفريها للباحثني جزءا من احلقوق التي تتطلبها وظيفتهم ..  

فأهل العلم ال حيتاجون فقط إىل الطعام واإلدام، بل هم يف حاجة أكثر إىل الكتب  
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 جه اهلل لعباده من أصناف األجهزة والوسائل. واألقالم، وكل ما خير 

 قلت: فكيف يتحقق التيسري؟ 

قال: بتوفري كل ما خيدم العلم وينرشه ليستفيد منه اخلاصة والعامة .. فالعلم ال  

 يعرف خاصة وعامة. 

 قلت: علمت احتياج اخلاصة، وكيفية سده، فام احيتاج العامة، وكيف نسده؟ 

 قال: بالتيسري. 

 قلت: كيف؟ 

أنا ال أقرتح، وإنام أدل .. ولكن قل يل: أنتم تتفنون فيام تسمونه باملسلسالت   قال: 

 واألفالم والرسوم املتحركة. 

 قلت: أجل .. فالعامة حيبوهنا حبا مجا .. فلذلك نستورد منها كل جديد. 

 قال: تستوردون! .. أهذا ما تتقنون؟ 

 ؟ قلت: فام عسانا نفعل، فاملطالب أكرب من طاقتنا اإلنتاجية 

 قال: فوفروا املطالب بالتحفيز. 

 قلت: وما التحفري؟ 

قال: سنمر عىل بابه لنعرفه .. ولكن قل يل اآلن: أال يمكنكم استغالل هذا احلب  

اجلم الذي عليه مجهوركم نحو األفالم اهلابطة يف تغذيتهم باملعارف والعلوم والسلوك  

 الصالح!؟  

 قلت: يمكن ذلك .. ولكن هل سيقبل العامة ذلك؟  
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 قال: حاولوا أن تتعرفوا عىل أذواقهم لتطعموهم إياها حتى يألفوها. 

 قلت: يا معلم .. أرى يف الصورة حواسيب كثرية .. ما الغرض منها؟ 

قال: هذه احلواسيب هدية اهلل إليكم .. وهي السيف الذي تفتحون به روما  

 ..  وواشنطن وبكني وباريس  

 ضحكت، وقلت: أهذه احلواسيب لنا .. ولكنها صنعت عندهم. 

 قال: هم صنعوها لتعمروها أنتم .. ثم تنرشوا ما هداكم اهلل إليه من اخلري هبا. 

قلت: أعرف يا معلم ما لربامج هذه احلواسب من تأثري عميق .. باإلضافة إىل ما  

 زر واحدة.   يرسه اهلل يف هذا العرص من االتصال بالعامل أمجع بضغطة 

 قال: فتعلموا تلك الضغطة .. فهي مفتاح كل خري . 

قلت: إن بعض قومي ينظرون إىل هذه الوسائل نظرة مغايرة .. بل هم يتصورون  

 أن جمرد كوهنا من الغرب جيعلها عارية من كل خري. 

قال: فدعهم .. وال جتادهلم .. فهؤالء ال يفقهون عن اهلل .. أمل يسم اهلل ما ابتدعتموه  

 من وسائل النقل خلقا هلل؟ 

ُلُق َما ال    ﴿ : قلت: بىل .. فقد قال تعاىل  ينًَة َوخَيْ َكُبوَها َوزي رَتْ
رَي لي َواخْلَْيَل َواْلبيَغاَل َواحْلَمي

 (، ففي هذه اآلية إشارة رصحية لوسائل النقل احلديثة. 8النحل: )   ﴾ َتْعَلُمونَ 

ل الوسائل التي تيرس الوصول  قال: وهكذا .. فقد ذكر اهلل تعاىل القلم ليشري إىل ك 

 للعلم وتنرشه.. أمل يذكر اهلل القلم يف أوائل ما أنزل؟ 

َم بياْلَقَلمي  ﴿ قلت: بىل، فقد قال تعاىل يف أول ما أنزل من القرآن الكريم:  ي َعلَّ ذي   ﴾ الَّ
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 ( ..  4العلق: ) 

 التحفيز: 

إعالن عن  اقرتبنا من الباب الثالث من أبواب الفكر، وقد علقت عليه صورة 

مسابقة لتشجيع املواهب املختلفة .. كانت املواهب كثرية .. وكان التشجيع عىل املتحقق  

 عظيام. 

مل أكد أنتهي من قراءة ما فيها حتى فاجأين املعلم، وهو يقول: هذا باب التتحفيز،  

 وهو الباب الذي خيدم الفكر وينرشه متوسال بام يف طبيعة اإلنسان من الرغبة والطمع. 

 : دعني أقرأ .. فلعيل أرشح نفيس لبعض هذه اجلوائز. قلت 

قال: فقد أدركت إذن تأثري احلوافز يف خدمة العلم ونرشه من غري أن نحتاج إىل  

 رشح لذلك. 

قلت: ومن يشك يف تأثري احلوافز .. ال يف النهضة العلمية وحدها .. بل يف كل  

 عندنا .. ومن حيفزون؟   املجاالت .. ولكن قد عرفت ـ يا معلم ـ فيم توضع احلواز 

 قال: عرفت .. وتأسفت ..  

قلت: نحن نحفز مواهب الغناء والرقص والتمثيل .. أما أهل العلم فنرتكهم يف  

 دركات النسيان. 

قال: فإن أردتم أن تنهضوا .. فحفزوا األمة عىل التنافس عىل اخلري .. ودلوا من  

لكراس التي جيلسون عليها  يتوىل أمركم عىل حل بسيط حلفظ األمن يف بلده وحفظ ا 

 من كل شغب. 
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 قلت: أهناك حل لذلك ..  

قال: أجل .. قل هلم: ضعوا تلك األموال التي تضعوها رشوة يف أيدي األجهزة  

املختلفة حوافز لألمة عىل البحث والعلم .. فسوف تنشغل األمة بالعلم عنكم، وعن  

 ا الدنيا واآلخرة. املكيدة لكم .. بل ستضيف إىل ذلك الدعاء لكم .. فتكسبو 

قلت: هذا حل مجيل .. ليتهم ينتبهون إليه .. ولكن يا معلم .. أمل يأمر اهلل  

وهلذا وردت  باإلخالص .. وهو يستدعي خالص النفس من كل مطالب العوض، 

صدقة  ) النصوص حتث عىل اإلخالص، وتشدد يف ذلك، وقد ورد يف احلديث الرشيف: 

     ( 1) ( الرس تطفىء غضب الرب عّز وجّل 

ورجل ذكر  ) وورد يف حديث السبعة الذين يظلهم اهلل يف ظله يوم ال ظل إال ظله: 

ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى ال تعلم شامله  ) ، ومنهم ( اهلل خاليا ففاضت عيناه 

   ( 2) ( ما تنفق يمينه 

قال: هذا صحيح .. وهو ال يتناَف مع ما ذكرنا .. ألن الغرض هنا هو نرش وعي  

 ص فمن السهل حتصيله ملن صدق يف طلبه. معني .. أما اإلخال 

 قلت: مل أفهم .. فاإلخالص أصعب األمور. 

 قال: ولكن أليس العامل هو الذي خيلص؟ 

 قلت: أجل .. فالقاعد فيم خيلص. 

 
 ( رواه الطرباين يف الكبري وإسناده حسن.1)

 . مالك، البخاريرواه ( 2)
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قال: فلنعلمهم أوال العمل .. فإذا عملوا وأتقنوا علمناهم اإلخالص .. بل إن  

طلبنا العلم لغري  ) أمل تقرأ ما قال بعضهم: العلم نفسه قد يكون دليلهم عىل اإلخالص ..  

   ( اهلل، فأبى أن يكون إال هلل 

قلت: بىل .. وقد كان هذا من احلوافز التي جعلتني أستكثر من العلم لعيل أصل إىل  

 رس اإلخالص. 

 قال: أمل تعلم بأن اهلل تعاىل يدعو عباده إىل بابه هبذه احلوافز؟  

 قلت: كيف؟ 

لتبشري املؤمنني بام أعد اهلل تعاىل   وهو يدعو رسول اهلل قال: أمل تقرأ قوله تعاىل 

ُلوا   ﴿ : هلم من فضل جزاء عىل أعامهلم الصاحلة، كام قال تعاىل  يَن آَمُنوا َوَعمي ذي ي الَّ َوَبرشِّ

ْن َثَمرَ  ْنَها مي ُقوا مي اَم ُرزي تيَها اأْلهَْنَاُر ُكلَّ ْن حَتْ ي مي ري َاتي َأنَّ هَلُْم َجنَّاٍت جَتْ
احلي ْزقًا َقاُلوا َهَذا  الصَّ ٍة ري

َرٌة َوُهْم فييَها َخاليُدونَ  ًا َوهَلُْم فييَها َأْزَواٌج ُمَطهَّ ْن َقْبُل َوُأُتوا بيهي ُمَتَشاهبي ْقنَا مي ي ُرزي ذي   ﴾ الَّ

 ( 25البقرة: ) 

ففي هذه اآلية الكريمة تبشري ملن مجع بني اإليامن والعمل الصالح هبذا اجلزاء  

 اهلل تعاىل .   العظيم الذي سيلقونه عند 

 التأثري: 

اقرتبنا من الباب الرابع من أبواب الفكر، فرأيت صورة ملنصة عالية جلس عليها  

رجل يظهر عىل مالحمه أنه من أهل العلم خياطب أقواما كثريين.. وقد صوبت أمامه  

 كامريات كثرية تنقل كالمه جلميع الدنيا. 
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 فقلت للمرشد: ال شك أن هذا هو احلاكم. 

 هذا هو العامل .   قال: ال .. 

 قلت: أيرتك للعامل أن خياطب كل هذه اجلموع؟ 

قال: هذا باب التأثري، وهو الباب الذي خيرج فيه العلم من املكتبات واملخابر ليمأل  

 حياة الناس، فال يصح أن حيجر عىل العلم. 

 قلت، وقد غلبني الضحك: أحيجر عىل العلم، وهل هو سفيه حتى حيجر عليه؟ 

 ملون العلم معاملة السفيه، فتحجرون عليه، وحتجرون عىل أهله. قال: أنتم تعا 

 قلت: كيف ذلك؟ 

قال: أرأيت لو منع الطبيب من معاجلة املرىض، أيكون قد استفاد شيئا من إرهاق  

 نفسه يف البحث عن األمراض وعالجها؟ 

 قلت: ال يستفيد شيئا .. فالغرض من الدواء هو املداواة. 

 م التعليم .. فالعلم يبدأ بالنفس لينترش إىل املجتمع. قال: فكذلك من أغراض العل 

 قلت: ولكنا وضعنا ألهل العلم املدارس واجلامعات. 

قال: ال يكفي ذلك .. العلامء يوضعون يف كل األماكن .. ابتداء بوسائل اإلعالم،  

 وانتهاء بكل مراكز االتصال والتأثري من املساجد وغريها. 

 . فهل نرتك هؤالء يزامحوهنم فيها؟ قلت: املساجد! .. هي لألئمة . 

قال: ليس يف العلم مزامحة .. واملساجد ـ خصوصا ـ ليست حكرا عىل األئمة  

 وحدهم .. أال حيتاج الناس إىل األطباء؟ 
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 قلت: أجل. 

قال: فلامذا ال يقدم األطباء للناس دروسا يف املساحد حتفظ صحتهم، وتزيد  

 وعيهم؟ 

 لوزارة األوقاف، واألطباء تبع لوزارة الصحة. قلت: ولكن املساجد تبع  

قال: وما عالقة الوزارت هبذا؟ أتضعون مصالح املجتمع يف يد سياسات تتالعب  

 هبا الرياح. 

 قلت: فام تقصد؟ 

قال: هذه مؤسسات املجتمع .. ال مؤسسات الساسة، وقوانينها ثابتة ال ينبغي  

 للحكام أن يتالعبوا هبا. 

 هذا الوقت تدخلها يف كل الشؤون دينا ودنيا. قلت: ولكن للدولة يف  

قال: فكيف تنهضون، وأنتم كلعبة بيد أطفال من الساسة يتحركون كام يشتهون،  

 فتتزلزل األرض بحركاهتم. 
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 ة اخلدم مفتاح 

  بعد أن قال ذلك فتح لنا الباب .. لكنا ما إن رسنا قليال حتى رأيت بابا عجيبا، 

ْن ُكلِّ   ﴿ : ا قوله تعاىل الفتة مشعة مكتوب عليه علقت عليه  ْم مي َوامْلَالئيَكُة َيْدُخُلوَن َعَلْيهي

(،  وحتتها أو يف أثنائها صورة لرجل قد التف حوله مجع غفري من  23الرعد: )  ﴾ َباٍب 

 اخلدم، كل واحد يقدم له خدمة من اخلدمات. 

 سألت املعلم عن رس هذا الرجل: أفرعون هذا .. أم قارون؟ 

 م .. بل كل إنسان. قال: ال .. هذا كل مسل 

 قلت: كيف؟ أرى اخلدم يلتفون به. 

قال: هذا باب اخلدمات .. وهو الباب الذي تبذل فيه كل ألوان اخلدمات ملن  

 حيتاجها. 

 قلت: ولكن ما رس وضع هذه اآلية هنا، فال أرى هلا مناسبة. 

ج  قال املعلم: يف هذه اآلية إشارة بديعة إىل وجوب توفري كل اخلدمات لكل من حيتا 

 إليها، لتسد بكل باب من األبواب نافذة من نوافذ احلاجات. 

 قلت: ولكن اآلية تتحدث عن اجلنة. 

 قال: وما الذي يمنعكم أن جتعلوا من الدنيا جنة؟ 

 قلت: ولكن اآلية تتحدث عن املالئكة ـ عليهم السالم ـ  

قول  ي  قال: وما الذي يمنعكم من التشبه باملالئكة ـ عليهم السالم ـ أمل يكن 

يا رسول اهلل، وكيف تصف  ) أال تصفون كام تصف املالئكة عند رهبا؟(، قالوا: ) ألمته: 
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     ( 1) يتمون الصفوف األول، ويرتاصون يف الصف( ) املالئكة عند رهبا؟(، فقال: 

 قلت: فكيف ندخل عىل الناس من كل باب؟ 

األطباء  قال: كل باب يشري إىل حاجة من احلاجات، فاملرض حاجة تستدعي توفري  

والدواء، واجلوع حاجة تستدعي توفري من يقوم بتوفري الطعام ابتداء من الفالح وانتهاء  

بالطباخ، واملأوى حاجة تستدعي توفري كل من يقوم به ابتداء من املهندسني، وانتهاء  

 بكل وسائل البناء وأسبابه .. وهكذا. 

، فسألت عنها، فقال:  التفت فرأيت أربعة أبواب مفتوحة تقابل الداخل هلذا الباب 

 هذه هي األبواب التي متثل األركان التي تقوم عليها اخلدمات. 

 قلت: فام هي؟ 

قال: التنوع، والعموم، واالحرتام، والرعاية، فإن كل ما يتعلق باخلدمات من  

 وظائف يعود إليها. 

 التنوع: 

تقدمنا إىل باب التنوع، وقد علقت عىل بابه صورة مصنع ضخم جتمعت فيه كل  

األعامل، ففيه آالت النسيج والتغذية واملطابع وما ال حيىص من اآلالت .. بل إن أرض  

 املصنع مل ختل من استغالل، فقد غرست فيها أصناف النباتات، واألشجار املثمرة. 

قلت للمرشد: ما هذا املصنع العجيب؟ ويف أي منطقة من مناطق العامل يوجد؟  

عهدي باملصانع متخصصة يف صناعات معينة؟ وعهدي بالفالحة منفصلة عن الصناعة  

 
 .رواه مسلم   (1)
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 .. فام هذا االختالط؟ 

قال: هذا باب التنوع، وما رأيته من الصورة يشري إليه، فالتنوع يستدعي توفر كل ما  

ته من أصناف احلاجات، واجتامعها مع بعضها يدل عىل وجوب  رأيته وغري ما رأي 

التناسق بينها، فال ينبغي للصناعة أن ترض بالزراعة، وال ينبغي للصناعات أن يرض  

 بعضها ببعض. 

 قلت: فهمت الصورة، فام احلقائق التي تنطوي عليها؟ 

، فال ينبغي  قال املعلم: ال بد من توفر اخلدمات التي حيتاج إليها البرش الستقرارهم 

 التفريط يف أي حاجة من احلاجات. 

شغالنا بسد منافذ احلاجات ما يشغلنا عن اهلل، وعن الوظيفة التي  ن قلت: أليس يف ا 

 خلقنا هلا؟ 

قال: ال .. فاهلل خلق لنا ما يف الكون لننتفع به، فال جيوز لنا أن نقرص يف االنتفاع بام  

 خلق اهلل لنا. 

لكثرية خترب بتسخري الكون لنا، ولكني ال أفهم  قلت: نعم، لقد وردت النصوص ا 

 منها إال معنى التفضل املستوجب للشكر ال معنى اإلجياب املستوجب للعمل. 

 قال: إن نفس معنى الشكرالذي تفهمه يدل عىل العمل؟ 

 قلت: كيف ذلك؟ 

يَب َومَتَاثيي  ﴿ : قال: أمل تسمع قوله تعاىل  ْن حَمَاري َفاٍن  َيْعَمُلوَن َلُه َما َيَشاُء مي َل َوجي

ُكورُ  َباديَي الشَّ ْن عي َياٍت اْعَمُلوا آَل َداُوَد ُشْكرًا َوَقلييٌل مي   ﴾ َكاجْلََوابي َوُقُدوٍر َراسي
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 ؟ ( 13سـبأ: ) 

 قلت: لقد ربط اهلل تعاىل بني العمل والشكر، فام رس ذلك؟ 

قال: الشكر ينتظم ثالثة أمور: معرفة النعمة وعالقتها باملنعم، والفرح احلاصل  

عامه، والقيام بام هو مقصود املنعم وحمبوبه .. ومن هذا األخري يدخل العمل، ويدخل  بان 

 كل ما تعرفونه من الشكر باجلوارح واللسان. 

 قلت: عرفت الركنني األولني لكني مل أفهم عالقة العمل بالركن الثالث. 

تعاىل  قال: الركن الثالث من أركان الشكر يتعلق باجلوارح .. بأن تستعمل نعم اهلل 

يف طاعته والتوقى من االستعانة هبا عىل معصيته، فشكر كل نعمة ال يتم إال باستخدامها  

 فيام خلقت له. 

 قلت: فهمت كل هذا .. ولكني ال أقصد بالعمل إال ما يتمحض منه للدنيا. 

  ﴿ : قال: ال فرق بني الدنيا واآلخرة .. وال بني الدين واحلياة .. أمل تسمع قوله تعاىل 

َمْت ُظُهوُرها  َوَقاُلو  ْم َوَأْنَعاٌم ُحرِّ هي ْجٌر ال َيْطَعُمَها إيالَّ َمْن َنَشاُء بيَزْعمي هي َأْنَعاٌم َوَحْرٌث حي ا َهذي

ونَ  هييْم بياَم َكاُنوا َيْفرَتُ اًء َعَلْيهي َسَيْجزي َ
  ﴾ َوَأْنَعاٌم ال َيْذُكُروَن اْسَم اهللَّي َعَلْيَها اْفرتي

 ( 138األنعام: ) 

اآليات تشدد عىل الذين حرموا ما رزقهم اهلل من النعم معتربة ذلك من  قلت: هذه  

 االفرتاء عىل اهلل. 

تدعوكم إىل تناول هذه النعم باسم اهلل ليكون تناولكم هلا جزءا من    لذلك قال: فهي  

 شكركم هلل. 
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 قلت: مل أفهم هذا .. فال أرى يف التناول شكرا. 

.. فرحت ووضعت ذلك القميص يف  قال: أرأيت لو أن حمسنا أهدى إليك قميصا  

 القاممة .. ويف موضع يراه .. أال تعترب بذلك قد رددت هديته بأبشع رد؟ 

 قلت: أجل. 

قال: فكذلك نعم اهلل التي أهداها لنا من شكرها أن نتناوهلا باسمه، ونستعملها فيام  

خر اهلل لنا  فقد سخر اهلل لنا كل يشء، فإن استفدنا مما س  . أمر، وال نرميها يف القاممات. 

نكون قد أدينا شكر ذلك املسخر، وإال كنا مقرصين يف الشكر، وهلذا اعترب اهلل عمل آل  

 دود احلضاري شكرا. 

قلت: فنحن يف عرصنا إذن قد حتققنا بقمة شكر اهلل، فإنا مل نرتك قانونا من قوانني  

 الكون إال سخرناه. 

ن تستعمل النعمة وتغيب عن  قال: ال .. الشكر يستدعي معرفة املنعم .. فال يكفي أ 

 املنعم هبا. 

بتناول الطعام   قلت: أال يدخل يف هذا الباب ما ورد يف النصوص من أمره 

إذا وقعت لقمة أحدكم  ) : الساقط عىل األرض وعدم تركه للشيطان، وقوله 

فليأخذها فليمط ما كان هبا من أذًى وليأكلها، وال يدعها للشيطان، وال يمسح يده  

 ، ( 1) ( تى يلعق أصابعه؛ فإنه ال يدري يف أي طعامه الربكة باملنديل ح 

حيذرنا من التفريط يف النعمة صغريها وكبريها .. حتى ما   قال: أجل، فالنبي 

 
 مسلم. رواه      (1)
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هذا بالشيطان، ألن الشيطان يمثل   يبقى يف القصعة أو يف األصابع .. وقد ربط 

يَن َكاُنوا    ﴿ : عاىل جحود النعم، وهلذا اعترب املبذر من إخوان الشيطان، كام قال ت  ري إينَّ امْلَُبذِّ

هي َكُفوراً  َربِّ
ْيَطاُن لي َياطينيي َوَكاَن الشَّ  ( 27االرساء: )   ﴾ إيْخَواَن الشَّ

 قلت: عىل هذا االعتبار أيأثم من له مورد من موراد الرزق يملكه، ولكنه ال يستغله. 

العبد مستخلف  قال: أجل .. فقد عرفنا أنه ال حق ألحد يف يشء، فاملال مال اهلل، و 

من  ) :   فيه، فال حيق له أن يكنز من مال اهلل ما يعود رضره عىل خلق اهلل، أمل تسمع قوله  

 ..  ( 1) كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه( 

 قلت: بىل. 

 قال: فال حيل ألحد أن يرتك نعمة من نعم اهلل ال يستسخرها فيام ينتفع به اخللق. 

قلت: أتعلم يا معلم أن هذا األصل الذي ذكرته جيعل مجيع اخلدمات التي حيتاج  

 إليها اإلنسان خترج من باب الشكر ال من باب األنانية واهلوى؟  

قال: أجل .. وهذه هي نظرة املؤمن يف تناوله األشياء وتسخريه هلا .. هو يتناوهلا من  

ارع يف تناوهلا .. فلذلك قد يعبث هبا، أو  باب العبودية هلل، أما غريه فيتناوهلا، وهو يص 

 يسخرها فيام مل ختلق له، أمل تقرأ شكوى العصفور ؟ 

عىل من قتل عصفورًا عبثًا، وأخرب أنه سيشكو   ، فقد أنكر رسول اهلل بىل قلت: 

   ( 2) ( يا رب، قتلني عبثًا ومل يقتلني منفعة ) إىل اهلل قاتله يوم القيامة قائال: 

 
 البخاري ومسلم. رواه     (1)

 أمحد والنسائي وابن حبان.رواه     (2)
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 الف األبقار وشكاواهم؟ قال: أال تسمع صياح آ 

 قلت: أسمع خوارهم، وال أسمع شكاواهم. 

قال: أولئك املجرمون غالظ القلوب الذين يضعون الثريان يف حلبات، ثم  

 يطعنوهنم بام شاءت هلم قلوهبم القاسية، أرحم أم هذا الذي ركب عىل البقرة؟ 

مربر ملا يفعلونه  قلت: بل هو أرحم، فلعل املسكني احتاج إىل ركوهبا، أما هؤالء فال  

 سوى ما تنفخه شياطينهم فيهم من القوة الكاذبة. 

قال: فأنت تسخرون كثريا من قوانني الكون، ولكنكم ختلطون التسخري بعبث  

 كثري. 

 قلت: فحدثنا عنه حتى نتقيه. 

 قال: ذلك درس آخر من دروس السالم. 

 قلت: متى موعده؟ 

   ( أكوان اهلل ) قال: حني نرحل إىل  

 ل التنوع، فام أصول التنسيق بني األنواع؟ قلت: عرفت أصو 

َلَقْد َأْرَسْلَنا ُرُسَلَنا بياْلَبيَِّناتي َوَأْنَزْلَنا َمَعُهُم اْلكيَتاَب   ﴿ : قال: أمل تسمع قوله تعاىل 

يٌد َوَمَنافيُع ليلنَّا  يَد فييهي َبْأٌس َشدي ْسطي َوَأْنَزْلَنا احْلَدي سي َوليَيْعَلَم اهللَُّ  َوامْلييَزاَن ليَيُقوَم النَّاُس بياْلقي

يزٌ  يٌّ َعزي ُه َوُرُسَلُه بياْلَغْيبي إينَّ اهللََّ َقوي  ( 25احلديد: )   ﴾ َمْن َيْنرُصُ

 قلت: بىل، فاهلل تعاىل يمن عىل عباده بام أنزل عليهم من الكتاب وامليزان واحلديد. 

قال: أال ترى ذلك اجلامل يف اجتامع هذه مجيعا يف حمل واحد، ثم التعبري عنها مجيعا  
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 بكوهنا منزلة من اهلل. 

 قلت: بىل، بل إين أرى رضورهتا مجيعا، فال يصح أن نكتفي بأحدها دون اآلخر. 

قال: فاهلل تعاىل يف هذه اآلية عندما ذكر احلديد، هل اكتفى بوجه من وجوه  

 صناعته؟ 

ال، بل إن اهلل تعاىل مجع يف اآلية بني الصناعات السلمية للحديد،  قلت: ك 

 والصناعات احلربية. 

 قال: فهل تستقيم احلياة بوجه واحد من وجوه الصناعة؟ 

 قلت: كال .. إال إذا عمر السالم العامل، فحينذاك لن حيتاجوا إىل الصناعات احلربية. 

 قال: وذلك لن يكون .. فالبرش هم البرش. 

بذلك ستظل احلاجة إىل محل السالح دائمة .. وإىل صناعة السالح  قلت: و 

 رضورة. 

 قال: فقد فهمت إذن معنى التناسق. 

 قلت: أتقصد أنه مراعاة مجيع احلاجات، واالهتامم هبا مجيعا يف نسق واحد. 

إذا تبايعتم بالعينة، ورميتم بالزرع، وتبعتم أذناب  ) : قال: أجل، بل إن يف قوله 

اجلهاد يف سبيل اهلل سلط اهلل عليكم ذاًل ال ينزعه عنكم،حتى تراجعوا   البقر، وتركتم 

 دليال عىل هذا.   ( 1) ( دينكم 

قلت: كيف، فاحلديث ينهى عن الركون لألرض، وإن من قومي من يفهمه عكس  

 
 أمحد والطرباين والبيهقي.رواه     (1)
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 ما تريده .. فهو يفهم منه رضورة االهتامم باجلهاد، وإغفال اجلوانب األخرى. 

وال عن الزراعة، وإنام ينهى  ، يف هذا احلديث مل ينه عن التجارة  قال: إن النبي 

 عن ترك اجلهاد يف سبيل اهلل، ملا يف تركه من الثغرات التي تطمع األعداء، ومتكن هلم. 

يف هذا احلديث ينهى عن استغالل احلديد يف   قلت: كأنك تقصد أن النبي 

 اجلانب السلمي فقط. 

دام الرصاع موجودا، فال بد من توفر احلديد الذي يردع النفوس  قال: أجل .. ما 

املصارعة، وهكذا .. فكل حاجة من احلاجات منفذ من املنافذ حيتاج إىل ما يسده ..  

 أحتسب أن احلروب تأتيكم فقط من اجليوش املحاربة؟ 

 قلت: أتقصد االستعامر الثقايف واالقتصادي .. وغريها؟  

ء لكم حتى استعامر الفريوسات واجلراثيم .. فإهنا إن مل  قال: أقصد استعامر كل يش 

تالق بجنود من األطباء يردعوهنا، فستعيث يف أرض أجسادكم من الفساد ما ال يستطيع  

 أي عدو القيام به. 

 االحرتام: 

تقدمنا إىل الباب الثاين من أبواب اخلدمات، وقد علقت عىل بابه صورة، لست  

ا، أم أن صاحبها جاد فيام قصده، فقد صورت أناسا  أدري هل كانت كاريكاتورا ساخر 

حمرتمني ببذالت مهنهم، بعضهم أطباء، وآخرون قضاة، وآخرون أساتذة، بل بعضهم  

سياسيني وحكاما، وليس يف هذا كله أي غرابة، ولكن الغرابة هي وضعهم يف مرتبة  

اعات  واحدة مع الكناسني واحلاملني، أو ما يسميهم بعض الفقهاء بأصحاب الصن 
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 الدنية. 

سألت املعلم عن رس هذه الصورة، واملعنى الذي ترمز له، فقال: هذا باب  

 االحرتام، وهذه صورته، فالعامل كلهم حمرتمون .. فال وضيع بينهم وال حمتقر. 

قلت: ولكن اخللق يكادون يتفقون عىل رشف بعض احلرف ووضاعة بعضها، بل  

وقد سئل بعضهم عن تاجر قمح يقرأ  فة، إن من الفقهاء من اعتربوا الكفاءة يف احلر 

بعض القرآن زوج ابنته لرجل شلبي طحان، فهل الزوج كفء هلا وهل العقد صحيح  

، وليس ذلك ألجل  ( 1) ( أنه ليس الزوج كفء الزوجة ونكاحها باطل ) أو ال؟ فأجاب: 

 القرآن، ألن القرآن ليس حرفة، وإنام ألجل التجارة. 

 قال: وبم يستدلون عىل ذلك؟ 

، وهو مع  ( 2) الناس أكفاء إال احلائك واحلجام( ) قلت: يروون يف ذلك حديثا يقول:  

ضعفه الشديد إال أهنم يقبلون االستدالل به، وقد روي أنه قيل ألمحد يف هذا  

احلديث:كيف تأخذ به وأنت تضعفه؟ قال: العمل عليه. يعني أنه ورد موافقا ألهل  

ْزقي    ﴿ ويستدلون كذلك بقوله تعاىل: ..  ( 3) ( العرف  َل َبْعَضُكْم َعىَل َبْعٍض يفي الرِّ َواهللَُّ َفضَّ

 ( 71)النحل: ﴾ 

قال: أما احلديث، فيكفي فيه ما قال املحدثون، ولو أجزنا االستدالل بمثل هذا  

أما اآلية فليس هلم فيها مطمع،  . خلربنا الرشيعة، بل خلربنا الدين مجيعا عقيدة ورشيعة. 

 
 3/159الرميل:فتاوى       (1)

 .3/398روي احلديث بطرق خمتلفة وكلها ضعيفة أو موضوعة، نصب الراية:    (2)

 .7/29املغني:    (3)
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اضل أصحاهبا، ولو كان األمر كذلك لكان الرعي  فالتفاضل يف األرزاق ال يعني تف 

 .  أرشف احلرف، أمل يرع األنبياء ـ عليهم الصالة والسالم ـ األغنام. 

ْن َذَكٍر َوُأْنَثى   ﴿ : يضعون قوله تعاىل ثم أين تراهم  ا َخَلْقَناُكْم مي َا النَّاُس إينَّ َيا َأهيُّ

ْنَد اهللَّي َأْتَقاُكْم إينَّ اهللََّ َعلييٌم َخبيريٌ َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوَقَبائيَل ليَتَعاَرُفوا    ﴾ إينَّ َأْكَرَمُكْم عي

 ؟ ( 13احلجرات: ) 

ثم .. لو أن هؤالء الكناسني واحلاملني تركوا هذه املهن الوضيعة التي رماهم هبا  

هؤالء الفقهاء، وذهبوا مجيعا إىل املهن الرشيفة التي ختول هلم الزواج بمن شاءوا من  

 ل تستقيم احلياة؟ النساء، ه 

قلت: ال شك أنه لو ترك عامل النظافة التنظيف أسبوعا واحدا المتألت الشوراع  

 باألوساخ والقاذورات، وهلرب الناس إىل البوادي يطلبون العافية. 

 قال: فكيف تعتربون مهن هؤالء املنظفني خسيسة؟  

 قلت: فام األصل الذي دعا الفقهاء إىل هذا؟ 

 حرفة التي أسسها املرتفون، وأرادوا أن ينسخوا دين اهلل هبا ..  قال: هو األعراف املن 

 قلت: ولكن العرف مصدر من مصادر الرشيعة. 

قال: عرف الصاحلني، ال عرف املرتفني، وعرف املقربني، ال عرف الفاسقني،  

 وعرف السامعني من اهلل، ال عرف املستقبلني إلهلام الشياطني. 

قلت: يا معلم .. أتعلم أن من اكرب أسباب البطالة يف عرصنا، واملؤدية إىل الفقر هذا  

 اجلانب؟  
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 قال: كيف؟ 

قلت: إن الكثري من املتخرجني من اجلامعات عندنا تربأ أنفسهم يف بداية حياهتم  

العملية من أي عمل قد ال يتناسب مع البذالت التي يلبسوهنا، فيظلون حيلمون  

 إىل أن ينطوي بساط العمر من بني أيدهيم من غري أن يفعلوا شيئا.   بمكاتب مكيفة 

 قال: فهال اقتحموا مستنقعات احلياة، ليستخرجوا منها آللئ النجاح. 

 قلت: وهل يف املستنقعات آللئ. 

قال: الآللئ والكنوز يف كل حمل، ففضل اهلل واسع وبره عظيم، ولكنه ال ينال إال  

 الباحثني املجدين.  

 العموم: 

تقدمنا إىل الباب الثالث من أبواب اخلدمات، فرأيت أرزاقا شتى تنزل عىل خلق  

 كثري، فال متيز يف نزوهلا بني غني وفقري، ورشيف ووضيع. 

 فسألت املعلم عنها، فقال: هذا باب العموم. 

 قلت: وما باب العموم؟ 

 قال: هو الباب الذي ينترش منه فضل اهلل عىل خلق اهلل. 

 اتنا تنرش فضل اهلل عىل خلق اهلل. قلت: وخدم 

قال: خدماتكم متيز بني اخللق، فتهطل وابال صيبا عىل السامن، وترتك املهزولني  

 يموتون هبزاهلم. 

 قلت: ولكن املهزولني ليس لدهيم من املال ما يسددون به ثمن اخلدمات. 
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 قال: اخلدمات حق من حقوق اخللق، وال عالقة هلا بقدرهتم عىل السداد. 

 : فكيف يتمبز األغنياء عن الفقراء إذن إذا تساووا يف اخلدمات؟  قلت 

 قال: األغنياء يملكون، والفقراء يستفيدون. 

 قلت: فهم طفيليون إذن. 

قال: ال .. الطفييل هو الذي يستفيد من غري أن يكون له حق يف االستفادة، أما  

 الفقراء فيستفيدون ما هو حق هلم. 

 ؟ قلت: بأي وصف نالوا هذا احلق 

 قال: بوصف فقرهم. 

 قلت: وهل الفقر صك جيوز هلم تناول اخلدمات من غري أن يدفعوا ما يقابلها؟ 

 قال: نعم .. فال ينبغي أن حيرم الفقراء من حقوقهم بسبب فقرهم. 

 الرعاية: 

تقدمنا إىل الباب الرابع من أبواب اخلدمات، فرأيت عامال بثياب مهنهم، منشغلون  

هلم عني، وال ينشغل منهم عضو بغري ما هم فيه، فقلت يف  انشغاال كليا، فال تطرف 

نفيس: ما أصدق هؤالء العامل، وما أعظم إخالصهم، ليتني قدرت عىل محلهم إىل  

 بالدي .. إذن لنجحت يف كل مرشوع أقوم به. 

وبينام أنا كذلك إذ رأيت شخصا ال يكاد خيتلف عنهم، ولكنه مع ذلك يبدو أنه  

تفقدهم، ولكنه ال يتفقد فقط إتقاهنم، بل يتفقد حاجاهتم،  صاحب املصنع، فقد كان ي 

ويسأهلم عن أهلهم، ويعطي كل واحد منهم ما حيتاجه، وهم يبتسمون له، ويبتسم هلم،  
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فقلت: ال غرابة أن يصدر منهم كل ذلك اإلخالص، ورئيسهم يتعامل معهم هبذا  

 األسلوب. 

أصحاب اخلدمات .. فال  قال: نعم، فهذا باب الرعاية، وهو الباب الذي خيدم 

 يمكن للخدمات أن تتم، والقائمون عليها ضائعون. 

 قلت: أتقصد حقوق العامل؟ 

قال: الرعاية أعظم من احلقوق .. احلقوق فيها نفحة من نفحات الرصاع .. أما  

 الرعاية ففيها نفحة من نفحات األبوة واألخوة ..  

 قلت: فام الفرق بني الرعاية واحلقوق؟ 

 شتى، أقلها أنكم ال تعتربون االبتسامة حقا من احلقوق.   قال: من وجوه 

ضحكت، وقلت: االبتسامة .. وما جدواها .. ال هي تطبخ، فتؤكل، وال هي  

 تفصل، فتلبس. 

قال: وهل احلياة أكل ولباس؟ أين املشاعرالطيبة، والنفس املطمئنة الوديعة، أمل يكن  

طالقة الوجه وانرشاح األسارير واالبتسامة إىل درجة أن لوحظ    من سنة رسول اهلل  

 .    (1 ): ما رأيت أحدا أكثر تبسام من رسول اهلل  فقال بعضهم ذلك عليه،  

املؤمنني يف القرآن إال مستبرشة منطلقة مسفرة  قلت: أجل، وهلذا ال تذكر وجوه 

الثمرة التي    وقد بني  ..  ضاحكة، وال تذكر وجوه غريهم إال وعليها غربة ترهقها قرتة 

جتنى من هذا السلوك السهل البسيط الذي ينتفع به اجلسم والروح واألهل واملجتمع  

 
 أمحد. والرتمذي رواه      (1)
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  ( وه وحسن اخللق بقوله:( إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فليسعهم منكم بسط الوج 

 (1 ) 

  (احلقوق النفسية)قلت: فنحن نسمي هذا النوع من احلقوق:

 قال: سموها بام تشاءون .. املهم أن تعيشوها وتطبقوها.

قلت: ال أكتمك أن كثريا من الرؤساء عندنا حيرصون عىل أال يظهروا إال 

 بوجوه عابسة مكفهرة.

 قال: مل .. أهم يف مأتم دائم؟

شون إن أظهروا بعض التواضع لعامهلم أن يتسلطوا عليهم قلت: ال .. ولكن خي

 .. أو يستهينوا بأعامهلم.

قال: الرصاع إذن هو السبب .. أمل أقل لك: إن الرصاع هو سم احلياة .. 

 فليتعلموا السالم.. فال يبتسم إال من تعلم السالم.

 قلت: فهمت احلق األول، فام احلق الثاين؟ 

، بل أخرب  ( 2) اعطوا األجري أجره قبل أن جيف عرقه( ) بقوله:   قال: هو ما عرب عنه  

   :ورجل استأجر أجرًيا فاستوَف منه،  ) أن من الثالثة الذين خياصمهم اهلل يوم القيامة

 ( 3) ( ومل يعطه أجره 

 قلت: تقصد حق العامل يف أجرة عمله. 

 
 ابن أيب شيبة. رواه   (1)

 ابن ماجة.رواه     (2)

 البخاري.رواه     (3)
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 قال: أجل .. فهذا من اجلهد املرشوع املتج. 

 ال نختلف يف هذا .. فليس هناك عامل يف الدنيا إال وينال أجره.   قلت: نحن 

قال: ال .. أنتم تظلمون العامل ظلام عظيام .. فال تعدلون يف األجور .. بل جتعلون  

 الناس طبقات خمتلفة، فرتفعون املرتفع، وختفضون املنخفض. 

 ة. قلت: أتريد أن نخفض املرتفع، ونرفع املنخفض ليتساويا .. هذه شيوعي 

 قال: هذه عدالة .. وسمها بأي اسم شئت؟ 

 ولكن األمر خمتلف عندنا ..  كالمك صحيح..    لت:  ق 

 قال: لقد خالفتم فخولف بكم. 

 قلت: ما هذا؟ 

 قال: أال تعلم أن اهلل ال يغري عادته مع قوم حتى يغريوا ما بأنفسهم. 

 قلت: بىل. 

ة، فلام خالفتم أصابكم  قال: فاهلل تعاىل أكرمكم بام أكرمكم به من عزة وعدل ووحد 

الَة    ﴿ : ما أصاب كل خمالف، أمل تسمع قوله تعاىل  ْم َخْلٌف َأَضاُعوا الصَّ هي ْن َبْعدي َفَخَلَف مي

َهَواتي َفَسْوَف َيْلَقْوَن َغّياً  َبُعوا الشَّ  ؟ (، فاحذروا من الغي 59مريم: )   ﴾ َواتَّ

 قلت: هو واد يف جهنم. 

 فاهلل ديان الدنيا واآلخرة. قال: ومثله وديان يف الدنيا ..  

 قلت: يا معلم .. دعنا من الوزراء ومن فوقهم، ولنتكلم عمن حتتهم. 

 قال: سل ما بدا لك. 
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قلت: إن من قومي من جيعلون املستأجر حرا يف التعامل مع أجرائه، فاملال ماله  

يقبل  والعمل عمله، فلذلك له أن يفرض من األجور ما يشاء .. أما العميل فهو بني أن  

 أو يرفض. 

 قال: هذا صحيح، فقد وسع اهلل عىل اخللق يف هذا الباب، وهو ما يدعو إىل التنافس. 

 قلت: ولكن هذا قد استغله البعض فظلموا العامل مستغلني حاجتهم. 

 قال: يمنع الظامل من ظلمه. 

 قلت: ولو بمخالفة ما ذكر الفقهاء. 

ريم الرضر، فلذلك لو ظلم  قال: الفقهاء ذكروا ألصل .. ولكنهم يتفقون عىل حت 

 العامل بطلب ما يفوق أجره، أو طلب املستأجر بام يفوق عمل العامل رد إىل العدل. 

 قلت: أهذا تسعري لألجرة؟ 

 قال: ال .. هذا رد للعدل .. فال حيل ألحد أن يظلم أحدا مستغال حاجته ورضورته. 

 ؟ احلق الثالث قلت: فام  

َفإيَذا   ﴿ : تعاىل قوله هلل بعد النصب، أمل تسمع  قال: حق الراحة بعد العناء، والتفرغ 

 (  8ـ    7الرشح: )   ﴾ َفَرْغَت َفاْنَصْب َوإيىَل َربَِّك َفاْرَغْب 

تقول   قلت: بىل .. ولكن ما حمل هذه اآلية هنا .. هي تتحدث عن رسول اهلل 

إليها  إذا فرغت من ُأمور الدنيا وأشغاهلا، وقطعت عالئقها فانصب إىل العبادة، وقم  ) له: 

ولكن هذا املعنى ال عالقة له هبذا  .. ( ال، واخلص لربك النية والرغبة نشيطًا فارغ الب 

 الباب. 
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 قال: كيف يتفرغ العامل هلل إن مل ترتك له فرصة للتفرغ. 

 قلت: له فرصة للتفرغ كل يوم يف وقت الراحة. 

 قال: تلك الفرصة اليومية، وأنتم تفسدوهنا بربامج أعاملكم. 

 ك فرصة أخرى.  قلت: وهل هنا 

 قال: فرصة العمر .. الراحة التي يتسلمها العامل بعد انتهاء أشغال العمر. 

 قلت: تقصد التقاعد. 

ذكره بعض  قال: أنتم تسموهنا كذلك .. أما نحن فنسميها التفرغ هلل .. أمل تقرأ ما 

 عن أهل املدينة؟   السلف 

 عني. قلت: تقصد قوله عن تفرغ أهل املدينة هلل إذا بلغوا األرب 

نَي َسَنًة َقاَل َربِّ   ﴿ : قال: أجل، ويشري إليه قوله تعاىل  ُه َوَبَلَغ َأْرَبعي َحتَّى إيَذا َبَلَغ َأُشدَّ

ًا َتْرَضاُه   تيي َأْنَعْمَت َعيَلَّ َوَعىَل َواليَديَّ َوَأْن َأْعَمَل َصاحلي ْعنيي َأْن َأْشُكَر نيْعَمَتَك الَّ َأْوزي

تي  يَّ نيَ َوَأْصليْح يلي يفي ُذرِّ َن امْلُْسليمي  ( 15االحقاف:  )   ﴾ ي إيينِّ ُتْبُت إيَلْيَك َوإيينِّ مي

قلت: أتقصد أن نجعل سن التقاعد يبدأ من األربعني، إن العامل عندنا يبدأ عمله  

 من األربعني، ويتزوج يف سن األربعني ..  

قال: أنا ال أحدد لك سنا معينة، ولست أعني بالتفرغ ما تفهمونه من التقاعد ..  

 فأنتم أعلم بأمور دنياكم. 

 قلت: وماذا تعني؟ 

 سن معينة ما يتيح له أن ينصب هلل بعد نصبه يف عمله.   قال: أعني أن يمنح العامل يف 
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 قلت: تقصد أن خيفف عنه. 

قال: بحسب عمله .. أما أصحاب األشغال الشاقة فبحسب ما تتيح هلم وظائفهم  

 .. وأما العامل فمن املحربة إىل املقربة .. إال إذا قعدت قواه العقلية عن ذلك. 
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 احلامية  مفتاح 

بعد أن قال ذلك فتح لنا الباب .. لكنا ما إن رسنا قليال حتى رأيت بابا عجيبا،  

ْن َخْوٍف   ﴿ : الفتة مشعة مكتوب عليها قوله تعاىل علقت عليه    ( 4قريش:  )   ﴾ َوآَمَنُهْم مي

ورأيت يف مدخل الباب أقواما هم أشبه باجلنود والرشطة، ولكنهم ال حيملون  

 الناس، وال يرتدون اخلوذات الواقية.   أذناب البقر، وال يعبسون يف وجوه 

فقلت للمعلم: ما بال هؤالء .. أال خيافون أن تطحن رؤوسهم باحلجارة، ومن  

 يرهبهم وهم ال حيملون أذناب البقر؟ 

 ضحك، وقال: وما أذناب البقر؟ 

صنفان من أهل النار مل أرهم بعد: قوم معهم  ) بقوله:   قلت: تلك التي أخرب عنها  

قر يرضبون هبا الناس، ونساء كاسيات عاريات مميالت مائالت  سياط كأذناب الب 

رؤسهن كأسنمة البخت املائلة، ال يدخلن اجلنة وال جيدن رحيها، وإن رحيها لتوجد من  

 ( 1) ( مسرية كذا وكذا 

هؤالء ليحث عىل االقتداء هبم، أم ذكرهم ليستهجن    قال: وهل ذكر رسول اهلل  

 أسلوهبم؟ 

 قلت: بل ذكرهم كرمز للقمع والظلم. 

قال: فاعلم إذن أن السالم ال يصنعه هؤالء، فاألمن ال حتققه اهلراوات، وال املدافع،  

 وال السجون..  

 
 مسلم. رواه    (1)
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صحت: فام الذي حيققه؟ .. وما الذي يردع النفوس الظاملة، والقلوب القاسية،  

لعيون املتحجرة؟ .. من الذي حيطم ذلك الكربياء الذي متتلئ به نفوس املجرمني،  وا 

 فيقدمون أنانيتهم عىل كل يشء؟ 

 قال هبدوئه املعتاد: السالم. 

 قلت: أهبذه البساطة؟ .. إن األمر أخطر من هذا بكثري. 

 قال: أنتم تبحثون عن األمن .. وال يمكنكم حتقيقه إال بالسالم ..  

 امل .. أنسامل الذين يقتلوننا، ويمدون أيدهيم لدمائنا يمتصوهنا؟ قلت: ومن نس 

 قال: نعم .. السالم ال يتعامل مع كل يشء إال بالسالم. 

قلت: أنت حتريين يا معلم .. فأفصح .. فقد يفهم كالمك خطأ، فالسالم عند بعضنا  

 مرادف للخنوع والذلة. 

 وال يصح أن يرادف اخلنوع والذلة. قال: ال .. السالم هو العزة والكرامة والرفعة ..  

 قلت: فكيف نتعامل إذن مع من يظلموننا؟ 

 قال: بالسالم تتعامل مع من يظلمك، ومن ال يظلمك. 

 قلت: لقد عدنا يامعلم، فوضح. 

 قال: أجبني: يف أي باب نحن؟ 

 قلت: يف باب احلامية. 

 قال: وما تعني احلامية؟ 

 قلت: األمن. 
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 قال: أي أمن؟ 

 الداخيل واخلارجي. قلت: األمن  

 قال: فبم يتحقق األمن الداخيل واخلارجي؟ 

قلت: أما األول فيتحقق بمجوعات كثرية منها الرشطة واملخابرات وفرق التدخل  

الرسيع واحلرس امللكي أو اجلمهوري أو الوطني أو .. وأما الثاين، فيتحقق باجليش  

 وباألسلحة التي متتلكها اجليوش. 

 ن أصناف احلامية. قال: فقد ذكرت صنفني م 

 قلت: أجل: محاية داخلية، ومحاية خارجية. 

 احلامية الداخلية: 

 قال: فلنبدأ باحلامية الداخلية. 

 قلت: هي احلامية التي متثلها الرشطة وغريها من املكلفني بحفظ األمن الداخيل. 

 قال: فام وظيفتهم؟ 

 . قلت: يراقبون حركات املجتمع، لريدعوا الظامل، ويعينوا املظلوم 

 قال: أهذه هي احلامية يف تصوركم؟ 

قلت: أجل، ويف تصور مجيع الناس، وال أرى أن هناك تصورا آخر .. بل ال أرى  

أنه يمكن أن تكون هناك مدينة بال رشطة إال يف حالة واحدة هي أن يكون سكان املدينة  

 مالئكة ال برشا. 

 ة. قال: ولكن اجلنة مدينة احلضارة الربانية ال حتتوي عىل الرشط 
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لٍّ   ﴿ فيها:   قلت: تلك اجلنة، وهي التي قال اهلل تعاىل  ْن غي ْم مي هي َوَنَزْعَنا َما يفي ُصُدوري

ُم اأْلهَْنَارُ  تيهي ْن حَتْ ي مي ري لٍّ    ﴿ (، وقال فيها: 43ألعراف:  )   ﴾ جَتْ ْن غي ْم مي هي َوَنَزْعنَا َما يفي ُصُدوري

ٍر ُمَتَقابيلينيَ   (  47احلجر: )   ﴾ إيْخَوانًا َعىَل رُسُ

 قال: فام تعني؟ 

 قلت: إن طهارة قلوب أهل اجلنة جتعلهم ال حيتاجون إىل الرشطة. 

 قال: ملاذا؟ 

قلت: ألن أساس اجلرائم مجيعا مهام تنوعت يرجع إىل الصدور اململوءة باألمراض  

ن غل وحسد وحرص وجشع .. فلوالها ملا ظهرت الرسقة والقتل ومجيع أنوع  م 

 اجلنايات. 

 قال: فسبب اجلرائم الداخلية إذن هي الصدور املظلمة بأوزار الذنوب. 

قلت: أجل، ال شك يف ذلك .. وهلذا خلت اجلنة من اجلرائم لطيبة أهلها، كام قال  

ُ  ﴿ : تعاىل  َقْوا َرهبَّ يَن اتَّ ذي يَق الَّ ْم إيىَل اجْلَنَّةي ُزَمرًا َحتَّى إيَذا َجاُءوَها َوُفتيَحْت َأْبَواهُبَا َوَقاَل  َوسي

ينَ  (، فقد كانت طبيتهم هي  73الزمر: )   ﴾ هَلُْم َخَزَنُتَها َسالٌم َعَلْيُكْم طيْبُتْم َفاْدُخُلوَها َخاليدي

 املفتاح الذي فتحت هلم به اجلنة. 

 هلها. قال: فحضارة اجلنة إذن مبنية عىل طيبة أ 

قلت: إىل اآلن ـ يا معلم ـ مل أفهم رس تعبريك عن اجلنة بكوهنا حضارة .. اجلنة هبة  

 وليست حضارة مكتسبة.   ، ربانية 

.. ولكن أليس تفاضل أهل   ( دور السعادة ) قال: ستفهم رس هذا عندما نرحل إىل 
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 اجلنة يف اجلنة منطلقه الكسب؟ 

ْثُتُموَها بياَم ُكْنُتْم َتْعَمُلونَ َوُنوُدوا َأْن تيلْ  ﴿ : قلت: بىل، قد قال تعاىل    ﴾ ُكُم اجْلَنَُّة ُأوري

 ( 43ألعراف:  ) 

قال: فاحلضارة كذلك هبة من اهلل، وهي تنال بالكسب، وهي درجات قد تصلون  

 إىل قمتها إذا حتققتم بام يتطلب هذا الكسب من سلوك. 

 الرشطة. قلت: فهمت هذا .. ولكني مل أفهم حتقيق احلامية بالسالم بدل  

ولكني قلت:   ( استغنوا عن الرشطة، وعن مجيع األجهزة املذكورة ) قال: أنا مل أقل: 

 علموا الرشطة أن يقضوا عىل اجلريمة بالسالم. 

 ضحكت، وقلت: عدنا إىل السالم. 

قال: نعم .. فهو احلل .. وهو مفتاح احلضارة .. فال يمكن ألمة أن تتحرض احلضارة  

 ة، وهي تصارع. احلقيقية، احلضارة الفردوسي 

 قلت: أتطلب من الرشطة إذن أن يعلموا السالم. 

 قال: أجل .. بسلوكهم وأخالقهم، ال بأذناب البقر التي حيملوهنا. 

 قلت: فهمت اآلن .. أنت ختالف أساليب الرشطة القاسية. 

قال: أنا ال أخالف ذلك فقط .. بل أخالف أساس وظيفتهم التي ينالون عليها  

 رزقهم. 

 أقررت برضورة وجودهم. قلت: لقد  

 قال: أجل .. فوجودهم فرض يف الواقع. 
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 قلت: فكيف تناقش يف أساس وظيفتهم؟ 

قال: أرأيت لو أن كل رشطي وقف يعلم الناس ما يقتضيه السالم من أخالق مما  

 حيد من اجلريمة.. أتبقى هناك جريمة؟ 

فهو  قلت: لعل الناس سيضحكون من سلوكه، ويقولون له: اذهب إىل املسجد، 

 أوىل بك من هذا املحل. 

قال: هذه بدع ابتدعتموها، أو أعراف تعارفتم عليها، أو سنة من سنن من قبلكم،  

ومن معكم حذوتم حذوها .. رأيتم الرشطة عابسني فعبستم، ورأيتموهم حيملون  

أذناب البقر، فحملتموها، ورأيتم كل رشطي حيمل مسدسا، فحملتم، ثم تصورتم أن  

املسدس الذي حيمله ذلك الرشطي .. ثم مل تكتفوا بذلك، بل   أمنكم موكول بذلك 

رحتم تصورون األفالم البوليسية الكثرية، والتي تبدأ بإطالق الرصاص، وتنتهي  

 بإطالق الرصاص. 

أ باملصافحات، وتنتهي  قلت: هذا واقع يا معلم .. أتريد من األفالم البوليسية أن تبد 

 ؟ باملصافحات 

 الرشطي الذي ينسى سالحه. قال: فالرشطي الناجح هو  

 قلت: سيحكم عليه باإلعدام إن نساه. 

 قال: ولكنهم ال حيكمون عليه باإلعدام إن مل ينسه. 

 قلت: هذه وظيفته. 

 قال: التي ابتدعتموها. 



307 

 

 قلت: ولكن االقرتاح الذي تطرحه يكاد يكون حماال. 

رتاكية  قال: لقد جربتم الكثري من الطرق والسياسات .. جربتم الشيوعية واالش 

 الرأساملية .. فال عليكم أن جتربوا هذا االقرتاح. 

 قلت: أتقصد أن نعلم الرشطة األخالق بدل تعليمهم السالح. 

قال: السالح يتعمله كل مؤمن لوجه اهلل، وال يتعلمه الرشطي فقط، واألخالق  

 يتعلمها كذلك كل مؤمن. 

 قلت: فبم يتميز الرشطي؟ 

 قال: بالسلوك والتعليم. 

يصبح كل الرشطة معلمني .. فكم من املدارس يكفي لذلك؟ وأين  قلت: إذن 

 نضع املعلمني؟ 

قال: ال .. الرشطة يعلمون يف الشوارع والطرقات .. ويف األسواق واحلدائق ..  

 يراقبون سلوك الناس وينصحوهنم. 

 قلت: فهمت .. أنت تتحدث عن املحتسب .. ال عن الرشطي. 

ذهاب من تسمونه باملحتسب هو الذي رفع الربكة فمأل  قال: ال فرق بينهام .. بل إن  

 دكاكني الرشطة بالزبائن. 

 ضحكت، وقلت: أللرشطة دكاكني؟ 

 قال: لكل قوم دكاكينهم. 

 قلت: فمخازهنم إذن هي سجوهنم؟ 
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 قال: أجل .. فقد مألتم خزائن الرشطة بجميع أصناف البضاعات البرشية. 

 قلت: هذا واقع .. فام عالجه؟ 

سوا الرشطي لباس املحتسب .. فال يتعامل بالسالح فقط .. بل يتعامل  قال: أن تلب 

 بالعلم والتعليم والرتبية والنصح .. فاخللق ال يؤدهبم السالح .. بل يؤدهبم السالم. 

 قلت: فهمت اآلن قصدك من استخدام السالم وسيلة للحامية. 

 ؟ قال: هذا حل من احللول .. فاألمن ال يمكن أن يصنعه الرشطي وحده 

 قلت: فمن يصنعهم عداهم؟ 

 قال: أمل تقل بأن النفوس الطيبة ألهل اجلنة هي التي منعت ظهور املجرمني؟ 

 قلت: أجل. 

قال: فضعوا جزءا من تلك األموال الكثرية التي ختدمون هبا األمن يف مأل القلوب    

 بالطيبة ونزع األحقاد .. فسوف تكفون كل رش. 

 قلت: بامذا؟ 

فإنكم تتفننون يف تعليم الرصاع أكثر من تفننكم يف تعليم   قال: بتعليم السالم .. 

 السالم. 

 قلت: نعلم الرصاع ..  

 قال: نعم .. تلك األفالم البوليسية أال تعلم الرصاع؟  

 قلت: بىل .. بكل أسف .. بل هي جامعة لتعليم مجيع أنواع اإلجرام. 

نون االبتسامة  قال: فلو أنكم بدهلا .. وبدون حاجة إىل مسدسات علمتم الناس ف 
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لتخلوا عن الرصاع، وجلعلوا    ( 1) ( 28املائدة:  )   ﴾ َلئيْن َبَسْطَت إييَلَّ َيَدَك    ﴿ العذبة، وفنون  

القوي يف نظرهم هو قوي الروح ال قوي اجلسد، فليس الشديد بالرصعة، ولكن  

 الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. 

 قلت: فكيف السبيل إىل ذلك؟ 

 قال: بتعليمهم اإليامن. 

 قلت: الناس مؤمنون بحمد اهلل ورثوا اإليامن أبا عن جد. 

اثي .. فاإليامن ال يورث .. اإليامن جدة وحياة، وأنتم  قال: دعوكم من اإليامن الور 

 تبلونه وتقتلونه بالوراثة. 

 قلت: فكيف نحييه .. وكيف نجدده؟ 

 قال: نفس األساليب التي حتيون هبا الرصاع يف النفوس أحيوا هبا السالم فيها. 

 قلت: تقصد التعليم واإلعالم ..  

مارسوها لتعليم اإليامن الذي هو    قال: كل ما متارسونه من أساليب إلحياء الرصاع 

 مفتاح السالم. 

 احلامية اخلارجية: 

 قلت: حدثتني عن احلامية الداخلية، فحدثني عن احلامية اخلارجية؟ 

 قال: من يتكفل هبا بني قومك؟ 

 
َْقُتَلَك إيينِّ َأَخاُف اهللََّ   : تعاىل إشارة إىل قوله       (1) َي إيَليَْك ألي ٍط َيدي َلئيْن َبَسْطَت إييَلَّ َيَدَك ليتَْقُتَلنيي َما َأَنا بيبَاسي

 (28)املائدة: َربَّ اْلَعاملَينيَ 
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 قلت: اجليوش املجيشة، واآلالت العسكرية املتطورة. 

 تستعمله من أسلحة؟ قال: فكم ترصفون من أموال عىل هذه اجليوش، وما  

 قلت: ما يكفي إلغناء الشعب كله. 

 قال: وبأي حجة ترصفون كل هذه املصاريف؟ 

قلت: ال يمكن للناس أن يعيشوا أغنياء، وهم خيافون، أال تعلم يا معلم أن األمن  

 يشء أساس يف احلياة؟ 

قال: بىل، فقد ذكره اهلل يف مواضع كثرية رشطا من رشوط احلياة، وركنا من  

 هنا.. ولكن ما عالقة هذه اجليوش باألمن؟ أركا 

 قلت: هي التي حتمينا إن دامهنا العدو. 

 قال: اذكر يل مثاال واحدا محت فيه اجليوش بالدها من االستعامر. 

 قلت: اآلن .. ال أذكر .. ولكن ال أتصور أن للجيوش دورا آخر غري محاية بالدها. 

واال ضخمة عىل جيوشها،  قال: سأرضب لك مثاال عن دولة من دولكم رصفت أم 

وعىل ترسانتها العسكرية حتى أصبحت قوة من القوى حيسب هلا كل حساب .. أتدري  

 من هي؟ وما مصري مجيع أسلحتها؟ بل ما مصري شعبها؟ 

 قلت: أجل .. أدري، وأتأسف. 

 قال: عىل ماذا تتأسف؟ 

 . قلت: عىل الذي حل هبا .. فهم قوم من قومي ممتلئون طيبة وكرامة وإيامنا 

ليَكْيال   ﴿ : قال: السالم ال حيب التأسف، والحيب املتأسفني، أمل تسمع قوله تعاىل 
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َزُنوا َعىَل َما َفاَتُكْم َوال َما َأَصاَبُكْم    ( 153آل عمران:  )   ﴾ حَتْ

 قلت: بىل .. ولكنه حادث عظيم.   

ـ إن استفدتم منها ـ قد تكون أعظم مما فاتكم ..   فاألسف ال  قال: ولكن العربة منه 

 جيدي، وال ينفع. 

 قلت: وبامذا نعترب؟ 

قال: أنتم منذ فرتة طويلة تتأسفون عىل ختلفكم العسكري، وال تتأسفون عىل  

ختلفكم األخالقي.. فجاءت هذه األحداث لتنبهكم عىل أن التقدم العسكري ال ينفع  

 وحده .. بل قد يكون داء من األدواء اخلطرية ..  

لنمحو بعض الزمن .. أو لنعد تركيب الزمن .. ولنبحث    ثم سكت برهة، وقال: هيا 

 عن موضع العربة. 

 قلت: نمحو الزمن .. ونركب الزمن .. كيف؟ 

قال: لنفرض أن تلك البالد توجهت بجميع ما آتاها اهلل من ثروة يف خدمة  

اقتصادها وشعوهبا وسمعتها الطيبة يف العامل .. بحيث صارت مرضب املثل يف كرامتها  

ا ونبلها .. وصار حكامها مرضب املثل يف عدهلم وإخالصهم وحكمتهم ..  وشهامته 

ولنفرض جدال أهنم مل يصنعوا أي سالح.. بل ومل يدربوا أي جندي .. هل كان يمكن  

 أن حيدث هلم ما حدث؟ .. أو يمكن أن حيصل جلرياهنم بسببهم ما حصل؟ 

 متاما. قلت: إن شئت الصدق .. فإنه لو حصل ما ذكرت لتغري التاريخ  

 قال: كيف؟ 
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 قلت: دعني أجنح بخيايل ألرى ما سيمكن أن حيصل. 

قال: اجنح بخيالك .. فال خري فيمن مل يستعمل هذه الطاقة العظيمة التي وهبها اهلل  

 له. 

رسحت بذهني أقول، وكأين أرى ما أقول: تلك ثروة عظيمة من اهلل هبا علينا،  

وضعنا نصيبا وافرا منها يف خطة مستعجلة  فرحنا نحسبها .. نقسمها فلسا فلسا .. 

للقضاء عىل الفقر وقتله.. ونصيبا آخر لرفع االقتصاد وبناء املؤسسات التي ال حتوجنا  

ألحد من اخللق .. ونصيبا آخر لنرش العلم وبجانبه الرتبية .. ونصيبا آخر لإلعالم ..  

امل .. لنعود كام كنا مهدا  ننرش القنوات الفضائية امللتزمة .. وننرش الكتب بكل لغات الع 

للحضارة .. وحينها ستشتاق مجيع أفئدة العامل لزيارة بالدنا، والتربك بثراها.. وسوف  

ال نبخل عليهم .. بل نحسن معاملتهم .. ونتألف قلوهبم، ونرهيم من نحن، بل نرهيم  

 حقيقة اإلنسان التي غفلوا عنها. 

 قال: وامليزانية العسكرية الضخمة؟ 

تاج إليها .. ألن احلب الذي عمرنا به قلوب العامل نحونا جيعلهم ال  قلت: لن نح 

يفكرون يف غزونا وال قهرنا وال االستيالء علينا، فإن فكروا مل جيدوا الشعوب التي  

 تؤيدهم .. ومل جيدوا من شعوبنا من يقف معهم. 

 ؟ قال: فإن فكروا، ودخلوا .. وليس لكم أي جندي، وال أي سالح .. فامذا تفعلون 

 قلت: لن يتغري املوقف كثريا .. بل لعل املوقف سيكون أحسن من وضعنا احلايل. 

 قال: كيف؟ 
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 قلت: سيدخلون من غري أن يدمروا .. ألهنم لن جيدوا السالح الذي خيافون منه. 

 قال: ولكنهم سريهبونكم بسالحهم. 

.. أال تعلم  قلت: ولكن القوة التي بثها فينا العلم والرتبية لن تسمح هلم بأن يغزونا  

أهنم ال يغزون إال من وجدوا فيه االستعداد ألن يغزى .. هم كالذباب متاما ال يقعون  

 إال حيث توجد املستنقعات والقاذورات. 

 قال: فقد أجبت عن سؤالك ..  

 عدت إىل نفيس، وقلت: أي سؤال؟ 

 قال: أمل تكن حتيل أن تكون هناك دولة بال جيش؟ 

 تحالة ذلك. قلت: بىل .. وال زلت أقول باس 

قال: فامذا يفعل اجليش؟ .. وماذا تفعل الرتسانة العسكرية املتطورة التي ترسفون  

 يف تدليلها؟ 

 قلت: هي ثقل علينا، وعىل اقتصادنا .. ومع ذلك نرى لزومها. 

 قال: سمعت أنكم تشرتون أسلحة متطورة .. وطائرات ضخمة .. ممن تشرتوهنا؟ 

أعدائنا .. ألنه ليست لدينا صناعات   قلت: إن شئت الصدق، فنحن نشرتها من 

 متطورة يف هذا امليدان، كام يف غريه من امليادين. 

قال: وهل أعداؤكم ينصحونكم إىل هذه الدرجة، بحيث يبيعونكم هذه األسلحة  

 املتطورة. 

 قلت: هي عىل األقل تقف لنتفرج عليها ..  
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 تفعلون؟ قال: فإذا تطورت األسلحة .. واستحدثت أسلحة جديدة .. ماذا  

 قلت: سنعوض القديمة باجلديدة. 

 قال: فمن يستفيد من كل هذا؟ 

قلت: إن شئت الصدق .. ال يستفيد من هذا إال جتار األسلحة .. أما نحن، فهذه  

األسلحة عبء كبري علينا .. فنحن نحتاج كل حلظة لصيانتها يف انتظار أن نرمي قطع  

 غيارها لنلوث هبا البحار. 

 سلحة، هل يفكروون يف الغزو هبا؟ قال: ومن يشرتون األ 

قلت: هم أضعف يف أن يفكروا يف ذلك .. بل هم ال يفكرون حتى يف جمرد الدفاع  

 هبا. 

 قال: فانصحهم بأن يبيعوا أسلحتهم، ويشرتوا بدهلا ما ينفعهم وينفع شعوهبم. 

 قلت: واجليوش .. أتبقى بدون أسلحة؟ 

الكثرية التي وهبكم اهلل لتشبعوا بطونكم  قال: انصحهم بأن يستثمروا األرايض 

 وبطون املستضعفني. 

 قلت: ما الذي تقول؟ 

قال: هذا خري لكم من سالح تعطونه كل ما متلكون من مال وجهد لرتموه بعد  

 ذلك يف املستنقعات. 

 قلت: ولكن كيف نحمي أنفسنا؟ 

كم ..  قال: بالسالم .. بنرش السالم .. بمأل قلوب العامل حمبة لكم وشوقا إلي 
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 اجعلوهم ينظرون إليكم كام ينظرون إىل القديسني .. وسوف لن يؤذيكم أحد. 

 قلت: ولكن هل يمكن أن تكون هناك دولة بال جيش؟.. إن النظام سيفلت. 

 قال: النظام يفلت من اجلور والظلم واالستبداد، ال من العدل والرمحة والصفاء. 

 دث عن خياالت. قلت: ولكن قومي لن يقبلوا ما تطرحه .. أنت تتح 

قال: فام أجداهم الواقع .. وما أجدهتم جيوشهم .. أال تعلم من وراء أكثر  

 االنقالبات التي حتدث يف بالد املستضعفني؟  

أي أن العسكر هم   ( انقالبات عسكرية ) قلت: ال شك يف ذلك، فنحن نسميها: 

 سببها. 

 ده. قال: فاجليش إذن ال يفعل شيئا مع العدو .. ويفعل كل يشء يف بال 

 قلت: هو ماهر يف ذلك .. ولعله ماهر يف ذلك فقط. 

 قال: فام احلاجة إليه إذن؟ 

 قلت: يا معلم .. هناك يشء مل تنتبه إليه .. وهو يدعو إىل رضورة اجليش؟ 

 قال: تقصد احلدود. 

 قلت: بىل .. فنحن نحمي حدودنا من جرياننا. 

 قال: ومن جريانكم؟ .. هل املستضعفون، أم املستكربون؟ 

لت: لو كانوا مستكربين لوهبناهم أرضنا من غري أن يسألونا، ولكنهم  ق 

 مستضعفون مثلنا. 

قال: فلامذا ترهقون أنفسكم وشعوبكم من أجل قطع أرض ال تسمن وال تغني من  
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 جوع؟  

 قلت: ولكنه الوطن .. أمل تسمع قول الشاعر: 

َين جارْت عيلَّ عزيزٌة   وأهيل وإين َضنُّوا عيلَّ كرا   مُ بالدي وإي

 قال: أنتم تتاجرون بالوطن أكثر مما ختدمونه. 

 قلت: نعم، هناك من يفعل هذا، كام قال الشاعر:  

 وجْدنا خدمَة الألوطاني فخًا      يصيُد به مطامَعه األريُب 

 وكم ُمليَئْت جيوٌب من ُنضاٍر   بذاَك كأنام الوطُن اجليوُب 

 ولكن فينا املخلصون ألوطاهنم. 

إال هلل .. فمن أخلص هلل أخلص لكل يشء، ومن خادع    قال: اإلخالص ال يكون 

 اهلل خادع كل يشء. 

 قلت: حب الوطن من اإليامن .. وهو مفطور يف الطباع. 

قال: فرق بني أن حتب، وبني أن تتاجر .. وفرق بني أن حتب، وبني أن تظلم .. أال  

تعلم أن اإلخالص ينبغي أن يكون لكل الكون ال للوطن وحده؟ .. أال تعلم أن مجيع  

 هذا الكون وطن املؤمن؟  

 قلت: هذه حقائق كربى. 

ى النمل،  قال: فعيشوها .. فاحلقائق الصغرى تقتلكم وتبيدكم وجتعل قراكم كقر 

 وبيوتكم كبيوت العنكبوت. 

 قلت: فأنت تدعو إذن للعاملية والوطن اإلنساين. 
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 قال: خمطئ أنا إن قلت ذلك. 

 قلت: فقد كنت تقوله. 

قال: أنا أدعو إىل األخوة الكونية، والوطن الكوين .. فام العامل إال جزء من الكون ..  

 وما اإلنسان إال فرد من أفراد العامل. 

 أن نؤاخي املالئكة وسكان الكواكب ..  قلت: أتريدنا  

 قال: املالئكة واجلن وكل سكان الكون .. ألسنا نشرتك يف العبودية هلل؟ 

 قلت: أجل .. ولكن لكل منا خصائصه ومزاياه. 

قال: اخلصائص واملزايا املختلفة تدعو للتعارف ال للتنافر، وتدعو لألخوة ال  

  ( غزو الفضاء ) سمعت بعضكم يقول:  للعداوة .. وتدعو لالنسجام ال لالنفصال .. 

 أتفكرون يف غزو الفضاء أيضا؟ 

قلت: ال تلمهم يا معلم .. فقد تفرجوا يف األفالم اخليالية كيف حياربون سكان  

 الكواكب املختلفة. 

 قال: أتدري ما منبع هذا التعبري؟ 

 قلت: ما منبعه؟ 

وتطوير أسلحتها ..  قال: تلك اجليوش التي تتفننون يف صناعتها ونرش قواعدها 

ةً  ﴿ تلك القوة التي صاحت هبا عاد، فقالت:  نَّا ُقوَّ ( .. فامذا  15)فصلت:  ﴾ َمْن َأَشدُّ مي

 فعل اهلل هبم؟ 

 قلت: أبيدوا عن آخرهم. 
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 قال: فهل نفعتهم قوهتم؟ 

 قلت: كام مل تنفعنا قوتنا. 

 قال: فاعتربوا هبم، واعتربوا بأنفسكم، واعتربوا بعدوكم. 

 قلت: بعدونا. 

قال: أجل .. سمعت أنكم يف هذا القرن جترعتم غصص حربني متتاليتني حصدت  

 األخرض واليابس. 

قلت: أجل .. مها احلربان العامليتان األوىل والثانية .. وقد قتل فيهام املاليني .. ورشد  

 عرشات املاليني .. وآثارمها ال زلنا نعيشها إىل اآلن. 

 قال: أتدري سبب تلك احلروب؟ 

 ث تارخيية .. فأملانيا ..  قلت: أحدا 

قال: دعنا من التاريخ .. ولنبحث يف السنن .. إن تلك اجليوش غرهتا قوهتا وغرها  

سالحها وغرها فوق ذلك الفراغ القاتل الذي تعانيه، فراحت تبحث هلا عن حرب  

 تتذرع هلا الذرائع. 

 قلت: هذا صحيح ..  

ن عامال يف املصانع واملزارع ..  قال: هذا هو السبب املبارش .. ولو أن ذلك اجليش كا 

ولو أن الباحثني توجهوا إىل الزراعة والصناعة وامتطاء سنن اهلل، لكان واقع اآلن  

 خالف ذلك متاما. 

 قلت: فأنت تدعو إللغاء اجليوش. 
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قال: ال جيوشكم وحدها، بل جيوش العامل مجيعا .. فلم يصدر رش يف العامل إال  

أنصار اإلنسان من يقف معي يدعو إللغاء اجليوش، كام  بسببها .. ولعيل أجد من 

 وجدت احليوانات أنصارا هلا حتميها من االنقراض. 

، وهي التي  خلصت املستضعفني من نري االحتالل قلت: ولكن اجليوش هي التي  

  .. 

 قال: عندما جتدون جيوشا كتلك اجليوش طالبوا بعودة اجليوش. 

 ا نفعل؟ قلت: وقبل ذلك .. إن دامهنا عدو ماذ 

 قال: تعاملوا معهم كام تعامل أسالفكم مع الترت. 

 قلت: وما فعلوا؟ 

 قال: حولوا املنترص إىل دين املنهزم .. فسلم األمر هلم من غري سالح.  

 قلت: كيف هذا؟ 

قال: ألنه مل يكن للعدو فضل ثقافة .. كان فارغا كفراغ أعدائكم .. فلام دخلوا  

 احلق، فصاروا أنصارا للحق. امتألوا، أو امتألت فطرهم برؤية  

 قلت: أنت تدلنا عىل طرق جديدة للدفاع. 

   ( تقوية اجلبهة الداخلية ) قال: سمها: 

 قلت: نحن نطلق هذا عىل اجليوش. 

قال: فأطلقوها عىل جبهات األنفس .. فال خري يف جندي مدجج بجميع أنواع  

 األسلحة .. وباطنه خراب يف خراب. 
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َباطي اخْلَْيلي  وَ  ﴿ قلت: ولكن اهلل تعاىل يقول:  ْن ري ٍة َومي ْن ُقوَّ وا هَلُْم َما اْسَتَطْعُتْم مي دُّ َأعي

ُكْم   ُبوَن بيهي َعُدوَّ اهللَّي َوَعُدوَّ  (، فقد أمر باإلعداد. 60)ألنفال:   ﴾ ُتْرهي

قال: وبامذا أمر قبله؟ .. فالسورة مجيعا تتحدث عن اإلعداد ..فال تأخذوا ببعض  

 الكتاب، وترفضوا بعضه.  

تبدأ هذه السورة باحلث عىل طاعة اهلل ورسوله وإصالح ذات البني، كام قال  قلت:  

ُقوا اهللََّ َوَأْصليُحوا َذاَت َبْينيُكْم    ﴿ : تعاىل  ُسولي َفاتَّ َيْسَألوَنَك َعني اأْلَْنَفالي ُقلي اأْلَْنَفاُل هلليَّي َوالرَّ

نينيَ  (، ثم تبني صفات املؤمنني، قال  1)ألنفال:  ﴾ َوَأطييُعوا اهللََّ َوَرُسوَلُه إيْن ُكْنُتْم ُمْؤمي

ذي   ﴿ : تعاىل  ُنوَن الَّ اَم امْلُْؤمي ْم آَياُتُه َزاَدهْتُْم إيياَمنًا  إينَّ َلْت ُقُلوهُبُْم َوإيَذا ُتليَيْت َعَلْيهي يَن إيَذا ُذكيَر اهللَُّ َوجي

ُلونَ  يْم َيَتَوكَّ  ( 2)ألنفال:   ﴾ َوَعىَل َرهبِّ

 قال: فإن وجدتم جيشا كهذا، فعلموه السالح، وأعطوه السالح. 

 قلت: فإن مل نجد. 

 تعطوهم السالح، لئال جيرحوا أنفسهم به.   قال: إن مل جتدوا مثل هؤالء .. فال 

 قلت: ولكنهم ليسوا أطفاال . 

 قال: من مل يكن كمن وصفهم اهلل من املؤمنني، فهو أقل عقال من األطفال. 

قلت: بجد حتدثني يا معلم .. فإن قومي ستمتلئ أفواههم ضحكا إن سمعوا هذا  

 الكالم. 

 قال: فليضحكوا .. هذا خري من أن يبكوا. 

كنهم سيضحكون عليك .. وعيل تبعا لك .. ولعلهم يملؤون اجلرائد  قلت: ول 
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 استهزاء وسخرية. 

 قال: فقد مألوها قبل ذلك صيحات محاسية .. فامذا فعلوا بعدها؟ 

 قلت: نكسوا عىل رؤسهم .. وكتموا دمعات حارة يف مآقيهم. 

قال: فليعتربوا بتلك الدمعات .. ولريسلوها وال يكتموها كام مل يكتموا  

 كاهتم. ضح 

 قلت: نحن نحسن كتامن البكاء .. ولكنا ال نحسن كتامن الضحك. 

قال: واجهوا أنفسكم .. ارصخوا ببكائكم وبضحككم .. انتقدوا أخطاءكم ..  

قاوموا الدجل الذي تعيشونه .. فلن ترتفعوا قيد شرب، وأنتم راضون عن أنفسكم  

 ساكنون هلا. 

 نرصخ. قلت: ولكن أرضنا ضاعت .. ونحن ال نزال  

قال: أنتم ضيعتموها .. لقد كانت لكم أسلحة كثرية، وجيوش جرارة .. ولكن مل  

يكن هناك فرد واحد يستطيع أن حيمل السالح .. فلذلك سلمتم أرضيكم وأراض  

كثرية جديدة من أراضيكم .. ثم بكيتم كثريا .. ثم ضحكتكم .. ثم أنتم اآلن تعيدون  

وأوصهم فقط بأن يضعوا أيدهيم عىل   املهازل من جديد .. فدعهم يضحكون .. 

أفواههم عند الضحك حتى ال يدخل الذباب إىل أفواههم فيستعمرها، كام استعمر  

 أراضيهم. 
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 املصلحة مفتاح 

بعد أن قال ذلك فتح لنا الباب .. لكنا ما إن رسنا قليال حتى رأيت بابا عجيبا،  

َرَة َوال  َواْبَتغي   ﴿ : الفتة مشعة مكتوب عليها قوله تعاىل علقت عليه   اَر اآْلخي  فيياَم آَتاَك اهللَُّ الدَّ

ْنَيا  َن الدُّ يَبَك مي (، وقد برز منها شعاع رسم صورة جيش من  77القصص: ) ﴾ َتْنَس َنصي

العامل، له أياد كثرية، تتوزع عىل الوظائف املختلفة، ومل يكن هذا غريبا يف نظري، ولكن  

ض باحلياة، وقد كان لذلك القلب  الغريب أن مجيع هذا اجليش يتحرك بقلب واحد ينب 

.  عينان، ال كسائر العيون، أما إحدامها، فتتوجه إىل السامء مستغرقة فيها غافلة عام حوهلا. 

 وأما الثانية، فتتوجه إىل حركات األيدي، فتنسق بينها، وتنظم حركاهتا. 

 . سألت املعلم عن رس هذه الصورة، فقال: هذه صورة رمزية لباب املصلحة 

 رس القلب الواحد، واأليدي الكثرية؟   قلت: فام 

قال: القلب الواحد يدل عىل اهلدف الواحد الذي تتوزع الوظائف واأليدي عىل  

 خدمته، فالوظائف كثرية، ولكن املصالح حمدودة. 

 قلت: وما رس العينني الغريبتني؟ 

 قال: العينان إشارة إىل قبلة املصالح. 

 قلت: أللمصالح قبلة؟ 

 قبلتان، لكل قبلة عينها، مصالح الدنيا ومصالح اآلخرة. قال: للمصالح  

 قلت: ولكن قومي يقرصون املصالح عىل مصالح الدنيا. 

 قال: هم كالدجال .. أليس الدجال أعور؟ 
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 قلت: ولكنهم يرون بأبصارهم. 

قال: كل من اقترص يف أي جهد يبذله عىل مصالح دنياه غافال عن مصالح أخراه  

 فهو أعور. 

 التي يتوجه جهد املؤمن لتحقيقها؟   لح اآلخرة مصا قلت: فام  

 قال: املؤمن يف حياته ال يبذل جهده إال يف مصالح آخرته، فهو ال حيب اآلفلني. 

قلت: ولكن ال بد له من أن يتناول الدنيا .. أليس برشا حيتاج من املرافق ما حيتاجه  

 البرش؟ 

 ياه عن أخراه. قال: أجل .. وهو يتناول من دنياه ألخراه .. فال حتجبه دن 

 قلت: ال أفهم هذا .. فالدنيا دنيا، واآلخرة آخرة. 

قال: مثل ذلك مثل قوم مسافرين، وليس هلم من املطايا ما يتنقلون عليه، فراحوا  

خيرتعون صنوف احليل ليقطعوا طريقهم، فهم يف ظاهرهم يلهون ويلعبون، وهم يف  

 م. حقيقتهم يقطعون املفاوز التي حتول بينهم وبني أوطاهن 

قلت: لقد ذكرتني بام كنت أفعله يف صغري مع رفاقي، فقد كنا نحتال عىل بعد  

 املسافة بالتسابق والعدو .. فرسعان ما نقطع طريقنا من غري تعب وال عناء. 

قال: فهكذا يقطع أهل اآلخرة مفازات الدنيا، فهم يف ظاهرهم من أهل الدنيا، ويف  

 حقيقتهم من أهل األخرى. 

لناس يعدون، ويتسابقون، فكيف أفرق بني أهل الدنيا، وأهل  قلت: ولكن كل ا 

 اآلخرة؟ 
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قال: هم ال يكادون يفرتقون يف حركات أيدهيم، ولكنهم يفرتقون يف مهمهم،  

فعيون أهل البصرية تتوجه لكال القبلتني، أما عيون أهل الغفلة، فهي قارصة عىل الدنيا،  

 عوراء عن اآلخرة. 

الدنيا هي نفس جهود أهل اآلخرة .. والفرق بينهام ال  قلت: أتقصد أن جهود أهل  

 يعدو اهلمم والنيات؟ 

قال: األصل يف الفرق بينهام هو اهلمم والنيات .. وهذا األصل ينبت لكل قوم ما  

 يتناسب مع رغباهتم. 

 قلت: ارضب يل أمثلة عىل هذا تقرب يل ما يعز عىل خاطري تصوره. 

عبث ال حاجة له .. وهم يف سبيله يقضون   قال: أكثر ما يامرسه قومك من اجلهود 

 مضاجعهم ومضاجع أهل الكون من حوهلم .. ثم ال يكادون يأهبون ملا يفعلون. 

 قلت: وضح ما تريد. 

قال: أكثر مصانعكم ومالعبكم ودور هلوكم وعبثكم حتجبكم عن حقيقتكم، ومتأل  

 الكون من حولكم بالضباب. 

 نيا واآلخرة. قلت: وأهل اآلخرة، الذين مجعوا بني الد 

قال: هم بمنجاة من ذلك كله .. فحياهتم بسيطة، ولكنها متتئ باجلامل، فالعامل من  

 حوهلم من الصفاء والرقة ما جيعلهم يستغنون عن أكثر ما متارسونه من هلو. 

 قلت: ومصانع الغذاء واللباس وأصناف املراكب ..  

 دار ضيافته ما يغني عن أكثر  قال: أكثرها مما يمكن االستغناء عنه .. فقد جعل اهلل يف 
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 ما يمأل حياتكم عبثا. 

 قلت: وعيت هذا .. فام مصالح اآلخرة التي ينشغل هبا عن أكثر هلو الدنيا وعبثها. 

قال: أما العارفون، فقد انشغلوا باهلل عن كل يشء .. فهم يف محى اهلل، ويف كنفه،  

 عجلت هلم جناهنم، فهم يروحون عليها ويغدون. 

يَن ثُ  ﴿ قلت: هم  ري َن اآْلخي لينَي َوَقلييٌل مي َن اأْلَوَّ ٌة مي (، فحدثنا عن  14)الواقعة:  ﴾ لَّ

 األكثرين. 

قال: لقد الح هلم من نفحات اجلنة ما جعل مجيع حركاهتم تنتظم متوجهة إليها ..  

 فلذلك امتألت حياهتم بالراحة، كام امتألت حياة قومك بالعناء. 

 هم؟   قلت: كيف تقول عن قومي هذا.. وهم من 

قال: إن الضنك النفيس الذي يعيشه قومك نتيجة االنشغال باملصالح التي يومهون  

أنفسهم هبا ال يعوضه أي مكسب كسبوه أو دنياه استفادوها، فام الدنيا إال ألهل  

 الطمأنينة والسالم. 

قلت: ما دام أهل اآلخرة متوجهون إىل اآلخرة توجها كليا، فكيف يتجهون إىل  

 هم من الفراغ ما جيعلهم يتوجهون إليها؟ الدنيا، وهل عند 

قال: أمل أقل لك: إن أهل اآلخرة ال يفرقون بني الدنيا واآلخرة، فهم يعيشون الدنيا  

ليس بخريكم من ترك  ) : بأجسادهم، ويعيشون اآلخرة هبممهم وأرواحهم، كام قال  

دنيا آلخرته، وال آخرته لدنياه حتى يصيب منها مجيعا، فإن الدنيا بالغ اآلخرة، وال  
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إذا كان يف آخر الزمان ال بد لناس فيها من الدراهم  ) ، وقال: ( 1) ( تكونوا كال عىل الناس 

رضه  من استطاع منكم أن يقي دينه وع ) ، وقال: ( 2) ( والدنانري، يقيم الرجل هبا دينه ودنياه 

 ( 3) بامل فليفعل( 

ْنَيا   ﴿ تعاىل: قلت: لقد قال   َن الدُّ يَبَك مي (، فام النصيب  77القصص:  ) ﴾ َوال َتْنَس َنصي

 الذي ال ينبغي نسيانه من الدنيا؟ 

َن   ﴿ قال: لقد ذكر اهلل تعاىل جمامع متاع الدنيا، فقال:  َهَواتي مي َن ليلنَّاسي ُحبُّ الشَّ ُزيِّ

 َواْلَبنينَي َوالْ 
ي
َمةي َواأْلَْنَعامي َواحْلَْرثي  النَِّساء ةي َواخْلَْيلي امْلَُسوَّ ضَّ َهبي َواْلفي َن الذَّ َقَناطيريي امْلَُقْنَطَرةي مي

ْنَدُه ُحْسُن امْلَآبي  ْنَيا َواهللَُّ عي  ( 14آل عمران: )   ﴾ َذليَك َمَتاُع احْلََياةي الدُّ

ْل َأُؤَنبُِّئُكْم بيَخرْيٍ  قُ  ﴿ بعدها: قلت: ولكن اهلل تعاىل ذكر هذا بصيغة الذم بدليل قوله 

يَن فييَها َوَأْزَواٌج  تيَها اأْلهَْنَاُر َخاليدي ْن حَتْ ي مي ري يْم َجنَّاٌت جَتْ ْنَد َرهبِّ َقْوا عي يَن اتَّ ْن َذليُكْم ليلَّذي   مي

َبادي  رٌي بياْلعي َن اهللَّي َواهللَُّ َبصي ْضَواٌن مي َرٌة َوري  ( 15آل عمران: ) ﴾ ُمَطهَّ

اهلل تعاىل ذلك بقصد الذم، فاهلل هو الذي زين فينا حمبة تلك   قال: ال .. مل يذكر 

 الشهوات، وما كان اهلل ليذم شيئا خلقه فينا. 

 قلت: ولكن النص ظاهر الداللة عىل ذلك. 

 قال: ال .. النص يدل عىل معان أعمق مما قد يومهك ظاهره. 

 قلت: ارشح يل ذلك .. فإين ال أكاد أفهم منه غري ظاهره. 

 
 احلاكم. رواه     (1)

 الطرباين. رواه     (2)

 أبو داود. رواه     (3)
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 تعاىل يبني يف تلك اآلية الكريمة ما جبل عليه عباده من حب للشهوات،  قال: إن اهلل 

وهو مل حيرم عليهم تناوهلا، فام كان األمر الترشيعي ليخالف األمر التكويني، ولكن الذم  

متوجه للمنشغل هبا املنحرص يف أكفاهنا، الذي حجبته عني دنياه عن مصالح أخراه،  

 فيه.   ون الغبن الذي يقع   فلذلك راحت اآلية تنبهه إىل عظم 
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 الشهادة مفتاح 

بعد أن قال ذلك فتح لنا الباب .. لكنا ما إن رسنا قليال حتى رأيت بابا عجيبا،  

ًة َوَسطًا   ﴿ : الفتة مشعة مكتوب عليها قوله تعاىل علقت عليه  َوَكَذليَك َجَعْلَناُكْم ُأمَّ

يداً  ُسوُل َعَلْيُكْم َشهي  ( 143البقرة:  )   ﴾ ليَتُكوُنوا ُشَهَداَء َعىَل النَّاسي َوَيُكوَن الرَّ

ورأيت حتتها صورة رجل يرتبع عىل قمة السمو األخالقي، والرتقي اإليامين،  

، وهتتدي هبديه، ورأيت  والسلوك الرفيع .. ورأيت خلفه أمة من الناس تسلك سبيله 

 خلفهم أمما كثرية من الناس تنظر إليهم، وحتن ألن تسلك سبيلهم، وهتتدي هبدهيم. 

سألت املعلم عن رس الصورة، ورس اآلية التي وضعت عىل الباب، فقال: هذا باب  

 . ومسؤولية من مسؤوليات الساسة. الشهادة، وهو وظيفة من وظائف األمة. 

 ؟ قلت: ما عالقته بالسياسة 

 قال: ألن الساسة هم املكلفون بتحقيق املقاصد الكربى لألمة. 

 قلت: فإن قرصوا؟ 

قال: وجب عىل األمة أن تنوب عنهم يف حتقيق مقاصدها، ووجب عليها أن تبحث  

 عن الساسة الذين حيققون مقاصدها. 

 قلت: مل أفهم إىل اآلن املراد من الشهادة. 

 قال: الشهادة من أخطر وظائف هذه األمة. 

َهاديهي ُهَو اْجَتَباُكْم َوَما َجَعَل    ﴿ تعاىل: لت: أجل .. فقد قال ق  ُدوا يفي اهللَّي َحقَّ جي َوَجاهي

ْن َقْبُل َويفي َهَذا لييَ  نَي مي ُكُم امْلُْسليمي يَم ُهَو َسامَّ َة َأبييُكْم إيْبَراهي لَّ ْن َحَرٍج مي يني مي ُكوَن  َعَلْيُكْم يفي الدِّ
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يدًا َعَليْ  ُسوُل َشهي َكاَة  الرَّ الَة َوآُتوا الزَّ ُكْم َوَتُكوُنوا ُشَهَداَء َعىَل النَّاسي َفَأقييُموا الصَّ

ريُ  ُموا بياهللَّي ُهَو َمْوالُكْم َفنيْعَم امْلَْوىَل َونيْعَم النَّصي  ( 78احلج: )   ﴾ َواْعَتصي

 قال: هذه اآلية تبني رس الشهادة ورشوطها وكيفية حتقيقها. 

 قلت: فام رس الشهادة؟ 

قد كان الصاحلون يذكرون أربع مراحل لسري السالكني: أوهلا السري من  قال: ل 

وثانيها: سري اإلنسان من اهلل يف اهلل، بحثا  . النفس إىل اهلل، وهي رحلة البحث عن اهلل. 

ورابعها:  سري اإلنسان  . وثالثها:  سري اإلنسان مع اهلل إىل خلق اهلل . . عن  معرفة اهلل . 

 إلنقاذ خلق اهلل . مع اهلل بني خلق اهلل،  

 قلت: فأي سري منها حيقق الشهادة التي هي وظيفة األمة ووظيفة ساستها. 

قال: هي املرحلة األخرية من سري السالكني .. وهي رحلتهم إلنقاذ خلق اهلل من  

 عبودية الشيطان. 

 قلت: فهمت اآلن عالقة ذلك بالسياسة. 

 قال: فام فهمت؟ 

اجليوش التي تفتح أقطار األرض، وجتعلها بأيدي  قلت: احلاكم هو الذي يسري 

 املسلمني. 

قال: ال .. ليست هذه هي الشهادة .. الشهادة أخطر من هذا .. واحلاكم الصالح ال  

 يبحث عن االستيالء عىل األرايض، وإنام يبحث عن االستيالء عىل العقول والقلوب. 

لشهادة التي هي وظيفة  قلت: عرفت هذا ووعيته .. ولكني ال أزال أتساءل عن رس ا 
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 هذه األمة نحو سائر األمم. 

قال: الشهادة تتحقق بأن تكون األمة نموذجا صاحلا هتتدي هبدهيا األمم، بل حتن  

 لسلوك سبيلها. 

 قلت: فكيف تتحقق هذه الشهادة يف منتهى كامهلا؟ 

 قال: بأربع وظائف كربى تشرتك األمة مع أويل أمرها يف حتقيقها. 

 القوة: 

 أوهلا؟ قلت: فام  

 قال: القوة. 

 قلت: تقصد امتالك األمة ألنواع أسلحة الدمار الشامل. 

 قال: أقصد امتالك األمة ألنواع ما يتطلبه السالم الشامل. 

 قلت: فام يتطلب السالم الشامل؟ 

 قال: يتطلب حتقق اإلنسان واملجتمع واألمة بأرفع مراتب الكامل املمكن. 

 قلت: يف أي جمال؟ 

 املجاالت: املعرفية، واخللقية، واملرافقية. قال: يف كل  

قلت: ولكن النصوص تذم القوة، وتعتربها من مظاهر الطغيان .. بل إن القرآن  

الكريم يعترب الفرح بالقوة هو احلائل بني كل قوة عظمى أو صغرى ـ من احلضارات  

عاىل ضاربا املثل  الكربى أو القبائل البدوية البدائية البسيطة ـ وبني قبول احلق، كام قال ت 

ًة َأَومَلْ َيَرْوا َأنَّ ا   ﴿ بعاد:   نَّا ُقوَّ وا يفي اأْلَْرضي بيَغرْيي احْلَقِّ َوَقاُلوا َمْن َأَشدُّ مي ا َعاٌد َفاْسَتْكرَبُ هللََّ  َفَأمَّ
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ًة َوَكاُنوا بيآَياتيَنا جَيَْحُدونَ  ْنُهْم ُقوَّ ي َخَلَقُهْم ُهَو َأَشدُّ مي ذي  (  15)فصلت: ﴾ الَّ

لذي حال بني أكثر القرى وبني طاعة أنبيائها واإلسالم هلل، فكان فرحهم  وهو ا 

ًة َوَأْكَثَر  ﴿ حائال بينهم وبني كل خري، كام قال تعاىل:  ْنُكْم ُقوَّ ْن َقْبليُكْم َكاُنوا َأَشدَّ مي يَن مي ذي َكالَّ

ْم َفاْسَتْمَتْعُتْم بيَخاَل  ْن َقْبليُكْم  َأْمَوااًل َوَأْواَلًدا َفاْسَتْمَتُعوا بيَخاَلقيهي يَن مي ذي قيُكْم َكاَم اْسَتْمَتَع الَّ

َرةي َوُأْوَلئيَك ُهْم   ْنَيا َواآْلخي ي َخاُضوا ُأْوَلئيَك َحبيَطْت َأْعاَمهُلُْم يفي الدُّ ذي ْم َوُخْضُتْم َكالَّ بيَخاَلقيهي

ونَ  ُ
 ( 69)التوبة: ﴾ اخْلَارسي

 ختتلف عن هذا  قال: صدقت يف كل ما ذكرت، وبورك فيك .. ولكن قوة أهل اهلل 

 الطغيان الذي سميتموه قوة، كام سميتم اخلمر مرشوبات روحية. 

 قلت: ولكن هذا املصطلح واضح يف داللته عىل هذا املعنى. 

ليس  ) : قال: مصطلحات أهل اهلل ختتلف عن مصطلحاتكم، أمل تسمع قوله 

أن   ، فقد بني ( 1) ( الشديد بالرصعة، إنام الشديد الذى يملك نفسه عند الغضب 

املصارع احلقيقي الذي يتمتع بأعىل درجات القوة هو من أويت من احللم ما جيعله يقهر  

أحتسبون أن الشدة يف محل احلجارة؟  ) : غضبه، كام وضح ذلك احلديث اآلخر، فقال  

   ( 2) ( إنام الشدة يف أن يمتلئ أحدكم غيظا ثم يغلبه 

 قلت: تقصد أن نحمي تعاظم القوة بالتخلق. 

 بال خلق .. فالرتدي اخللقي أعظم ضعف. قال: ال قوة  

 
 البخاري ومسلم. رواه     (1)

 ابن أيب الدنيا يف ذم الغضب.رواه     (2)
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قلت: أجل .. وهلذا ربط اهلل تعاىل بني القوة واألمانة، فقال تعاىل يف قصة موسى  

 : ﴿   ُّي ْرُه إينَّ َخرْيَ َمْن اْسَتْأَجْرَت اْلَقوي ا َياَأَبتي اْسَتْأجي َقاَلْت إيْحَدامُهَ

نيُ   ( 26)القصص: ﴾ اأْلَمي

بدون أمانة ظلم وعتو،كام أن القوة بدون رأي  قال: ذلك صحيح .. فالقوة وحدها  

وحكمة عجز وخور، كام قال تعاىل خمربا عن املجلس االستشاري لبلقيس مبينا أن القوة  

ٍة َوُأوُلوا َبْأٍس    ﴿ اجلسمية وحدها ال تكفي بدون قوة الرأي والتدبري:  َقاُلوا َنْحُن ُأْوُلوا ُقوَّ

ي   يٍد َواأْلَْمُر إيَلْيكي َفانُظري ينَ َشدي  ( 33)النمل: ﴾ َماَذا َتْأُمري

ألن أي عمل يستدعي نوعا من القوة مناسبا ألدائه حتى أن ذا القرنني طلب عند  

ٍة َأْجَعْل    ﴿ تعاىل: بنائه السد أن يمدوه بقوة، كام قال   يُنويني بيُقوَّ نِّي فييهي َريبِّ َخرْيٌ َفَأعي َقاَل َما َمكَّ

 (  95)الكهف:   ﴾ َبْيَنكْم َوَبْيَنُهْم َرْدماً 

 قلت: أجل .. انظر ما أمجل أدب ذي القرنني حني قدم فضل ربه عىل طلب املعونة. 

 قال: لقد جعل القرآن الكريم ذا القرنني نموذجا للمؤمن القائد القوي. 

تعاىل  قلت: لقد رأيت اهلل تعاىل يربط يف القرآن الكريم بني الكتاب والقوة، فقد قال  

    ﴿ ألواح التوراة:  عندما أعطاه    عليه السالم   عن موسى 
ٍ
ء ْن ُكلِّ يَشْ َوَكَتْبَنا َلُه يفي اأْلَْلَواحي مي

يُكْم َداَر   ٍة َوْأُمْر َقْوَمَك َيْأُخُذوا بيَأْحَسنيَها َسُأري  َفُخْذَها بيُقوَّ
ٍ
ء ياًل ليُكلِّ يَشْ َظًة َوَتْفصي َمْوعي

نيَ  قي َيا   ﴿ األمر، كام قال تعاىل: بنفس  عليه السالم وأمر حيي .. ( 145)األعراف: ﴾ اْلَفاسي

ةٍ   ( .. فام رس ذلك؟ 12)مريم: ﴾ حَيَْيى ُخذي اْلكيَتاَب بيُقوَّ

قال: إن اهلل تعاىل يأمر بتوجيه القوى املرتفعة نحو األخذ بالتكاليف والتقيد هبا  
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 والتمسك بحبلها ألهنا عالمة القوة احلقيقية،وال يمكن أن تؤدى أداء مثاليا إال بالقوة. 

خص موسى وحيي ـ عليهام السالم ـ باألمر بأخذ الكتاب بقوة وشدة  قلت: فلم 

 وحزم؟ 

قال: ليس يف األمر ختصيص .. فاهلل تعاىل خياطب كل فرد منكم باعتباره حيي  

 وموسى. 

قلت: لقد الح يل أن رس ذلك يرتبط ببني إرسائيل، فأسلوب تعاملهم مع أنبيائهم  

والتالعب وحماولة االحتيال عىل أحكام  وأوامر رهبم، وهو أسلوب االستهزاء واهلزل 

اهلل، وهو أسلوب صادر عن تصورهم هلل الذي يمتزج فيه الدين بالعنرصية والذهب  

واألهواء، ولذلك وردت اآليات الكثرية خترب عن أمر اهلل تعاىل هلم باألخذ بالكتاب  

ٌة  َوإيْذ َنَتْقَنا اجْلَ  ﴿ تعاىل: بقوة حتى أن اجلبل رفع فوقهم كأنه ظلة،قال  ُه ُظلَّ َبَل َفْوَقُهْم َكَأنَّ

ُكْم   ٍة َواْذُكُروا َما فييهي َلَعلَّ يْم ُخُذوا َما آَتْيَناُكْم بيُقوَّ ُه َواقيٌع هبي َوَظنُّوا َأنَّ

ولكنهم مع ذلك مل يرتدعوا ومل ينزجروا ألن رشاب  .. ( 171)األعراف: ﴾ َتتَُّقونَ 

ول بينهم وبني الطاعة ولو  العجل الذي يرسي يف قلوهبم ويغذهيم بحب الذهب حي 

يَثاَقُكْم َوَرَفْعَنا َفْوَقُكْم الطُّوَر ُخُذوا َما آَتْيَناُكْم   ﴿ تعاىل: أرادوا الطاعة، قال  َوإيْذ َأَخْذَنا مي

ْم ُقْل بيْئَساَم  هي ْجَل بيُكْفري يْم اْلعي ُبوا يفي ُقُلوهبي ْعَنا َوَعَصْيَنا َوُأرْشي ٍة َواْسَمُعوا َقاُلوا َسمي َيْأُمُرُكْم    بيُقوَّ

نينيَ   ( 93)البقرة: ﴾ بيهي إيياَمُنُكْم إيْن ُكنُتْم ُمْؤمي

 قال: هذا بعض احلق. 

 قلت: فام كل احلق؟ 
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قال: كل احلق أن يعتقد كل فرد منكم أنه املخاطب األول بالقرآن الكريم، فموازين  

 اهلل ال تفرق بني جنس وجنس، وال لون ولون. 

 هادة؟ قلت: عرفت القوة، فام عالقتها بالش 

قال: الناس تبع لألقوى .. فإن أردتم من األمم أن هتتدي هبديكم، وتسري  

مسريتكم، وحتلم بأن تستظل بلوائكم، فاستظلوا بظل القوة التي ال ترهب األمم منكم،  

 وإنام جتعلهم ينحنون حمبة لكم، وشوقا إليكم. 

 العدل: 

 قلت: فام الوظيفة الثانية التي تتطلبها الشهادة؟ 

 العدل. قال:  

 ؟ قلت: العدل مع الرعية 

قال: ال .. العدل مع العامل .. فالعدل احلقيقي ال يعرف تنوع املكاييل، وال يفرق بني  

 األمم. 

ْسطي   ﴿ تعاىل: قلت: أجل .. فقد قال  نَي هلليَّي ُشَهَداَء بياْلقي امي يَن آَمُنوا ُكوُنوا َقوَّ ذي َا الَّ َيا َأهيُّ

َمنَُّكْم َشَنآُن قَ  ُقوا اهللََّ إينَّ اهللََّ َخبيرٌي  َوال جَيْري ُلوا ُهَو َأْقَرُب ليلتَّْقَوى َواتَّ ُلوا اْعدي ْوٍم َعىَل َأالَّ َتْعدي

(، أي ال حيملنكم ُبْغض قوم عىل ترك العدل فيهم، بل استعملوا  8املائدة: )   ﴾ بياَم َتْعَمُلونَ 

ن نؤمر يف نفس  ولكن كيف نؤمر هبذا، ونح .  العدل يف كل أحد، صديقا كان أو عدًوا. 

 الوقت ببغض الكافر؟ 

 قال: لقد أمرتم ببغض كفره، ال ببغض حلمه ودمه وروحه. 
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 قلت: فام الفرق بينهام؟ 

قال: الفرق بينهام عظيم .. هو كالفرق بني بغض الطبيب ملريضه، وبغضه ملرضه ..  

 فهل ترى من فرق بينهام؟ 

ه، بل لعله حيب  قلت: ال شك يف ذلك .. فالطبيب إن أبغض املريض منعه نصح 

استمرار املرض به .. أما إن أبغض مرضه، فإنه يتوسل بكل ما لديه من صنوف العالج  

 لريحيه من علته. 

قال: فكذلك أمرتم أن تفعلوا .. وبذلك يكون العدل .. فالعدل ينطلق من منابع  

 النفس الطاهرة، وليس جمرد طالء يتالعب به القضاة واملحامون يف حماكمكم. 

 ولكن قومي الذين طبعوا عىل البغض يف اهلل قد يأنفون من كثري مما ذكرت. قلت:  

 قال: فادعهم إىل إحياء السنة. 

 قلت: هم يتصورون أهنم حييون السنة بذلك. 

 أم سنة اليهود والنصارى؟   قال: سنة رسول اهلل  

 قلت: وهل هناك سنة لليهود والنصارى حتى تتبع؟ 

ملكاييل املختلفة، أما أهل اهلل من املؤمنني، فإهنم  قال: أجل .. فهم الذين يكيلون با 

لعبوديتهم هلل، يتعاملون مع خلق اهلل بام أمرهم اهلل ال بام تأمرهم أهواؤهم .. أمل تسمع  

 ( 1) دعوة املظلوم ـ وإن كان كافًرا ـ ليس دوهنا حجاب( ) : قوله  

 قلت: أجل .. فام فيه مما نحن فيه؟ 

 
 أمحد. رواه     (1)
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العبودية هلل، بتسليم خلق اهلل هلل .. فمن أعظم الرشك  يدلنا عىل حتقيق    قال: النبي  

 أن نعترب أنفسنا ديانني مع اهلل. 

قلت: ال أرى يف احلديث ما ذكرت .. كل ما فيه هو أن دعوة املظلوم مستجابة حتى  

 لو كان كافرا. 

قال: والظلم بمعناه الشامل يدل عىل ما ذكرت .. أرأيت لو أن بعض األبناء عق  

 أنت تسبه وتلعنه .. أيريض ذلك والده؟ والده، فرحت  

قلت: كال .. فإن األب مع بغضه لسلوك ابنه إال أنه ال حيب أن يمس بسوء، أو  

 يتعدى عليه من أي جهة. 

 قال: فنزه ربك عن شبه التشبيه .. وطبق هذا املثال عىل ما نحن فيه. 

 قلت: إن ما تذكره خطري يا معلم. 

ُكُم  َوإي  ﴿ تعاىل: قال: هو شعاع من قوله  ْن َجاَدُلوَك َفُقلي اهللَُّ َأْعَلُم بياَم َتْعَمُلوَن اهللَُّ حَيْ

َتليُفونَ  َياَمةي فيياَم ُكْنُتْم فييهي خَتْ خياطب  وقوله وهو (، 69- 68سورة احلج: ) ﴾ َبْيَنُكْم َيْوَم اْلقي

ْم َكاَم  ﴿ رسوله ـ ومعه كل مؤمن ـ يف شأن أهل الكتاب:  ْرَت َوال   َفليَذليَك َفاْدُع َواْسَتقي ُأمي

َنا   َل َبْيَنُكُم اهللَُّ َربُّ َْعدي ْرُت ألي ْن كيَتاٍب َوُأمي ُكْم َلَنا  َتتَّبيْع َأْهَواَءُهْم َوُقْل آَمْنُت بياَم َأْنَزَل اهللَُّ مي َوَربُّ

َمُع َبْيَنَنا وَ  َة َبْيَننَا َوَبْينَُكُم اهللَُّ جَيْ ريُ َأْعاَمُلَنا َوَلُكْم َأْعاَمُلُكْم ال ُحجَّ  ( 15الشورى: )   ﴾ إيَلْيهي امْلَصي

قلت: هذه اآلية حتتوي عىل سبع كلامت مستقالت، كل منها منفصلة عن التي  

 قبلها، هلا حكم برأسه. 

 قال: وكل كلمة منها تنبه إىل املعنى الذي تاه عنه قومك بالبغض الذي أساءوا فهمه. 
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 قلت: فبم تأمرنا الكلمة األوىل؟ 

فأنتم مكلفون بدعوة الناس، ال باحلكم عليهم، أنتم دعاة ال قضاة،  قال: بالدعوة ..  

 معلمون ال حمامون، مربون ال مدعون. 

 قلت: وبم تأمرنا الثانية؟ 

 قال: باالستقامة التامة الشاملة .. 

ُقوا اهللََّ َما   ﴿ تعاىل: قلت: فلم مل تذكر يف هذا املوقف االستقامة املطاقة، كام قال  َفاتَّ

 (؟ 16التغابن:  )   ﴾ اْسَتَطْعُتمْ 

قال: ألنك يف موقف الدعوة إىل اهلل ينبغي أن متثل ما تدعو إليه بأحسن صورة ..  

وهكذا األمة ال يمكن أن تدعو األمم إىل العدل، وهي ترزح حتت نريان اجلور، وال  

يمكن أن تدعو إىل رمحة املستضعفني، وفقراؤها يتقوتون من املزابل، وينامون عىل  

 الطرقات. 

 وبم تأمرنا الكلمة الثالثة؟   قلت: 

 قال: بعدم اتباع اهلوى .. فال تبيعوا احلق بإرضاء بعضكم لبعض. 

قلت: لقد رأيت بعض قومي يوزع درجات اجلنة عىل اليهود والنصارى واملنافقني  

 والفاسقني تأليفا لقلوهبم. 

م  قال: فام دام قد ضمن هلم اجلنة، فألي يشء يؤلف قلوهبم؟.. هو خيوهنم وخيدعه 

ويغرهم عن أنفسهم .. ال ينبغي أن نبيع احلق باألهواء .. فاحلق أحق أن يتبع .. والعدل  

 يتحقق بالصدق، ال باخلداع والكذب. 
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َوُقْل آَمْنُت بياَم َأْنَزَل    ﴿ تعاىل: قلت: وبم تأمرنا الكلمة الرابعة، والتي نص عليها قوله  

ْن كيَتاٍب   ؟ ﴾ اهللَُّ مي

ضوعية العلمية .. فالعدل يقتيض البعد عن الذاتية، وكل  قال: تأمر بام تسمونه باملو 

ما يؤدي إليها.. فقد أمرتم باإليامن بكل ما يأتيكم من اهلل، ولذلك ال تتعاملوا مع  

املخالفني من منطق أنكم أصحاب احلق املحتكرين له، وإنام من منطق الباحثني عن  

 احلق. 

 قلت: ولكنننا أصحاب احلق. 

صاحب حق، وبني أن حتتكره .. صاحب احلق هو الذي   قال: فرق بني أن تكون 

 يرجع األمر ألهله .. أما املحتكر، فهو ال ينظر إال إىل نفسه، وما يتطلبه هواه. 

 قلت: فام الكلمة اخلامسة التي هي واسطة العقد؟ 

َل َبْيَنُكُم    ﴿ تعاىل: قال: قوله   ْرُت ألْعدي ، فالعدل ينطلق من النفس املؤدبة بآداب  ﴾ َوُأمي

لعبودية، وهلذا جاء األمر فيها هبذه الصيغة، صيغة اإللزام األهلي الذي ال يرتك للنفس  ا 

 أي خيار. 

ُكْم    ﴿ تعاىل: قوله  ي  قلت: فام الكلمة السادسة التي ه  نَا َوَربُّ  ؟ ﴾ اهللَُّ َربُّ

قال: هذا ما ذكرته لك يف املثال الذي ناقشتني فيه.. فاهلل رب مجيع الوجود، ومن  

  أال نتعامل مع خلق اهلل من واقع استعبادنا هلم؟ األدب مع اهلل 

 قلت: كيف نستعبدهم، وقد ولدهتم أمهاهتم أحرارا. 

قال: االستعباد ال يعني فقط ما تتصورونه من الرق .. أعظم استعباد أن تعتقد اهلل  
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 ربا لك وحدك، بل تتأمر عىل ربك، فتأمره وتنهاه. 

 قلت: أنحن نفعل هذا؟ 

 جترسون عىل قوله. قال: ولكنكم ال  

 قلت: فام الكلمة اخلامسة؟ 

، وهي نتيجة ملا  ﴾ َلَنا َأْعاَمُلَنا َوَلُكْم َأْعاَمُلُكْم  ﴿ تعاىل: قال: هي التي نص عليها قوله  

 سبق.. فالعاقل من انشغل بصحيفته عن صحائف غريه. 

ْن  َوإي   ﴿ تعاىل مبينا املوقف الصحيح للتعامل مع املخالفني: قلت: أجل .. فقد قال 

َّا َتْعَمُلوَن 
يٌء ممي َّا َأْعَمُل َوَأَنا َبري

يُئوَن ممي ُبوَك َفُقْل يلي َعَميلي َوَلُكْم َعَمُلُكْم َأْنُتْم َبري   ﴾ َكذَّ

 ( 41)يونس: 

قال: لو رأى غريكم منكم هذا التواضع جللسوا يتعلمون عىل أيديكم، ولكنكم  

 أبيتم إال أن تصريوا حجبا بني اهلل وخلقه. 

 لكلمة السادسة؟ قلت: فام ا 

َة َبْيَنَنا َوَبْيَنُكُم    ﴿ تعاىل: قال: هي التي نص عليها قوله      ﴾ ال ُحجَّ

قلت: لقد قال جماهد يف معناها: أي ال خصومة بيننا وبينكم، وقال السدي: وذلك  

قبل نزول آية السيف، وقد رجح ابن كثري هذا، فقال: وهذا ُمتََّجٌه ألن هذه اآلية مكية،  

 السيف بعد اهلجرة. وآية  

قال: أراكم ترضبون الكتاب بعضه ببعض .. فتنسخون ما تشاءون بام تشاءون ..  

ْن َحكييٍم مَحييدٍ   ﴿ كالم اهلل كله حمكم   يٌل مي هي َتْنزي ْن َخْلفي ْن َبنْيي َيَدْيهي َوال مي   ﴾ ال َيْأتييهي اْلَباطيُل مي
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 ( 42)فصلت: 

 قلت: فام الكلمة السابعة؟ 

رُي    ﴿ تعاىل: عليها قوله  قال: هي التي نص   َمُع َبْيَنَنا َوإيَلْيهي امْلَصي    ﴾ اهللَُّ جَيْ

  ﴿ : قلت: لقد ورد هذا يف مواضع من القرآن الكريم، فاهلل تعاىل  يقول يف آية أخرى 

َنا ُثمَّ َيْفَتُح َبْيَنَنا بياحْلَقِّ َوُهَو اْلَفتَّاُح اْلَعلييُم   َمُع َبْيَننَا َربُّ  ( 26)سبأ:   ﴾ ُقْل جَيْ

 قال: هذا أكرب ما يمأل قلوب العارفني حزنا وأسفا. 

 قلت: كيف ذلك؟ 

 قال: اهلل جيمع بني خلقه مجيعا ليقتص للمظلوم من ظامله. 

لتؤدن احلقوق إىل أهلها يوم القيامة  ) : قلت: أجل .. فقد ورد يف احلديث قوله 

   ( 1) حتى يقاد للشاة اجلامء من الشاة القرناء تنطحها( 

ظلم هلم أن حتجبوهم عن احلق الذي زين اهلل به الوجود، فيدخلوا  قال: وأعظم 

 جهنم الدنيا وجهنم اآلخرة بسببكم. 

  قلت: أجل .. لقد وردت النصوص بحفظ حقوق غري املحاربني، فالرسول 

من ظلم معاهًدا أو انتقصه حًقا أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيًئا بغري طيب  ) يقول: 

ال يؤخذ  ) ألهل نجران أنه  ، ويف عهد النبي ( 2) ( يوم القيامة نفس منه، فأنا حجيجه 

   ( 3) منهم رجل بظلمي آخر( 

 
 مسلم وغريه. رواه      (1)

 أبو داود والبيهقي . رواه    (2)

 . 72أبو يوسف يف اخلراج:   (3)
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يًا فأنا خصمه، ومن  ) : قال: بل ورد ما هو أعظم من ذلك، فقد قال  مِّ
من آذى ذي

من  ) : .. بل ورد ما هو أعظم من ذلك، فقد قال    ( 1) ( كنت خصمه خصمته يوم القيامة 

 ( 2) ين فقد آذى اهلل( آذى ذمًيا فقد آذاين، ومن آذا 

  الرخاء: 

 قلت: فام الوظيفة الثالثة التي جتعلنا شهودا عدوال عىل األمم من حولنا؟ 

 قال: الرخاء. 

 قلت: أراك تذم الرتف .. فكيف جتعل الرخاء ركنا من أركان الشهادة؟ 

 قال: الرتف رخاء الطغاة املتجربين.. والرخاء ترف العبيد املتواضعني. 

 ظيفة من وظائف الشهادة؟ قلت: فكيف يكون و 

قال: كيف يستطيع مدرب النمور واألسود أن يتسلط عىل قوى السبعية يف النمر  

واألسد ليوجهها إىل اللعب واللهو .. فيجعل من ذلك الذي خيافه الناس عىل نفوسهم  

 وسيلة رزقه التي حيافظ هبا عىل حياته؟ 

األسد، فراح يتالعب به  قلت: ما أسهل ذلكـ  يا معلمـ  لقد عرف شهوات النمر و 

 من خالهلا. 

قال: فكذلك من حييط بكم من األقوام، استعبدهتم الدنيا، ولن جتروهم إىل اهلل إال  

 بسالسل الدنيا. 

 
 اخلطيب بإسناد حسن.رواه    (1)

 الطرباين يف األوسط بإسناد حسن.رواه    (2)
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 قلت: ولكن كيف يكون ذلك، وقد هنينا عن إكراه الناس عىل الدين. 

النمر    قال: السالسل ال تعني اإلكراه .. وإنام تعني ما رأيته من أسلوب التعامل مع 

 واألسد. 

 قلت: فام عالقة ذلك بالرخاء؟ 

قال: أكرب حجاب حيول بني أعدائكم، وتبرص احلق الذي جعله اهلل لكم ما تقعون  

فيه من ختلف وفقر وضعف .. فلذلك كان تقدمكم وغناكم وقوتكم هي السالسل  

 التي جتعلهم يلتفتون لكم، ويدرسون رس الرخاء الطيب الذي وهبه اهلل لكم. 

 ولكن الرخاء هو الذي وضعنا يف هاوية التخلف. قلت:  

قال: ذلك الرتف .. ال الرخاء .. والرتف عبودية للامل .. أما الرخاء فإنه ال يزيد  

 صاحبه الفاهم عن اهلل إال عبودية هلل .. أليس أهل اجلنة يف رخاء؟ 

 قلت: أجل ..  

 قال: فهل حال ذلك بينهم وبني اهلل؟ 

 قلت: كال. 

 فحضارة أهل اجلنة حضارة الرخاء املؤمن، فتشبهوا هبا. قال:  

 قلت: يف نفيس يشء مما تقول .. فال ينبغي أن يقاد الناس إىل اهلل بمثل هذا. 

 قال: أمل جيعل اهلل من سهام الزكاة سهام للمؤلفة قلوهبم؟ 

 َواملََْساكينيي  ﴿ تعاىل: قلت: أجل، فقد قال 
ي
َدَقاُت ليْلُفَقَراء اَم الصَّ لينَي َعَلْيَها  إينَّ َواْلَعامي

َن اهللَّي  يَضًة مي بييلي َفري نَي َويفي َسبييلي اهللَّي َواْبني السَّ مي َقابي َواْلَغاري َفةي ُقُلوهُبُْم َويفي الرِّ َواهللَُّ   َوامْلَُؤلَّ
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 ( 60التوبة: )   ﴾ َعلييٌم َحكييمٌ 

 قال: أتدري ما رسه؟ 

 قلت: حتى يكفوا رشهم عن املسلمني. 

موا من غنى املسلمني، وحسن أحواهلم ما جيعلهم حينون لسلوك  قال: وحتى يعل 

 سبيلهم .. أليس فقراؤكم حياولون تقليد أغنيائكم؟ 

 قلت: أجل .. وقد عرفنا بعض ذلك. 

قال: فاعتربوا هبذا .. لتضعوا املال الصالح يف أيدي الرجال الصاحلني الذين  

 سليامن.  يمثلون عبودية الرخاء هلل، كام مثلها سليامن وحضارة  

 السامحة: 

قلت: فام الوظيفة الرابعة من وظائف الشهادة التي يتوجب عىل أويل األمر القيام  

 هبا ليكونوا أمثلة صاحلة عن اإليامن وأهل اإليامن؟ 

 قال: السامحة. 

 قلت: أحسبنا تكلمنا عنها يف العدالة. 

جتر من تشاء    قال: السامحة خلق .. والعدالة رشائع .. وبالسامحة اخللقية يمكنك أن 

 ملا تشاء ..  
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   مدائن السالم 

بعد أن مررنا عىل مجيع تلك األبواب صادفنا باب عظيم احتوى عىل مجيع أصناف  

البهاء، فصحت: هذا باب اجلنة .. ال شك يف ذلك .. لكنا مل نمرر عىل الرصاط الذي  

 هو أدق من الشعرة وأحد من السيف. 

. ولكن ـ مع ذلك ـ ال مانع من أن تعتربه بابا  قال يل: ال .. هذا باب مدائن الدنيا . 

 من أبواب اجلنة، ففي الدنيا من روائح اجلنة ما ال يشمه إال الصديقون. 

 قلت: والرصاط؟ 

 قال: لقد مررت به. 

 قلت: أتقصد هذا الطريق الذي سلكناه، واألبواب التي فتحت لنا؟ 

 قال: أجل، فهو أدق من الشعرة، وأحد من السيف. 

 ولكنا كنا نسري فيه بسهولة ويرس. قلت:  

قال: ألن النور كان معنا .. ولوال النور لتهنا عن طريقنا .. وخلرجنا إىل أبواب جهنم  

 الكثرية. 

 قلت: أهناك إذن أبواب جلهنم تؤدي إليها تلك املسارات التي رأيناها؟ 

  قال: أجل، وهي التي سلكتها مدائن عاد وثمود وسدوم وعمورية، ومدائن الرشق 

 اآلفل، والغرب الذي أراد أن يقتل التاريخ. 

قلت: أعرف عادا وثمودا وسدوم وعمورية .. ولكني ال أعرف املدينتني  

 األخريتني. 
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 قال: سيعرفهام أوالدك .. ولعلهم يعتربون هبام. 

 قلت: فكيف نفتح هذا الباب؟ 

 قال: ككل األبواب .. ندخله بفتحه. 

 قلت: ولكن أين املفاتيح؟ 

املفاتيح هي احلقائق التي وعيتها أثناء مرورك عىل الرصاط .. فهل وعيت ما  قال: 

 قلت؟ 

 قلت: نعم .. وعيته، وهلل احلمد واملنة، ولك الشكر والفضل. 

 قال: سنرى. 

 قلت: ماذا؟ 

، فسيفتح الباب بمجرد أن نقرتب منه، فإن مل بصدق قال: إن كنت وعيتها

 . وعيكتكن صادقا يفيفتح، فهذا دليل عىل أنك مل 

قلت: ال ختف يا معلم، فأنا واثق مما أقول .. فاملرارات التي عشتها يف مدنيتي 

 جعلتني ال أعي فقط ما قلنا، بل أحفظه، وأعيشه.

قال: ولكن .. أمل أخربك أن الوعي الذي يتوقف عىل الذاكرة واحلفظ ال يكفي 

 وحده؟

 قلت: تريد احلب والعزيمة.

وا ما مل متتلئ قلوبكم ببذور الشوق التي تنبت قال: ال يكفي للتغيري أن تعرف

 ثامر العزيمة.
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 قلت: ال ختف يا معلم .. فإن يل عزيمة تفل احلديد.

 قال: عزيمة عىل ماذا؟

 قلت: عزيمة عىل الدعوة ملا ذكرنا ونرشه والتبشري به.

 قال: ال يكفي كل ذلك .. ال يكفي الكالم.

إن فأسك هو قلمك .. ولذلك  قلت: وهل أملك غري الكالم .. لقد قلت يل:

 سأسخره هلذا السبيل.

 قال: القلم أداة من أدوات احلضارة .. ولكن احلضارة ال تقوم به وحده.

 قلت: بامذا تقوم إذن؟

 قال: بك.

 قلت: ومن أنا؟

 قال: اإلنسان.

 قلت: أعرف رضورة اإلنسان للحضارة، فال حضارة بال إنسان .. 

 قال: فتحرض أنت قبل أن يتحرض قلمك.

 قلت: بامذا أحترض.

قال: بالسلوك .. بالرتفع .. بالتخلق .. بالعرفان .. فاحلضارة ليست أشياء .. 

 بل هي قيم ومبادئ.

 قلت: أنا أتعلم عىل يديك .. 
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ته هو النهاية، فتكتفي به .. أو أخاف أن ترى قال: أخاف أن تتصور أن ما ذكر

مجال هذه املدنية، فتقرر االستقرار فيها، وتكتفي بام عرفته كام اكتفيت مع كنوز 

 الفقراء.

قلت: ال ختف يا معلم .. أعلم أن الطريق طويل، وهذه البداية .. وأعلم أن 

َوَأنَّ إيىَل َربَِّك  ﴿ ، ملكوت اهلل واسع، ولن أستقر يف حمل .. بل مهتي ترتقى إىل اهلل

 (42لنجم:) ﴾املُْنَْتَهى

 قال: إن كنت قلت هذا .. فاقرتب من باب املدائن، فستفتح لك.

اقرتبت مع املعلم من الباب .. وبمجرد اقرتابنا فتح عىل مدينة عظيمة .. لست 

بناياهتا ختتلف أدي هل كانت يف األرض أم يف السامء .. كل ما فيها مجيل .. أشكال  

 كثريا عن سائر ما أعرفه من أشكال البناء.

سألت املعلم: ما أمجل هذه احللل التي ترتدهيا هذه املدينة، من املهندسون 

 الذين بنوها، أم من الفنانون الذين صمموها؟

قال: هؤالء مهندسون من أهل اهلل فتح اهلل عليهم، فصمموا هذه األشكال 

 أشكال الكون. البديعة، مستوحني هلا من

 قلت: أين ناطحات السحاب؟

 قال: ال يعرف أهل هذه املدينة التطاول يف البينان.

 قلت: أين مداخن مصانعهم .. أليس يف هذه املدينة مصانع؟

 قال: بىل .. هي مملوءة باملصانع .. بل كل بيت من بيوهتا مصنع من املصانع.
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 قلت: فأين مداخنها؟

 نة عىل عدم تلويث الكون بأي ملوثات.قال: لقد حرص أهل هذه املدي

 قلت: فام صنعوا معها؟

 قال: هداهم اهلل، فخلصوا الصناعة من كل امللوثات.

قلت: كيف وصلوا إىل ذلك؟ .. دلني عىل هذا االخرتاع .. فقومي حمتارون مع 

 امللوثات.

م قال: قومك نظروا إىل كسبهم، ومل ينظروا إىل كون اهلل .. وما كان اهلل ليهدهي

 ليشء مل هيتموا به.

 قلت: أتقصد أن الطريق إىل ذلك هو االهتامم والرعاية؟

قال: أجل .. لو صدقوا لوجدوا .. لقد صدقوا يف البحث عن الذهب 

األصفر.. فوجدوا الذهب األسود واألصفر .. ولو صدقوا يف البحث عن طهارة 

 الكون لوجدوها.

ين ال أرى الطلبة جيتمعون حول قلت: أين مدارس هذه املدينة وجامعاهتا .. فإ

 أبواب املدارس واجلامعات؟

قال: كل بيت من بيوت هذه املدائن مدرسة بحد ذاته، والعلم هنا يبذل باملجان 

 لكل الناس.. فأهل هذه املدينة كلهم طلبة.

 قلت: واملساجد .. أين هي املساجد .. ال أرى املآذن العالية، والقباب الفخمة؟

 ينة مساجد .. بل هي كلها مسجد لعبادة اهلل.قال: كل هذه املد
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 قلت: أقصد املواضع التي يلتقي فيها املصلون لينالوا أجر اجلامعة.

قال: يف كل حي من أحياء هذه املدينة، بل يف كل حارة من حاراهتا هذه املساجد 

 .. فهي مثل دكاكني البقالة ال ينبغي أن ختلو منها حارة، وإال أصاهبا اجلوع.

 قلت: ولكني ال أراها .. لقد تعودنا أن نضع املآذن الرفيعة عىل مساجدنا.

 قال: ذلك حلبكم للتطاول .. فكل مأذنة تتطاول عىل أختها.

 قلت: ومساجد هذه املدينة؟

.. فأول ما يتعلم املؤمن التواضع  قال: بسيطة كبساطة مسجد رسول اهلل 

 والزهد يتعلمه يف املساجد.

 يرصفون أمواال ضخمة عىل بيوت اهلل تعظيام هلا.قلت: ولكن قومي 

قال: إن اهلل طلب منكم أن تعمروا بيوته باخلشوع واإليامن والذكر، ال بأصناف 

 الزخارف التي تعبدوهنا.

 قلت: واملالعب .. أين املالعب الفخمة التي تتباهى دول العامل عىل تشييدها؟

لسالم أن يتشبهوا بمدائن قال: تلك سنة املرتفني، وما كان ألهل مدائن ا

 الرصاع يف تشييدها.

 قلت: ولكن النصوص حتض عىل الرياضة، وتدعو إليها.

قال: النصوص تدعو إىل الرياضة .. ال إىل التفرج عىل الرياضة، وال إىل الرصاع 

 من أجلها.

 قلت: فكيف يامرس أهل هذه املدينة الرياضة؟
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ص جيمع بني املسجد وامللعب قال: يف كل بيت من بيوت هذه املدينة حمل خا

 واملستشفى واملصنع والكثري من املرافق التي متأل مدائنكم.

قلت: كيف تقول هذا؟ فام البيت إال بيت .. وهو ال يعدو أن يكون حمل أكل 

 وراحة.

قال: لقد عرف أهل مدائن السالم أمهية البيت، فلذلك مألوه باملرافق الطيبة 

يهي  ﴿ تعاىل: م، أمل تسمع قوله التي تعينهم عىل دينهم وحياهت َوَأْوَحْينَا إيىَل ُموَسى َوَأخي

نينيَ  ي املُْْؤمي الَة َوَبرشِّ رْصَ ُبُيوتًا َواْجَعُلوا ُبُيوَتُكْم قيْبَلًة َوَأقييُموا الصَّ
ُكاَم بيمي ءا ليَقْومي ( َأْن َتَبوَّ

 (87)يونس:

 قلت: بىل .. فام فيها من العلم؟

اهلوان التي  أرسل لبني إرسائيل ليخرجهم من عوامل قال: إن موسى 

ألفوها إىل عوامل أهل السالم .. والسالم كام يبدأ يف النفس من النفس، يبدأ يف 

 املجتمع من البيت.

قلت: صدقت .. فإن من الناس من ال جيلس مع أهل بيته إال قليال .. شغله 

املجتمع والعالقات االجتامعية عن نفسه وأهله .. ولكن أال يقيض هذا عىل احلياة 

 ية؟االجتامع

قال: ال .. هذا يمأل احلياة االجتامعية باإلجيابية، فال يلتقي الناس إال عىل العلم 

 النافع، والعمل الصالح، والذكر الطيب.

 قلت: أهلذا ال أرى النوادي واملقاهي هنا؟



351 

 

قال: إن أكثر املقاهي التي متأل شوارعكم سموم هتدم أعامركم، وحتطم 

 حياتكم، وتنرش اخلراب بينكم.

 : ولكن الكرم يقتيض وجودها، كام يقتيض وجود املطاعم..قلت

قال: إن أردت هذا .. ففي كل بيت من بيوت هذه املدينة حمال خاصة 

 بالضيوف، ولكنهم يعمروهنا بالذكر والعلم والعمل.

 قلت: أجيتمع الضيوف عىل موائد العلم والذكر، ال الطعام والرشاب.

 ، وال يذاب بالذكر.قال: ال خري يف طعام ال حيىل بالعلم

قلت: واجلامعات واحلركات، والطرق والتنظيامت، واألحزاب والنقابات .. 

 أين مقارها، فإين ال أرى هلا أي مقار .. أتراهم يكبتون احلريات؟ 

قال: وما املقاصد التي تأسس هلا ما ذكرته من مجاعات وتنظيامت .. فإن أهل 

 صدها؟هذه املدائن ال يرون يف األشياء إال مقا

 قلت: النقد البناء واهلدام .. واحلفاظ عىل حقوق اخلواص والعوام.

قال: فكل فرد من جمتمع هذه املدائن يقوم هبذا .. فهو ينقد ليصلح، وهيدم ما 

 يفسد، ليبني عىل أساسه ما يصلح.

 قلت: ومجعيات النساء واألطفال.. 

 قال: وما دورها؟

املضيعة، وإرجاع ما اغتصب الرجال من حقوق قلت: احلفاظ عىل احلقوق 

 النساء، وما اغتصب الكبار من حقوق األطفال.
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قال: جمتمع أهل السالم ال يقسم الناس عىل هذه األسس، فهو ينظر إىل النساء 

 والرجال واألطفال كإنسان، ال كأفراد أو أجزاء من اإلنسان.

 قلت: وكيف ينظر إىل اإلنسان؟

ان اخلليفة العبد الذي رحل من اجلنة إىل األرض ليعمرها قال: ينظر إىل اإلنس

 بعبادة اهلل، وينقل حضارة اجلنة التي خرج منها إىل األرض.

 قلت: أهلذا أدخل اهلل اإلنسان اجلنة قبل أن ينزله إىل األرض؟

قال: أجل .. لقد كانت فرتة دخوله اجلنة فرتة استكشاف ليؤسس من خالهلا 

 قه اهلل له.العامل اجلميل الذي خل

 قلت: ومجعيات حقوق احليوان والبيئة؟

قال: كل فرد من أفراد جمتمع السالم صديق ودود للكون، فالعالقات بينهم يف 

 منتهى الرقة واجلامل.

 قلت: أيصادق أهل السالم احليوانات؟

 قال: واجلامدات .. وكل ما خلق اهلل .. 

إىل املشاكلة، فأي مشاكلة قلت: ال أعرف من الصداقة إال الصحبة التي حتتاج 

 بني اإلنسان وبني ما ذكرت.

 قال: أليس الكل خملوقا هلل، ويسبح اهلل، وحين ملعرفته؟

 قلت: بىل .. 
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قال: أال يكفي كل هذا ليمأل حياهتم بالقواسم التي تربط بينهم، وجتعلهم 

 مجيعا عىل قلب واحد؟

 قلت: بىل .. 

حيول اهلل كل ذرة من ذراته صديقا ودودا قال: فانظر إىل الكون نظر العبد العابد  

 يمأل حياتك باألنس.

 قلت: واألحزاب السياسية التي يتم بموجبها اختيار احلاكم؟

قال: لقد عرف سكان مدائن السالم قيمة الوحدة فيام بينهم، فلم يتفرقوا إىل 

 أحزاب.

 قلت: ولكن اختيار احلاكم يقتيض وجودها.

 وسالمه وامتالء قلبه بالرمحة.قال: احلاكم يعينه صدقه 

 قلت: أال يتنافس الناس هنا عىل احلكم؟

قال: إن الشدائد الشديدة التي يعانيها احلاكم يف مدائن السالم، وحياة الزهد 

 التي يعيشها، جعلت أهل السالم حيمدون اهلل عىل أن جعلهم رعية ال رعاة.

 قلت: أليس هلم حاكام؟

 هم من باب اإليثار، ال من باب األثرة.قال: بىل .. وقد تقدم إىل حكم

قلت: أين اجلرائد، واملجالت، ووسائل االتصال .. ما يل ال أراها يف هذه 

 املدينة؟
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قال: هلم كل ذلك .. ولكنهم ال يملئوهنا بالفراغ واللهو واللغو الذي متلئوهنا 

 به.

 قلت: فبم يملئوهنا إذن؟

 الرفيع، وبرفع اهلمم إىل اهلل.قال: بالعلم النافع، والسلوك 

قلت: أليست مكتوبة يف أوراق كجرائدنا؟ .. فإين أرى أرض املدينة نظيفة من 

 أي ورق.

قال: لقد ابتكروا وسائل كثرية أغنتهم عن كثري مما يمأل حياتكم بالعبث 

 والتلوث.

قلت: ووسائل التنقل من السيارات واحلافالت وغريها .. فإين ال أكاد أرى 

 كطرقنا. طرقا

قال: لقد هداهم اهلل، فاخرتعوا من وسائل النقل ما حيفظ مجال احلياة والطبيعة، 

فلم جيرحوا احلقول بالطرقات، ومل خيربوا األهنار باجلسور، ومل يلوثوا األجواء 

 بالدخان القاتل.

 قلت: فام هي التقنيات التي وصلوا هبا إىل ما وصلوا؟

 كتاب.قال: بتقنية الذي عنده علم من ال

َأَنا آتييَك بيهي َقْبَل َأْن َيْرَتدَّ إيَلْيَك  ﴿ الذي قال: قلت: تقصد صاحب سليامن 

 (40)النمل: ﴾َطْرُفَك 

 قال: أجل.
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 قلت: أمل يكن ذلك كرامة له؟

 قال: لو كان ذلك كرامة له ما ذكر اهلل أنه ممن أويت من علم الكتاب.

 قلت: أي كتاب ذكر فيه هذا؟

 ن علوم من علم الكتاب.قال: كل ما تراه م

 قلت: واملحاكم .. أين املحاكم؟ .. تلك الدور التي ينرش فيها العدل.

 قال: أو يباع فيها العدل باملزاد.

 قلت: يف أرضنا قد حيصل هذا .. وأنا أسألك عن مدائن السالم.

اخلرباء من قال: يف هذه املدينة .. كام يف كل مدائن السالم جيتمع الناس عىل 

ختصاص، ممن توفر فيهم العلم والتقوى والسالم، وهلؤالء حمل خاص، أهل اال

 هذا املحل هو قلب هذه املدينة النابض.

 قلت: ما اسمه؟

 قال: اجلامع.

 قلت: اجلامع عندنا هو املسجد الذي تقام فيه اجلمعة.

قال: كذلك هنا .. تقام اجلمعة اجلامعة يف اجلامع .. حيث جيتمع أهل املدينة 

 أسبوع.. ويف هذا اجلامع توجد كثري من املرافق التي تتفرق يف مدائنكم. مجيعا كل

 قلت: مثل ماذا؟

قال: مثل االستشارات الرشعية، والرتبوية، واالجتامعية، والعلمية، وفيه 

 يفصل يف اخلالف الذي قد يقع، ونادرا ما يقع.
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 قلت: فبم يفصل بينهم؟

 قال: لدهيم أساليب كثرية يف ذلك، سرتاها يف حينها، فال تعجل. 

 قلت: أليس لدهيم سجونا؟

قال: الوقت أغىل عند أهل هذه املدائن من كل يشء، فلذلك ال حيرمون 

 املخطئني منه.

 قلت: فامذا يفعلون معهم؟

 قال: يدلوهنم عىل كيفية تصحيح أخطائهم

 قلت: فعلمني علوم ذلك.

 ستعرفها عند رحلتك لعيون الطهارة .. فال تعجل.قال: 

قلت: إن ما ذكرته من اجلامع يستحيل حتقيقه يف مدائننا، فهي من السعة بحيث 

 ال يكفيها أي حمل.

 قال: وأكثر مشاكلكم بسبب تعقد مدنكم.

 قلت: ومدائن أهل السالم؟

 قال: صغرية بسيطة.

 قلت: نحن نفخر باملدن الكبرية.

 هبا.قال: وتتعذبون 

 قلت: ولكنها تكرب تلقائيا.
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قال: يضخمها رصاعكم .. أرأيت العائلة التي يكثر أوالدها ويكربون هل 

 يظلون مع أرسهم يضيق بعضهم عىل بعض؟

 قلت: كال .. بل يلتمس كل واحد منهم بيتا خاصا يؤسس عىل أساسه حياته.

رب، وتضيق قال: وهكذا فعل أهل مدائن السالم .. كلام أحسوا بأن مدينة ستك

 فيها احلياة انتقلوا إىل غريها، وأسسوا غريها.

 قلت: فكيف اهتدوا إىل هذا احلل؟

ْم َقاُلوا   ﴿ تعاىل: قال: لقد سمعوه من قوله   هي اُهُم امْلَالئيَكُة َظاملييي َأْنُفسي يَن َتَوفَّ ذي إينَّ الَّ

نَي يفي اأْلَْرضي َقاُلو ُروا فييَم ُكنُْتْم َقاُلوا ُكنَّا ُمْسَتْضَعفي َعًة َفُتَهاجي ا َأمَلْ َتُكْن َأْرُض اهللَّي َواسي

رياً   ( 97)النساء: ﴾فييَها َفُأوَلئيَك َمْأَواُهْم َجَهنَُّم َوَساَءْت َمصي

قلت: ولكن هذا خاص باملستضعفني، وهي تدعوهم إىل اهلرب ممن 

 يستضعفهم.

يَن آَمُن ﴿ تعاىل: قال: لقد سمعوا معها قوله  ذي َباديَي الَّ َعٌة َيا عي وا إينَّ َأْريضي َواسي

اَي َفاْعُبُدوني  ُقوا  ﴿ تعاىل: (، وقوله 56)العنكبوت:﴾َفإييَّ يَن آَمُنوا اتَّ ذي َبادي الَّ ُقْل َيا عي

ابيُروَن  اَم ُيَوَفَّ الصَّ َعٌة إينَّ ْنَيا َحَسنٌَة َوَأْرُض اهللَّي َواسي هي الدُّ يَن َأْحَسُنوا يفي َهذي ُكْم ليلَّذي َربَّ

َساٍب َأْجَرُهمْ   (10)الزمر:﴾ بيَغرْيي حي

قلت: صدقت .. فام أمجل احلياة يف املدن الصغرية، وما أبسطها .. إن أكثر العقد 

 سببها تضخم املدن.

 قال: لو علموا عواقب اإلرساف وشموليته ملا وقعوا فيام وقعوا فيه.
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 قلت: أهذا من اإلرساف؟

 أسباب احلياة. قال: أمل تعلم أن اإلرساف يشمل مجيع احلياة، ومجيع

قلت: بىل .. لقد عرفنا ذلك يف مستشفى السالم .. ذكرتني باملستشفيات .. أين 

 املستشفيات؟

قال: لقد زرت مستشفى السالم، وهو مستشفى من مستشفيات مدائن 

 السالم.

 قلت: والرشطة .. ال أرى رشطة يف املدينة.

 قال: كل أهل هذه املدينة رشطة.

 قلت: ومن حيمي حاكمهم؟ 

 قال: عدله.

 قلت: وكيف يثبت عدله إن مل يتخذ رشطة وسجونا؟

 .قال: يثبتها بسلوكه

 قلت: والفقراء .. أين الفقراء؟ .. وأين مالجئهم؟

 قال: سكان هذه املدائن كلهم فقراء .. وكل هذه املساكن مالجئهم.

 قلت: فمن يتصدق عليهم؟

 قال: من افتقروا إليه؟

 هلل؟ قلت: ا

 قال: لو افتقروا إىل اخللق ما وهبهم اهلل هذه املدائن.
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 قلت: أهذه املدائن كسب كسبوه أم هبة وهبوها؟

 قال: اهلبات ال تعطى للكساىل.

 قلت: فهل هلذه املدينة من أعداء يرتبصون هبا.

 قال: لقد كان هلم أعداء كثريون؟

 قلت: فكيف انترصوا عليهم؟

 قال: بحصون حتصنوا هبا.

ت: فام هي؟ .. دلني عليها، فام أحوج املستضعفني من قومي إىل التحصن قل

 من أعدائهم الذين يرتبصون هبم.

 قال: سنقوم برحلتنا إىل هذه احلصون يف رحلتنا القادمة.

 ؟(حصون املستضعفني)قلت: هل سنرحل يف الدرس القادم إىل 

 قال: أجل .. فقد انتهينا من مفاتيح املدائن.
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 هذا الكتاب 

ذه الرواية عبارة عن رحلة يقوم هبا الراوي بصحبة معلمه ]معلم السالم[ ه

ليخرج من املتاهة التي وقع فيها، والتي ترمز للتخلف وكل  القيم الناجتة عنه 

واملرتبطة به.. وقد أعانه معلمه عىل ذلك بسبب معرفته باألبواب التي تنقذه من 

 أن يصل الراوي أخريا بصحبة معلمه املتاهة، ومعرفته باملفاتيح التي تفتحها، إىل

 إىل مدائن السالم.

وهي حتاول أن تضع احللول املختلفة لعالج ظاهرة التخلف انطالقا من 

استبصار سنن اهلل يف اآلفاق واألنفس، والتي تضمن تفاصيلها القرآن الكريم، 

تي خترج والسنة النبوية املطهرة، وهلذا حتاول أن تستلهم منهام  القيم املختلفة ال

 باألمة من التخلف، وتعيدها إىل وعيها، وإىل بناء املدائن العادلة التي كلفت ببنائها.
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