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 هذا الكتاب 

الواقع   أصور  أن  فيها  حاولت  التي  الكتب  من  الكتاب  هذا 

الصعب   من  ألنه  والواقعية،  الرمزية  القصص  طريق  عن  السلفي 

التعبري عن الكثري من القضايا الواردة فيه تعبريا علميا دقيقا من غري  

 استعامل التصوير األديب والفني.

والتطرف   التشدد  منها  ينطلق  التي  اجلذور  بيان  إىل  وهيدف 

اخلرافة يف العقل السلفي، وهو ]التعطيل[.. فالعقل السلفي نتيجة و

هلم،   املطلق  وخضوعه  وتراثهم،  وبآثارهم  بسلفه،  الشديد  انبهاره 

وكيف   استعامله،  إىل  حيتاج  ال  بحيث  تقاعدا،  أو  إجازة  عقله  أعطى 

 ه سلفه كل يشء؟ حيتاج إىل ذلك، وقد كفا

واستعمله   غامر  إن  أنه  يعلم  وهو  ذلك،  إىل  حيتاج  وكيف 

فسيؤدي به إىل التجهم أو التعطيل أو التصوف أو الرفض أو يتبنى ما  

 ؟تبناه كل من استعملوا عقوهلم من املواقف والرؤى
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 املقدمة 

طريق    اهذ عن  السلفي  الواقع  أصور  أن  فيها  حاولت  التي  الكتب  من  الكتاب 

القضايا  الكثري من  التعبري عن  الصعب  الرمزية والواقعية، ألنه من  فيه   القصص    الواردة 

 تعبريا علميا دقيقا من غري استعامل التصوير األديب والفني. 

والتطرف   التشدد  منها  ينطلق  التي  اجلذور  بيان  إىل  العقل  اخل ووهيدف  يف  رافة 

وبآثارهم   بسلفه،  الشديد  انبهاره  نتيجة  السلفي  فالعقل  ]التعطيل[..  وهو  السلفي، 

وتراثهم، وخضوعه املطلق هلم، أعطى عقله إجازة أو تقاعدا، بحيث ال حيتاج إىل استعامله،  

 ؟ وكيف حيتاج إىل ذلك، وقد كفاه سلفه كل يشء

واستعمله فسيؤدي به إىل التجهم أو  وكيف حيتاج إىل ذلك، وهو يعلم أنه إن غامر  

املواقف   عقوهلم من  استعملوا  من  كل  تبناه  ما  يتبنى  أو  الرفض  أو  التصوف  أو  التعطيل 

 والرؤى. 

أن   لنفسه  ليضمن  ويسرتيح،  تقاعدا،  أو  إجازة  يعطيه  أن  له  األسلم  كان  ولذلك 

ك عىل  يدخل مع سلفه الفردوس األعىل، وهناك يستمتع باجللوس عىل األرائك والضح

، فأدخلتها نريان  ا كل تلك الفرق واجلامعات واحلركات والشعوب التي استعملت عقوهل

 جهنم، وبئس املصري. 

وهذه القصص تشمل معاين متعدد، كل قصة منها تعالج مظهرا من مظاهر تعطيل  

 العقل، أو تذكر سببا من أسبابه.. أو جتمع ذاك مجبعا. 

ى يتمرن القارئ الكريم عىل استعامل  وقد صيغت بلغة رمزية يف ثوب واقعي، حت

 عقله يف فك الرموز وقراءة ما بي السطور..  

ولذلك أنصح من ال قدرة له عىل ذلك، أو ال حيب ذلك أال يقرأ هذه القصص ألنه  
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سيتهمني بالكذب والدجل، ويروح يستعمل الوسائل الكثرية ليثبت أنه ال يوجد شخص  

العجيب..   العقل  تنظم  . وال شخص اسمه سالم..  .رب وال شخص اسمه ح اسمه  ومل 

حمارضة حترض فيها هند أو زنرية.. ومل تقف أمرية ذلك املوقف العظيم لتثبت هلم أنه يمكن  

 وأن نطلب منه املدد.  أن نخاطب رسول اهلل 

هذه القصص، ألن  يقرأوا  لعقول القارصة املعطلة أن  صحاب اوهلذا فإين ال أجيز أل

إىل اجلنون..    م ذلك عرس هضم، يؤدي هبهلم  مها، وقد يسبب  ال تستطيع هض عقوهلم  معدة  

 وتعطيل العقل خري من اجلنون.

بأدب وذلة مع الذين يستعملون عقوهلم،    سوا ل جيقليال، و  وا تواضعي مكن أن  ي  ملكنه

  هذه القصص من أرسار قد تنفعهم يف دنياهم وأخراهم..   يفليقرؤوا هلم، ويفرسوا ما أودع  

 عسى عقوهلم تعود للعمل، وعسى حياهتم تعود إىل الفطرة التي فطرهم اهلل عليها. 

وأحب أن أنبه إىل أن هذه القصص عىل الرغم مما حيمله بعضها من سخرية، فإن 

ذلك ال يعني أنني أسخر من أحد من الناس، حتى من أصحاب العقول املعطلة.. وكيف  

ا  َياَأهُيَ   ﴿أفعل ذلك، وقد قال تعاىل:   ِذيَن آَمنُوا اَل َيْسَخْر َقْوٌم ِمْن َقْوٍم َعَسى َأْن َيُكوُنوا َخرْيً ا الَّ

ا ِمنُْهنَّ   َعَسى َأْن َيُكنَّ َخرْيً
ٍ
 [ 11]احلجرات:   ﴾ِمنُْهْم َواَل نَِساٌء ِمْن نَِساء

عرض هلم صورهم وحقيقتهم كام هي  ت أكون مرآة عاكسة  وإنام قصدي من ذلك أن 

منها، وعساهم يعودون لوعيهم.. ألننا أحيانا كثرية نحتاج إىل نضح املاء  عساهم ينفروا  

 عىل وجوهنا حتى نستفيق ونفطن ويعود لنا وعينا. 
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 عقل عجيب 

كان الكل يتحدث عن قدراته العقلية العجيبة إىل الدرجة التي جعلتني أنبهر به قبل  

مة من عمري أزكيه وأثني عليه  أن أراه أو أسمعه أو أقرأ له.. وقد جعلني ذلك، ولفرتة حمرت

 . ال من قريب وال من بعيد..  .مع أين مل أعرفه 

. فالعقل اجلمعي يسيطر أحيانا علينا .ال تلوموين عىل ذلك.. فلست وحدي يف هذا

التي اجتمعت   الكثرية  العقول  منا بتلك  ثقة  املواقف اخلطرية  من حيث ال نشعر.. فنقف 

لعقول سوى أن ختضع هلا وتسلم، اقتنعت أو مل  . ومل يبق لغريها من ا.وقررت وحكمت 

تقتنع.. فيكفي أن يكون اجلمهور هو الذي حتدث، وهو الذي حكم، وهو الذي قرر.. وهل  

 توازي عقولنا املفردة عقول اجلامهري؟

لكني، وبسبب موقف حمرج وقع يل مع بعض طلبتي قررت أن أمترد عىل العقل الذي  

 فرضه عيل اجلمهور..  

ب املوقف أين ذكرت صاحب ذلك العقل العجيب عند ذكري ألسامء  وقد كان سب

املفكرين املعارصين.. ويعلم اهلل أن نيتي مل تكن صادقة يف ذلك.. بل كان قصدي هو أن  

يعرف طلبتي أنني أحيط بكثري من األسامء، وأعرف الكثري من املفكرين، وأن ذلك نتيجة  

 الطالعي الواسع.. 

. فالطلبة حيتاجون إىل  . بالسوء حينها أن مقصدي نبيل  نعم زينت يل نفيس األمارة

ثقة مطلقة يف أستاذهم ليستفيدوا منه.. ولذلك فال حرج عليه ـ كام تفتي نفيس األمارة ـ أن  

 يتكلف ـ يف بعض األحيان ـ أمثال تلك احليل. 

يربز   كام  نجيبة يل  ذكية  طالبة  برزت  إذ  فيها،  هلم وقعت  التي حفرهتا  احلفرة  لكن 

 د لضحاياه اجلرحى، وقالت يل بكل أدب: هل تعرف هذا العقل العجيب يا أستاذ؟األس
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مل أجد ما أقول، لكني احتلت لذلك بام تعلمته يف فنون التعليم من حيل، فقلت هلا:  

الكل يتحدث عنه.. والكل يزكيه.. والكل يثني عليه.. وال خيفى تأثريه يف اجلامهري العريضة  

 . بل وصل تأثريه للعامل. يف وطننا العريب الكبري.

 . أريد أحكام عقلك أنت. .. أريدك أنت. قالت: أنا ال أريد الكل

وأنا أمارس حييل البيداغوجية حتى ال    - مل أجد مع هذه اجلسارة، سوى أن قلت هلا  

: أشكرك أيتها الطالبة  -تكتشف الطالبة تلك الثغرة األمنية اخلطرية التي أوقعتني نفيس فيها  

هذا السؤال الوجيه.. وبام أن الوقت ال يكفي للحديث عن أفكاره التي جعلته    املحرتمة عىل 

 حمال إلعجاب اجلميع، فأعدكم أن نخصص غدا حصة خاصة به.. 

أرادت   الذي  املأزق اخلطري  قد ختلصت من  قد  أنني  ثقة من  وأنا عىل  قلت ذلك، 

ي بلة..  تزدت من طين   -  بذلك املوقف  -الطالبة الذكية أن توقعني فيه.. لكني مل أعلم أنني  

بل رحت إىل احلفرة التي أوقعتني فيها، فزدت فيها أمتارا جديدة، ألنغمس فيها انغامسا 

 كليا.

فبعد خروجي من اجلامعة مبارشة ذهبت إىل املكتبة، وسألت الكتبي عن أعامل ذلك  

نيا،  . هل يمكن أن تكون هناك مكتبة يف الد. العقل العجيب، فأجابني، وهو يبتسم: عجبا 

وال يوجد فيها أعامل ذلك العقل العبقري العجيب؟.. إننا معرش الكتبيي من دوهنا سنغلق  

متاجرنا، ونتوقف عن العمل، فليس هناك أعامل تسوق مثل أعامله.. بورك له يف شفتيه..  

والتقاط   صوته،  تسجيل  عىل  تتسابق  التي  التسجيل  وأجهزة  الكامريات  تلك  يف  وبورك 

 صوره.. 

قوله هذا، ألين كنت أطلب كتبه.. وقد احرتت يف عالقة كتبه بشفتيه  تعجبت من  

وبأجهزة التسجيل والتصوير.. إال أين خشيت أن يضحك عيل صاحب املكتبة.. ويضحك  

 معه عقل اجلمهور الذي رصت مقيدا بقيوده. 
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ما هي إال حلظات حتى أحرض يل صاحب املكتبة جمموعة أقراص مضغوطة.. وهو  

. وصدقني فإنك ستنبهر هبا انبهارا كليا..  .ل أعامل ذلك العقل العجيب يقول: جتد هنا ك

 وسرتى عيناك ما مل تر مثله يف حياتك. 

تعجبت من قوله ذلك.. وتعجبت قبله من تلك األقراص املضغوطة.. ألين كنت  

أتصور أنه سيأتيني بكتب.. لكني مل أستطع أن أسأله خشية أن يضحك عيل.. وقد قلت  

 .  . لعل كتبه موجودة بصيغة مصورة.. ال بأسلنفيس مسليا: 

. سأحاول أن أقرأ ما استطعت منها  .دفعت الثمن، وأنا أقول للكتبي: شكرا جزيال

 هذه الليلة. 

 . يف أي عرص تعيش أنت؟ ..عجبا لك .ضحك الكتبي ملء فيه، وهو يقول: تقرؤها 

 مسموعة؟ . أم أنك أعطيتني كتبا  .قلت: الكتب تقرأ يف كل العصور

.  . عاد الكتبي للضحك، وهو يقول: ومن ذكر لك بأن العقل العجيب يكتب كتبا 

 . نحن يف زمان امللتميديا أهيا العقل القديم. . لقد جتاوزنا ذلك الزمان

ابتسمت له، وأنا أحاول أن أظهر له بأين ال أزال أعيش هذا العرص: حتى امللتميديا  

 بة أو مسموعة أو مرئية.. فاألفكار تقرأ مكتو. نحتاج أن نقرأها 

 شعر الكتبي باخلجل، وقال: معذرة مل أفهم قصدك. 

والكتبي الطالبة  من  ختلصت  أكن  . وهكذا  مل  أين  ألكتشف  بيتي  إىل  وذهبت   .

 أخادعهام، بل كنت أخادع نفيس.

 لقد رحت لتلك األقراص املضغوطة أشغلها، فوجدت ما انبهرت له.. 

العقل العجيب.. واكتشفت معه رس ذلك االنبهار  لقد اكتشفت رس العبقرية يف ذلك  

الذي أصاب اجلامهري، فراحوا يسلمون له، وخيضعون.. واكتشفت مع ذلك كله رس ختلفنا  

 عن ديننا وواقعنا. 
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وأنا أمحل    - لقد أمضيت سبع ساعات كاملة أتفرج عىل تلك األقراص املضغوطة  

العجيب، لعيل أطلع هبا طلبتي    بحثا عن فكرة واحدة أنتجها ذلك العقل  - قلمي ودفرتي  

 وفاء بوعدي، فلم أجد، وال نصف فكرة. 

فقد كان ذلك العقل العجيب يف كل تلك اللقاءات التي عقدت له ال يستعمل سوى  

 ذاكرته القوية العجيبة التي انبهرت هلا اجلامهري..  

  حتى أنه كان يف ذكره لألحاديث ال يكتفي بأن يذكر نص احلديث بحروفه، بل يضم 

إليه ذكر من خرجه من املحدثي، وذكر سنده، وأحوال الرواة، وما قال فيهم علامء اجلرح  

 والتعديل، واالتصال واالنقطاع.. ونحو ذلك، وكأنه يقرأ من كتاب.. 

 ولذلك يميض مع كل حديث يرويه ما يقارب ربع احلصة التي عقدت له.. 

فيان الثوري والربهباري وابن  أما ربعها الثاين، فيذكر فيه كالم إسحق بن راهوية وس

بطة وابن بطال وغريهم ليرشح به احلديث، أو ليؤكده، أو ليذكر فيه من املعاين اجلديدة ما  

 مل يتطرق له. 

أما ربعها الثالث، فكان يذكر فيه ما حيفظه من قصائد السلف واخللف برنة مجيلة  

صوتا  العجيبة  الذاكرة  مع  وهب  فقد  والقلوب..  العقول  هلا  نونية    هتتز  به  حول  مجيال 

 القحطاين ونونية ابن القيم إىل أغنية مجيلة، وسمفونية لذيذة. 

وأما ربعها الرابع، فكان خيصصه لتلك اخلطب الراقية التي حيفظها هي األخرى،  

برسعة   يرددها  وكان  البديعية..  واملحسنات  والكنايات  االستعارات  بأنواع  واملمتلئة 

 با، ولو مل تفهم منه حرفا واحدا.وبصوت جهوري متتلئ له لذة وطر

هكذا كانت كل حصصه متيض.. فال يشعر املستمع هلا بأي سآمة وملل.. بل يظل  

 فاغرا فاه منبهرا به إىل آخر حلظة.. 

مل   فارغا  ظل  دفرتي  لكن  إليه..  االستامع  يف  قضيتها  ساعات  سبع  مضت  وهكذا 
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فكره يمكنني أن أقّوله إياها،    أسجل فيه حرفا واحدا.. ألين مل أجد كلمة واحدة من بنات

 للمعقول. بينهام  فهو يبدأ كالمه باملنقول، وينتهي باملنقول.. وال حظ 

لكم   بأس.. سأنقل  ذلك.. ال  نامذج عن  تريدون  لعلكم  أو  مل تصدقوين..  لعلكم 

مشهدا خيترص وصفي، وهو عن حصة خصصها العقل العجيب ألسئلة النساء، وقد قدم  

خمصصة ألسئلة النساء استنانا فيها بام ورد يف احلديث الذي حدث به    هلا بقوله: هذه احلصة

  غلبنا عليك ):  عن أيب سعيد قال: قال النساء للنبي    -واسمه ذكوان    -صالح السامن  أبو  

ويف  ..  فوعدهن يوما لقيهن فيه، فوعظهن وأمرهن(،  الرجال، فاجعل لنا يوما من نفسك

مرأة إىل رسول اهلل، فقالت: يا رسول اهلل، ذهب  جاءت ا قال:    رواية مسدد عن أيب عوانة 

اجتمعن    )الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوما نأيت فيه تعلمنا مما علمك اهلل، فقال:  

فعلمهن مما علمه    فاجتمعن، فأتاهن رسول اهلل    (،يف يوم كذا وكذا، يف مكان كذا وكذا

حدثني أبو صالح عن أيب سعيد    قال: قال رشيك عن ابن األصبهاين   قال البخاري: .. واهلل

    .). (1)وأيب هريرة عن النبي 

وهكذا أخذ يرسد الكثري من األسانيد والروايات املتقاربة للحديث.. وبعدها أخذ  

. والعجيب أهنا كانت من مناطق خمتلفة من العامل.. وكأن تأثريه عقله  .يتلقى االتصاالت

 قارصا عىل البلد الذي يقيم فيه. العجيب قد بلغ أقايص األرض، ومل يكن  

إعجاهبا    -يف مقدمة كالمها    –وكان أول اتصال ورده من أمريكا، ومن امرأة أبدت  

الكبري به، ثم أخربته أهنا مقبلة عىل الزفاف، وأن العادة هناك أن تلبس املرأة لباسا أبيض..  

 وأهنا تريد أن تفصل لباسا حمتشام بذلك اللون. 

  ،العامل اجلليل   بقوله: لقد أفتى يف ذلك    -ه يقلب صحفا أمامه  وكأن  - فأجاب مبارشة  

والطود الشامخ يف العلم والزهد والصدق واإلخالص    ،والقدوة الصالحالكبري،  واملريب  

 
 (447/ 2( اجلمع بي الصحيحي )1) 
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والفتوى والورع  والنحو    ،والتواضع  واألصول  والسرية  والفقه  والعقيدة  التفسري  شيخ 

العلوم اهلل  .  . وسائر  إىل  املعىل  الداعي  اخلري  بصرية  ومواقف  العمل،  بصدق  له  شهود 

الذي أمجعت القلوب عىل قبوله وحمبته وفضله وعلو مرتبته    ، والدعوة واالرشاد واإلفتاء

الرمحن   عبد  بن  سليامن  بن  حممد  بن  صالح  بن  حممد  اهلل  عبد  أبو  العالمة  شيخنا  فضيلة 

رمضان املبارك عام  ليلة السابع والعرشين من شهر  املولود يف    العثيمي الوهيبي التميمي

إن األبيض يف احلقيقة من التربج  .. بقوله: )إحدى مدن القصيم   هـ، يف مدينة عنيزة 1347

لذلك كوهنا  ،  بالزينة فإن اللباس األبيض للمرأة يكسوها مجاالً ويوجب انطالق النظر إليها 

 (1)(تلبس اللباس األسود مع العباءة أفضل هلا وأكمل 

العبارة   التي يكررها بعد إجابته عىل كل سؤال: مرروا  قال ذلك، ثم ردد  الالزمة 

 اتصاال آخر.. 

. وأريد االنضامم للدراسة يف  .فاتصلت فتاة من أملانيا، وقالت: أنا فتاة أقيم يف أملانيا 

يل   جيوز  فهل  األملانية..  اللغة  عىل  قدريت  تثبت  شهادة  مني  طلبوا  وقد  جامعاهتا..  بعض 

 تعلمها؟

 ريث: سؤالك حيوي عىل شقي..  فأجاب مبارشة من غري ت 

التلميذ النجيب لكبار العلامء    لشيخ حممد صالح املنجدأما أوهلام، فقد أجاب عليه ا

الشيخ صالح بن فوزان آل فوزان، والشيخ عبد اهلل بن  الربانيي يف هذا العرص من أمثال  

  ، املحسن الزاملوالشيخ عبد    حممد الغنيامن، والشيخ حممد ولد سيدي احلبيب الشنقيطي، 

شيخ عبد  وهو فوق ذلك يعترب التلميذ النجيب لل  . .والشيخ عبد الرمحن بن صالح املحمود 

وهو الذي    ،وكانت عالقته به ممتدة عىل مدى مخس عرشة سنة   ،العزيز بن عبد اهلل بن باز

يف   معه  التعاون  باعتامد  بالدمام  واالرشاد  الدعوة  مركز  إىل  وكتب  التدريس  إىل  دفعه 

 
 (22/180جمموع فتاوى ورسائل العثيمي)  (1) 
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ارضات واخلطب والدروس العلمية وبسبب الشيخ عبد العزيز بن باز أصبح خطيبًا  املح

 وإمامًا وحمارضًا. 

شبيه   سؤال  عىل  الكبار  اإلسالم  مشايخ  تلميذ  اجلليل  الشيخ  هذا  أجاب  لقد 

  اخللطة   ألن   ؛ الرشع  يف   حرام  خمتلطة  مدرسة   يف   -   السائلة   أختي  –وجودك  بسؤالك، فقال: )

وقد حذر الرسول  ، املنكرة  الفواحش إىل  املفيض  للفساد وسبباً  رضةعُ  تكون وصفتيها  التي

  وعظم أمرهن حتى جعل فتنتهن أشد الفتن  ، يف كثري من أحاديثه الرجال من فتنة النساء

وفيه مدخل كبري  ،  ويف اخللطة التي ذكرهتا عدم التمكن من غض البرص..  وأشد املرضات

فكيف بنا نسمح  ..   جيوز بل هو رأس الفسادلشهوة النساء للرجال وشهوهتم هلن وهذا ال 

لنساء هذا الزمان الذي انترشت فيه أمراض القلوب وقلَّ الوازع الديني أن جتلس املرأة مع  

فاتقي اهلل تعاىل  ..  الرجل يف مكان واحد مع عدم وجود املحرم ويف كل يوم لساعات طوال 

،  وليس هناك رضورة تدعو إىل اخللطة..  يا أختي وال تلتحقي هبذه املدرسة مهام كلف األمر 

وتعلم  ،  فالدراسة يف هذه املدرسة ليست رضورة ما دام أن املرأة تستطيع القراءة والكتابة

يكفي فهذا  دينها  هلذا؛  أمور  خلقت  هذا :  أي،  ألهنا  بعد  الذي  وليس  تعاىل  اهلل  لعبادة 

 (1)(رضورة

عبد اهلل حممد بن صالح بن حممد  أبو  أما الشق الثاين، فقد أجاب عليه العالمة اجلليل  

ليلة السابع والعرشين من  املولود يف    بن سليامن بن عبد الرمحن العثيمي الوهيبي التميمي

املبارك عام   ل  هـ1347شهر رمضان  املستقنع بقوله يف رشحه  اعتياد  ..  ):  زاد  ومعلوم أن 

هل تلك اللغة من  التكلم بغري العربية حتى يكون عادة أمر غري مرشوع ألن يورث حمبة أ

)واعلم  :  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية .  الكفرة وهو خمالف لعقيدة الوالء والرباء من الكفار

ويـؤثر أيضًا يف مشاهبة صدر  ،  أن اعتياد اللغة يؤثر يف العقل واخللق والدين تأثرًيا قـوًيا بينًا 

 
 موقع اإلسالم سؤال وجواب.   (1) 
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والذي أراه  ..  واخللق(ومشاهبتهم تزيد يف العقل والدين  ،  هذه األمة من الصحابة والتابعي

ألنه يؤدي  ؛  أن الذي يعلم صبّيه اللغة اإلنجليزية منذ الصغر سوف حُياسب عليه يوم القيامة

هذا من أدخل أوالده منذ الصغر  ؛  ثم حمبة من ينطق هبا من الناس،  إىل حمبة الطفل هلذه اللغة

ب هذه اللغة إىل أبناء  فليتق اهلل من يريد جل،  لتعلم اللغة اإلنجليزية أو غريها من اللغات 

يعول ،  املسلمي  )ما من عبد يسرتعيه اهلل رعية  :  وليتذكر قوله  ،  واهلل اهلل أن يضيع من 

؟  اللهم هل بلغت.  يموت يوم يموت وهو غاٌش لرعيته إال حرم اهلل عليه اجلنة( رواه مسلم 

  (1)(اللهم فاشهد

اإلنجليزية، فإين أفتي بحرمة تعلم  وقياسا عىل ما ذكره الشيخ من حرمة تعلم اللغة  

حروف   التي هي  الالتينية،  باحلروف  يكتب  العلة، فكالمها  يف  األملانية، الستوائهام  اللغة 

 صليبية يف األساس.. مرروا سؤاال آخر.. 

بعض   استعامل  جواز  عن  وسألته  أذكرها..  ال  عربية  بلدة  من  امرأة  فاتصلت 

منها، فقال الشيخ مبارشة، ومن غري تفكري وال  املساحيق يف البيت، ولزوجها لطلبه ذلك  

تأمل، فقد كان عقله يملك معاجلا قويا، ويملك معه ذاكرة عجيبة.. لقد قال جميبا هلا: لقد  

هذا   سؤالك  عن  البدعة،  أجاب  وقامع  السنة،  نارص  الكبري،  واملحدث  اجلهبذ  العالمة 

األلباين نجايت  نوح  بن  الدين  نارص  حممد  الشيخ  مدينة  1332عام  لود  املو   فضيلة  يف  هـ 

هـ يف فرع  1419بجائزة امللك فيصل العاملية لعام  والفائز    ..شقودرة عاصمة ألبانيا آنذاكا

الدراسات اإلسالمية، نظري جهده واجتهاده وتفانيه يف خدمة اإلسالم والعناية بسنة رسول  

  ، تعمل املكياج الكافرال جيوز للمرأة غري املتحجبة فضال عن املتحجبة أن تس. فقال: ).  اهلل

الفاسق به من سلطان  ،  املكياج  اهلل  ماأنزل  باسم  النساء يسمى  زينة  متى عرفتم يشء من 

 
الرشيط الثاين الوجه الثاين، وهو يف الكتاب املطبوع مع بعض التغيري، انظر: الرشح   –كتاب النكاح   –رشح زاد املستقنع    (1) 

 (43/ 12املمتع عىل زاد املستقنع )
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وإنام هو لفظة أجنبية تعرب عن زينة  ،  هذه لغة مانعرفها ال نحن وال أباؤكم من قبل [  املكياج]

أوربا ،  نساء فاسقات ،  لفساق  منهن  فتشبهت نساؤنا مع األسف إال من عصم اهلل ،  نساء 

.  .(1) (بالتزين هبذه الزينة التي تأثر املجتمع اإلسالمي هبا أال وهي املكياج فال جيوز للمرأة

 مرروا اتصاال آخر.. 

التي حتملها النساء يف العادة،   اتصلت امرأة من فرنسا تسأل عن احلقائب اليدوية 

البلوى   فقال من غري حاجة للتكفري: لقد أجاب عن هذه املسألة اخلطرية، والتي تعم هبا 

  املحدث مقبل بن هادي بن قايدة اهلمداين الوادعي اخلاليل من قبيلة آل راشد شيخنا العالمة  

ع يف هذه األيام بي النساء عند خروجهن محل حقائب يدوية وأحيانا ال  شا بسؤال فحواه: )

وهل يكن متشبهات بالكافرات  ،  فام حكم هذه العادة،  يكون فيها يشء وليست بحاجة إليها 

إذا كان هذا األمر جاء من قبل أعداء اإلسالم فهو تشبه بأعداء ):  فأجاب بقوله،  (؟أم ال

 . مرروا اتصاال آخر.. .(2)(منهم ومن تشبه بقوم فهو  ، اإلسالم

حكم   تسأل عن  كندا  من  امرأة  العايلاملرأة  لبس  اتصلت  العقل  ،  الكعب  فأجاب 

السؤال   هذا  بمثل  لقد سئلت  بقوله:  كبار  العجيب  من  واملشكلة  للفتوى  الدائمة  اللجنة 

أمثال   السلفيي من  الرزاق عف، وعبد اهلل بن غديان، وعبد اهلل بن قعودالعلامء  ،  يفي عبد 

بازو بن  اهلل  عبد  بن  العزيز  الذي حيمل  عبد  السؤال  يف  وذلك   ، ( فأجابت  ،  (1678رقم 

واإلنسان مأمور رشعا  ،  ألنه يعرض املرأة للسقوط؛  الكعب العايل ال جيوز   لبس):  بقوهلا 

 . مرروا اتصاال آخر.. .(3)(بتجنب األخطار

وسألت إفريقيا،  جنوب  من  امرأة  رشع):  اتصلت  للمرأة  جيوز  أن  هل  تقص  ا 

 
 ( 697سلسلة اهلدى والنور رشيط )  (1) 

 (1/102غارة األرشطة )  (2) 

 (123/ 17فتاوى اللجنة الدائمة )  (3) 
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بقوله:  ،  (؟شعرها  العجيب  العقل  السؤال  فأجاب  هذا  بمثل  سئلت  الدائمة  لقد  اللجنة 

،  عبد اهلل بن غديان، وعبد اهلل بن قعود للفتوى واملشكلة من كبار العلامء السلفيي من أمثال  

  رقم ، وذلك يف السؤال الذي حيمل  عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز، وعبد الرزاق عفيفيو

ال جيوز هلا أن تقص أو حتلق شعر حواجبها أو شعر رأسها إال  )  ( فأجابت بقوهلا: 5007)

لرضورة تدعو إىل ذلك كعالج جروح بالرأس أو احلاجب يتوقف عالجها عىل قص الشعر  

تف  وجيب هلا أن تزيل شعر وجهها وسائر جسدها بن،  أو بعضه فيجوز ذلك بقدر احلاجة

 . مرروا اتصاال آخر.. .(1) أو نورة أو نحو ذلك ما عدا الرأس واحلاجبي(

( وسألت:  السودان،  من  امرأة  األفراحاتصلت  يف  النساء  زغاريد  حكم  (،  ؟ما 

صالح بن فوزان بن عبد  فضيلة  تردد: لقد أجاب عىل ذلك    فأجاب العقل العجيب من غري  

الوداعي  الشامسية  آل فوزان من أهل  الدوارس  اهلل من  قبيلة  املولود  من  ـ،  ه   1354عام  ، 

والده وهو صغريوالذي    يف أرسته  ،تويف  الكريم،  فرتبى  القرآن  مبادىء    ، وتعلم  وتعلم 

الذي توىل القضاء أخريا يف   ،القراءة والكتابة عىل يد فضيلة الشيخ: محود بن سليامن التالل 

ألن يف  ؛ فع صوهتا بحرضة الرجالال جيوز للمرأة ر. بقوله: )بلدة رضية يف منطقة القصيم.

ة ليست معروفة عند كثري من املسلمي  دثم إن الزغر،  وال غريها ،  ة دال بالزغر؛ صوهتا فتنة

وملا تدل عليه أيًضا من قلة  ،  فهي من العادات السيئة التي ينبغي تركها ؛  ال قدياًم وال حديًثا 

  (2)(احلياء

ساهرا معها تلك الليلة، وأنا ممتلئ إعجابا هذا جمرد مشهد من املشاهد التي ظللت  

.  .. عفوا . سوريبذلك العقل الذي حيوي أكرب ذاكرة ختزين يف الدنيا، وحيمل معها أكرب برس 

 . ذاكرة عشوائية يف العامل أمجع.. .معالج يف الدنيا.. وحيمل معهام أكرب رام.. عفوا 

 
 ( 201/ 5فتاوى اللجنة الدائمة )  (1) 

 ( 10/  60من فتاوى الفوزان ) املنتقى  (2) 
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 عساي أقول لتلك  لكني يف الصباح وبعد استيقاظي أخذتني احلرية كل مأخذ، فام

أن   وعدهتم  وقد  لزمالئها،  أقول  عساي  وما  الشديد..  إحلاحها  أواجه  وكيف  الطالبة، 

 أخصص هلم حصة حول ذلك العقل العجيب.. 

لكني الفنون التي تعلمتها من زمالئي من األساتذة راحت تتداركني.. وقد نجحت  

 يف تطيبقها أيام نجاح.. 

رأس، مع أنه مل يكن يف عقيل أي معلومة أقدمها  لقد ذهبت إىل احلصة، وأنا مرفوع ال 

 هلم عن ذلك العقل العجيب، وال عن غريه من العقول..  

السؤال أن تصعد، ثم قلت   الطالبة صاحبة  القاعة طلبت من  إىل  وبمجرد دخويل 

لزمالئها: إن التعليم اجلامعي ال يعتمد عىل التلقي بقدر ما يعتمد عىل تكوين القدرات،  

فاءات.. ولذلك فقد اخرتت أحسن عضو يف هذا القسم ليقدم لكم درسا،  وتشكيل الك

حصة   بتخصيص  وعدتكم  الذي  العجيب  العقل  حول  وهو  فيه..  وقد  عنه وتناقشوه   ..

آثرت أن يكون احلديث عنه من طرف زميلتكم الباحثة العبقرية التي أعتقد جازما أن هلا  

 قدرات ال تقل عن أعجب العقول.. 

 ست مكان الطالبة.. وتركتها تقع يف احلفرة التي حفرهتا يل. قلت ذلك.. ثم جل
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 العبقري الغبي 

حي سمعت أن عاملا عربيا   العربية املتحدة  كنت يف إمارة الشارقة يف دولة اإلمارات

هبا   أتى  التي  النظريات  كل  عىل  القطعية  اليقينية  العقلية  باألدلة  يقيض  أن  استطاع  كبريا 

وجاليليو   البولندى،  وكوبرنيقس  اإلسكندرى،  وأريستاخورس  اليوناين،  فيثاغورس 

 . جاليليه االيطاىل.. وكل من جاء بعدهم كنيوتن وإنشتاين وغريهم كثري

يسعون مهرولي ملركز األبحاث املتواجد يف وسط اإلمارة.. وعندما    كان كل الناس

وصلنا وجدنا كامريات القنوات الفضائية كلها تنتظر احلدث األكرب يف العامل هلذا القرن..  

 بل لقرون عديدة. 

رأيت مراسل قناة يب يب يس يسأل بعض الناس عن مشاعره، وهو ينتظر حلظة ظهور  

قىض الذي  العريب  فأجاب،    العبقري  علمية،  حقائق  أهنا  يعتقد  التي  النظريات  كل  عىل 

والفرحة بادية عىل كل كلمة يقوهلا: لقد كنت دائام أعتقد أن ما نمر به من التخلف ليس  

بدأنا   قد  وها  األمم..  لقيادة  جديد  من  اهلل  بحمد  عدنا  قد  وها  قصرية..  مرحلة  سوى 

هار كل اكتشافاهتم العلمية كأحجار  . وسرتون بعد ذلك كيف تن.بتصحيح أخطائها العلمية 

 الدومينو. 

انتظار   يف  يتكلم برسعة شديدة وهلفة شديدة  وهو  ان  ان  يس  قناة  مراسل  ورأيت 

 احلدث األعظم..  

ورأيت مدير الوكالة الفضائية األمريكية )ناسا( يتحدث مع بعض األمراء طالبا منه  

 ألموال..  أن يسمح للعبقري بالعمل يف الوكالة لقاء ما يشاء من ا 

وهكذا كانت كل القلوب ختفق لظهور البطل العبقري الذي حقق أخريا املعجزة،  

 وقىض عىل اخلرافات التي كانت البرشية وال زالت فرتة طويلة تعتقدها حقائق ثابتة. 
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. فاهنالت  .ما هي إال حلظات حتى أطل البطل العبقري عىل املنصة، وبيده كرة كبرية 

 . وتطلعت األعناق ترشئب لرؤيته. .التصفيقات احلادة حتييه 

من   لكل  العلمي  اكتشايف  ثمرة  أهدي  البداية  يف  يقول:  وراح  املكروفون،  استلم 

تتلمذت عليه من العلامء النجباء الذين لوالهم ملا وصلت إىل هذا املحل.. وملا استطعت أن  

وانتهاء   تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  من  ابتداء  الضخم  العلمي  اإلنجاز  هذا  باز أنجز  بابن 

 والعثيمي وغريهم من علامء الدعوة السلفية النجدية العباقرة.

تعجبت لذكره كل هؤالء يف مثل هذا املحل.. لكني اعتذرت له عن ذلك بأن هذا  

 من وفائه وتدينه..  

نعيش   التي  األرض  هبذه  يرتبط  األفاضل  السادة  أهيا  اكتشايف  يقول:  أخذ  بعدها 

احتقرها  .عليها  والتي  العلم.  ألنفسهم  يزعمون  ممن  ذليل  الكثري  تابع  جمرد  فتصوروها   ،

 .  .للشمس.. مع أهنا يف احلقيقة املركز الذي تطوف به الشمس لتمدة بأشعتها 

أنه إذا كانت هناك ، وهو أنه  دليل باهتبحي استدل    يف هذا  فيثاغورسلقد أخطأ  

ومصباح احلجرة. .حجرة  وسط  يف  املصباح  نضع  العادة  يف  فإننا  املثال  .  هذا  عىل  وبناء   .

. واألرض هى التى تتحرك عىل . . ألهنا املصباح. الباهت  استدل عىل أن الشمس هى الثابتة

 خالف ما كان معروفًا وقتذاك..

أما كوبرنيقس فقد اشتط، وكأنه يدعو اىل عبادة الشمس فهو يقدسها أيام تقديس،  

ث قال: هذا املصباح من يستطيع  ومل يأت بدليل، بل قال قوال مشاهبا لقول فيثاغورس حي

 . ومل يأت بدليل هو اآلخر. .أن يضعه ىف هذا املعبد إال ىف املنتصف.. نفس الكالم 

ك كوبرنيقوس  ألف  الساموي لقد  األجرام  )حركة  أسامه  شئ  . (ةتاب  كل  جعل   .

. وهذا الكتاب بشهادة بعض علامء الغرب والرشق  .يتحرك ما عدا الشمس فهى ثابته عنده

.  .كتاب لرجل رافيض خبيث هو نرص الدين الطوسى واسم كتابه )املجسطى(  مرسوق من 
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 ونرص الدين الطوسى ألف كتابه قبل كوبرنيقس. 

.. وكيف  ؟فكيف باهلل عليكم تأخذون علاًم من رجل سارق ومدلس يدلس العلم

 ؟ أخذون علامء من رافيض جمويس خبيثت

وهو   العلم(  )رائد  أسموه  الذي  جاء  هؤالء  سامه بعد  كتابا  ألف  الذي  جاليليو 

ىف كتابه )حركة األجرام    . ووضع فيه دفاعه عن آراء كوبرنيقس، وأقر كل ما جاء.)احلوار(

 (، وقال بأن الكون عبارة عن فراغ شاسع.. ة الساموي

. ما هذا الكفر والضالل.. لو تبينتم قوله لعلمتم أن قوله فيه كفر بي وإحلاد  . يا اهلل

ومعنى ذلك    . عناه أن الفضاء ال هنائي، بمعنى أنه ينكر وجود السامء. ألن قوله م.واضح

. وأيضًا ال وجود هلل ألن اهلل فوق السامء، وقد ينزل  .. ألن اجلنة ىف السامء .أنه ال جنة وال نار

منها كام يف ثلث الليل اآلخر.. ولكنه مل يكن ليرصح بذلك لعلمه أن الكنيسه ستحرقه كام  

( من قبل لقوله هذا الكالم، واكتفى بقوله: الكون عبارة عن فراغ  حرقت )جريدانو بورنو

 .  .شاسع

.  . . وكان يعاقر اخلمر. هذا الرجل املدعو )جاليليو( مل يتزوج وله أوالد غري رشعيي 

ويأتى املواخري..  باهلل عليكم ماذا تنتظرون من هذا الرجل الكافر الفاسق.. هل تنتظرون  

 هلل.  ا . حاشمنه أن يعطيكم حقائق علمية.

السابقي العلامء  كل  آراء  القطعية  باألدلة  العبقري  فند  أن  بعض . بعد  صاح   .

ا لعبقري اللبيب عن اكتشافك .احلارضين من املسلمي: اهلل أكرب . اهلل أكرب.. أخربنا أهيا 

 العلمي العظيم الذي قضيت به عىل هذه اآلراء اإلحلادية.. 

موين هبذا.. أنا يف احلقيقة تلميذ ملشاخينا من  . لقد أخجلت .قال العبقري: شكرا جزيال 

علامء السلف الصالح الذين مل ينخدعوا بأمثال هذه األقوال.. وبناء عليها رحت أفكر منذ  

الضالي   أولئك  بأخطاء  الناس  إقناع  من  متكنني  التي  العقلية  األدلة  حول  سنة  عرشين 
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إهنم  يعرضون عن أعالمنا الكبار  والزنادقة.. ألن مشكلتهم أهنم ال يقبلون إال عقوهلم..  

 الذين استدلوا عىل دوران األرض حول الشمس بكل صنوف األدلة النقلية.. 

األدلة   يف  ورد  ما  تؤكد  وجدهتا مجيعا  التي  العقلية  األدلة  أبحث عن  رحت  وهلذا 

 النقلية.. 

 . ألن األدلة العقلية حتتاج إىل تركيز كبري لفهمها..  .ركزوا جيدا 

سأبدأ رشب عصريا غريبا كان بجانبه، ثم قال:  ي أنفاسه، قليال، ثم  استجمع العبقر

. عندما ترون الشمس مرشقة، ماذا تقولون: هل تقولون: أرشقت  . بالدليل األول.. انظروا

. إذن أنتم  . . بالطبع ستقولون: أرشقت الشمس.. أم تقولون:  أرشقت األرض .الشمس 

الش  إذن  ترشق..  التى  فهى  للشمس،  الفعل  حول  نسبتم  وتدور  تتحرك  التى  هى  مس 

 األرض وليس العكس.. 

املسلمي احلضور  من  كثرية  تكبريات  ينظرون  . انطلقت  كانوا  فقد  غريهم  أما   .

بعجب شديد له وهو يتحدث، وكأهنم يرون كائنا جاءهم من كوكب آخر.. أو من زمن  

 آخر. 

األ باب  من  يل  اسمحوا  يقول:  راح  األول..  الدليل  رشح  يف  أطنب  أن  مانة  بعد 

كتابه   القيم يف  استفدته من كالم البن  الدليل  الدليل ألصحابه.. فهذا  أنسب  أن  العلمية 

)مفتاح دار السعادة (، يقول فيه: )ثم تأمل احلكمة يف طلوع الشمس عىل العامل كيف قدره  

ملا   فيه وال تعدوه  فتقف  السامء  لو كانت تطلع يف موضع من  فإهنا  العليم سبحانه  العزيز 

عها اىل كثري من اجلهات، ألن ظل أحد جوانب كرة األرض حيجبها عن اجلانب  وصل شعا 

اآلخر وكان يكون الليل دائام رسمدا عىل من مل تطلع عليهم والنهار رسمدا عىل من هي  

قدر   أن  الربانية  والعناية  اإلهلية  احلكمة  فاقتضت  وهؤالء،  هؤالء  فيفسد  عليهم،  طالعة 

ق، فترشق عىل ما قابلها من األفق الغريب، ثم ال تزال تدور  طلوعها من أول النهار من املرش
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النهار،   أول  استرت عنها يف  ما  الغرب فترشق عىل  اىل  تنتهي  بعد جهة حتى  وتغشى جهة 

  (1)فيختلف عندهم الليل والنهار فتنتظم مصاحلهم(

املسألة يف   العثيمي حول هذه  تفسريه  واستفدته من كالم للشيخ حممد بن صالح 

. وهو عند تفسري  .لسورة الكهف يصلح أن يكون منهجًا يف التعامل مع مثل هذه املسائل 

ْمَس إَِذا َطَلَعْت َتَزاَوُر َعْن َكْهِفِهْم َذاَت اْلَيِمِي َوإَِذا َغَرَبْت َتْقِرُضُهْم  ﴿قوله تعاىل:   َوَتَرى الشَّ

اَمِل   الشِّ ه17]الكهف:    ﴾ َذاَت  أن  الشيخ  اعترب  لقد  أن  [،  عىل  )دليل  القرآنية  اآلية  ذه 

يقوله   ملا  خالفًا  والغروب  الطلوع  يكون  بتحركها  التي  وهي  تتحرك،  التي  هي  الشمس 

. فنحن لدينا يشء من  . الناس اليوم من أن الذي يدور هو األرض، وأما الشمس فهي ثابتة

،  كالم اهلل، الواجب علينا أن نجريه عىل ظاهره، وأال نتزحزح عن هذا الظاهر إ الَّ بدليل َبيِّ

فإذا ثبت لدينا بالدليل القاطع أن اختالف الليل والنهار بسبب دوران األرض فحينئذ جيب  

أن نؤول اآليات إىل املعنى املطابق للواقع، فنقول: إذا طلعت يف رأي العي وإذا غربت يف  

بالدليل القاطع  رأي العي، تزاور يف رأي العي، تقرض يف رأي العي، أما قبل أن يتبي لنا 

  (2)أن الشمس ثابتة واألرض هي التي تدور وبدوراهنا خيتلف الليل والنهار(

تعجبت من ليه ألعناق النصوص.. وأردت أن أقول بأن القرآن الكريم له أسلوبان 

. وهو ذكر احلقيقة كام هي يف الواقع كام قال تعاىل، وهو  .يف احلديث عن هذه املسائل: مطلق

ْمَس َواْلَقَمَر    يصور الشمس يف  مسريها، وكأننا نراها: )َوُهَو الَِّذي َخَلَق اللَّْيَل َوالنََّهاَر َوالشَّ

َيْسَبُحوَن( ]األنبياء:   َفَلٍك  يِف  َواَل  33ُكلٌّ  اْلَقَمَر  ُتْدِرَك  َأْن  هَلَا  َينَْبِغي  ْمُس  الشَّ [، وقال: )اَل 

ْيُل َسابُِق النََّهاِر َوُكلٌّ يِف َفَلٍك يَ  ْمَس َواْلَقَمَر ُكلٌّ  40ْسَبُحوَن( ]يس:  اللَّ َر الشَّ [، وقال: )َوَسخَّ

اُر( ]الزمر:   ى َأاَل ُهَو اْلَعِزيُز اْلَغفَّ  [ 5جَيِْري أِلََجٍل ُمَسمًّ

 
 (. 209/ 1( مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة )1) 

 ( 32( حممد بن صالح بن حممد العثيمي،  تفسري سورة الكهف )ص: 2) 
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واألسلوب الثاين: نسبي يمثل ما نراه بأعيننا.. مثل اجلبال، نراها ثابتة مع العلم أهنا  

َسُبَها َجاِمَدًة  تتحرك بمعدل عرشات املليمرتات يف الس َباَل حَتْ نة، كام قال تعاىل: )َوَتَرى اجْلِ

 إِنَُّه َخبرٌِي باَِم َتْفَعُلوَن( ]النمل:  
ٍ
ء َحاِب ُصنَْع اهللَِّ الَِّذي َأْتَقَن ُكلَّ يَشْ  [ 88َوِهَي مَتُُر َمرَّ السَّ

يس  . ول . وهكذا، فإن اهلل تعاىل أخربنا يف تلك اآليات الكريمة عن رؤيتها للشمس

بقوله:   ذلك  املطلقة.. وهلذا عرب عن  احلقيقة  َعْن  ﴿عن  َتَزاَوُر  َطَلَعْت  إَِذا  ْمَس  الشَّ َوَتَرى 

اَمِل   [ 17]الكهف:   ﴾َكْهِفِهْم َذاَت اْلَيِمِي َوإَِذا َغَرَبْت َتْقِرُضُهْم َذاَت الشِّ

يمة  لكن مل يكن ليسمعني أحد.. فقد كانت العيون واألبصار كلها متوجهة إليه، مت

 به.

كان بجانبه، ثم قال:  الذي  غريب  السكت العبقري قليال، ثم رشب قليال من عصري  

الثاين.. لقد أخربنا اهلل عز وجل بأنه ثبت  .بعد أن اقنعتكم بالدليل األول  . هاكم الدليل 

األرض   اهلل  يثبت  أن  يعقل  فهل  لألرض..  أوتاد  وأهنا  رواسى،  وأهنا  باجلبال،  األرض 

 بعد ذلك؟ باجلبال ثم تتحرك

 . وهبت احلضور من غريهم..  .كرب احلضور من املسلمي 

طأطأ العبقري رأسه، وقال: من باب األمانة العلمية.. فإين أريد أن أذكر لكم بأين  

  استفدت هذا الدليل من كتاب سامحة الوالد الشيخ العالمة ابن باز املعنون بـ )األدلة النقلية 

األو وسكون  الشمس  جريان  عىل  الكواكبو   رضاحلسية  إىل  الصعود  والذي  )إمكان   ،

( منه: )و  23هجرية، فقد ورد يف )ص 1395طبعته اجلامعة االسالمية باملدينة املنورة سنة 

خمالف للنصوص فهو   - يقصد ثبوت الشمس ودوران األرض  -كام أن هذا القول الباطل  

لمهم وكافرهم  مكابرة للمعقول والواقع مل يزل الناس املسو   خمالف للمشاهد املحسوس

 يشاهدون كل بلدو  غاربة ويشاهدون األرض قارة ثابتة، و  يشاهدون الشمس جارية طالعة

ولو كانت الشمس تدور كام يزعمون لكانت    ، كل جبل يف جهته مل يتغري من ذلك يشءو
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لشاهد الناس البلدان املغربية يف  و  األهنار والبحار ال قرار هلا، و  األشجارو  البلدان واجلبال 

 املرشق، واملرشقية يف املغرب، ولتغريت القبلة عىل الناس حتى ال يقّر هلا قرار( 

( منه: )ثم هذا القول خمالف للواقع املحسوس فالناس يشاهدون    24وقال يف )ص 

اجلبال يف حملها مل تسرّي فهذا جبل النور يف مكة يف حمله وهذا جبل أيب قبيس يف حمله وهذا  

كل من تصور هذا القول يعرف  و  هكذا جبال الدنيا كلها مل تسرّي و  ه ُأحــد يف املدينة يف حملّ 

أنه بعيد عن استعامل عقله وفكره قد أعطى القياد لغريه كبهيمة  و  بطالنه وفساد قول صاحبه

نعوذ باهلل من التقليد األعمى الذي يردي من  و األنعام فنعوذ باهلل من القول عليه بغري علم

 قالء إىل خلق البهيمة العجامء( ينقله من ميزة الع و  اعتنقه

ثغره   يفرت عن  يقول، وهو  راح  ثم  الغريب،  العصري  جرعات من  العبقري  رشب 

. لقد أشار  .بابتسامة عريضة: الشك أنكم تنتظرون بشغف الدليل الثالث.. ركزوا جيدا

ا  َواأْلَْرَض َوَضَعهَ ﴿ إليه اهلل عز وجل يف اعتباره األرض موضوعة.. لقد قال يذكر ذلك:   

[.. هل يعقل أن يتحرك الشئ املوضوع!؟ وهل يمكن ألحد أن يضع  10]الرمحن:    ﴾لأِْلََنامِ 

 شيئا، ثم يأتى بعد ذلك ليجده قد حترك بمفرده!؟ 

تأمل يف وجوه احلارضين.. فوجد الوجوم ظاهرا عليها، وكأهنا مل تفهم مراده، فقال:  

بأس أ .ال  أحدمها  معنيان:  له  الوضع  أكثر..  لكم  سأوضح  األسفل .  ىف  جعلها  ألن  .نه   .

اَمَء َرَفَعَها ﴿الوضع يعنى السفول، وجاءت ىف مقابلة   [.. والثانى:الثبات  7]الرمحن:    ﴾َوالسَّ

ألن كلمة الوضع دليل عىل أن الواضع يضع ىف مكان معي ال تنفك األرض عن احلركة  

 بعيدًا عنها.

الدليل الثالث.. فسيمكنكم  رشب من العصري الغريب قليال، ثم قال: إن فهمتهم  

إِنَّ اهللََّ ُيْمِسُك  ﴿. لقد أشار إليه اهلل سبحانه وتعاىل يف قوله  .بسهولة أن تفهموا الدليل الرابع

َحلِياًم  َكاَن  ُه  إِنَّ َبْعِدِه  ِمْن  َأَحٍد  ِمْن  َأْمَسَكُهاَم  إِْن  َزاَلَتا  َوَلئِْن  َتُزواَل  َأْن  َواأْلَْرَض  اَمَواِت    السَّ
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. هل يعقل أن يتحرك املمسوك، خاصة إذا كان املاسك هو اهلل عز  .[ 41]فاطر:    ﴾اَغُفورً 

 وجل. 

إىل   أوله  القرآن من  قرأتم  أنكم  ثم قال: الشك  الغريب قليال،  العصري  رشب من 

مره ىف القرآن الكريم، ومع ذلك مل يأت    460. لقد ذكرت األرض  .آخره.. تدبروا جيدا

أن السامء    : .. هل تعلمون ملاذا.. اجلواب ببساطة هومعها أى فعل يدل عىل حركة األرض

 واألرض مها الثابتان الوحيدان ىف هذا الكون، وكل شئ ما دوهنام يتحرك. 

. إن اهلل سبحانه وتعاىل مل يذكر  .. انظروا جيدا. سأرضب لكم مثاال يبسط لكم هذا

 السامء واألرض  ىف القرآن الكريم أن السامء واألرض تسجدان.. مع أن اهلل ذكر أن مابي

. هل  .من خملوقات تسجد.. والشجر والدواب وكثري من الناس وكثري حق عليه العذاب 

تعلمون ملاذا!؟.. اجلواب بسيط، وهو أن السجود حيتاج إىل حركة باالنتقال من وضع ما  

 إىل وضع آخر حسب كيفية كل خملوق ىف سجوده.. 

اَمَواِت َوَمْن يِف اأْلَْرِض  َأمَلْ َتَر َأنَّ اهللََّ ﴿اسمعوا جيدا قوله تعاىل:    َيْسُجُد َلُه َمْن يِف السَّ

َعَلْيِه   َحقَّ  َوَكثرٌِي  النَّاِس  ِمَن  َوَكثرٌِي  َواُب  َوالدَّ َجُر  َوالشَّ َباُل  َواجْلِ َوالنُُجوُم  َواْلَقَمُر  ْمُس  َوالشَّ

اموات وما ىف األرض  . اآلية الكريمة تذكر أن ما ىف الس.[ ركزوا جيدا18]احلج:    ﴾اْلَعَذاُب 

نفسها  واألرض  السامء  وليست  حي  . يسجد،  ىف  السامء  أ.  عدا  ما  يسجد  شئ  كل  ن 

السامء   أن  ذكر  اهلل  أن  مع  الثبات  واألض  السامء  عىل  قدر  اهلل  فإن  قلنا  وكام  واألرض.. 

 واألض تسبحان مع بقية املخلوقات، وذلك ألن التسبيح ال حيتاج اىل حركه. 

الغريب قليال، ثم قال: الدليل السادس نص عليه حديث ورد فيه  رشب من العصري  

أن )البيت املعمور يف السامء يقال له الرضاح، وهو عىل مثل البيت احلرام بحياله، لو سقط  

لسقط عليه، يدخله كل يوم سبعون ألف ملك، ثم اليرونه قط، وإن له يف السامء حرمة عىل  

 قدر حرمة مكة( 
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احل هذا  يف  جيدا  ويف  . ديثتأملوا  الكعبة..  توجد  األرض  يف  أن  عىل  ينص  هو   .

الرسول   ذكر  يف    احلديث  منطقة حمرمة  له  وأن  مبارشة،  الكعبة  فوق  املعمور  البيت  أن 

كالمه بقوله:) لو    السامء بقدر املنطقة املحرمة عىل األرض، فوقها مبارشة، وحدد النبي  

حتديد وتثبيت مكان وجود البيت    فوق الكعبة دون   سقط لسقط عليه(، ومل يقل الرسول  

املعمور وجعل له منطقة حمرمة بالسامء فوق املنطقة املحرمة التي باألرض، ومن املعروف  

لتغري موضع   ثابتة  والسامء  تدور  فلو كانت األرض  أحد،  السامء مل خيتلف عليه  ثبات  أن 

 ح. البيت احلرام عن حيال البيت املعمور، فلو سقط مل يسقط عليه، وهذا واض

رشب من العصري الغريب قليال، ثم قال: الدليل السابع من إبداعي.. وقد أحرضت  

 هذه الكرة لرشحه.. ال تستغربوا فحتى نحن املسلمي عندنا نظريات وعقول.. 

أشار إىل موضع يف اخلارطة، وقال: )لو خرجنا مثال من مطار الشارقة يف رحلة دولية  

الس الطائرة يف  إذا كانت األرض تدور، تأيت إىل  إىل الصي.. ولو وقفت  امء، فإن الصي، 

الطائرة.. أما لو كانت األرض هي التي تدور ملا استطاعت الطائرة أن تلحق بالصي، ألن  

   (1) الصي تدور وأنت تدور(

وبقي يكرر هذا، ويأيت باألمثلة الكثرية عنه.. وقد كانت الكامريات تلتقط كل نفس  

 قوهلا خاصة إذا ارتبطت بالقرآن الكريم. من أنفاسه، وحتفظ كل كلمة ي

بجواري كان  رجال  سألت  انتهى  أن  الشديد  .بعد  اإلعجاب  عليه  يبدو  كان   .

 بالعبقري، قلت له: هل أنت مقتنع بام ذكر من األدلة؟

 نظر إيل متعجبا، وقال: وأنت؟ 

ه  لست أدري.. ولكني أرى أن ما ذكره من أدلة ال يكفي لتفنيد ما يذكر  قال التلميذ: 

 
 ( هذا نص كالمه كام يف اليوتيوب عىل هذا الرابط:1) 

 (https://www.youtube.com/watch?v=jmJI__Al3Aw ). 
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 العلم يف هذا الباب. 

الدين بالرضورة..  .أخذ بتالبيبي بشدة، وقال: ويلك أتريد أن تنكر معلوما من   .

لقد نقل العالمة ابن باز اإلمجاع  عىل ثبوت األرض، فقال: )أمجعت آراء السلف من أمثال  

فإن   شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن كثري وابن القيم الذين أمجعوا عىل ثبوت األرض(.. وهلذا 

. ومن قال بدوران األرض  .القول بأن الشمس ثابتة وأن األرض دائرة هو قوٌل شنيٌع ومنكر

  ، وعدم جريان الشمس فقد كفر وضل.. وجيب أن يستتاب فإن تاب وإال قتل كافرًا مرتداً 

 ويكون ماله فيئًا لبيت مال املسلمي. 

. كنت أمزح  . أصابني الرعب من قوله هذا، فقلت بلسان مرجتف: ما بك يا رجل

   ؟فقط.. وإال فأي عاقل يف الدنيا يصدق أن األرض تدور

. ولكن ال تكررها.. فال جيوز املزاح يف  .أطلق يده عني، ثم دفعني، وقال: ال بأس

 أمور الدين. 

عندما ذهبت إىل البيت فوجئت بالقنوات الكثرية، وهي تعرض يف نرشات أخبارها  

ر اإلرهاب والتفرق والتمزق والتخلف يف بالد  خرب العبقري الغبي، بعد أن نرشت أخبا 

 املسلمي.. لتقول للعامل: هذا هو اإلسالم. 

وقد زاد من أملي وغثائي أهنا قامت بالبحث عن العصري الغريب الذي كان يرشبه  

   يصيبكم الغثاء الذي أصابني.كل حي.. والذي ال أستطيع أن أسميه لكم حتى ال 
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 والعقول اللحى الطويلة..  

آبائي   من  صباي  يف  رأيت  أين  أذكر  فال  الطويلة،  اللحى  من  أنفر  مل  أدري  لست 

الكل يقرصون حلاهم، أو حيلقوهنا متاما .وأجدادي من كان صاحب حلية طويلة  .  .. كان 

 وهلذا ال تنطبق عيل آراء فرويد يف عقدة الصبا. 

أرى أصحاب    - وخصوصا يف اجلامعة    - ولكني بعد أن شببت عن الطوق.. وبدأت  

. وزاد الرهاب أكثر عندما بدأت تظهر  . اللحى الطويلة، بدأ يصيني هذا النوع من الرهاب

. وحلى كثرية جرعتنا يف بالدنا  . عىل شاشات القنوات العاملية حلية أسامة بن الدن الطويلة

 كل أصناف املرارة. 

الناس،  وقد كنت أعاتب نفيس كثريا عىل هذا الرهاب خشية أن أبوح به ألحد من  

فيتهمني بالكفر والزندقة، ألن اللحية مل تعد جمرد شعرات تنبت عىل الوجه، وإنام صارت  

أصال من أصول الدين، وأساسا من أسسه التي يقوم عليها، بل يقوم اجلرح والتعديل عىل  

. فمن كان صاحب حلية،  .أساسها.. بل تقوم املعامالت املختلفة بي الناس عىل اعتبارها 

 طويلة، وثق فيه الناس، ومل حيتاجوا ألي رهن أو سندات. وخصوصا ال

لكني بعد أن قرأت ما قال املحدثون يف أصحاب اللحى الطويلة زال عني احلرج،  

  جرح   طرائف   )من:  قوله   ورصت أرصح بذلك، وال أبايل به، فقد قرأت عن بعض املحدثي 

للحديث(،    راوٍ   من  أكثر  يف  قيلت  فوجدهتا   تتبعتها   وقد  ،!!   اللحية  طول   ألجل  اجلرح  ،الرواة

ثم ذكر أمثلة عىل ذلك، ال بأس أن أسوقها هنا، لعلها تدعو إىل إجراء دراسات ميدانية أو  

أو   العصبية  باملراكز  أو  باملخيخ  أو  باملخ  الطويلة  اللحية  عالقة  لقياس  طبية  أو  بيولوجية 

 مراكز الذكاء والفطنة. 

سؤاالت  عن  نقل  )  قولهداود    ايب   لالمام   اآلجري  فقد    أيب   عن   داود  أبو  وسئل: 
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 أمحق(  اللحية طويل كان :فقال  اجلعفي حسي   عند  ذكر فقال املالئي  إرسائيل 

  أيب   بن  سامل  رأيت  إدريس  البن  قلت  منصور  بن  سعيد  قال: )  ونقل عن العجيل قوله 

  اللحية   طويل  )كان:  اجلعفي   حسي   أمحقها(، وقال  اللحية  طويل  رأيته   )نعم :  قال  ،؟  حفصة 

 . (  أمحقها 

  يقول   حنيفة  أبا   سمعت)    :السندي   بن  موسى   ترمجة   يف  حبان   ابن  ونقل عن ثقات 

  اللحية   طويل   مرثد   بن  علقمة   رأيت   ولقد  ، عقل(   له   يكن   مل   اللحية  طويل   كان  )من   : يقولون

 (   العقل وافر

  الوصف)    : قال  حيث  لذلك،   توضيحاً   املأريب  احلسن  أليب   العليل   ونقل عن شفاء 

  هو   فهذا   املرسالت،   وإسناد   املوقوفات،   رفع  إىل   تؤدي   التي   الغفلة   عىل   يدل   اللحية   بطول 

 .(  ذلك من  أقوى لقرينة  إال يرتك وال األصل،

العويف، وكان    اهلل   أيب عبد  ترمجة   قوله يف   بغداد   تاريخ  يف   البغدادي   اخلطيب   ونقل عن 

 جدا، وقد مدحها بعضهم، فقال:  اللحية  طويل 

   أبدت   العويف  حلية 

 

 شعري  حسن من  اختفى ما   

   رشاعا   كانت  لو   هي 

 

 بحري   متجر  لذوي  

   الصي   من  السري  جعل 

 

 شهر   نصف  إلينا   

   العرض  ويف  الطول يف هي 

 

 قدر   كل   تعدت  

ابن  به  حدث  ما  حليته  وأخبار  أخباره    العويف   إىل   امرأة  قامت  : قال  داود  أيب  ومن 

  : قال  ،قبلك  األحياء  بي  حيكم  ميتا   رأيت   وما   عقلك  فافسدت  حليتك  عظمت  :فقالت

  تكلمي   :قال  ثم  هكذا  بلحيته  فقال  ،؟  عني  تفهم  حليتك  وتدعك  :قالت  ،؟  ماذا  فرتيدين

 . !!. اهلل يرمحك

  العويف   القاض   أصحاب  من   رجل   اشرتى :  قال   بالبرصة،   الساجي ومنها ما حدث به  
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  إليه،   فأنفذها   أكلمها   حتى  إيل  أنفذها :  فقال   العويف  إىل   ذلك  فشكا   تطعه،  ومل   فغاضبته  جارية

  واالختيار   للخريات،  املجانب  التمنع  هذا  ما   اجلالبيب،  ذات  يا   لعوب  يا   عزوب  يا :  هلا   فقال

:  هلا   فقال يبيعني،  فمره حاجة  فيه يل  ليس : القاض اهلل  أيد: له  فقالت املشنوءات،  لألخالق

  من   االعتياصات   فرط   أن   علمت  أما   عليم،   اللطائف  عن  وبحاث   حليم،  كل   منية   يا 

  املفهومات؟   عدم  إىل  مؤديات   املصونات  لكرائم  والباذلي   املودات   طالبي  عىل   املوموقات 

  املوايس   من  الركاكات  أهل  صدور  عىل   العثنونات  هلذه  أصلح  الدنيا   يف  ليس :  اجلارية  فقالت

   . اللحية عظيم  العويف وكان. املجلس أهل  وضحك وضحكت احلالقات، 

. أما أخبار خلفنا الفالح، فهي أكثر من  . هذه بعض أخبار حلى سلفنا الصالحكانت 

أن تعد أو حتىص.. وسأحكي لكم قصة قد تدخل ضمن ما ذكره اليافعي وغريه عن اللحى  

نخرج   أن  عسى  هذا  يف  وحكاياهتم  مالحظاهتم  لتسجيل  الكرام  القراء  وأدعو  الطويلة، 

 موسوعة عن اللحى والعقول. 

اليوم  ذلك  رمضان،    يف  يف  ألهيل  اللوازم  بعض  ألشرتى  املالبس  حمل  إىل  دخلت 

فوجدت صاحب املحل، وكان صاحب حلية طويلة ال تقل عن حلية العويف،  وقد رأيت  

الكثري من الزبائن حيلقون إىل شاشة التلفاز الكبرية التي وضعت يف مقدمة املحل، لرياها  

أين  املحل ألتأكد  من  وقد عدت وخرجت  يدخل،  من  دار  كل  إىل  ال  ثياب  حمل  دخلت   

 . لكن تأكدت من ذلك، فكل يشء ما عدا تلك الشاشة يدل عىل أنه حمل ثياب. .سينام

سألت صاحب املحل عن رس الشاشة الكبرية، فقال: أنا ميسور احلال بحمد اهلل،  

. وقد جعلت بيني وبي اهلل أن أجعله وسيلة للدعوة  . فلدي هذا املحل، ولدي غريه كثري

. فقد وضعت يف كل حمل شاشة كهذه الشاشة، عسى أن يسمع كل داخل إليه ما قد  . هللإىل ا

)ألن هيدي اهلل بك رجال واحدا خري لك من محر    : يفيده ويوجهه، فأكسب ثواب قوله  
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  (1) النعم(

األجر يف  معك  فلترشكني  املفيدة  . قلت:  اإليامنية  العلمية  األرشطة  بعض  فلدي   .

حممود..   مصطفى  احلقائق  للدكتور  وتعميق  والرتبية  التوجيه  يف  كبري  دور  هلا  كان  قد 

 اإليامنية. 

 قال: ال أحتاجها.. 

 . أتنكر عىل الرجل شيئا؟. قلت: مل؟

. ولكن املشكلة فيها أن مصطفى حممود حليق  .. قد كانت تعجبني كثريا.قال: ال 

 ي شخص آخر. . حتى أنك ال تفرق بينه وبي أ. . ومظهره ال يمثل الداعية املسلم. اللحية

 قلت: أهلذا احلد حتتل اللحية كل هذه القيمة عندك؟ 

أجل اهلل  . قال:  رسول  سنة  هي   ..  عن تفرقه  التي  املسلم  اإلنسان  سمة  وهي   .

 اليهود والنصارى والشيوعيي واملالحدة. 

. وأنت تعرف  .. فلدي أرشطة أخرى للشيخ حممد متوىل الشعراوي. قلت: ال بأس

من فهوم جليلة للقرآن الكريم.. وهو فوق ذلك صاحب حلية حمرتمة  فضله وما رزقه اهلل  

 مهذبة. 

أجل  كثريا.قال:  أحرتمه  وأنا  املهذبة..  املحرتمة  حليته  يف  هي  مشكلته  ولكن   ..  .

. ولكنت وضعت  .. لو أن حليته كانت أطول قليال لكان هو املفضل عندي. أصدقك القول

. وأنت  .شيخ الشعراوي كان يقرص حليته كثريا . ولكن املشكلة أن ال. دروسه يف مجيع حماليت

 تعرف أن العالمة التوجيري وإخوانه كثري قد كتبوا يف حتريم ذلك. 

. لعلنا نجد عندهم ما  . . فلنستمع اليوم إىل أصحاب اللحى الطويلة.قلت: ال بأس

 ال نجده عند املردان أو املحلقي أو املقرصين. 

 
 رواه البخاري ومسلم.   (1) 
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 أراك تنزل عند رأيي.   استبرش صاحبي لقويل هذا، وقال: وأخريا

. ولكن البد أن جتلس معي أنت أيضا لنسمع ما يردده  . قلت: ال مندوحة يل من ذلك

 أصحاب اللحى الطويلة الذين نسخوا من عداهم. 

يتناسب مظهرها مع الدعوة إىل  راح صاحبي يبحث يف خزانته عن الشخصية التي  

. وقامة  . كان صاحب لسان فصيح  ..اهلل، فوجد شيخا معروفا، بل هو أشهر من نار عىل علم

. وهلذا لست أدري هل كان بطوله وطول حليته، أم  . . ولكني مل أر عقله. . وحلية كثة.فارعة

 كان أقرص من ذلك.. لكني بعد أن سمعته عرفت معنى قول الشاعر:  

   حلية   له  طالت  أحد  ما 

 

 هيئته  يف اللحية  فزادت   

   عقله  من  ينقص   وما  إال 

 

 حليته   يف   زاد   مما   أكثر   

الشيخ خياطبني، وخياطب صاحب املحل، وبعض الزبائن  . وبدأ  .(1) وضع الرشيط 

لكن املصيبة أن املعلومة التي اجتهد بكل ما أويت من قوة أن  .  .الذين أعجبهم سمت الشيخ 

  مفادها أن )خدجية مكذوبة  يوصلها هلم، ويستميت يف الدفاع عنها هي ملخصة يف رواية  

  كل   وكان  ،رشف   ذات  امرأة وكانت  ،التزويج  تعني ،نفسها  إىل  تدعوه    النبي   إىل   أرسلت

  مخرا  فسقته   أباها   فدعت   ..بذلك  عوا طم  لو  األموال   بذلوا   قد   نكاحها   عىل   حريصا   قريش

  اهلل   رسول   إىل   أرسلت   ثم   ، حربة  حلة   وألبسته   ، بخلوق  وخلقته   ، بقرة  ونحرت   ، ثمل  حتى 

  هذا   وما   العبري  هذا  وما   العقري  هذا  ما  :قال  صحا   فلام  ،فزوجه  ، عليه  فدخلوا  عمومته   يف  

  أكابر   خطبك  وقد  ،هذا  أفعل  أنى   فعلت  ما   : قال  اهلل  عبد  بن  حممد   زوجتني  : قالت  ؟احلبري

  (2) أفعل( فلم  قريش

 
 يمكن االستامع هلذا الرشيط عرب هذا الرابط:  (1) 

(https://www.youtube.com/watch?v=SqncXG91Rdw ) 

 ( انظر الفيديو عىل الرابط التايل:  2) 

https://www.youtube.com/watch?v=H6CmgjtTQe 4 .  
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ما إن انتتهى من حديثه هذا حتى قام أحد الزبائن ممن كان مشغوال بسامع اخلطيب  

يف تشوهيه    . فلو اجتمع مجيع أعداء رسول اهلل  .غاضبا، وقال: أسكت عنا هذا األمحق 

 ما بلغوا ما بلغ.   وتشويه أم املؤمني خدجية

. كيف جترؤ عىل فعل  .ذه هي خدجية التي حيدثوننا عنها وقامت امرأة، وقالت: أه

 هذا؟

 أن يتزوج هبذه الطريقة؟ قال آخر: وكيف يرىض رسول اهلل 

املحل  يف  فوىض  أن  .ثارت  وحياول  يوقفه،  الرشيط  إىل  املحل  صاحب  فأرسع   .

. سأضع  .يستلطف الزبائن.. ثم التفت إيل، وقال: ال تترسع باحلكم من خالل مشهد واحد

حليةرشي وأطول  نربة،  ألطف  آخر..  لشخص  آخر  الصورة  . طا  تلك  عنك  وسينسخ   .

 املشوهة التي حتملها.

. كان يتحدث عن املرأة يف اإلسالم، وما  . وضع رشيطا آخر لشيخ آخر ال يقل شهرة

ولست أدري    –إن حتدث بعض الفقرات العاقلة حتى أصابته لوثة اللحية الطويلة، فقال  

  يكون   ال االجتامعي البنيان صالح إن!  الكرام اإلخوة أهيا : )-هل كان يشعر بام يقول أم ال 

  شهيدًا،   تكون   أفال  شهداء،   من  إصالحية  دعوة   لكل   والبد  املرأة،  أمر   يف   النظر  بإعادة  إال

  إعادة ء،بالنسا   يتعلق   فيام   أنفسنا   مراجعة   إىل   نحتاج  إننا   الفتح،   طالئع   من  طليعة   تكون  أفال

  عليه   اهلل  صىل   النبي  وسنة  وتعاىل،  تبارك  اهلل  كتاب  نعلمهن  أخرى،  مرة  البيوت  إىل  النساء

  وال   جغرافيا،  وال  الفرنيس،  وال  اإلنجليزي  تتعلم  أن  حتتاج  ال  فالبنت  هبام،  وكفى  وسلم

  ال   كله،  هذا  إىل  حتتاج  ال  البنت  كيمياء،  وال  مثلثات،  حساب  وال  قومية،   تربية  وال  تاريخ،

  كل   البنات   يعلِّمن  األمهات  صاحلات،  زوجات  إىل  نحتاج  نحن  اآلخرة،  يف  وال   الدنيا   يف

  الزوجية،   حياهتن  بداية  يف   يتعثرن  البنات   من   كثري  ذلك،   بعد  زوجات   سيكن  ألهنن  يشء؛

  وال   الكياسة،   تعلمها   مل  الزوج،  ترعى   كيف  وال  تطبخ،  كيف  تعلمها   مل  األم  ألن  ملاذا؟
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  عليا   شهادة   معها   املرأة  أن   ولو   سالح،   ومعها   زوجها   عىل   تدخل   الذكاء،   وال   الفطنة، 

  فاضل،   ورجل  صالح،  رجل  وهو  دبلوم،  معه  رجل  وتقدم  ،(ليسانس)  أو(  ماجستري)

  (1)(هذه؟ كفاءة أي الكفاءة،  يف تفاوت  هناك ألن  ملاذا؟. ال : يقولون

 املجنون الذي يتحدث؟ ثارت فوىض يف املحل، وقال بعضهم: من هذا 

 وقالت امرأة: ما هذا اإلسالم الذي يتحدثون عنه؟ 

مل ييأس صاحب اللحية الطويلة، فوضع رشيطا آخر لداعية آخر صاحب حلية أقل  

طوال، فاستبرشت خريا، لكنه ما إن حتدث قليال حتى أتى بجميع الطامات واملوبقات فذكر  

  خاف   إذا   للصوص واملجرمي  زوجته  جل الر  ترك  جواز    - جميبا عىل أسئلة وجهت له  –

  يف   شاهدمها   إذا   وعشيقها   زوجته  عىل   الباب   الرجل   إغالق  القتل.. وجواز   من   حياته   عىل 

  املرأة   عىل   الرجل  يتجسس  أو  أن يتلصص  وجواز  ..الفاحشة كاملة  يرى  أن  بدون  رسيره،

 .(2)خطبتها  أراد  إذا تستحم،  وهي

حتى حدثت فوىض كبرية يف املحل، وخرج  ما إن وصل إىل هذا احلد من حديثه  

الناس مجيعا نساؤهم ورجاهلم وأطفاهلم.. ومل أبق إال أنا وهو، فالتفت إيل، وقال: خذ ما  

 تشاء من الثياب، أرجو منك فقط أن تقدم يل خدمتي. 

 قلت: أنا طوع أمرك. 

 قال: أما األوىل فأن حترض يل ما ذكرت من األرشطة. 

 قلت: والثانية؟ 

. فأظن أهنا قد أكلت من عقيل  . أن حترض يل معك مقصا أهذب به هذه اللحيةقال:  

 
 من رشيط بعنوان )مؤامرة حترير املرأة( للشيخ أيب إسحاق احلويني، وهو عىل الرابط التايل: (1) 

(http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=92353 ) 

 انظر الفيديو عىل الرابط التايل:  (2) 

 http://elaph.com/Web/News/2014/8 /929686.html#sthash.rfMicRJ3.dpuf . 
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 ما أكلت من عقوهلم. 
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 العقيدة الصحيحة  

فيه صديقا يل يف   الذي زرت  اليوم  ذلك  أنسى  إن نسيت كل يشء يف حيايت، فلن 

أن   وبعد  فيه،  نصيل  قريب  مسجد  إىل  ذهبنا  الصالة  حرضت  وعندما  وهناك  العاصمة، 

الصالة رجل  انتهت  اآلن عىل جنازة  اإلمام، وقال: سنصيل  األمر  . هنض  كان  هنا  وإىل   .

العقيدة   عىل  مات  قد  فالرجل  مجيعا،  عليه  صلوا  وقال:  قام،  آخر  رجال  لكن  عاديا.. 

 الصحيحة. 

تعجبت من هذه الكلمة، وسألت صاحبي عندما خرجنا عن رس قوله هذا، فقال:  

وقد أصبح من الظواهر املألوفة يف العاصمة،  لقد تعودنا عىل هذا يف مسجدنا هذا وغريه،  

 والتي ال تثري أي استغراب. 

 قلت: أهم يقولون هذا عند كل جنازة؟ 

 . ولو قالوها عند كل جنازة لفقدت معناها. . قال: ال

قلت: ولكن الذي أعلمه أن صالة اجلنازة ال تقام إال عىل املسلمي، ولذلك ال حيتاج  

 إىل عقيدة امليت.. فام دام مسلام، فعقيدته صحيحة. اإلمام وال غريه لتنبيه الناس  

ضحك صاحبي بصوت عال، وقال: ذلك يف معتقداتك أنت أهيا البدوي.. أنت  

 جتهل التطورات التي وصلنا إليها نحن أهل املدن الكربى..  

 قلت: أتعد هذا من التطورات؟

نيا وحدها،  . هذا من التطورات الكربى.. فالتطور ال يصيب احلياة الد.قال: أجل 

 بل هو يصيب أيضا احلياة الدينية. 

لست أدري هل كان صاحبي يمزح حي قال هذا، أم كان جادا، لكني استمررت  

يف سؤاله عىل كل حال، وقلت: ال بأس أسلم لكم ـ معرش احلرض ـ بأننا ال نزال بدوا، وال  
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دوى قوله: )إن  زلنا نجهل التطورات التي جاء هبا رجال التدين احلديث.. فأخربين عن ج

 الرجل عقيدته صحيحه( 

. سيظل أهله وأقاربه وأصدقاؤه يفخرون  .فقال: هذا وسام عظيم وشهادة عظيمة

هبا.. وسيظل غريهم حين إىل أن يشهد له بمثلها.. فهي تشهد له أنه سيثبت عند السؤال،  

يوم،وبعد  وسينجو من منكر ونكري.. بل ربام يتاح له أن يعاين منزلته من اجلنة يف ذلك ال

 انرصاف الناس مبارشة من اجلنازة.

َوَما َأْدِري َما ُيْفَعُل  ﴿قلت مستغربا: ولكن ذلك هلل، وقد قال تعاىل عن أرشف خلقه:  

كان يكل علم  [، فاآلية الكريمة تنص عىل أن رسول اهلل  9]األحقاف:    ﴾ يِب َواَل بُِكمْ 

ل عىل هذا، فعن أم العالء أهنا قالت  مصريه إىل اهلل تعاىل، بل ورد يف احلديث الرشيف ما يد

يف كل  بعد وفاة عثامن بن مظعون ـ وهو من الصحابة األوائل الذين ثبتوا مع رسول اهلل 

التي مر هبا ـ تعاىل(،    : املحن  أبا السائب شهاديت عليك، لقد أكرمك اهللّ  )رمحة اهللّ عليك 

تعاىل أكرمه؟(، ثم قال: )أما   مصححا وموجها: )وما يدريك أن اهللّ فقال هلا رسول اهللّ 

هو فقد جاءه اليقي من ربه وأين ألرجو له اخلري، واهللّ ما أدري وأنا رسول اهللّ ما يفعل يب(،  

 ( 1)قالت، فقلت: )واهللّ ال أزكي أحدًا بعده أبدًا(

استدالالتك   بدويا..فكل  تزال  ال  أنك  لك  ذكرت  لقد  وقال:  صاحبي،  ابتسم 

 بدوية..  بدوية.. ومفاهيمك أيضا 

 قلت: فام اجلديد الذي طرأ، ونسخ تلك النصوص املقدسة؟ 

قال: فهوم السلف.. أال تعلم أن القرآن والسنة غري كافيي للهداية.. بل حيتاجان منا  

 ؟ إىل مراجعة السلف لنفهمهام الفهم الصحيح

 قلت: فام قال السلف يف هذا؟ 

 
 . رواه البخاري  (1) 
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ملن صحت   الشهادة  يمكن  أنه  نصوا عىل  لقد  ملن  قال:  والشهادة  باجلنة..  عقيدته 

 سقمت عقيدته بالنار. 

 قلت: عجبا.. هل جترأوا عىل هذا؟

قال: بل اعتربوه من السنة.. لقد قال ذلك الذي يلقب بشيخ اإلسالم: )وكذلك من  

أمجعت األمة عىل الثناء عليه، فإننا نشهد له باجلنة، فمثاًل: األئمة: أمحد، والشافعي، وأبو  

سفيان الثوري، وسفيان بن عيينه، وغريهم من األئمة رمحهم اهلل، أمجعت  حنيفة، ومالك، و

 ( 1)  األمة عىل الثناء عليهم، فنشهد هلم بأهنم من أهل اجلنة(

وقد تبعه عىل قوله هذا كل املشايخ والعلامء، وأضافوا إىل ما ذكره الكثري من أعيان  

اجلنة، ويشهد ألعدائه بالنار، فقال  العلامء، فالشيخ ابن عثيمي ذكر أنه يشهد البن تيمية ب

يف ]رشح رياض الصاحلي[: )وشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل أمجع الناس عىل الثناء عليه  

 ( 2) إال من شذ، والشاذ شذ يف النار، يشهد له باجلنة عىل هذا الرأي(

 قلت: أرى أن للقوم من صكوك الغفران ما بزوا به غريهم. 

ن ألولئك الصليبيي الكفرة صكوك غفران، ثم ال يكون لنا  قال: وهل ترى أن يكو

 مثلها معرش األمة املرحومة؟ 

 قلت: ال بأس.. سلمت لك بام ذكرت.. لكن ما جدوى أن يعلم الناس بذلك.. 

عليه   يصلوا  فأن  أوهلام  أما  لغرضي..  بذلك  الناس  خيربوا  أن  يقصدون  هم  قال: 

 مجيعا.. 

 لك.. أال يصلون عليه مجيعا؟انتفضت، وقلت: ويف حال مل يذكر ذ

. إذا مل يذكر اإلمام ذلك.. فلن يصيل عليه إال العامة من الناس.. أما أتباع  . قال: طبعا 

 
 ( 314/ 18جمموع الفتاوى )  (1) 

 .573 – 570/ 4رشح رياض الصاحلي   (2) 
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. أمل تسمع بأنه ملا أدخلت  .السلف وأعيان الناس وأهل العلم منهم، فيكره هلم الصالة عليه

املغرب لتصىل ع الصويف للحرم يف صالة  املالكي  بن علوي  اجلنازة رأى  جنازة حممد  ليه 

الشيخ السديس زمحة الناس، فسأل عن السبب، فقالو له: هذه جنازة حممد علوي مالكي..  

فرفض الشيخ الصالة عليه.. وتركوا اجلنازة اىل صالة العشاء.. وقتها كان الشيخ )... (  

عليه..   الصالة  رفض  البداية  يف  اجلنازة..  بصاحب  علم  عنده  وكان  العشاء،  هبم  يصيل 

ا كثر اللغط من أتباع املالكي.. وقتها دخلت جنائز، فوافق الشيخ الصالة عىل كل  وبعده

 اجلنائز، ومن ضمنهم جنازة املالكي. 

ولكن لكل  .قلت:  حق  وهي  عبادة،  اجلنازة  فصالة  تشددا،  هذا  يف  أن  ترى  أال   .

قة  مسلم.. فكيف تأخذون دينكمـ  معرش احلرضـ  يف هذا من رجل إنام هو قارئ قرآن ال عال

 له بعلم وال بفقه؟ 

قال: بل نأخذ ديننا من سلفنا األول.. فقد ترك سلفنا الصالح الصالة عىل من هو  

دونه.. فقد رفض سفيان الثوري الصالة عىل بعض املبتدعة، وقال: )واهلل إين ألرى الصالة  

 عىل من هو دونه عندي، ولكن أردت أن أري الناس أنه مات عىل بدعة(

بأس ال  فلن.قلت:  التي  .  الصحيحة  العقيدة  هي  فام  قلت..  بام  اقتنعت  أين  فرض 

 متنحني تلك الصكوك، وتضمن يل مصريي إىل اجلنة؟ 

مؤسسة عىل   عقيدة  ألهنا  أو جملسي..  يف جملس  تعرفها  أن  السهل  من  ليس  قال: 

 الدليل، وكل مسألة منها مشفوعة بام يدل عليها من أقوال السلف.. 

 قلت: فأخربين عن جمامعها. 

الكتاب،  أخ رج يل من جيبه كتابا صغريا، ثم قال: سأخترص لك األمر.. خذ هذا 

واحفظه عن ظهر قلب، واعتقد بام فيه.. وإياك أن تشك يف حرف منه، فإن مت عليه مت  

 عىل العقيدة الصحيحة. 
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احلسن   حممد  أيب  تأليف  من  وكان  السنة(،  )رشح  اسمه  وكان  الكتاب،  أخذت 

صورة التجسيمية التي رسمها هلل، والتي امتأل هبا كتابه، وقد  الربهباري، وقد تعجبت من ال 

تعجبت أكثر عندما قرأت يف خامتته قوله بكل جرأة: )فمن أقر بام يف هذا الكتاب وآمن به  

واختذه إماما، ومل يشك يف حرف منه، ومل جيحد حرفا واحدا، فهو صاحب سنة ومجاعة،  

ا يف هذا الكتاب، أو شك يف حرف منه أو  كامل، قد كملت فيه السنة، ومن جحد حرفا مم

 (1) شك فيه أو وقف فهو صاحب هوى(

 
 .132رشح السنة، ص:   (1) 



41 

 

 مسجد رضار 

األصل يف املساجد التي أقيمت عىل أسس من تقوى اهلل أن تكون مالذا ألصحاب  

األرواح   وألصحاب  لتهتدي،  احلائرة  العقول  وألصحاب  لتطمئن،  املشتتة  النفوس 

 لتتحرر وتسمو. املسجونة يف سجون األهواء 

واألصل فيها أن تكون صامما ألمن املجتمع ووحدته.. فال يرتفع فيها صوت إال  

 صوت الوحدة والسالم والسكينة. 

فقال:   وصف،  أدق  الكريم  القرآن  وصفها  التي  الرضار  مساجد  عكسها  وعىل 

َبْيَ  ﴿ َوَتْفِريًقا  َوُكْفًرا  اًرا  رِضَ َمْسِجًدا  َُذوا  اختَّ ِذيَن  اهللََّ  َوالَّ َحاَرَب  ملَِْن  َوإِْرَصاًدا  املُْْؤِمنَِي 

ُْم َلَكاِذُبونَ   [ 107]التوبة:  ﴾ َوَرُسوَلُه ِمْن َقْبُل َوَلَيْحلُِفنَّ إِْن َأَرْدَنا إِالَّ احْلُْسنَى َواهللَُّ َيْشَهُد إهِنَّ

املنافقون بمعونة   بناه  الذي  الوحيد  تتوقف عىل ذلك املسجد  ومساجد الرضار ال 

ليكون وسيلة خللط القيم الشيطانية بالقيم اإلسالمية، بل    رشكي يف عهد رسول اهلل  امل

هو مسجد قد يبنى يف أي مكان، وقد يوجد يف أي زمان، برشط واحد ما أسهل توفره، وهو  

أن يصبح حمال للفتنة، ال للسالم.. ولتشتيت القلوب، ال لطمأنينتها.. ولتفريق األمة، ال  

 لتوحيدها. 

جد التي تتوفر عىل هذا الوصف يف عرصنا أكثر من أن حتىص.. بل إهنا تكاد  واملسا 

 تزاحم املساجد املؤسسة عىل التقوى، وتنافسها، وتلغيها.. 

فام أكثر الفتن التي انطلقت بأسامء خمتلفة من املساجد، وبعد صالة اجلمعة، لتشعل  

وهت وتضلل  وتبدع  وتكفر  وتقتل  وحترق  املجتمع،  يف  الفتن  وباسم  نريان  اهلل،  باسم  دم 

 الدين، وتعطي صورة عن التدين القايس الغليظ املمتلئ بكل القيم الشيطانية. 

. لكني سأذكر لكم مشهدا من املشاهد عن مسجد  .ربام أكون خمطئا يف هذه األحكام
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. ال ختضعوا للعقل اجلمعي يف  .من املساجد، ولكم أن حتكموا عليه بام شئتم.. لكن فقط 

بل   ومساجد  أحكامكم..  الرضار  مساجد  بي  فرق  الذي  تعاىل  اهلل  كتاب  من  انطلقوا 

الوحدة   للثانية  وجعل  والتشويه..  والتضليل  والفتنة  الفرقة  لألوىل  فجعل  التقوى.. 

 والسالم والطمأنينة والسكينة. 

وتبدأ قصتي مع ذلك املسجد من سفر محلت فيه بعض أهيل للتداوي.. وقد كان  

تغرز  واحلمى  لكني    مرضه شديدا،  حرها وسمها..  من  يتلظى  لتجعله  السامة  أنياهبا  فيه 

لورعي الشديد، واملمتلئ بالربودة، وبعد مروري ببعض املساجد، وسامعي آلذاهنا، طلبت  

 من السائق أن يتوقف بنا ألداء الصالة، لنكمل بعدها مسرينا للمستشفى. 

عة.. لكن األمر بعد  وقد كان يف نيتي أن أدخل، وأصيل مبارشة من دون انتظار اجلام

 دخويل إىل املسجد خرج من يدي، وأصبح يف يد أولئك الذين لست أدري ما أسميهم. 

الذين   والسائق للصالة فرادى، وعزمنا عىل اخلروج، القانا رجل من  أدائي  فبعد 

فقد   تطوعا،  ذلك  توىل  أنه  أم  باحلجابة..  املسجد  إدارة  كلفته  هل  أدري  تعرفون.. لست 

 . الصالة مل تقم بعد؟.نا بلغة غليظة: إىل أين القانا، وقال ل

 قلت: لقد صليناها فرادى.. ونحن اآلن مستعجلون.. نريد اخلروج. 

. ما بالكم.. أمل تقرؤوا كتب الفقه.. أمل تسمعوا  .. هذا ال يصح.أوقفنا، وقال: يا أخي 

ء صالة اجلامعة  إىل املشايخ.. بعد سامع اآلذان ال حيق لكم أن خترجوا من املسجد إال بعد أدا

 فيه؟

قال ذلك، ثم أخرج لنا مطوية، وراح يقرأ لنا فتاوى العلامء يف ذلك.. لكنني جترأت،  

 وقلت: ولكن.. 

فقاطعني بغضب شديد، وقال: يا اهلل.. هل هناك من يعقب عىل أحكام الرشيعة..  

. وال  . صالة اجلامعة واجبة حسب األدلة الكثرية الصحيحة..ما بالك يا رجل.. أال تفهم 
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 حيق لكم أن ترتكوا الواجب.. 

 قلت متوسال: أرجوك اسمعني فقط.. 

قال بغلظة: كيف أسمعك، وأنت تتحدى أوامر اهلل، وال تقيم دينه.. هل حتسب أن  

 املسجد ملعب، تدخله متى تشاء، وخترج منه متى تشاء.. املسجد بيت اهلل، وله حرمته.. 

بيدي أخذ  السائق،  لكن صاحبي  أتكلم،  أن  وقال: صدقنيأردت  ال جدوى  . ،   .

أجر   منه، ونكسب  التخلص  فنكسب  اجلامعة..  صالة  ولننتظر  فلنصرب،  معه..  للحديث 

 اجلامعة. 

مل أجد إال أن أسلم له فيام قال، ولو أن كل ثانية كانت متر عيل يف ذلك املسجد، وكأهنا  

 سنة كاملة، ألن قلبي كان مع ذلك املريض الذي تكاد احلمى تفتك به. 

ت ناحية من املسجد، ورحت أمحل مصحفا، وأخذت أقرأ القرآن الكريم..  انتحي

لقد   وقال:  مني،  اقرتب  اخلافتة..  قراءيت  سمع  كيف  أدري  ولست  آخر..  غليظا  لكن 

 ارتكبت أخطاء كثرية فاحشة يف قراءتك هلذه اآلية..  

 . أرجو أن توضح يل. . قلت: شكرا جزيال

ي.. وفوق ذلك مل تؤد الغنة جيدا يف النون  قال: لقد حولت املد الالزم إىل مد طبيع

 الساكنة.. ورققت الراء مع أهنا ال ترقق يف ذلك املحل.. 

له معتذرا: شكرا   الكثرية من قراءيت آلية واحدة.. فقلت  يعد عيل أخطائي  وأخذ 

 جزيال عىل املعلومات.. أنا يف احلقيقة نسيت بعض األحكام التي ذكرهتا. 

ب أن أحكام الرتتيل لعبة لك أن تنساها متى تشاء،  غضب الرجل، وقال: وهل حتس

وتتذكرها متى تشاء.. أحكام الرتتيل هي املدخل الذي تدخل به إىل القرآن.. وإال فال يصح  

 لك أن حتمله وال أن تقرأه.. أنت بقراءتك هذه حترف القرآن من حيث ال تشعر. 

امء يف ذلك.. وأنا أكاد  قال ذلك، ثم أخرج من جيبه مطوية، وراح يقرأ يل فتاوى العل 
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شكرا    :أنفجر.. لكني مل أملك إال أن أستسلم له، وأقول ـ والغيظ قد أخذ مني كل مأخذ ـ 

 جزيال عىل النصيحة الغالية، وسأعمل هبا. 

أخرج ورقة وقلام من جيبه، وقال: بورك فيك.. الشك أنك رجل صالح.. وهلذا  

الرتتيل أحكام  أدّرسه  الذي  الفريق  إىل  يف  .  . سأضمك  اسمك  ألسجل  بطاقتك  أعطني 

 القائمة.. فلدي دورة هذا األسبوع. 

 .  . قلت: ولكن أنا 

. فالدورة جمانية.. ومل نقمها إال لوجه اهلل.. أعطني  .قاطعني، وقال: ال ختف يا رجل

 بطاقتك فقط. 

. هل تتصور أنني سأسلب مالك.. أقسم  . أردت أن أتكلم، فقال: ما بك يا رجل

 . أعطني بطاقتك فقط. لك أن الدورة جمانية.

ويسلمها   بطاقته،  خيرج  فرأيته  الورطة،  هذه  يف  وضعني  الذي  السائق  إىل  التفت 

ما   وليتني  ما فعل..  أفعل  أن  فلم أجد سوى  الذي بجانبي،  الغليظ  لغليظ مثل  مستسلام 

فعلت، فقد قام بمجرد أخذها، وقال: سأقوم بتسجيل بياناتك يف الدفرت املخصص لذلك،  

 وسنلتقي بعد الصالة.. وسأسلمك حينها البطاقة. 

 . أرجوك أرجع يل بطاقتي. .. ولدي مريض .أخذت بيده، وقلت: أنا مستعجل اآلن

نظر إيل بغلظة، وقال: أراك تتكرب عىل العلم الرشعي.. أال تعلم األجور املعدة لطلبة  

 العلم.. أال تعلم ما ورد يف احلديث الذي رواه البخاري بسنده عن.. 

الذي يغيل، ولكني   الكثري من األحاديث بأسانيدها، وأنا كاملرجل  وأخذ يذكر يل 

خفت إن اعرتضت عليه، أن يعتربين معرتضا عىل األحاديث التي كان يرددها.. فلذلك مل  

 أجد إال الصمت واالستسالم. 

الساعة قلقا مضطربا، فتقدم إيل أحدهم، وقال:   بعد أن انرصف عني، نظرت إىل 
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 . هل حصل يشء؟ . با قلقا أراك مضطر

طمعت يف أن جيعل اهلل فرجي عىل يديه، فقلت: أجل.. وددت لو أذن يل أن أخرج  

 ألن لدي حاجة رضورية.. 

وضع يده عىل عيني، وراح يفتحها، كام يفعل األطباء، ثم راح يقول بصوت خافت:  

وتتحيل  العالمات كلها متوفرة فيك.. فأنت مضطرب يف املسجد.. وتريد اخلروج منه..  

 . .لذلك بكل أنواع احليل.. وهذه كلها عالمات عىل أنك مسكون

 اندهشت من قوله هذا، وقلت: مسكون.. من طرف من؟ 

قال: من طرف اجلن.. أنت اآلن مسكون من طرف عفاريت كفرة.. كل األدلة تدل  

 عىل ذلك.. 

ديت،  أخرج بطاقة صغرية من جيبه، وقال: هذه بطاقتي.. وفيها أرقام هواتفي، وعيا 

 يمكنك أن تزورين يف أي وقت تشاء.. لكن عجل حتى ال تتفاقم حالتك.. 

. ثم انرصف عني.. فجاءين غليظ آخر، وجلس بجانبي، ثم أخذ حيدق  . قال ذلك

يف وجهي، فظننت أنه يعرفني.. أردت أن أسأله عن شأنه، فقال يل بكل برودة: أال تستحيي  

 من نفسك؟ 

ني مل أشأ أن أدخل معه يف رصاع، فقلت له  تعجبت من هذا الصلف والوقاحة، لك

 بكل هدوء: مل؟.. هل تراين فعلت شيئا؟ 

 قال: أال ترى الفرق بينك وبي مجيع من يف املسجد؟

قلت: معاذ اهلل أن أرى فرقا بيني وبي إخواين املؤمني.. ما بالك يا رجل أنا مسلم  

 موحد.. وأؤمن بأن املؤمني مجيعا إخوة. 

. أال ترى أنك ختتلف جذريا عن هؤالء الذين  .املوضوع.. أخربين قال: ال خترج عن  

 تزعم أهنم إخوانك؟
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 قلت: يف أي يشء؟ فأنا ال أرى أي فرق بيني وبينهم. 

 أخرج مرآة من جيبه، وقال: انظر إىل وجهك، فلعل نسيته. 

نظرت إىل وجهي يف املرآة، ثم قلت: وجهي هو وجهي الذي أعرفه منذ سنوات..  

 فام الذي تراه أنت، وال أراه أنا؟مل يتغري.. 

أخذ املرآة بقوة، وأعادها إىل جيبه، وقال: ما أغباك وأشد غفلتك.. أال ترى أن مجيع  

 أهل املسجد ملتحي إال أنت؟

 . نعم هي قصرية.. ولكن مع ذلك يمكنك أن تعتربها حلية. . قلت: أال ترى حليتي

عترب هذه الشعرات حلية.. قارن  مد يده إىل حليتي، وأخذ يشدها بقوة، ويقول: هل ت

 بي طوهلا وطول حليتي.. أو بينها وبي حلى من تراه من املصلي. 

كدت أنفجر من الغضب.. لكن اجلبن محلني عىل أن أداريه قدر املستطاع، فقلت:  

 شكرا جزيال عىل النصيحة.. 

من   عليك  أقرؤه  ملا  فاسمع  ذلك..  قلت  دمت  ما  وقال:  مطوية،  جيبه  من  أخرج 

 وى كبار العلامء يف حتريم حلق اللحية أو هتذيبها..  فتا 

. ويرددها عيل بصوت مرتفع.. وهو يف  .قال ذلك، ثم أخذ يقرأ يل الفتاوى الكثرية

 . أال يكفيك هذا؟.كل حي ينظر إيل، ويقول: هل اقتنعت 

 . يكفيني هذا. .. اكتفيت .وأنا أقول: بىل 

 . فاستمع هلذه.. . فتوىفريد عيل بصالفته ووقاحته: إن مل تكفك تلك ال

الناس   من  وطلب  املسجد،  قيم  قام  أن  إىل  ذلك  أمثال  عيل  يردد  بقي  وهكذا 

 االصطفاف للصالة، فتنفست الصعداء.. لكني مل أعلم املصائب التي كانت تنتظرين. 

بقينا مدة واقفي منتظرين إقامة الصالة.. لكن ال اإلمام وال القيم وال غريمها أقدم  

م خشوا إن صىل الناس أن ينفضوا عنهم.. ولذلك راحوا يستغلون كل  عىل ذلك.. ولعله 
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 حلظة..  

وضعفهم   املسلمي  أحوال  حول  طويلة  خطبة  وقدم  الصوت،  مكرب  اإلمام  أخذ 

اخلطبة   تلك  من  غرضه  وضح  ثم  األرض،  أنحاء  مجيع  يف  لإلبادة  وتعرضهم  وفقرهم 

بجمع   اآلن  هذا سنقوم  عىل  بناء  وقال:  ما  الطويلة،  فأنفقوا  املسلمي..  تربعاتكم إلنقاذ 

 استطعتم.. وكلام كان أكثر كان أفضل. 

بعض   فيه  محل  الذي  الوقت  يف  باإلنفاق  املرتبطة  القرآنية  اآليات  يرتل  أخذ  ثم 

 املصلي أكياسا، وراحوا يمرون هبا عىل املصلي..  

صائب  مددت يدي إىل جيبي أبحث عن بعض املال الذي أخرج به املسلمي من امل

للسائق واملستشفى.. فأصابني  تقديمه  أريد  الذي  املبلغ  إال  أجد  فلم  فيها،  يعيشون  التي 

حياء شديد.. وطأطأت رأيس رجاء أن يمر من جيمع املال عيل من دون أن يلتفت، لكن  

ذلك مل حيصل.. فقد كان املكلف بجمع املال أكثر صالفة من اجلميع.. بل كان أكثر غلظة  

املكوس والرضائب.. فقد مد يده إيل، وقال: يا رجل.. ضع ما عندك  وشدة من جامعي  

 هنا.. أال تريد أن تنقذ املسلمي؟

 قلت: أرجو املعذرة.. مل أحرض معي أي مال. 

ماال،   جيبك  يف  أن  أعلم  أنا  املسجد..  ويف  تكذب..  أنت  وقال:  بغلظة،  إيل  نظر 

 . وال ختاف اهلل.. وليس يف قلبك رمحة. .ولكنك بخيل 

ت للمصلي حويل، فوجدهتم مجيعا يستعيذون مني ومن بخيل، بل إن الذي كان التف

بجواري مهس يف أذين قائال: أال ختاف اهلل.. كيف تلقى اهلل وأنت ترى ما نزل باملسلمي من  

 مصائب، ومع ذلك ال متد يدك إليهم باملعونة؟ 

شعرت بتأنيب كبري من نفيس، وشعرت حقا بأين بخيل كام يقولون.. ومددت يدي  

جليبي، لكني تذكرت السائق واملستشفى واملريض.. فقلت يف نفيس مطمئنا هلا: هؤالء أيضا  
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 مسلمون.. وهم أيضا حمتاجون إىل مايل.. 

بعد إقامة  بعد أن انتهوا من مجع املال، قامت الصالة، فتنفست الصعداء، لكن اإلمام   

الصالة قال: ننبه إىل أننا سندعو يف الصالة بقنوت النوازل ليخرج املسلمون من أزمتهم،  

 وليفرج اهلل عليهم، ويقمع أعداءهم، وجيمد الدماء يف عروقهم. 

قلت يف نفيس: ال بأس.. ما دامت الصالة قد بدأت، فرسعان ما تنتهي، فقد أوىص  

 وال شك أن هؤالء حريصون عىل تطبيق هذه السنة. بتخفيف صالة اجلامعة..    رسول اهلل  

لكن األمر مل يكن كام تصورت.. فقد راح يصيل صالة طويلة، لست أدري ما كان  

يقرأ يف كل ركعة، وال ما يقول يف كل ركوع وسجود.. والذي آذاين أكثر أن الذي أصيل  

لام أبعدت قدمي  بينهام خنقاين خنقا شديدا، فكلام أبعدت كتفي راحا يضغطان عليها، وك

راحا يلصقان فيهام قدميهام بقوة.. ويشهد اهلل أين مل أخشع يف تلك الصالة ومل حيرض قلبي  

فيها، ألن الرصاع الذي بيني وبي جاري فيها شغالين عن القراءة والتسبيح والتكبري، ومل  

 أستفق إال بدعاء القنوت.. وما أدراك ما دعاء القنوت.. 

فيه مجيع مناوئيه وأعدائه.. ويدعو عليهم واحدا واحدا..  لقد راح اإلمام يستعرض  

يسميهم بأسامئهم.. ومل يكتف بذلك بل راح إىل مجيع طوائف املسلمي يدعو عليهم بالويل  

والثبور وعظائم األمور.. وملا فرغ منهم راح لليهود، فدعا اهلل أن يزلزل أرضهم، وحيرق  

رغ منهم راح للنصاري، ودعا عليهم باجلنون  مصانعهم، وجيمد الدماء يف عروقهم.. وملا ف

هبمزات   عليهم  فدعا  للبوذيي،  راح  منهم  فرغ  وملا  األسقام..  ويسء  واجلذام  والربص 

الشياطي ونفثهم ونفخهم ومهزهم.. وملا فرغ منهم راح للشيوعي، ودعا عليهم باخلسف  

 واملسخ والكسوف واخلسوف..

 ال دعا عليهم، وأنزل أحقاده فيهم.. وهكذا مل يرتك دينا وال ملة وال شعبا إ

وبعد أن انتهى، وانتهت الصالة، أردت اخلروج، فأخذ بيدي جماوري يف الصالة،  
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. أين التسبيحات.. هل ضاقت نفسك من الصالة  .. ما هذه العجلة . وقال: ويلك يا رجل

 إىل هذا احلد؟  

وأخذ يقرأ يل  قال ذلك، ثم أخرج مطوية، وراح يقول: انظر ما ورد فيها من فضل..  

 بعض األحاديث الواردة يف ذلك مشفوعة بأقوال السلف واخللف. 

عىل   مبعثرين  املصلي  وجدت  لكني  اخلروج..  أريد  قمت  ومنه  منها  انتهيت  وملا 

. وليس  .. أنا اآلن مضطر .أنحاء املسجد، ومل أجد ممرا آمنا أمر منه، فقلت يف نفيس: ال بأس

 صلون.. عيل من حرج يف أن أمر عليهم وهم ي

بأن األمر يسري، وأن احلرج فيه مرفوع.. لكني مل أحاول   قلت ذلك، وأنا متصور 

املرور أمام املصيل األول حتى رضبني عىل صدري رضبة شديدة كدت أسقط أرضا، لوال  

أن أحدهم أمسك يب، وقال بكل غلظة: له احلق يف ذلك.. فكيف تتجرأ عىل املرور بي يديه  

 قوبة ذلك؟وهو يصيل.. أال تعلم ع 

 قلت: ولكن مل رضبني بكل تلك القسوة.. كان يمكنه أن يمنعني هبدوء. 

 قال: وكان يمكن أن يرضبك رضبة قاتلة.. أال تعلم فتاوى العلامء يف ذلك؟

 قال ذلك، ثم أخرج يل مطوية، وقال: انظر ما قال العلامء يف املار بي يدي املصيل. 

 شديدة، وبعد أن كادت خترج روحي.  مل أنج منه، ومن فتاواه إال بعد معاناة

الباب،   إىل  أرسعت  املصلي  من  املسجد  يفرغ  كاد  أن  وبعد  منه،  أن ختلصت  بعد 

ألنجو بنفيس، لكني فوجئت بمكرب الصوت، وهو ينادي عىل اسمي من مجلة أسامء كثرية،  

بأحكام   املرتبطة  الدورة  يف  للتسجيل  املسجد،  حمراب  من  لالقرتاب  بعدها  ويدعونا 

 تيل.. فتذكرت بطاقتي.. ورحت أرسع إىل املحراب مع مجع من املصلي، بينهم السائق. الرت

وأمام املحراب.. وقف اإلمام، وراح يشكرنا ألننا تقدمنا هلذه الدورة، ثم راح يرشح  

الكريم وال فهمه من دوهنا.. وراح   القرآن  الرتتيل، وأنه ال يمكن قراءة  لنا أمهية أحكام 
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زع لنا مطوية فيها فتاوى العلامء املرتبطة بذلك.. وطلب منا أن ندفع  يطنب يف ذلك، ثم و

 مبلغا رمزيا مقابلها..

وكنت كلام رفعت يدي ألستأذن، وأخربه باملريض الذي ينتظرين يف اخلارج، كان  

 . فال تستعجل..يقول: سأترك لكم جمال األسئلة بعد أن أنتهي 

البطاق لنا  سلم  أنفايس،  آخر  ألفظ  كدت  أن  البيانات  بعد  كل  سجل  أن  بعد  ات 

املوجودة فيها، وبعد أن أرغمنا بكل الوسائل عىل اإلمضاء عىل احلضور اليومي، وبعد أن  

 استل منا بعض املال الذي زعم أنه سيوزع للمسلمي الذين يتآمر العامل عليهم. 

بعد أن أخذت بطاقتي، وتنفست الصعداء، رحت أهرول فارا من املسجد، وكأنني  

 أسد هصور يريد أن يلتهمني. فار من 

ركبت السيارة، وركب السائق معي، والتفت إىل املريض، فوجدته يرتعش بشدة،  

 وقد أخذت احلمى منه كل مأخذ حتى أنه مل يستطع أن يتكلم. 

. وما هي إال فرتة وجيزة حتى كنا بجانب  .طلبت من السائق أن يرسع بنا.. فأرسع

ين عن املبلغ الذي يستحقه.. فنظر يف العداد، وقال:  املستشفى.. فطلبت من السائق أن خيرب

 لقد بقيت معك زهاء ساعتي.. وعليك أن تدفع يل حقهام.. 

 قلت مستغربا: لكن املسافة بي بيتي وبي املستشفى ال تتجاوز ربع ساعة. 

قال: وهل نسيت ذهابك إىل املسجد.. وحضورك للدورة.. أم أنك حتسبني متفرغا  

 أرسة وال أوالد.لك.. وليس يل 

 . وأنت الذي طلبت مني أن نبقى. . قلت: ولكنك كنت معي

الشأن..   العلامء يف هذا  أخرج مطوية من جيبه، وقال: لن أجادلك.. فهذه فتاوى 

 وأنا أعمل كل يوم هبذه الطريقة.. ومل جيادلني أحد غريك.. ما أشد بخلك. 

أصحو إال بعد فرتة طويلة..  مل أجد ما أقول له، ألن لساين انعقد، وعقيل غاب، ومل  
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أنت   هل  يل:  ويقول  رأيس،  عىل  واقفا  أحرضته  الذي  املريض  وجدت  صحوت  وعندما 

 بخري.. لقد قلقنا عليك كثريا؟

 . كيف حالك.. فأنا ما جئت هنا إال ألجلك. . قلت: وأنت

أنا كام   الدواء، وحقنني بحقنة.. وها  الطبيب  أعطاين  فقد  قال: مشكلتي بسيطة.. 

 ة جيدة..  تراين بصح

 قلت: وأنا؟

قال: لقد طلب الطبيب أن تبقى يف املستشفى أياما.. ألن حالتك تستدعي مراقبة  

 خاصة. 

وكان  منه،  وعانيت  فيه،  صليت  الذي  املسجد  إمام  عيل  دخل  إذ  كذلك  أنا  بينام 

يمسك بيده كيسا، ثم اقرتب مني، وقال: بمجرد أن أخربوين بام حصل لك أرسعت إليك،  

. فال تنس أن تنطق الشهادتي قبل أن تلفظ أنفاسك..  .ر املواعظ والنصائحألقدم لك آخ

وال تنس أن تويص باملك للمسلمي الذين يتآمر عليهم العامل.. وقد أحرضت لك هدية  

 قيمة أرجو أن تعجبك. 

قال ذلك، ثم أخرج يل من الكيس صندوقا صغريا مكتوب عليه ]أكفان السعادة[،  

 ان ]كيف تطبق السنة عند موتك؟[وأعطاين معه مطوية بعنو
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 مدد يا رسول اهلل.. 

من العبارات التي نجدها يف املجتمعات الصوفية أو املحافظة هذه العبارة التي لقيت  

جدال واسعا، ونقدا شديدا ]مدد يا رسول اهلل[ أو ]مدد يا أولياء اهلل[ أو ]مدد يا سيدي  

 فالن[

الوارد يف املسألة ووجوه القول فيها وأدلة كل  وأنا لست مفتيا حتى أبي اخلالف  

حول   حكمي  أصدر  حتى  قاضيا  الدليل..ولست  مع  املتناسب  القول  وترجيح  قول، 

الكلمة..   ترتبط هبذه  يذكر حكاية  أن  يريد  قاص وحكوايت  أنا جمرد  وإنام  القائلي هبذا.. 

العبارة بام  وتصور واقع قائليها.. وللمفتي والقضاة بعد ذلك أن حيكموا عىل قائ ل تلك 

 . وما أكثر القضاة. .شاءوا.. وما أكثر املفتي 

. وإنام هو امرأة.. كان اسمها أمرية.. وهي حقا كانت  .وبطل قصتنا هذه ليس رجال 

يف ذلك اليوم أمرية، بل ملكة ال يضاهيها امللوك وال األمراء.. فقد كان هلا من قوة الشخصية  

 عتيل يف قلوبنا وعقولنا أعىل عروشها، وأكرم جمالسها. واهليبة والوقار والصدق ما جعلها ت

وتداوله   املساجد،  يف  اجلرائد، وعلق  الذي نرشته  اإلعالن  ذلك  من  القصة  وتبدأ 

الناس فيام بينهم، وهو عن دورة تكوينية ال تعطي شهادات للمتكوني فيها، وإنام متنحهم  

 العمرة والزيارة.. تذكرة وتأشرية ورحلة جمانية لألراض املقدسة للقيام ب

وبام أنني كنت متلهفا لتلك الزيارة، فقد أرسعت للتسجيل فيها، وأرسع معي الكثري  

من أمثايل ممن متتلئ قلوهبم باألشواق لتلك البقاع الطاهرة، وال جيدون يف جيوهبم ما يلبي  

 رغبات قلوهبم. 

التي كانت تراد من تلك التربعات  املجانية..    ولكننا مجيعا مل نكن نعلم األغراض 

فقد حسبناها جمرد عمل خريي من بعض الصاحلي.. ومل نكن نعلم أن اهلدف منها أن تغسل  
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عقولنا، وتسلب منا فطرتنا، وتزاح منها تلك األشواق الطاهرة، ليحل بدهلا التدين العقيم  

 املمتلئ بالغلظة والقسوة. 

ن هيئتهم وسمتهم..  يف أول درس لنا يف تلك الدورة قدم شيخ من املشايخ ممن تعرفو 

وبدأ بالتعريف بنفسه، ومشاخيه، وأثنى عليهم مجيعا، ودعانا إىل االرتباط هبم والتمسك  

 بحبلهم.. وقد قبلنا منه كل ذلك.. ومل نعتب عليه يف يشء منه مع مبالغته الشديدة. 

  ثم أخذ حيدثنا عن املدرسة التي ينتمي إليها، وكان من حديثه قوله ـ بنربة خيتلط فيها 

. أولئك الطاهرون الذين نستمد منهم  . إهنم السلف  : اللي بالشدة، واخلطابة بالتدريس ـ

. وهم النور الذي من فقده عمي.. وهم احلياة التي من مل  .كل يشء.. فهم مصابيح اهلداية

 يعشها مات قلبه وهتدمت أركان دينه..   

ا غالبا ما يكون آخرها  احلضارة اإلنسانية بمكتشفاهتا وخمرتعاهت .. إن  أهيا املسلمون)

خريا من أوهلا بخالف أديان الناس ومعتقداهتم؛ فإن متديني كل دين صحيح يكون أوهلم  

خريا من آخرهم، وسلفهم أهدى من آخرهم، ذلك أن احلضارة بدأت حتبو، يف حي أن  

  . . األديان ولدت واقفة، واحلضارة تراكم معريف، أما الدين فهو وحي منزل وهدي حمكم

املاء عند  والفر الفرق بي  متأخرهيم كمثل  األوائل لكل دين صحيح وبي  األتباع  ق بي 

الشوائب.  ما خالط من  بعدما جرى وخالط  فإن خري هيود:  .  منبعه واملاء عند مصبه  لذا 

وخري   وحواريوه،  مريم  ابن  عيسى  النصارى:  وخري  األولون،  وأحبارهم  أنبياؤهم 

  (1)(م الذين يلوهنم ثم الذين يلوهنم وصحابته املرضيون ث املسلمي: حممد 

إىل قرهبم من سلفهم،    واقرب أهل دين من دينهم فانظر  واأن تعرف  م شئتهلذا، فإن )و

 ( فكلام اقرتبوا اهتدوا، وكلام جفوا ضلوا

بالسلف   التمسك  عىل  والرتهيب  بالرتغيب  حيثنا  الزمن  من  فرتة  بقي  وهكذا 

 
 ( من خطبة مجعة ألقاها الشيخ صالح بن حممد آل طالب باملسجد احلرام، ببعض ترصف.1) 
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ىل أن رصنا نراهم، وكأهنم بيننا يتحركون، ومعنا  واالهتداء هبدهيم واالستمداد من مددهم إ

 يتحدثون. 

ويف ظل ذلك اجلو الذي عشناه صاحت أمرية بام قلب كل يشء رأسا عىل عقب..  

 لقد راحت ترفع صوهتا بقوهلا: )مدد يا رسول اهلل(  

وجنون:   هبستريية  الشيخ  وصاح  فيها،  كنا  التي  القاعة  يف  عنيف  زلزال  ثار  وهنا 

. إىل متى يظل هؤالء املرشكون يالحقوننا  .. من أذن هلا بالدخول . املرشكة من بيننا أخرجوا  

يف كل مكان.. أمل تسمعوا بالفتاوى املبيحة لدمائهم.. أمل تقرؤوا ما قال سلفنا الصالح يف  

 حقهم؟ 

. لكنه مل يستطع أن يستعيد هدوءه.. وكأن تلك الكلمة  .حاول بعض الناس هتدئته 

ح حقنة جنون  بإظهاره كانت  إخفاءها  التي كان حياول  لتربزه عىل حقيقته  أمرية  قنته هبا 

 اللطف والوقار واهلدوء. 

. والتف حوله بعض احلضور، يقومون  . بعد ذلك الصياح اهلستريي سقط الشيخ

 بإسعافه بام تتطلبه حالته من إسعاف.  

تلك  وقد كان ما حصل له من إغامء وارتباك فرصة لنسمع أمرية، وهي تنسخ كل  

املعاين التي حاول الشيخ أن يغسل هبا عقولنا.. فقد طلب املنظمون للدورة من أمرية أن  

أهيا   اعذروين  بقوهلا:  اجلمع  ختاطب  أخذت  ثم  هدوء،  بكل  الباب  إىل  فتقدمت  خترج.. 

أو تكدير اجلو الذي كنتم تعيشونه.. ولكن   السادة، فربام كنت سببا يف تعكري صفوكم.. 

أن   فقط  يل  عيل  ائذنوا  حكم  الذي  هذا  حقيقة  وعن  حقيقتي  وعن  نفيس  عن  لكم  أعرب 

 بالرشك.. وحكم عيل معه بالردة والقتل.. 

نعم أنا أتيت هنا معكم طمعا يف زيارة لتلك البقاع الطاهرة، ولكن قدر اهلل وما شاء  

عنكم .فعل يغب  مل  زيارته  تريدون  الذي  اهلل  حبيب  أن  اعلموا  ولكن  هو معكم،  ..  بل   .
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أن تعيشوا معه يف كل حلظة، وأن تستمدوا منه كل ما تريدون.. وأنا ما خاطبته  ويمكنكم  

. ولذلك مددت يدي وقلبي إليه، وطلبت  .بام خاطبته به إال بعد شعوري بحياته وحضوره 

 منه أن يمدين بام كان يمد به من كان يعيش معه من بركاته وخريه وفضله. 

حظتها بعينها.. فتحولت من تلك  وال  هل نسيتم حلمية تلك التي عاشت بركاته  

البدوية الفقرية اجلائعة التي تكسب قوهتا من اإلرضاع إىل حليمة السعدية تلك املرأة التي  

 . وتشتاق هلا األرواح.. .حتن هلا القلوب 

.  . . برشط واحد هو أن تعيشوا مع رسول اهلل  .يمكنكم أن تصبحوا مثلها متاما 

يمة يف حجرها.. حينها سرتون صحاريكم تتحول إىل  وحتملوه يف قلوبكم مثلام محلته حل

 جنان.. ومآمتكم تتحول إىل والئم.. وأحزانكم تتحول إىل مرسات. 

لكنهم   مواشيهم..  وماتت  أرضهم،  وقحطت  أجدبوا  الذين  أولئك  نسيتم  هل 

اهلل   برسول  استغاثتهم  اهلل  .(1)أغيثوا  بمجرد  رسول  ترون  فهل   .    ويبخل يكرمهم 

ثوا به كام استغاثوا.. وستجدونه بينكم يرفع يديه الطاهرتي إىل السامء يدعو  عليكم.. استغي

 لكم.. فقط قطعوا حجاب الوهم الذي جعلكم تنرصفون عنه، وسرتونه بينكم. 

وطلب منه أن يرد عليه برصه..    هل نسيتم ذلك األعمى الذي قصد رسول اهلل  

.. وحتقق  جه به إىل اهلل بجاه نبينا  . وعلمه ذلك الدعاء الذي نتو.ذلك   وفعل رسول اهلل  

أعظم من   . ويمكن أن يتحقق لكل أحد مراده.. ألن جود رسول اهلل .(2)لألعمى مراده

 
( األحاديث يف ذلك كثرية جدا، وقد ذكرنا أمثلة منها يف كتابنا ]معجزات حسية[، ومن تلك الروايات: ما روي أن وفد  1) 

: )كيف البالد عندكم؟( قالوا: جمدبة، فادع اهلل أن يسقينا يف أوطاننا،  سالمان قدموا يف شوال سنة عرش فقال هلم رسول اهلل 

دهم( فقالوا: يا رسول اهلل ارفع يديك، فإنه أكثر وأطيب. فتبسم، ورفع يديه حتى بدا  : )اللهم اسقهم الغيث يف بالفقال  

 يف تلك الساعة )رواه أبو نعيم(  بياض إبطيه، ثم رجعوا إىل بالدهم، فوجدوها قد مطرت يف اليوم الذي دعا فيه رسول اهلل 

، فقال: ادع اهلل أن يعافيني، فقال: إن شئت  بي  ( احلديث روي برويات متعدده منها أن أن رجال رضير البرص أتى الن2) 

دعوت، وإن شئت صربت، فهو خري لك، قال: فادعه، قال: فأمره أن يتوضأ فيحسن الوضوء، ويدعو هبذا الدعاء: اللهم إين  
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 أن ينحرص يف أعمى. 

. حينام امتدت يده  .هل تذكرون أولئك الذين شملتهم بركة ملمس رسول اهلل  

يمكنكم مجيعا أن حيصل لكم ذلك  .  .(1)الطاهرة ألمراضهم فشفيت.. أو إىل آالمهم فزالت

 وأكثر منه.. 

اهلل   بيننا   فرسول  يزال حيا  إال حجاب  . الذي فعل كل ذلك ال  . ال حيجبنا عنه 

وتصافحونه..   ويصافحكم  وحتدثونه،  حيدثكم،  بينكم  فسرتون  تزيلونه  وعندما  الوهم.. 

 وحينها سرتون من بركاته ما ال يمكن خلواطركم أن تدركه. 

أنكم بذلك ستقعون يف الرشك، أو خترجون من التوحيد كام يزعم    ال تتومهوا أبدا

هو رمز الوحدة والتوحيد.. وحمبته واهليام فيه والتواصل    هذا املحجوب.. فرسول اهلل  

 معه هو عالمة اإلخالص والصدق والتوحيد..  

وكرمه وجوده ورمحته ليسوا سوى مظهر من مظاهر العظمة اإلهلية    رسول اهلل  

. ومن احرتم املظاهر، فقد احرتم مظاهرها.. ومن عظم  . حتد وال تعد وال توصفالتي ال  

وقد قال تعاىل    الوسائل وراعاها، فقد عظم احلكيم الذي وضعها، والقدير الذي قدرها.. 

 
واه الرتمذي  أسألك وأتوجه إليك بنبيك حممد: نبي الرمحة، إين توجهت بك إىل ريب يف حاجتي هذه لتقىض يل، اللهم فشفعه يف. ر

 وغريه.

، فقال: )أين عيل؟(، فقيل: يا رسول اهلل، يشتكي عينيه،  ( من الروايات الواردة يف ذلك ما روي أنه يوم خيرب، سأل النبي  1) 

اهلل   به فبصق رسول  فأتى  إليه(،  )فأرسلوا  الراية)رواه   قال:  به وجع، فأعطاه  له فربئ، حتى كأنه مل يكن  يف عينيه ودعا 

وعيناه مبيضتان ال يبرص هبام شيئا،    مسلم(، ومنها ما روي عن حبيب بن فديك أن أباه خرج به إىل رسول اهلل  البخاري و

يف عينيه فأبرص، فرأيته وهو    فسأله: )ما أصابك؟( فقال: وقعت رجيل عىل بيضة حية فأصيب برصي، فنفث رسول اهلل  

ينيه ملبيضتان)رواه ابن أيب شيبة والبيهقي وابو نعيم.(.. ومن ذلك ما روي  يدخل اخليط يف اإلبرة، وانه البن الثامني سنة، وإن ع

اهلل   فيها رسول  فبصق  عيني،  ففقئت  بدر،  يوم  بسهم  رميت  قال:  مالك  بن  رافع  بن  رفاعة  منها    عن  آذاين  فام  يل،  ودعا 

فكانت    د، فبزق فيها رسول اهلل  شئ)رواه احلاكم والبيهقي وابو نعيم(.. ومن ذلك ما روي أنه أصيبت عي أيب ذر يوم أح

 أصح عينيه)رواه أبو نعيم( 
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إَِلْيِه ا ﴿ داعيا لنا إىل مراعاة الوسائل وطلبها:   َواْبَتُغوا  ِذيَن آَمُنوا اتَُّقوا اهللََّ    ﴾ ْلَوِسيَلةَ َياَأهُيَا الَّ

املقربي:  [35]املائدة:   عباده  واصفا  وقال  ُِم  ﴿،  َرهبِّ إِىَل  َيْبَتُغوَن  َيْدُعوَن  ِذيَن  الَّ ُأوَلئَِك 

 [ 57]اإلرساء:   ﴾ اْلَوِسيَلةَ 

إنام هي تتوجه إىل اهلل    لذلك ال ختافوا من الرشك.. فكل حمبة تبدوهنا لرسول اهلل  

هي حمبة هلل تعاىل.. هكذا يقول العارفون    رسول اهلل  . بل عي حمبتكم ل .قبل أن تتوجه إليه

اسلكوا سبلهم لتنجوا من مهزات الشياطي الذين احتقروا  فالغارقون يف بحار التوحيد..  

ويصورونه لكم بصورة الصنم    ، آدم وأبوا السجود له.. وهم اآلن حيتقرون رسول اهلل  

 الذي يمكن أن يعبد من دون اهلل. 

. لقد ذكر اهلل تعاىل أن رسول اهلل رمحة للعاملي.. والعاملون أكثر  . أهيا اجلمع الكريم

من أن ينحرصوا يف قرن دون قرن أو زمان دون زمان.. ولذلك يمكنكم أن تكونوا مثل  

الذين كان هذا الشيخ يثني عليهم.. بل يمكنكم أن تكونوا أفضل منهم.. فجل عطاء اهلل  

 أن ينحرص يف األزمنة أو األمكنة..  

 . فهي املعارج التي تعرجون هبا إليه.. . اء اهلل مرتبط بقلوبكم وأرواحكمعط

اهلل   رسول  ذكر  فقال:    لقد  بعديذلك،  خيرجون  قوم  حبا  يل  أمتي  أشدَّ   )إن 

  (1)يود ّأحدهم أنه أعطى أهله وماله وأنه رآين(

. ولذلك  .وال أحسب إال أنكم من هؤالء الذين حركتهم األشواق إىل رسول اهلل   

 . . راحوا يلتسمون كل السبل لزيارته

أهليكم بي  هنا  وأنتم  تزوروه  أن  يمكنكم  لكم:  أقول  بمشاعركم  . وأنا  زوروه   .

. وسرتون اهلل العظيم كيف يمأل بصائركم، بل أبصاركم  .ووجدانكم وقلوبكم وأرواحكم

 ته البهية، ومجاله املقدس. بطلع

 
 رواه أمحد. (1) 
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. نحن عىل بابك..  .. نظرة إلينا . . مدد.ما قالت ذلك حتى صاح اجلميع: يا رسول اهلل 

 . قربنا منك. .. صافحنا بيمينك .عىل أعتابك

ن الذين كانوا يسعفون الشيخ تركوه وراحوا يرددون أمثال تلك  وحتى أولئك املنظم 

صياحهم..   عىل  الشيخ  أفاق  وقد  مرشكونالعبارات..  وجنون:  هبستريية  يقول  .  . فراح 

 كلكم يف النار.  . كلكم مرتدون... كلكم مرشكون

مل ينتبه إليه أحد.. فقد كانت بصائرهم مجيعا تنظر إىل جلامل الذي ال يفنى.. وتستمد  

 من الرساج الذي ال ينطفي نوره.
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 . وأوراق . أذواق 

 األوراق: كم هي عظيمة املسافة بي علوم األذواق وعلوم 

يف   وتتوحد  اللطائف،  كل  وتتذوقها  الوجدان،  كل  هلا  ينفعل  األذواق  علوم 

االنسجام معها كل أركان املاهية اإلنسانية، فتتحول كل اخلاليا إىل قلوب ختفق، وعواطف  

 هتتز، ومشاعر تتأجج، كام قال سلطان العاشقي معربا عن ذلك:

َصَباَبٍة  ُكُل  يفَّ  ُعْضٍو  كّل   ويف 

 

 إليها وَشْوٍق جاذٍب بِزَمامي   

هبا    حشًا  كّل  فيه  ُعضٍو  ُكّل   ويل 

 

 إذا ما َرَنْت وقٌع لكّل ِسهام   

 ولو بسطْت جْسمي رأْت كّل جوهٍر   

 

َغرام    ُكّل  فيه  قلٍب  ُكّل   به 

 وقال يف قصيدته األخرى معربا عن هذا املعنى اجلليل:   

 فلو بسطت جسمي رأت كل جوهر  

 

حمبة   كل  فيه  قلب  كل   به 

صبابة   كل  أحشاي  مجعت   وقد 

 

 هبا وجوى ينبيك عن كل صبوة  

وبعلوم األذواق تتحول القلوب والعقول وكل اللطائف إىل أبصار ترى احلقائق،   

 وتعيشها، وال تكتفي بحكايتها، كام قال العارف معربا عن ذلك: وال تكتفي بسامعها .. 

 قلوب العارفي هلا عيون  

 

 ترى ماال يري للناظرين  

وبعلوم األذواق تتحول مجيع اجلوراح واللطائف إىل ألسنة تعرب بالصمت املطبق ..   

قال  وأجنحة تطري من غري ريش يف عوامل امللكوت التي حجب عنها أصحاب األوراق، كام  

 العارف الذائق: 

تناجي   بأرسار   وألسنة 

 

 تغيب عن الكرام الكاتبي   

 وأجنحة تطري بغري ريش   

 

العاملي    رب  ملكوت   إىل 

أما علوم األوراق .. فهي علوم حمجوزة يف مساحة حمدودة من العقل .. مطوقة بقيود   
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كثرية أوهلا ذلك الطي املتثاقل إىل األرض .. واملحجوب بامللك عن امللكوت .. وباجلسد  

 عن الروح .. وباحلكمة عن القدرة .. وبالقيد عن اإلطالق .. وبالكثرة عن الوحدة. 

شديدا  الرصاع  كان  وأصحاب    ولذلك  األذواق  أصحاب  بي  التاريخ  مدار  عىل 

ويتهموهنم   ويزدروهنم،  األذواق،  أصحاب  حيتقرون  األوراق  فأصحاب   .. األوراق 

باجلنون والزندقة واهلرطقة .. ألن العقل الورقي حمجوب بالظاهر عن الباطن، وباحلس  

 عن املعنى. 

: إن كل تلك  وهكذا يسخر أصحاب األذواق من أصحاب األوراق، ويقولون هلم

العلوم التي تقرؤوهنا وتكتبوهنا ال تساوي حلظة واحدة نعيشها مع احلبيب .. ونرشب فيها  

إال   عنها  التعبري  يمكن  ال  التي  العوامل  إىل  به  وحتلق  العقول،  له  تذهل  الذي  رشابه  من 

 بالسكوت والوجوم والبهت ..

أج  هلا  التي هتتز  تلك احلركات  ساد أصحاب  وحي يسخر أصحاب األوراق من 

عليهم أصحاب   يرد  إليه،  والشوق  لذكره  ومتايلهم طربا  للحبيب  تذكرهم  عند  األذواق 

 األذواق قائلي: 

أهله   الوجد  ينهى عن  للذي   فقل 

 

 إذا مل تذق معنى رشاب اهلوى َدْعنا   

 إذا اهتزت األرواح شوقا إىل اللقا  

 

املعنى    جاهل  يا  األشباح   ترقصت 

فتى    يا  املقفص  الطري  تنظر   أما 

 

املغنى    إىل  حنَّ  األوطان  ذكر   إذا 

. فقد شغلني التفريق بي هذين الصنفي من العلوم عن القصة التي أريد  .اعذروين 

يوم من  .. ربام وقعت لكم.أن أحدثكم عنها.. وهي قصة رمزية واقعية  . وربام ستقع يف 

قبلة    ..األيام أم  األوراق،  قبلة  هل  وقلوبكم..  عقوهلم  هلا  تتوجه  التي  القبلة  لتختاروا 

 ؟األذواق

وأحب أن أذكر لكم فقط، وخصوصا ملن عاشوا مرحلة طويلة من أعامرهم مثيل يف  
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أو يظنوا أهنم خرسوا عامل األذواق بصحبتهم لعامل   ينزعجوا  يقلقوا أو  عامل األوراق بأال 

 األوراق..  

ألذواق يتقبلهم برشط واحد.. وهو أن خيمدوا ذلك الكربياء الذي أنشأه فيهم  فعامل ا

عامل األوراق، فتصوروا أنفسهم قد متيزوا عن غريهم بتلك العلوم التي حفظوها، أو الفنون  

أو   األذواق،  إىل عامل  يتحولوا من عامل األوراق  أن  اكتسبوها.. عندها فقط يمكنهم  التي 

 . يمكنهم أن جيمعوا بينهام

،  وأبوه كان أمريا   ،كان وزيرا وعاملا أنه  الششرتي  ومن القصص يف ذلك ما روي عن  

وقد عاش فرتة طويلة من عمره بصحبة عامل األوراق إىل أن حنت نفسه لعامل األذواق، فراح  

إىل شيخ من املشايخ، فذكر له ذلك، فالحظ فيه الشيخ تلك الكربياء التي تنشئها األوراق  

وتأخذ  عباءة،  وتلبس    ،حتى تبيع متاعكمما تصبو إليه  تنال شيئا  ل له: لن  يف أصحاهبا، فقا 

 ، وتغني للناس..  السوقبه إىل تدخل دفا، و

مل جيد الششرتي ـ الذي كان مستعدا حلرق كل كتبه من أجل كأس واحدة من عامل  

 األذواق ـ إال أن يفعل ما طلبه الشيخ.. فراح يف السوق ينادي ويغني ويرضب الدف..  

لكنه فوجئ بلسانه ينطلق بشعر املحبة اإلهلية النابع من هنر كانت األوراق الكثرية  

 .  .التي قرأها وكتبها قد سدت منافذه

قد يضحك الكثري من أصحاب األوراق عىل هذه القصة، وعىل من يطرح مثل هذه  

عليكم.. أو تعتربوها  األفكار.. ولذلك لكم أن تتجاوزوها.. ولكم أن تعتربوين مل أقصها  

فلتة لسان أو فلتة قلم.. ولكن اسمعوا أو اقرأوا بقلوبكم وعقولكم القصة التي سأحكيها  

 لكم.. والتي ربام تكون أقرب إىل عقولكم من قصة الششرتي وشيخه. 

وهذه القصة تبدأ من شبايب الباكر، حي كنت طالبا للعلم، وكنت مشغوفا باألوراق 

.. فقد كنت أعشق أسواق الكتب، وأهيم هبا، وال أجد راحتي إال  لدرجة ال يتصورها أحد 
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. وكانت طباعنا يف حب الكتب واحدة، وإن كنا خمتلفي األذواق  .فيها.. وكان يل زميالن 

 واملشارب. 

أما أحد زمييل، فقد كان مشغوفا هبا إىل الدرجة التي نيس فيها مجيع لطائفه، وغفل  

ا كل حي الكتب الكثرية التي قرأها، والعلوم الكثرية  هبا عن مجيع حقائقه، وكان يذكر لن

 التي أحاط هبا..  

اجلملة   أحيانا  يقرأ  وكان  عال،  وتأمل  رفيع،  ذوق  صاحب  كان  فقد  الثاين،  وأما 

 الواحدة، فيعيش يف معانيها أياما معدودات..  

أ أنا فقد كنت يف برزخ بينهام أميل إىل األول، كام أميل إىل الثاين، وال  ستطيع  وأما 

 . ومل أحدد وجهتي إال بعد فرتة طويلة.. .الرتجيح بينهام

يف ذلك اليوم الذي افرتقنا فيه رسنا إىل بعض الزوايا القديمة املهجورة طلبا للبحث  

قلب حياتنا مجيعا رأسا عىل   الذي  الشيخ  التقينا  النادرة.. وهناك  املخطوطات  عن بعض 

 عقب. 

نسأله: الشك أنكم تبحثون عن ذلك املخطوط  عندما التقى بنا، قال لنا من غري أن  

 النادر الذي تتصورون أنكم إذا ظفرتم به سعدتم. 

. فهل هو عندك؟.. نحن مستعدون أن نشرتيه بأي ثمن.. اطلب  .قلنا مجيعا: أجل 

 فقط ما تريد. 

 قال: لقد جاء الكثري يطلبونه.. وقد دللتهم عليه.. لكنهم رفضوا أخذه.. 

 : إذن هو ال يزال عندك.. هيا أحرضه لنا، فقد شوقتنا إليه. فرحنا بقوله هذا، وقلنا 

 قال: لو كان األمر بالسهولة التي تتصوروهنا ألخذه مجيع من قصدين. 

 . املهم أن تعطينا إياه.. ولو إعارة. . قلنا: فنحن مستعدون ألي يشء تطلبه منا 

 ن ملكه. قال: هذا املخطوط ال يعار ألحد.. هذا املخطوط ال يعطي أرساره إال مل
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 . ما الذي تقصد؟ . قلنا: مل نفهم

قال: هذا املخطوط حيتاج لعيون خاصة تقرؤه.. وقلوب خاصة تعيه.. وآذان خاصة  

 تسمعه.. ولطائف خاصة تشعر به. 

تأثرا شديدا، وصاح:    به  الكالم، وتأثر  الرفيع هلذا  الذوق  هبت صاحبي صاحب 

 . هل أجده عندك؟.. هذا ما أبحث عنه . أجل

. ال شك أن هذا  .املشغوف بعامل األوراق، فأخذ بيدي، وقال: هيا بنا   أما صاحبي 

 . فمثل هذه الزوايا اخلربة ال يوجد فيها إال املجاني.  .الرجل جمنون من املجاني

 قلت له: دعنا قليال نسمع ما يريد قوله.. فلعل له شأنا. 

كتب الدنيا،    أخذ الشيخ بيد زمييل صاحب الذوق الرفيع، وقال: جاهل من قرأ مجيع 

ومل يقرأ كتابه.. وضال من اهتدى إىل كل مكتبات الدنيا، ومل هيتد لتلك املكتبة العظيمة التي  

 ومل يبرصه.  ،زرعها اهلل يف قلبه.. وأعشى البصرية من أبرص كل يشء 

أصابت صاحبي صاحب الذوق الرفيع دهشة هلذا الكالم، وقال: أعده عيل.. لكأين  

 .  .سمعته من قبل 

شيخ: هذا الكالم ال يكرر وال يعاد.. ألنه إن سمعته أذناك وحدمها مل يفدمها..  قال ال

إن سمعه قلبك، فقلبك أعظم جهاز تسجيل يف الدنيا، وهو لن حيتاج إىل تكرار.. بل لن  و

 حيتاج إىل حروف وأصوات. 

. أنت اآلن تتحدث عن خزائن األرسار التي  .. لقد سمعته بقلبي.قال صاحبي: بىل 

ا األزلأودعها  منذ  حقائقنا  يف  اجلليل:  . هلل  النداء  ذلك  سمعنا  منذ  بَِربُِّكمْ ﴿.    ﴾ َأَلْسُت 

 [ 172]األعراف:  

قال الشيخ: عجبا ملن سمع ذلك النداء اجلليل كيف يتيه عنه.. ثم كيف يبحث عن  

 . ورآه بقلبه.. وعشقه قبل أن يكون كل يشء. . الدليل، وقد سمع صاحب الدليل
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 لكن الغفلة والتيه مآلنا باحلجب.. .  . قال صاحبي: أجل

قال الشيخ: لقد قال يل شيخي أول صحبتي له، وقد رآين مشغوال بأوراق كثرية أريد  

يا أبا احلسن حّدد برص اإليامن  من خالهلا أن أتعرف عىل اهلل.. لكني مل أزدد منه إال بعدا: )

فوق كل  و  ء بعد كل يش و  ءقبل كل يش و  ءمع كل يش و  ءعند كل يش و  ءجتد اهللّ يف كل يش 

بحيطة هي  و  بقرب هو وصفه .  .ءحميطا بكل يش و  ءقريبا من كل يش و   ءحتت كل يش و  ءيش 

الظرفيةو  نعته، عن  األماكنو  احلدودو  عّد  الصحبةو  اجلهات،و  عن  القرب  و  عن 

 الباطنو  الظاهر و  اآلخر و  احمق الكل بوصفه: األولو  عن الدور باملخلوقات، و  باملسافات،

  (1)(هو اآلن عىل ما عليه كانو ء معه، ال يش و  كان اهللّ هو هو هو، و

 ثم التفت يل ولصاحبي، وقال: اعذراين.. فقد انشغلت بصاحبكام عنكام..  

 قلت: ال عليك.. لكن ليتك لو رشحت لنا ما تقصد. 

قال: القلوب التي تفقه األرسار ال حتتاج ملن يرشح هلا.. والتي ال تفقه األرسار ال  

 تفهم ما ال يمكن رشحه. يمكن أن 

اخلرف الشيخ  أهيا  منك  دعنا  وقال:  باألوراق،  املشغوف  صاحبي  هل  . غضب   .

. أنا أعرف مخس لغات.. وقد قرأت مئات املجلدات.. وأتقنت ـ  . تعرف مع من تتحدث

. ثم تزعم أنك تفهم ما ال أفهم، أو تعرف ما ال  . وأنا ال أزال شابا يافعا ـ الكثري من العلوم

 أعرف. 

وال شك أيضا أنك أكلت  ابتسم الشيخ لكالمه هذا.. ومل يبد أي غضب، بل قال له:  

 مثله. يدخل جويف من الطعام، ورشبت من الرشاب ما مل 

 قال صاحبي: أتتهكم عيل؟

 . ه. معاذ اهلل أن أهتكم عىل أحد من خلق. قال الشيخ: ال

 
 ( الكالم الوارد هنا للشيخ عبد السالم بن مشيش لتلميذه أيب احلسن الشاذيل.. 1) 
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أكلت فيها من الطعام،    . لقد سافرت إىل الكثري من البالد.. وقد . قال صاحبي: أجل

 ورشبت من الرشاب ما مل حتلم بمثله. 

 .. كام ذقته  قال الشيخ: فهال وصفته يل حتى كأين أذوقه 

 قال صاحبي: ال يمكن ذلك..  

قال الشيخ: لقد زعمت أن لك علام وقدرات لغوية.. فهل عجزت مجيعا عن وصف  

 الطعام والرشاب؟ 

ام عجزت لغتك عن التعبري عن طعام  مل يدر صاحبي ما يقول، فرد عليه الشيخ: ك

. ولذلك اكتفيت بالرمز الذي  .جسدك.. فقد عجز لساين كذلك عن وصف طعام روحي 

 ال يفهمه إال من يعيش عامل الرموز. 

سنة.. لن أحكي    ثالثي . ومل نلتق إال بعد أكثر من  . يف ذلك اليوم افرتقنا نحن الثالثة

، وما صار إليه حاهلام  كي لكم قصة صاحبيَّ لكم سبب ذلك، ألنه ال يعنيكم.. ولكني سأح

 من السني. تلك العقود بعد 

أما صاحب األوراق منهام، فقد رأيته عىل شاشات التلفاز، بعد أن استضافته قناة  

إال إثارة الفتن    تتقن. تلك القناة التي ال  .من القنوات الكربى املشهورة.. لعلكم تعرفوهنا 

 والتحريض عىل الشغب.. 

قدم احلصة أيضا معروفا بحبه لإلثارة، وإيثاره للتحريض واملحرضي،  وقد كان م

 وقد راح يقدمه بطريقة عجيبة جعلت منه بطال من أبطال اإلسالم الكبار. 

  القليلة   تلك العقود وقد تعجبت ـ بادئ األمر ـ للمنجزات الكثرية التي حققها يف  

وتأليفه لعرشات الكتب.. وتوليه    من السني.. فقد رأيته يذكر انتامءه لعرشات اجلمعيات..

للكثري من املناصب.. ورحلته للكثري من البالد.. وفوق ذلك توليه إدارة أعرق جامعة يف  

 وفوق ذلك كله صداقته للكثري من امللوك واألمراء..  بعض البالد العربية.. 
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ناله من حظوظ.. وقلت يف نفيس: هي فرصة ألن   ملا  أصدقكم بأين فرحت كثريا 

 مثله خدماته اجلليلة لألمة.. قارئ ومثقف ل يؤدي رج

 لكني ما إن سمعت حديثه حتى سقط يف يدي.. وتأملت كثريا ملا أصابه.. 

بكل   عليه  ترد  التي  األسئلة  عن  جييب  وكان  والغلظة..  بالقسوة  ممتلئا  يل  بدا  لقد 

مل    . حتى أنني عندما اتصلت باحلصة من بيتي وأخربته أنني صديقه القديم .كربياء وغرور 

صداقتي  يزعم  الكل  للمذيع:  ساخرا  أو  ضاحكا  يقول  راح  بل  لكالمي،  هذه  .يلتفت   .

 رضيبة املناصب.. ومل يزد عىل ذلك. 

ني تلك الفتاوى اخلطرية التي كان يصدرها، والتي كان  تومل يؤذين كل ذلك، بل آذ

 حيرض فيها عىل الفتنة وسفك الدماء وخراب األوطان..  

عن سؤال طرح عليه حول الزوايا والصوفية قال: أتذكر أين  بل إنه يف أثناء إجابته  

فيها   رأيت  وقد  الزوايا،  تلك  بعض  إىل  شبايب  يف  والضالالت  من  ذهبت  اخلرافات 

يقع يف مثله اليهود والنصارى، لذلك أنا أرى أن تعامل بمثل ما تعامل هبا  ما ال  واهلرطقات  

 هبا بالردة، وحكموا عىل بنياهنا باهلدم. سلفنا من العلامء الربانيي الذين حكموا عىل أصحا 

وظل يرطن بمثل هذه األحاديث والفتاوى والبيانات إىل أن ضجرت منه ومن كل  

 األوراق التي قرأها، والتي كانت مبعثرة بي يديه..  

ال   الرفيع،  الذوق  صاحب  صديقي  عن  أبحث  أن  بايل  عىل  خطر  احلي  ذلك  يف 

. هل هي قبلة األوراق.. أم  .تي حيتاج  قلبي للتوجه إليها للسؤال عنه.. بل الختيار القبلة ال

 قبلة األذواق؟

مل يكن من الصعب عيل البحث عنه، فقد قصدت أهله، وسألته عنهم، فأخربوين أنه  

منذ   إليها  ذهب  التي  الزواية  تلك  أرسته    ثالثي يف  مع  فيها  يقيم  أنه  وأخربوين  سنة.. 

 الصغرية.. وأن حياته كلها مرتبطة هبا. 
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أرسعت إليها، وأنا أمحل تلك الصورة القديمة عنها، لكني فوجئت هبا تتغري تغريا  

كبريا.. فقد حتسن بنياهنا، وانترش العمران حوهلا، وقد رأيت بجنبها جمموعة من السيارات  

لصاحبي    فخشيتالفخمة،   حصل  ما  األذواق  صاحب  لصاحبي  حصل  قد  يكون  أن 

واالنشغال هبا، لكني وجدت األمر خالف ذلك    صاحب األوراق من االستغراق يف الدنيا 

 متاما.

عندما دخلت إىل الزاوية، وسألت عن صاحبي، أخربت أن لديه بعض األشغال،  

وأنه سيحرض بعد حي، فجلست يف قاعة االستقبال أنتظر مع جمموعة من الرجال، وهذا  

 بعض ما دار بينهم من حديث: 

هذا   بزيارة  كثريا  انتفعت  لقد  أحدهم:  من  قال  كثري  من  أخرجني  فقد  الشيخ.. 

اجلنون..   إىل  بعقيل  تصل  كادت  التي  حلل  فاألوهام  الكتب  من  الكثري  قرأت  أين  مع 

علتي،   الشيخ  عرف  وقد  وضالال..  أوهاما  إال  تزدين  مل  الكتب  تلك  أن  إال  إشكاالهتا 

الكون   كنت  بصورة أمجل بكثري مما  واحلياة  وأعطاين دواءها، ومنذ ذلك احلي، وأنا أرى 

 ..  ا أرامه

. وأنا مثلك يف هذا.. بل إين بفضل اهلل استطعت أن أدير املدرسة  . قال آخر: صدقت

عىل   يعتمد  منهاج  وهو  به..  نصحني  الذي  الرتبوي  املنهاج  وفق  أملكها  التي  اخلاصة 

 التكوين األخالقي والرتبوي قبل أن يعتمد عىل حشو ذهن الطالب باملعلومات وامللكات..  

كر جيدا أول يوم دخلت عليه فيه.. لقد عرف علتي بمجرد أن رآين،  قال آخر: أذ

فقال: عندما تنزع بيديك الغشاوة من عينيك ستبرص احلقيقة أقرب إليك منك.. ولن حتتاج  

التي جعلتها شعار حيايت:   يردد عيل تلك احلكمة  أخذ  ثم  لفيلسوف وال ملتكلم..  حينها 

مر) يف  منطبعة  األكوان  صور  قلب  يرشق  يرحلكيف  كيف  أم  مكبل    آته،  وهو  اهلل  إىل 

اهلل، وهو مل يتطهر من جنابة غفالته، أم كيف    بشهواته، أم كيف يطمع أن يدخل حرضة
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 ( دقائق األرسار وهو مل يتب من هفواته  يرجو أن يفهم 

قال آخر: لقد كان قلبي قبل االلتقاء به خاليا من كل املشاعر.. وكنت قاسيا عتال  

ن حويل كل ما تنتجه نفيس وقلبي من أصناف الضغائن إىل أن سقاين  غليظا.. وكنت أذيق م

تلك الكأس الطاهرة من رشاب املحبة.. وأنا منذ منذ ذلك احلي أشعر بالكون كله يف حفلة  

 تسبيح عظيمة..  

تلك   كل  إليه  الدخول  عند  أنسى  أنني  هو  صحبته  يف  رغبني  الذي  إن  آخر:  قال 

. أما هو فلم يكن يلتفت هلا..  .حيرتمني الناس إال بسببها الثروات التي مجعتها.. والتي ال  

وقال: احلياة أعظم من أن    ،بل إنني عندما عرضت عليه أن يأخذ من أموايل ما شاء ابتسم

باحلقائق   قلبك  خزائن  فامأل  لألبد..  نتزود  ألن  فرصة  احلياة  النقود..  عد  يف  نضيعها 

زوالن، أما احلقائق واألذواق فهي التي  واألذواق، ال بالفضة والذهب.. فالفضة والذهب ي

 تنفعك يف تلك الرحلة األبدية. 

الذين   الدمويي  أولئك  مع  اآلن  لكنت  له  فلوال صحبتي  مثلكم..  وأنا  آخر:  قال 

خيربون أوطاهنم، ويشعلون نريان الفتن فيها.. لقد عرضت عيل حينها مبالغ كبرية ألسخر  

التحريض  عىل  أملكها  التي  الفضائية  أن    القناة  وقبل  قصدته،  عندما  لكني  الفتنة..  عىل 

أستشريه يف أي يشء، أخذ حيدثني عن السالم واملحبة، وأنه ال يمكن أن حيصل تغيري إال  

الشياطي   يريد  كان  الذي  املرشوع  اهنيار  يف  سببا  تلك  الصادقة  كلامته  كانت  وقد  هبام.. 

 .  ، وجري إليهإقحامي فيه 

ل، وما استفادوه منه إىل أن دخل علينا ممتلئا  بقي القوم يتحدثون عن مناقب الرج

هيبة ووقارا وإيامنا وتواضعا.. فصافح اجلميع، ثم مد يده إيل، وهو يقول: مرحبا بصديقي  

 القديم.. أمل حتسم أمرك بعد؟

 قلت: ما تعني؟ 
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 . أم أن أوراقك ال تزال حتول بينك وبينه؟ .قال: أال تزال حتن إىل عامل األذواق

. واسقني كأسا واحدة من الكؤوس التي سقيت هبا هؤالء  .أوراقيقلت: خذ مجيع  

 الناس. 

ابتسم، وقال: ما دامت أوراقك ال حتول بينك وبي االرتواء من كؤوس األذوق،  

 فدعها معك.. فإن حالت بينك وبينها فأحرقها، فهي سموم قاتلة. 

 . .. فقد.قلت: هل علمت ما حصل لصاحبنا صاحب األوراق 

لقد أخربين شيخي بمصريه من أول يوم التقينا فيه معه.. لقد بكى  قاطعني، وقال:  

الفالوذج عىل موائد   يأكل  أن  ذلك  يوشك لصديقك  بكاء شديدا، وقال:  انرصافكام  بعد 

 األمراء.. فإن شئت أن تصحبه فافعل.. فإن الدنيا ستفتح له كل أبواهبا. 

 قلت: فلم مل تفعل؟

رة، وتشع عليك أشعتها اجلميلة ستحتقر  قال: عندما تذوق من رحيق املحبة الطاه

. وستطلق عند  . .. وسيصبح الساقي حينها هو األمري وامللك، وكل من عداها كل ما عداها 

الدين عند   أمل تعرف ما حصل ملوالنا جالل  رؤيته كل ما حصلت عليه، وما مل حتصل.. 

 رؤيته لشمس تربيز؟ 

 لقصته.   ت. لقد قرأت ذلك.. وتأثر .قلت: بىل 

كان يمكن ملوالنا أن يكون بتلك الصفة التي عرفته هبا لو مل يرشب من    قال: فهل 

 رشاب املحبة التي سقاه هبا شمس تربيز؟

 . ال يمكنه ذلك. . قلت: ال

 قال: ولكنه كان قبل صحبته صاحب أوراق كثرية.. 

قلت: لكن كل تلك األوراق مع كثرهتا مل تكن تدفئ روحه التي كانت حتتاج إىل من  

 يشعل فيها نريان املحبة..  
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 . وعلومه الكثرية قبل رحيله إىل عامل األذواق؟ .قال: فهل تعرف الغزايل 

 . لقد ذكر ذلك عن نفسه يف كتابه ]املنقذ من الضالل[ .قلت: أجل

. وال يكتفي  . ح يراجع ما قرأ.. ويعيش ما طالعقال: لو أن صاحبك عرف هذا.. ورا

 برتديده عىل نفسه وعىل الناس.. ملا صار أداة يتالعب هبا األمراء ومن معهم من الشياطي. 

منهم   فرأينا  صحبته،  منا  وطلب  تالميذه،  إىل  الذهاب  يف  استأذننا  ثم  ذلك،  قال 

 .  ال يف عامل األذواق فقط.. بل يف عامل األوراق أيضا. ..العجب
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 حرب.. وسالم 

العنف   دور  خالهلا  من  تعرفان  وسالم،  حلرب  حزينة  قصة  اليوم  عليكم  سأقص 

واللي، أو احلرب والسالم يف انغالق العقول وانفتاحها.. وتعطيلها وتفعيلها.. ولتعلموا  

املمتلئة   الطاهرة  القلوب  ألصحاب  إال  الطيبة  ثامرها  تؤيت  ال  املقدسة  احلقيقة  شجرة  أن 

 بالسالم واملحبة..  

أيضا فالعلم   باملستقبل  يتعلق  باملرسل فقط، بل  يتعلق  ينزل عىل  .ال  الذي  . كاملطر 

الورود فيزيد أرجيها الطيب انتشارا، وينزل عىل املستنقعات اآلسنة، فيمأل اجلو من حوهلا  

 قذارة. 

وحرب وسالم موجودان توأمان يف كل شخص منا.. ففينا مجيعا، ومع أول ميالدنا  

كن من الناس من يعتني بحرب، فيطعمه ويسقيه ويعتني به..  ولد فينا هذان الشخصان.. ل

فيقوى ويشتد.. فإذا ما بلغ أشده واستوى، كان أول ما يفعله أن يقتل أخاه سالما، حتى ال  

 يزامحه يف طعامه أو ينافسه يف رشابه.. فحرب ال حيب إال أن يكون وحده..  

ي  أو يموت  وفينا من يعتني بسالم.. فيقوى ويشتد.. وبقوته وشدته  ضمر حرب، 

 غيظا.. ألن احلرب ال تطيق أن ترى السالم، أو تتعايش معه. 

اآلخرين   نفوس  يف  نفوسهم  يرهيم  أن  خللقه  تربيته  يف  تعاىل  اهلل  حكمة  ومن 

وحركاهتم.. ألن اخلارج ـ عند أهل احلقائق ـ ليس سوى صدى للداخل، وكل إناء بام فيه  

 ينضح. 

الت اللذان ولدا معي كام ولدا معكم يف صورة  وقد أراين اهلل بحكمته ولطفه  وأمان 

وعندما   الدراسة،  مراحل  مجيع  يف  وصحبتهام  صغريا،  صبيا  كنت  مذ  عرفتهام  صديقي 

 افرتقت بنا الدنيا ظللت أتابع أخبارمها إىل آخر حلظة.. 
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وقد فكرت مرات كثرية يف أن أكتب مرسحية حوهلام.. وبام أن بضاعتي مزجاة يف  

النبيل  الفن  الفنون اإلنسانية، فإين سأذكر هنا مشاهد من تلك املرسحية، وأترك    هذا  من 

إلخواين وأصدقائي من الفناني املوهوبي ليحولوا من هذه املشاهد كائنا حيا يراه الناس  

بأعينهم، ويلمسونه بأرواحهم، عساهم يلتفتوا لتلك الكائنات التي تتكون منها ذواهتم،  

 ن.قبل أن يلتفتوا لذوات اآلخري 

كان   حيث  الباكر،  صبانا  من  فيبدأ  وسالم،  حرب  مرسحة  من  األول  الفصل  أما 

حرب يميل إىل كل اللعب والرياضات املمتلئة بالعنف والقسوة، وخصوصا املالكمة، فقد  

كان حيبها حبا شديدا، وكان لذلك يقابل كل من لقيه بلكمة ثقيلة يامزحه هبا.. وكان إذا  

أيدهيم أو ليفرض شخصه    صافح زمالءة ضغط عىل  ليقيس عضالته بعضالهتم،  بشدة، 

 عليهم بتلك القبضة القوية. 

وكان حيدثنا بإعجاب شديد عىل تلك اللكامت التي هشم هبا األنوف، وأسال هبا  

الدماء، وكرس هبا األسنان.. كام حيدثنا عن الطيور التي طاردها، واحلرشات التي وطئها،  

 ية.. واحليوانات التي خنقها بقبضته القو

وقد ظلت هذه الصفات معه، وكربت مع كربه، ونمت شجرهتا يف نفسه مع نموه..  

فكانت قبضة يده القوية ـ يف كربه ـ يستعملها يف كل حمل حتى وهو يمسك بعصا املحراب،  

أو هو يلوح هبا خطيبا، أو هو حياور هبا غريه من خمالفيه.. حتى وهو يروي أحاديث رسول  

األنبياء كان يتحدث عنهم، باعتبارهم أصحاب قبضات قوية  أو هو يقص قصص    اهلل  

 كقبضته، وأصحاب نفوس عنيفة كنفسه. 

الباكر.. فكان أبعد الناس عن  وبخالف حرب كان سالم ممتلئا سالما من صغره 

متاما  كاسمه  هو  والسالم..  والسكينة  اهلدوء  إىل  وأميلهم  يؤثر  .العنف  كان  ولذلك   .

تتن التي  واأللعاب  ريب  الرياضات  أو  آثرها،  أو  عليها،  جبل  التي  الطبيعة  تلك  مع  اسب 
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 عليها.

يلكمه   الذي كان  لذلك مستضعفا من طرف زمالئه وخصوصا حرب،  وقد كان 

بلكمة قوية كلام التقى به، وكان سالم حلبه السالم، ال يقابل تلك اللكمة إال بابتسامته التي  

بتسامة وما يصاحبها من كلامت  ظلت معه إىل آخر حلظة من حياته.. وقد كانت تلك اال

طيبة سام قاتال حلرب جيعله ال يكتفي باللكمة واللكمتي، بل يضيف إليها ما يرض غريزته  

 العدوانية، أو السبع الذي كان يرتبع عىل عرش قلبه. 

وأحب أن أنبه هنا إىل أن األمر مل يكن مرتبطا بقوة جسد حرب، وال بضعف جسد  

اهبي يف القوة اجلسدية، بل لعل قوة جسد سالم كانت تفوق  سالم، فقد كان كالمها متش

قوة جسد حرب.. ولكن نفسه املساملة كانت تتحكم يف جسدها الذي اؤمتنت عليه، بينام  

كانت نفس حرب متد حربا بمدد إضايف جيعله يرى نفسه مثل اهلرة عندما تنتفخ، وترى يف  

 انتفاخها أهنا حتولت أسدا هصورا. 

فقد كان أشبه الناس يف تلك املرحلة باهلرة التي تنتفخ كل حي،    وهكذا كان حرب،

 لرتي غريها أهنا ليست سبعا ضعيفا، بل هي سبع قوي ال يصح ألي أحد أن يقرتب منه. 

هذه   تطورت  وقد  وسالم..  حرب  مرسحية  من  األول  الفصل  من  مشاهد  هذه 

غريها من العوامل.. فالقبضة  املشاهد بعد ذلك، فانتقلت من عامل اجلسد إىل عامل الفكر إىل  

القوية ال تقترص عىل اجلسد فقط، بل تشمل النفس والروح والرس وكل اللطائف اإلنسانية  

 لتغذهيا بغذائها. 

املرحلة اجلامعية   الدرايس، وخصوصا يف  أيام تكويننا  الثاين، فيبدأ من  الفصل  أما 

عامل مع املعلومة، ويف  حيث كان لكل من حرب وسالم منهجه اخلاص يف الدراسة، ويف الت

 االنفعال هلا. 

أما حرب، فكان ـ بطبيعة اهتامماته التي ريب عليها ـ أميل إىل العنف منه إىل السالم،  
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وإىل الشدة منه إىل اللي.. ولذلك كان إذا رأى اختالف مواقف الناس من أي جهة من  

كثريا.. فلم يتكلف  اجلهات آثر العنف والشدة عىل السالم واللي.. وقد أراح ذلك عقله  

ما تكلفه سالم.. ألن السالم حيتاج جهدا مضاعفا، وقوة   الدراسة  التعب والعناء يف  من 

 كبرية حتى ال يقع يف أحكام خاطئة، فيظلم أو جيهل أو جيور أو يعتدي. 

ومن األمثلة عىل ذلك أننا عند دراستنا املنطق، رأيت سالم مقبال عليه بكل جهده،  

ا، وجليلها، وحياول التدرب عليه، وتكوين ملكة فيه.. أما حرب، فقد  يتعلم مسائله دقيقه

رمى الكتاب من اليوم األول، ألن عقله مل يستطع أن يفهم تلك املصطلحات، وال وقته كان  

 يسمح له بالتدرب عىل تلك الرباهي..  

ذمه..   أو  عنه،  هنى  أو  فيه،  تكلم  عمن  يبحث  راح  بل  بذلك..  يكتف  مل  ولكنه 

 ا وجد ضالته.. فراح بدل تعلم املنطق يتعلم كيفية نقضه ونقده وسبه وحربه. ورسعان م

وهكذا عند دراستنا املقاييس املرتبطة باألديان.. فقد رأيت معاناة سالم يف البحث  

بينها وبي   قواسم مشرتكة  يفرح كثريا كلام رأى  دين، وعقائده، وتارخيه.. وكان  عن كل 

 إلنسانية..  اإلسالم، أو بينها وبي القيم ا 

الذين قضوا حتفهم يف   الطيبي  الرهبان  أنه كان يقص عيل كل حي أخبار  وأذكر 

زمالئنا   بعض  يسميهم  عندما  يغضب  وكان  اإلنسانية..  أو  االجتامعية  اخلدمات  بعض 

عىل   شققتم  هل  ذلك؟..  عىل  اطلعتم  هل  قوة:  بكل  هلم  ويقول  احلاقدين،  بالصليبيي 

 اجلبابرة والطغاة والظاملي من غري بينة؟ . مل ترموهنم بفعل . قلوهبم؟

فرحا   عيل  وقرأه  بوذا[،  ]إنجيل  اسمه  كان  صغري،  بكتيب  مرة  جاءين  أنه  وأذكر 

مرسورا، وهو يقول: ال شك أن هذا الرجل ال خيتلف عن أولئك األنبياء أو األولياء أو  

احة مشرتكة  الصديقي.. وإن كان التحريف قد حلق أتباعه يف بعض األمور، فإن هناك مس

بيننا وبينهم يمكننا لو صدقنا النية أن نردمها بسهولة، وأن نبني بيننا وبينهم عالقات ممتلئة  
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 بالطيبة واإلنسانية. 

املختلفة.. وقد جر عليه ذلك حروبا كثرية من   األديان  تعامله مع  وهكذا كان يف 

 طرف حرب وأصحابه حتى اهتموه بالردة وأخواهتا. 

العلوم.. أما حال حرب، فكان خمتلفا متاما، فهو مل يقرأ أي    هذا حال سالم مع تلك

كتاب، وال طالع أي بحث، وال عرف أي دين من خالل مصادره، وال من خالل واقعه..  

وإنام اكتفى عقله الصغري بمقاالت خطابية قصرية ألفها بعض اخلطباء املشهورين يف ذلك 

 هب، وذبح كل رجل دين..  احلي، يدعو فيها إىل هدم كل كنيسة، وقتل كل را

وكان أحب املشاهد إىل نفسه ـ والتي كان يرددها كثريا ـ مشهد ذلك املجنون الذي  

بعض   حرقه  الذي  الكريم  للقرآن  لينتقم  للمسيحيي،  شارع  أكرب  يف  اإلنجيل  حرق 

 القساوسة. 

وكان يصيح كل حي، ومع األستاذ والطلبة بقوة: كيف تسمح قلوبكم بأن يعيش  

. أين  . هذه األرض من يرشك باهلل، أو يشوهه أوال يؤدي فرائض دينه.. أين غريتكمعىل  

 إيامنكم.. أين دينكم؟

وعندما كان يقول هذا كان األستاذ يطأطئ رأسه، وال يدري بام جييبه، ألن حربا كان 

 يصيح.. قد شكل يف كربه، كام شكل يف صغره، عصابة ال تردد إال ما يقول، وال تصيح إال بام  

رشه..   ومن  منه  هربا  الكثرية  بالنقاط  يرشونه  بل  يتحاشونه،  األساتذة  كان  وهلذا 

وذلك ما جعله ينجح يف كل املراحل، وبتفوق، ومن غري أن يبذل أي جهد.. فقد كانت  

 قبضته ال عقله سبب تفوقه ونجاحه. 

  وهكذا عندما درسنا التصوف اإلسالمي.. فقد رأيت سالما ينسجم معه انسجاما 

كبريا، فكان يبيت الليل مع كبته الصفراء القديمة، يطالعها حرفا وحرفا، ويتجاوب معها،  

 فيهتز ويتواجد من حيث شعر أو مل يشعر..  
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ومل تكفه تلك املطالعات، بل راح يبحث عن املشايخ والطرق، ويسأهلم، وجيلس  

واألذواق   املواجيد  تلك  عن  كثريا  حيدثنا  وكان  منهم..  ويستفيد  التي  معهم،  واألشواق 

يعيشها الصوفية يف رحاب املأل األعىل.. وكان حيدثنا كذلك عىل ذلك التسامح والسالم  

 الذي متتلئ به أرواحهم وعقوهلم وقلوهبم. 

لكن حربا كان خمتلفا يف ذلك متام االختالف مع سالم.. فبمجرد أن بدأنا دراسة  

حتى انقبض انقباضا شديدا، وراح  هذه املادة، وأخربنا األستاذ عن تسامح أهله وسالمهم،  

 يبحث عمن يعادهيم، وينفر منهم، ورسعان ما وجد ذلك..  

ولذلك فإنه بدل أن جيهد ذهنه وعقله يف البحث عن تلك احلقائق التي يتحدث عنها  

الصوفية، ويسلكون يف سبيلها كل طريق، راح حيفظ فتاوى تكفريهم وتضليهم وتبديعهم  

 وهدر دمائهم.. 

به، وبقوة ذاكرته،    ثم راح يبرش  الذين أعجبوا  الطلبة  بكل ذلك يف اجلامعة، وبي 

وبشدته يف احلق، ونرصته للسنة، وحربه للبدعة.. وقد أكسبه ذلك شهرة كبرية، وأتباعا  

 كثريين.. عرف بعد خترجه كيف يستثمرهم ليصل إىل كل ما يريد. 

فقد كان سالم حريصا    وهكذا كان األمر، أو أشد منه عند دراستنا للفرق اإلسالمية،

عىل الوحدة اإلسالمية، وعىل هتوين اخلالفات الواقعة بي املسلمي، وكان يلتمس لذلك  

كل ذريعة، ويبحث عن كل مربر، وكان يصيح كل حي مرددا اآليات القرآنية الداعية إىل  

 الوحدة، واملنفرة من اخلالف. 

ا املعتدلة  الكتب  الشديدة عندما وجد  لتي ترشح حقيقة مواقف  وكم أذكر فرحته 

الشيعة من القرآن أو السنة أو من العقائد والرشائع املختلفة.. فقد كان يقرؤها، ويرددها يف  

 كل جملس يسمع فيه من ينرش قيم العداوة والبغضاء، وما يتبعها من التكفري والتضليل. 

  ومل يكتف سالم بذلك، بل كان يتصل بمشايخ تلك الفرق، وجيلس بي أيدهم كام
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التعرف عىل مدارسهم ومناهجهم   الصوفية، ويستفيد منهم، وقد أكسبه ذلك  جلس مع 

تراكم ذلك كله يف عقله، فجعل منه عقال جامعا منفتحا عىل  وعلومهم ورجاهلم.. وقد 

 آفاق كثرية مل يكن يصل إليها من دون ذلك االنفتاح. 

فرقة  فكل  الفرق..  تلك  كل  عىل  حربا  كان  فقد  حرب..  كان  ندرسها   وبخالفه 

يذهب إىل ما كتب فيها أعداؤها من خطب وفتاوى، فيحفظها عن ظهر قلب، ثم يصيح هبا  

يف كل حمل، ورسعان ما يتلف الناس حوله منبهرين بشجاعته وقوته وفصاحته.. وبتلك  

 الذاكرة العجيبة التي حفظت كل تلك الفتاوى.

الفلسفية، واألفكار   للمذاهب  األمر عند دراستنا  اإلنسانية،  وهكذا كان  والرؤى 

يفهمه،   أن  حياول  فلسفي،  مذهب  لكل  دارسا  رؤية،  كل  عىل  منفتحا  سالم  كان  فقد 

 ويستوعبه، ليخرج من بي أشواكه ما شاء له سالمه من رحيق وعسل..  

وعىل خالفه حرب الذي مل يكن عقله يطيق أن يسمع غريه، وال غري ما رآه.. فلذلك  

املذاه تلك  أسامء  بحفظ  يكتفي  بتضليلها  كان  جملس  كل  يف  يصيح  وكان  ورجاهلا،  ب 

وتكفريها والتحذير منها.. وكان ذلك يعجب الكثري من الناس الذين جيدون فيه صدى ملا  

 يف نفوسهم، وبوقا حلرب الذي جيثم عىل عرش قلوهبم. 

مجيعا،   هلا  مياال  كان سالم  فقد  املختلفة..  للفنون  دراستنا  عند  األمر  كان  وهكذا 

هدية من اهلل لعباده ليعربوا به عن اجلامل الذي ال تطيق احلروف اجلافة التعبري  معتربا أهنا  

عنه.. ولذلك راح يقرأ لكل شاعر وكاتب وروائي.. وكان فوق ذلك يتدرب عىل كل تلك  

 الفنون، وحياول أن يعرب هبا عن السالم الذي يمأل قلبه. 

ال الفنون.. وقد حفظ  التي  أما حرب، فقد كان حربا عىل كل تلك  الكثرية  فتاوى 

 حترمها، وتسد الطريق عىل أهلها.. وقد أكسبه ذلك أيضا أتباعا جددا، وشهرة جديدة. 

منبهرا   سالم  كان  فقد  اإلصالحية..  للحركات  دراستنا  عند  األمر  كان  وهكذا 
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باحلركات العقالنية والتنويرية يف نفس الوقت الذي كان حرب منبهرا باحلركات املسلحة  

وكان معجبا إعجابا شديدا بالشيخ حممد بن عبد الوهاب وحركته النجدية،  واملتشددة..  

فقد أخذت منه كل مأخذ، وكان يقول لنا كل حي: إن هذه احلركة هي احلركة الوحيدة  

التي متثل اإلسالم احلقيقي.. ألهنا وقفت بكل قوة يف وجه كل ذلك التزييف والتحريف  

 الذي تعرض له اإلسالم..  

عجب ما رأيته منه، وأنا أعرف كسله ونفوره من العلم والدراسة، هو  وقد كان من أ

وحفدته،   وتالميذه  الوهاب  عبد  ابن  كتب  يقرأ  وهو  له  حصل  الذي  االستغراق  ذلك 

هبم   للتواصل  الوسائل  كل  يستعمل  راح  بل  بذلك،  يكتفي  وال  حي..  كل  ويرددها 

 واالستفادة منهم.. 

وبي الطلبة، وبي الناس، ورسعان ما كسب    ثم راح بعد ذلك، يبرش هبم يف اجلامعة

 أتباعا كثريين، وشهرة جديدة. 

 وهكذا كان األمر يف كل العلوم والفنون إىل أن خترجنا.. 

وبتخرجنا ينتهي الفصل الثاين من هذه املرسحية، ليبدأ الفصل الثالث، وهو فصل  

يتوقف  أن  الضعيفة  القلوب  أصحاب  أنصح  ولذلك  واحلزن..  باألسى  هذا  ممتلئ  عند  وا 

 احلد، وخيرجوا من املرسح. 

 أما غريهم، فأذكر هلم أننا بعد خترجنا مبارشة.. اختلفت بنا السبل..  

أما حرب، فقد وجد عناية كبرية من جهات متعددة، كانت كلها تتنافس عىل توظيفه  

واالستفادة من قدراته العجيبة.. وكانت كلها تدفع له مبالغ طائلة جعلته يتحول يف وقت  

 قصري إىل غني من األغنياء، بل يتحول إىل رجل أعامل كبري..  

وأول تلك اجلهات هي القنوات الفضائية التي حتب الصوت املرتفع، والقبضات  

التجديدي   فكره  لينرش  الوقت  من  شاء  ما  أعطته  وقد  اجلامهري..  ألذواق  إرضاء  القوية، 
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تبد الذي  شعاره  كان  ولذلك  والتغيري..  القوة  يف  قوية  املتمثل  قبضة  هي  حصة  كل  به  أ 

 مكتوب عليها شعار ]اهلل أكرب[  

النظام[، وقد وجد   إسقاط  يريد  ]الشعب  إىل  ذلك  بعد  الشعار  ما حتول  ورسعان 

حرب فرصته حتت هذا الشعار، فقد كان ال يكتفي بتلك املساحة الكبرية التي أعطيت له  

لكل تلك األيادي التي تسفك  من مجيع القنوات العاملية.. وإنام كان يذهب بنفسه مشجعا  

الدماء، وخترب األوطان، وتقيض عىل احلياة.. يف نفس الوقت الذي كان ينعم فيه بحامية  

 أكثر األنظمة طغيان وظلام وعتوا. 

. ورسعان ما طرد من العمل بعد  .أما سالم.. فقد كان آخر من توظف من دفعتنا 

 إىل السالم يف جمتمع ال حيب إال احلرب. اهتامه بالزندقة واهلرطقة والردة.. ألنه كان يدعو 

وقد اضطره ذلك إىل أن يعود إىل الريف الذي ولد فيه، لريعى غنم أهله، ويعيش  

 حياة التأمل التي كان حيلم هبا..

ورأى   ينهد..  يكاد  األمة  بنيان  رأى  أن  وبعد  الغنم..  رعي  من  سني  عرش  وبعد 

، وذهب يصيح يف كل مدينة حيل  حرب، وكيف أصبح بوقا لكل شيطان.. خرج من الريف

 هبا ينفر من الدجل، وحيذر منه، ويستعمل يف ذلك كل ما يف السالم من قوة وحق. 

وقد شاء اهلل الذي بيده كل يشء أن يقيض له من يقف بجنبه من األقوياء، وأصحاب  

 املال واجلاه.. فأخذوا بيده، وطلبوا منه أن يقف يف وجه مرشوع حرب..  

 وهنا بدأت احلرب بي حرب وسالم..  

الشعوب   بي  يوقدها  كان  التي  النريان  تلك  إشعال  عن  توقف  فقد  حرب،  أما 

واحلكام، وراح يشعلها بي الشعوب وسالم.. وكان خياطب الشعوب بقوله: ال يمكنكم  

أن تتخلصوا من االستبداد والظلم والطغيان، وسالم بينكم.. فاشنقوه.. فال يشنق حكام  

 ور إال بأمعاء علامء السلطان.اجل
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يكن   األمراء، ومل  إال عند  يتغدى  فلم يكن  السلطان،  كبار علامء  أنه من  وقد نيس 

 يتعشى إال عند امللوك.. 

وما هي إال سنوات قليلة حتى استجابت بعض العقول لدعوة حرب، وراحت تنفذ  

 كل ما يطلبه منها.. 

حراسة خاصة، بل مل يكن له أبواب    وبام أن سالم كان بسيطا ومتواضعا، ومل تكن له 

قوية حتمي بيته.. فإنه رسعان ما وصل إليه تالميذ حرب، وغرزوا فيه أنياب حقدهم.. وقد  

قتيال   رآه  من  من  وجد  خرقا  عرش  وبضعة  مائة  ثوبه  يف  ووجدوا  جراحة،  وثالثي  ثالثا 

ابتسامته العذبة التي  . ووجدوا مع ذلك كله  .(1) أثر الرضبباإلضافة إىل  ،  السكاكي احلادة

 مل تفارقه يف مجيع حياته. 

هكذا انتهى الفصل الثالث واألخري من هذه املرسحية.. ومع كونه فصال مؤملا إال  

أن الواقع كان هكذا، وما كان يل أن أجتاوز الواقع.. ولو كان األمر بيدي ملا أهنيت املرسحية  

 هبذه النهاية املؤملة. 

للجميع، بل سأخص به فقط من يثق يف من الناس..  نعم بقي فصل رابع، لن أقصه  

أما من عداهم، فأدعوهم إىل مغادرة املرسح، حتى ال تتغري نظرهتم يل، فيتهموين باجلنون  

أو اهلرطقة.. ذلك أن هذا الفصل يتجاوز امللك إىل امللكوت.. ويتجاوز الظاهر إىل الباطن..  

 احلقيقة. ويتجاوز الرساب إىل احلقيقة.. وما أصعب أن نرى 

القتلة   من  لسالم  حصل  ما  بعد  أنني  هي  عنها  احلديث  يف  أذن يل  التي  وخالصته 

الشنيعة التي قتل هبا، وبعد أن أقيمت األفراح يف تلك األيام ابتهاجا بام حصل له أصابني  

حزن شديد، مل أجد مطفئا له غري ذهايب لقربه الذي وضع عىل رأس جبل، ويف مكان خال  

 ارته أي أحد.حتى ال يستطيع زي

 
 .2/136( أشري هبذا إىل حصل لإلمام احلسي يف كربالء، انظر: املحمودي، العربات: 1) 
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. وهناك اكتشفت حقيقة سالم، ورس ابتسامته،  .وهناك جتاوزت امللك إىل امللكوت 

ومتنيت لو أين قضيت حيايت كلها يف صحبته، بل متنيت لو كنت خروفا من تلك اخلراف  

 التي رعاها، أو عصا من تلك العيص التي محلها، وهو يرعى الغنم. 

بيد تربت عىل كتفي، فالتفت هلا، فإذا به سالم    بينام كنت عىل قربه أبكي وأتأمل شعرت

واقف أمامي تظلله أنوار كثرية ال طاقة يل بوصف مجاهلا.. كان كله يشع من األنوار، وكانت  

تنبعث منه روائح طيبة، مل أشم مثلها يف حيايت مجيعا.. وكانت ابتسامته بلسام لكل اجلراح  

 التي تأملت هلا، أو شكوت منها.

 أن رأيته، واالنبهار قد أخذ مني كل مأخذ: هل أنت سالم؟ قلت له بمجرد 

 قال يل: أجل.. هل نسيتني؟

قلت: ولكنك مت.. وهذا قربك.. لقد رأيت صورتك وأنت ميت، وقد طعنت يف  

عن   وفصلوه  رأسك،  اجتزوا  بأهنم  أخربين  البعض  أن  حتى  جسمك..  من  مكان  كل 

 جسدك. 

 وما أكثر ما خيطئون.ابتسم، وقال: لقد أخطأوا فيام ذكروه لك.. 

رأيت صورتك   وقد  األنباء..  مجيع وكاالت  تناقلته  وقد  تقول ذلك،  كيف  قلت: 

 قتيال بعيني؟

كفن   سوى  تصور  ال  إهنا  اإلنسان..  تصور  أن  األنبياء  لوكاالت  أين  ومن  قال: 

 اإلنسان ولباسه الذي يلبسه.. أما حقيقته، فأعظم من أن تصور، أو حياط هبا. 

 كثريا ملا حصل لك. قلت: لقد تأملت 

قال: لو عرفت حقيقة ما حصل يل لرسرت رسورا ال يطيقه جسدك، ولفرحت فرحا  

 يظل معك طول عمرك. 

 قلت: فهال حدثتني عن حقيقة ما حصل لك؟
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قال: ذلك أعظم من أن يصور.. فلعامل امللكوت أذواقه وألوانه التي ال توجد يف عامل  

 تعرب عنها.  امللك.. وال يمكن ألي لغة يف الدنيا أن

 قلت: وتلك الطعنات أمل تؤملك؟

قال: لقد كنت أرى املالئكة، وهي تضع مكان كل طعنة سالما وحمبة وسعادة، متنيت  

 معها لو حتولت إىل غبار أو رماد لتنعم كل خلية من خالياي بذلك النور املقدس. 

  قلت: مل يكن أملي بسبب تلك الطعنات فقط.. بل تأملت ألنك طردت من عملك، 

 واضطررت مع علمك الكثري إىل أن ترعى الغنم. 

قال: لو كنت تعيش املشاعر التي أعيشها، وتشاهد املشاهد التي كنت أشاهدها ملا  

تأملت حلظة واحدة.. لقد كنت أشعر بعبوديتي اهلل، وفضله العظيم عيل.. وكنت مع تلك  

والصديقي، فآنس هبم،    الشياه التي أرعاها، أعيش مع كل من رعاها من األنبياء واألولياء

 وبلقائهم أنسا ال يمكن التعبري عنه. 

 قلت: وقد تأملت ملا كان حرب يذيقك إياه من ألوان بطشه. 

ابتسم، وقال: حيق لك ذلك.. ألنك كنت ترى جسدي، ومل تكن ترى روحي، ومل  

 تكن ترى تلك الطيور اجلميلة التي كان تغرد حويل، وتؤانسني..  

 تكن تشعر بالقبضة القوية التي كان حرب يسلطها عليك؟ قلت: هل تقصد أنك مل  

قال: كان يشعر هبا جسدي.. ولكن روحي مل تكن تتأمل هلا، ألن بلسم السالم الذي  

ال   ما  السعادة  من  يكسبني  كان  وآالمي  جراحي  عىل  النورانية  واألرواح  املالئكة  تضعه 

 يمكن تصوره. 

 اآلخرة.. وليس يف الدنيا.قلت: الذي أعرفه أن ذلك يكون يف 

قال: الدنيا واآلخرة أخوان.. أحدمها يعيشه الظاهر واجلسد، واآلخر يعيشه الباطن  

 والروح.. فمن شاء أن يدخل جنته يف دنياه دخلها، ومن شاء أن يدخل ناره دخلها. 
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 قلت: عىل حسب قولك هذا، فإن حربا يعيش يف نار أحقاده. 

لثعابي حتيط به، واحليات تطوق عنقه، والنريان  قال: عندما كنت أراه كنت أرى ا

تلتهم قلبه.. وكنت أشفق عليه إشفاقا شديدا، ولذلك مل أكن أقابله إال باالبتسامة ألطفئ  

 تلك النريان التي حترقه.. لكن نريانه مل تكن تنطفئ بابتسامتي، بل مل تكن تزيد إال التهابا. 

 قلت: أخربين عنك اآلن.. كيف أنت؟ 

اآلن يف عامل السالم الذي أحببته وعشت له ومن أجله.. ويف عامل السالم    قال: أنا 

 كل سعادة وراحة وطمأنينة وصدق.. 

 قلت: وحرب؟ 

قال: إن اهلل بفضله العظيم ال يعطينا إال بحسب قابلياتنا.. ولو أنه أعطى حربا ما  

ولذلك كان من  أعيشه اآلن ملا أطاق، والزداد عذابه، ولتعذب كام كان يتعذب بابتسامتي، 

إال   لتأنس  نفسه  تكن  ومل  نفسه..  فيه  تأنس  الذي  املحل  يف  ينزله  أن  ورمحته  اهلل  عدل 

 بالرصاع.. وهلذا وفر له كل ما يشتهيه من رصاع، ليتنعم به. 

قال ذلك، ثم غاب عني من غري أن أعرف كيف حرض، وال كيف غاب.. ولكن  

ا طويال.. وظللت أشاهد أنواره  حضوره كان أعظم مؤنس له.. وقد ظللت أشم عطره زمن

 املشعة كل حي. 

احللوى،   وأوزع  معهم،  أفرح  بقتله..  فرحا  حرب  يقيمها  مناسبة  كل  يف  وكنت 

 وأتبادل معهم التهاين والتباريك.  
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 . وزنرية . هند 

مل حيدث يف التاريخ انقالب يف املوازين مثلام حدث يف عرصنا هذا، وبي املسلمي  

من   وبي  يعتربون  خصوصا،  والذين  املنصورة،  والطائفة  الناجية  الفرقة  أهنم  يزعمون 

 أنفسهم قد خصوا وحدهم دون من عداهم بمعرفة احلقائق وسلوك سبيلها. 

وصاحلي   عدوال  عيوهنم  يف  واملستبدين  والطغاة  والعتاة  الظلمة  كل  صار  فقد 

بل   املؤمترات..  ونظمت  املحافل،  عنهم  الدفاع  ألجل  وأقيمت  املساجد  ومتقي..  حتى 

صار مرقاة لكل من ينافح عمن كان مههم تشويه الدين وحتويله من    ومنرب رسول اهلل  

دين   إىل  الرمحة  دين  ومن  الطغيان..  دين  إىل  العدالة  دين  ومن  البرش..  دين  إىل  اهلل  دين 

 القسوة. 

للقائد   مثاليا  نموذجا  تدافع عن احلجاج، وتعتربه  التي  الكتب  نرى  وهكذا رصنا 

 م الذي استطاع أن يوحد الدولة، ويقيض عىل كل بؤر الفتن فيها..  املسل

الذي مارس كل وسائل   املستبد  الطاغية  املتوكل ذلك  يدافع عن  ورصنا نرى من 

التعذيب للمخالفي واملعارضي، بل صار مثاال للخليفة السني العادل.. بل صار يلقب  

 بنارص السنة وقامع البدعة. 

ع عن يزيد، بل يرتىض عنه، ويتكلف تأويل النصوص  وهكذا رصنا نرى من يداف

 نفسه استغفر له، وأخرب أنه من أهل اجلنة..   ليثبت أن رسول اهلل 

ورصنا نرى من يدافع عن الطلقاء، ويسميهم صحابة أجالء، بل يعترب كل ما ورد  

 يف فضل الصحابة والسابقي منهم مرتبطا هبم. 

قاء والظلمة واملستبدين نرى كساد أسواق  يف هذا الوقت الذي قامت فيه سوق الطل

السابقي الذي ضحوا بأنفسهم يف سبيل قيام اإلسالم.. فال أحد يذكر بالال، وال الصخرة  
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التي كانت جتثم عىل صدره، وهو ينادي أحد أحد.. وال أحد يعرف املصري الذي صار إليه،  

 . وال احلياة التي عاشها بعد وفاة حبيبه رسول اهلل 

يذكر سمية تلك التي كانت أول شهيدة يف اإلسالم.. وال أحد يذكر زوجها    وال أحد

يارس الذي كان أول الرجال استشهادا يف سبيل اهلل.. وال أحد يذكر ابنهام عامرا.. ألن ذكره  

سيشوه الطلقاء، وسيقلب صفحاهتم املنتنة، وسيبعث يف مجاهري املغفلي السؤال عمن قتله،  

 وكل ذلك سيحول الطلقاء من صحابة أجالء إىل ظلمة وطواغيت. ومل قتله، وكيف قتله؟ 

، وقد كانت من السابقي  (1)لبينة جارية بني املؤمل املستضعفة املعذبةوال أحد يذكر  

إىل اإلسالم، وأوذيت إيذاء شديدا.. ألن يف ذكرهم هلا ولكيفية تعذيبها إحراجا كبريا ملن  

 لبرشية القارصة. قدمناهم بأهوائنا وأذواقنا ومعايرينا ا

ت قريش ـ التي رصنا نعظمها  ، كان(2) أمة لبني زهرة، وهي أم عبيسوال أحد يذكر 

. وال زلنا إىل اآلن نجهل نسبهام كام نجهل  . ـ تعذهبا عذابا شديدا هي وزوجها أبو عبيس

 كل ما يرتبط هبام. 

تلك اجلارية اليمنية املستضعفة التي كانت من السابقي إىل  النهدية  وال أحد يذكر  

. وهكذا كان حال ابنتها  .(3) وتقول: واهلل ال أقلعت عنك  ،تعذهبا اإلسالم، فكانت سيدهتا  

التي عذبت معها، وال نزال إىل اآلن ال نعرف اسمها وال اسم ابنتها، وال أي تفاصيل عنها  

 لطلقاء، ونعتز هبا. يف نفس الوقت الذي نعرف فيه أنساب ا

التي كانت يتداول املرشكون عىل    (4) زنريةوال أحد يذكر   تلك اجلارية املستضعفة 

أال  تعذيبها بكل صنوف العذاب احليس واملعنوي، حتى أن أحدهم كان يقول ساخرا منها:  

 
 . 1/84( أنساب األرشاف: 1) 

 . 1/84أنساب األرشاف ( 2) 

 . 1/84( أنساب األرشاف: 3) 

 . 1/84( أنساب األرشاف 4) 
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أفسبقتنا    تعجبون هلؤالء واتباعهم حممدا؟ فلو كان أمر حممد خري ًا وحق ًا ما سبقونا إليه؟

 زنرية إىل رشد، وهي من ترون؟ 

املؤ أهنا  ويذكر  الالت والعزى    ، عذبت حتى عميت رخون  إن  أبو جهل:  هلا  فقال 

وما تدري الالت والعزى، من يعبدمها ممن ال    :فعلتا بك ما ترين، فقالت، وهي ال تبرصه

يعبدمها؟ ولكن هذا أمر من السامء، وريب قادر عىل أن يرد برصي، فأصبحت من تلك الليلة  

 .هذا من سحر حممد   وقد رد اهلل عليها برصها، فقالت قريش:

ترتبط هبا.. وترتبط بعدوهتا   وبمناسبة احلديث عن زنرية.. فسأقص عليكم قصة 

اللدود هند زوج أيب سفيان لنرى كيف نسيت األمة زنرية.. وكيف عظمت هندا.. أو كيف  

 نسيت الضحية، يف نفس الوقت الذي كرمت فيه اجلالد. 

من أمثاهلا من حيث ال نشعر.. وهي  وهذه القصة ليست غريبة، بل ربام عشنا الكثري  

تعرب تعبريا رمزيا وواقعيا عن تلك املقاييس املنتكسة التي رصنا نصور هبا احلقائق، ونقوم  

 هبا أهلها. 

يف ذلك اليوم الحظت إعالنا إشهاريا يف اجلامعة التي أعمل هبا شدين إليه، فقد كان  

حمارضات سلسلة  من  وهو  اهلمة[،  ]علو  بعنوان  حمارضة  يف    عن  القيادة  ]صناعة  بعنوان 

 اإلسالم[ 

وبام أين يف ذلك احلي كنت أعيش انتكاسة يف مهتي، ودناءة يف مطالبي، فقد عزمت  

عىل احلضور إليها، ومل أكتف بذلك، بل رحت إىل طلبتي أحثهم عىل احلضور، وأبي هلم  

 رتفع هبم. أنه ال يمكن أن يتقدموا يف أي يشء دون أن يكون هلم مهة تدفعهم، وطموح ي 

ألين   شديدا،  ندما  للمحارضة  قدمته  الذي  املجاين  اإلشهار  ذلك  عىل  ندمت  وقد 

رأيت طلبتي ومجيع احلضور قد انتكست مفاهيمهم للحياة وللدين، وختلخلت معايريهم  

 ختلخال ال يمكن ترقيعه. 
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وخرج   والطالبات..  الطلبة  من  الكثرية  اجلموع  هلا  جتمعت  التي  املحارضة  بدأت 

املنصة حركات رسيعة يستعمل معها كل    املحارض يتحرك يف  كالطاووس،  بنفسه  مزهوا 

 لغات اجلسد التي تعلمها وتدرب عليها.. 

لكم   أقدمها  جمانية  حمارضة  هذه  احلارضين:  عىل  ممتنا  قال  املحارضة،  بداية  ويف 

هبا،   االهتامم  منكم  أرجو  فقط  شكورا..  وال  جزاء  منكم  أريد  ال  اهلل..  لوجه  خصوصا 

مل بمقتضاها، وأنا أضمن لكم أنكم بعد فرتة وجيزة بعد خترجكم ستصبحون قادة  والع

 يف جمتمعاتكم.. ال تشكوا أبدا يف ذلك.. فاحللم الذي حتلم به اليوم سيصبح حقيقة غدا. 

وأول ذلك هو اهلمة العالية.. تذكروا جيدا هذه الكلمة.. فاهلل يعطينا بحسب مهمنا  

 العالية.. 

كالم كان  هنا  عنديوإىل  مقبوال  كنت  .ه  ألين  أين أحرضت طلبتي  فرحا  وكنت   .

أتصور أنه سيحثهم عىل الرتفع عن الدنايا والتطلع إىل األهداف العظمى التي يؤدون هبا  

 الرسالة التي كلفهم اهلل هبا. 

 لكن كل ذلك نسخ بعد أن سمعت بقية حمارضته.. 

ج بصوت  ويقول  قوة،  بكل  يديه  حيرك  املنصة..  يف  يتجول  سأقص  كان  هوري: 

تعاىل:   قوله  فيهم  نزل  الذين  األجالء  الصحابة  من  عظيمة  امرأة  قصة  اآلن  عليكم 

بِإِْحَساٍن َرِضَ اهللَُّ َعنْهُ ﴿ َبُعوُهْم  اتَّ ِذيَن  َوالَّ َواأْلَْنَصاِر  املَُْهاِجِريَن  ُلوَن ِمَن  اأْلَوَّ ابُِقوَن  ْم  َوالسَّ

َجنَّاٍت جَتْ  َوَأَعدَّ هَلُْم  َعنُْه  اْلَعظِيُم  َوَرُضوا  اْلَفْوُز  َذلَِك  َأَبًدا  فِيَها  اأْلهَْنَاُر َخالِِديَن  َتَها  حَتْ   ﴾ ِري 

 [ 100]التوبة:  

أولئك الصحابة العظام الذين استطاعوا أن يقضوا عىل أكرب االمرباطوريات يف ذلك  

 العرص.. ويؤسسوا بدهلا دولة كبرية ضخمة امتدت من مرشق األرض إىل مغرهبا. 

 التفت للحضور، وقال هلم: أنبئوين ما اسم هذه املرأة؟ قال ذلك، ثم 
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يف   أساتذهتم  قرص  التي  اجلديدة  املعلومة  هذه  يف  حمتارون  وهم  اجلميع،  سكت 

 تعليمهم إياها.. 

عندما رأى املحارض وجوم احلارضين، قال: ال بأس.. سأخترص األمر لكم.. إهنا  

 من الصحابيات اجلليالت.. وهي من مكة املكرمة..  

مت امرأة يبدو عليها الوقار املختلط باالستضعاف، وقالت: الشك أنك تقصد  قا 

 . . زينرة

ضحك اجلميع من جواهبا.. وكان املحارض أكثرهم ضحكا، وقد رد عليها، وهو ال  

امرأة هبذا  .يكاد يملك نفسه من الضحك: ومن زينرة هذه؟ . ألول مرة أسمع أن هناك 

 واملسلسالت.. أو لعلها مطربة أو راقصة..   االسم.. لعلك شاهدهتا يف بعض األفالم

التفت   بل  إليها،  يلتفت  أال  تعمد  لكنه  له،  لترشح  تتكلم  أن  تريد  املرأة  كانت 

للحضور، وقال: هل رأيتم ما فعل بنا اإلعالم احلديث؟.. هل رأيتم ما فعلت بنا السينام  

األجال الصحابة  أسامء  نسينا  لقد  والكليبات؟..  واملسلسالت  نذكر  والدراما  ورصنا  ء، 

 أسامء املغنيات واملمثالت والراقصات.. 

. أال تعرف زنرية تلك  .غضبت املرأة، وراحت ترفع صوهتا بقوهلا: عجبا لك يا شيخ

الصحابية التي ضحت بنفسها يف سبيل قيام اإلسالم.. وقد تعرضت لكل صنوف األذى  

اهتا نزلت تلك اآليات  النفيس واجلسدي.. ولكنها مل تستسلم.. وفيها ويف إخواهنا وأخو

 الكريمة التي كنت تقرؤها. 

أحس املحارض بحرج كبري عندما ذكرت املرأة هذا، لكنه استطاع أن يتخلص منه  

بنوع من احليل التي تعلمها من ابن تيمية وغريه من أصحاب مدرسته، وقال: ال بأس.. مل  

 تنفعلي هكذا؟.. وكأنك زنرية بعينها.. 

. ولنفرض  . زهو املحارض الطاووس، وقال: فلنتنازل  ضحك احلضور، فزاد ذلك يف
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السابقي.. لكن هل ذلك يكفي . نحن اآلن يف  . . تذكري جيدا. أهنا صحابية.. وأهنا من 

موضوع بعنوان ]اهلمة العالية[، ونحن نريد صناعة قيادات، ال صناعة جنود.. واملرأة التي  

الفا كبريا يف أمثال هذه املسائل  ذكرهتاـ  يف حال صحة ما ذكرت من معلومات، ألن هناك خ 

 ـ تصلح مثاال للجندية والتضحية.. ال مثاال للقيادة.. واهلمة العالية.. 

ألهنا   بكثري..  أكرب  هبا  املثل  ونرضب  عنها،  نتحدث  أن  نريد  التي  املرأة  فإن  وهلذا 

نريده..  استطاعت مع تأخر إسالمها أن تتحول مبارشة من اجلندية إىل القيادة.. وهذا ما  

 وهذه هي اهلمة العالية التي نطلب منكم أن ترتفعوا هلا. 

التي   األسامء  كل  متناسي  هبا،  منشغلي  املؤرخي  جتعل  أن  استطاعت  املرأة  هذه 

 سبقتها بام فيها ذلك االسم الغريب الذي ذكرته هذه املرأة..  

أن   عليه  فإن  وقائدا،  ومؤثرا  فاعال  يكون  أن  يريد  من  فإن  هذه  وهلذا  عن  يبحث 

 األسامء التي خلدها التاريخ.. ال التي تغافل عنها، واحتقرها.

. إن كل كلمة من  .. لقد عرفتها . قامت امرأة من احلضور، وقالت بكل قوة: أجل

 كلامهتا تشري إليها.. إهنا هند.. 

فيك بورك  وقال:  كثرية،  تكبريات  املحارض  أجل . كرب  بن  ..  عتبة  بنت  هند  إهنا   .

 أيب سفيان.. لكن كيف عرفت ذلك؟ ربيعة، وزوج 

أنه   والدي  فأنا اسمي هند.. وقد أخربين  لقد عرفت ذلك بسهولة..  املرأة:  قالت 

مهتي،   رفعت  التي  أخبارها  من  الكثري  يل  وذكر  اجلليلة..  الصحابية  هذه  باسم  سامين 

 وجعلتني أنال الكثري من املراتب واملناصب التي ال حيلم بمثلها من هم يف سني. 

. لقد جعلها  .املحارض، وهو يلتفت للمرأة األوىل: أرأيت تأثري االسم يف املسمى قال  

 اسم هند ترتقي يف سلم الرقي.. فام اسمك أنت؟

 قالت املرأة: زنرية.. 
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التي تبوأهتا يف   ضحك اجلميع، فقال املحارض، وهو يوجه كالمه هلا: فام املناصب 

 حياتك يا ست زنرية؟

 ذلك ورشفا. قالت: أنا مسلمة.. ويكفيني

ضحك املحارض، وقال، وهو يوجه كالمه للحضور: هل رأيتم مهة أدنى من هذه..  

. البد أن تكونوا مؤثرين وفاعلي.. هل رأيتم  . ال يكفي أن تكونوا مسلمي.. فهذه مهة دنية

 هندا وماذا فعلت؟.. قارنوا بينها وبي زنرية كام مها يف الواقع، وكام مها يف التاريخ. 

. وكيف تستبدل زنرية هبند؟ وأنت  . ة، وقالت: ولكن كيف تقول هذا؟قامت زنري

. فزوجها أبو سفيان قىض  .تعلم أن هندا كانت وأبوها وزوجها من ألد أعداء رسول اهلل  

. وكانت هي رشيكة له يف ذلك.. ولعلك تعرف قصتها  .أكثر عمره يف حرب رسول اهلل  

. ولعلك تذكر قصتها عند  .رسول اهلل    يوم أحد، يوم كانت حترض املرشكي عىل قتال 

 قتلها حلمزة، وعند أكلها لكبده.. 

العالية  . فهي عندما كانت مرشكة مل  .ابتسم املحارض، وقال: وكل ذلك من مهتها 

. أي  . ترتض لنفسها أن تكون مرشكة بسيطة.. بل كانت مرشكة قائدة وموجهة وحمرضة

. وقد أكسبتها تلك القوة يف اجلاهلية قوة  . ا أهنا كانت صاحبة مهة عالية يف كل مراحل حياهت

تربيهم   بل  بسطاء،  جنودا  يكونوا  بأن  يكتفوا  أال  عىل  أبناءها  تريب  فراحت  اإلسالم..  يف 

 ليصريوا قادة وفاعلي ومؤثرين.

تعجب احلضور من هذه املفاهيم اجلديدة التي يطرحها الشيخ عليهم.. وقد الحظ  

. اهلمة العالية تبقى مهة  .ا.. ولكن هذه هي احلقيقة ذلك، فقال: الشك أنكم تستغربون هذ

. لقد ورد يف احلديث الصحيح ما يشري إىل ذلك،  . عالية كانت يف اجلاهلية أم يف اإلسالم

قال   تبع  )  : فقد  وكافرهم  ملسلمهم،  تبع  مسلمهم  الشأن،  هذا  يف  لقريش  تبع  الناس 
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  (1)(إلسالم إذا فقهوا لكافرهم. الناس معادن، خيارهم يف اجلاهلية خيارهم يف ا 

هل رأيتم هذا احلديث العظيم.. وكيف يشري إىل هذا املعنى بكل وضوح ودقة.. إنه  

. ألن قريشا كانت صاحبة مهة عالية.. وهلذا نرى الذكر الكثري  . يذكر أن الناس تبع لقريش

وغفل   نسوا  قريش  غري  من  الذين  الصحابة  أن  حتى  هبم..  الكبرية  واإلشادة  عنهم  هلم، 

التاريخ.. بينام الصحابة من قريش ال زالت أسامؤهم متأل كل مكان.. حتى املبرشون باجلنة  

. وكل الناس حيفظون أسامءهم.. بينام غريهم ال يذكرهم الناس حتى لو  . كلهم من قريش

 برشوا باجلنة. 

 التي حققها التاريخ..ووقعت كام ذكر..   هذه نبوءة رسول اهلل 

. ونسوا زنرية  . ندا، ونسوا كل من عداها من األسامء نسوا سميةوهلذا تذكر الناس ه

. وقريش  .ـ  يف حال صحة ما ذكرت املرأة عنهاـ  ونسوا أم عامرة.. ألن هندا كانت من قريش 

 . وكانت هلا تلك القيادة بسبب مهتها العالية.. . كانت متثل القيادة بجانب سائر القبائل

اهلل   رسول  ترون  خ   هكذا  من  كل  يدعونا  عن  البحث  إىل  احلديث  ذلك  الل 

 األسباب التي تؤدي إىل اهلمة العالية. 

مر عىل رجل،    أنه  قامت املرأة األوىل، وقالت: ولكن أمل تسمع بام ورد يف احلديث  

هذا حري    ،ألصحابه: ما تقولون يف هذا الرجل ؟ قالوا: نقول هو من أرشف الناس  فقال

، ومرَّ  فسكت النبي    ،إن قال أن يسمع لقولهو  ،وإن شفع أن يشفع   ، إن خطب أن خيطب

هذا من فقراء   ،نقول واهلل يا رسول اهلل :ما تقولون يف هذا ؟ قالوا: رجل آخر فقال النبي 

فقال    ، وإن قال ال يسمع لقوله  ،وإن شفع ال يشفع  ،هذا حري إن خطب مل ينكح  ،املسلمي 

  (2):)هلذا خري من ملء األرض مثل هذا(النبي 

 
 ( رواه البخاري ومسلم. 1) 

 ( رواه ابن ماجة. 2) 
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من   أدري  لست  للحضور:  كالمه  موجها  وقال  صفراء،  ابتسامة  املحارض  ابتسم 

.  .الذي ينرش مثل هذه األحاديث التي تصور لنا دائام الفقر والضعف والعجر بصور مجيلة 

 إن هذه األحاديث هي السبب فيام حصل للمسلمي من ختلف..  

عرف عىل الكثري من  ثم التفت للمرأة، وقال: لتفهمي هذا احلديث حتتاجي إىل الت

العلوم، وأمهها مورد احلديث.. فلعل ذلك مرتبط بحالة خاصة، ويف زمان خاص.. فهل  

 تعلمت هذا العلم.. أم أنك فقط ترددين ما تسمعي، دون أن تفهميه أو تعيه. 

. تلك املرأة العظيمة صاحبة اهلمة العالية  .ثم التفت للحضور، وقال: فلنعد إىل هند 

العالية يف  يف اجلاهلية واإل سالم.. ألقص عليكم قصة من قصصها تثبت لكم دور اهلمة 

 التحقق بكل مقتضيات القيادة.

بنت عتبة زوجة أيب سفيان وأم معاوية رض اهلل    اهند)   لقد روى املؤرخون الثقاة أن

تعاىل عنهم أمجعي حي أتاها نعي يزيد بن أيب سفيان وقال هلا بعض املعزين: إنا نرجو أن  

يعني يواسوهنا ويعزوهنا، فقالت: أو مثل معاوية يكون    ..يف معاوية خلف من يزيديكون  

ثم رمي به فيهم خلرج من أي أعراضها    ،خلفًا من أحد؟! واهلل لو مجعت العرب من أقطارها 

: إن عاش معاوية ساد قومه، فقالت: ثكلته  ـ  ومعاوية وليد بي يدهيا   ـ   وقيل هلا أيضاً .  شاء.

وهذه العبارة هلا معان عظيمة جدًا بعيدة املرمى؛ ألن معنى ذلك أهنا  . .ومه! إن مل يسد إال ق

رغم أن وليدها بضعة حلم ال يظهر عليه أي أمر مما يقطع بأن هذا سيكون إنسان له شأن،  

ولكن هذا معناه أهنا تنوي أن تريب هذا الولد وتوجهه حتى إهنا لتأنف من أن يسود قومه  

ا هلا: إن عاش معاوية ساد قومه، فقالت: ثكلته. يعني: األفضل  فقط، بل غضبت حينام قالو

ومعروف أن معاوية من أكثر العرب سيادة وسياسة وحكمة  .  أن يموت إن مل يسد إال قومه. 

    (1)(كام عرف أثناء إمارته يف الشام أو أثناء خالفته

 
( هذا النص احلريف من حمارضة بعنوان ]علو اهلمة[ للشيخ حممد إسامعيل املقدم، وهي متوفرة للنت لالستامع والتحميل  1) 
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ل هذه  قال ذلك، ثم كرب، وطلب من احلضور أن يكربوا معه، ثم قال: هل رأيتم مث

اهلمة العالية.. لقد استطاعت هند بفضلها أن تنجب ذلك البطل العظيم من أبطال اإلسالم  

العظيمة . معاوية األموية  الدولة  أسس  الذي  ذلك  بفعل  ..  استطاعت  التي  الدولة  تلك   .

 حكمة حكامها الكثريين أن ترتبع عىل عرش قيادة العامل قرنا من الزمان. 

كرب النامذج الدالة عىل قوة اإلسالم، وأنه ـ لو توفرت  إن تلك الدولة وحكامها هم أ 

 اهلمم العالية ألبنائه ـ يستطيع أن يصبح القوة الكربى والوحيدة يف العامل. 

. عرص قوة اإلسالم..  . هل تعلمون ـ أهيا احلضور الكريم ـ أن احلكام يف ذلك العرص

 خراجك سيأتينا؟ كانوا خياطبون السحابة قائلي: أمطري حيث شئت.. فإن 

العبيد   ـ أن خدم املسلمي يف ذلك احلي مل يكونوا من  ـ أهيا احلضور  هل تعلمون 

السود فقط.. بل كان فيهم مجيع األلوان.. ألن جيوش املسلمي استطاعت أن تدخل كل  

الغنائم، وأن حتول أولئك املستكربين إىل عبيد وخدم   البالد، وأن جتلب منها مجيع أنواع 

 . للمسلمي

كرب اجلميع إال تلك املرأة التي حتدثت عن زنرية، فقد استبدلت تكبريها بالبكاء، ثم  

خرجت، واحلزن يبدو عىل مالحمها، فتبعتها ألسأهلا عنها، وكيف بدا هلا أن تذكر زنرية،  

. أتذكر جيدا أن  . لكني مل أجدها، وعندما سألت البواب، وذكرت له مالحمها، قال: أجل

امرأة دخلت إىل القاعة من غري أن تكون هلا أي بطاقة دعوة، وال بطاقة طالب.. وعندما  

 طلبت منها إظهار الدعوة أو البطاقة أخربتني أنك أنت الذي دعوهتا..  

. أنا ال أعرفها، بل إين مل أرها يف حيايت إال هذا اليوم.. فهل قالت لك شيئا  . قلت: ال

 غري هذا؟ 

 . لقد تركت يل رسالة طلبت مني تسليمها لك. .أجل.. لقد تذكرت  قال: 

 
 الصويت والنيص. 
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استعجلته يف أن حيرضها يل.. وبعد عناء شديد يف بحثه عنها، أخرجها، وسلمها يل..  

أنكم لن   وقد أصابني عند قراءيت هلا عجب شديد.. لن أحكي لكم ما كتبت ألين أعلم 

 ن إال باملحسوس..  تصدقوين، فأنتم ـ أصحاب اهلمم العالية ـ ال تؤمنو

لكني مع ذلك أذكر لكم أن تلك املرأة مل تكن سوى زنرية تلك التي عذبتها قريش  

حتدثت  وكيف  جاءت،  كيف  لكن  برصها..  اهلل  وأعاد  عميت،  تركت  .حتى  وكيف   .

 . ذلك شأن آخر ال يطيق عقيل وال عقولكم فهمه. . . وماذا قالت فيها .رسالتها يل
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 . واجلوار املقدس . الشياطي 

التي حتن هلا القلوب، وتشتاق هلا األرواح، وتتطلع هلا األفئدة   من أعظم األماكن 

. والذي قال عنه ابن عقيل:  .لرسول اهلل   الطاهر ذلك املكان املقدس الذي يأوي اجلسد  

أو الكعبة؟ فقلت: إن أردت جمرد احلجرة، فالكعبة    سألني سائل أيام أفضل حجرة النبي  )

فيها فال واهلل وال العرش ومحلته وال جنة عدن وال األفالك الدائرة،    أفضل، وإن أردت وهو

  (1) ألن باحلجرة جسدًا لو وزن بالكوني لرجح(

 وقال الشاعر معربا عن ذلك:  

حلقًا   ضمته  التي   وبقعته 

 

 رياض من جنان تستطيل  

 وأفضل من سموات وأرض  

 

جتول    بأفالك   وأمالك 

 ومن عرش ومن جنات عدن   

 

 وفردوس هبا خري جزيل   

وأمجعوا عىل أن  ):  [ اإلمجاع عىل ذلك، فقالاملواهب اللدنية ]القسطالين يف  بل نقل   

أفضل بقاع األرض حتى موضع الكعبة، بل نقل    املوضع الذي ضم أعضاءه الرشيفة  

أفضل من العرش.    -    يها  أي البقعة التي قرب ف  -التاج السبكي عن ابن عقيل احلنبيل أهنا  

  (2)(ورصح الفاكهاين بتفضيلها عىل السموات

ال  : )من أشهر كتب احلنفيةوهو  ،  [الدر املختار]قال اإلمام احلصفكي احلنفي يف  و

فإنه أفضل مطلقا   حرم للمدينة عندنا ومكة أفضل منها عىل الراجح إال ما ضم أعضاءه 

 (3)(حتى من الكعبة والعرش والكريس 

اخلليلو خمترص  رشحه عىل  يف  املالكي  الشيخ عليش  ) قال  يف غري  :  اخلالف  وحمل 

 
 ( 2/91ض عياض )( انظر الشفا للقا 1) 

 (49 -44( نقال عن الذخائر ) ص 2) 

 .689ص  2( الدر املختار ج 3) 
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فإنه أفضل من الكعبة والسامء والعرش والكريس واللوح والقلم    املوضع الذي ضمه  

 (1)(والبيت املعمور

مع اإلمجاع عىل  [ معمام ذلك: )التحفة اللطيفة]يف    الشافعي  قال اإلمام السخاويو

، حتى عىل الكعبة املفضلة عىل أصل املدينة، بل عىل العرش،  ي ضمته  أفضلية البقعة الت

احلنابلة من  عقيل  ابن  به  رصح  مما  ،  فيام  وأرواحهم أرشف  األنبياء  مواضع  أن  شك  وال 

سواها من األرض والسامء، والقرب الرشيف أفضلها، ملا تتنزل عليه من الرمحة والرضوان  

مانحه إال  يعملها  ال  التي  تقرص  واملالئكة،  ما  املحبة واالصطفاء  اهلل من  عند  ولساكنه  ا، 

  (2) (العقول عن إدراكه

السلفية،   املختلفة، ومل خيالف يف هذا إال  الفقهية  املذاهب  هذا ما نص عليه أعالم 

اهلل   رسول  قرب  زيارة  اعتربوا  الذين  منهم،  التيميون  املؤدي    وخصوصا  والسفر  بدعة، 

 لتلك الزيارة سفر معصية..  

التي جعلهم اهلل فيها سدنة لذلك اكتفوا بذلك.. بل إهنم راحوا يف األيام    وليتهم 

 املقام املقدس ال يراعون له أي حرمة، وال لبلدته املقدسة أي تعظيم. 

متطرف ومتشدد ومكفر ومفرق   مركزا لكل  أيامهم  املنورة يف  املدينة  فقد صارت 

إرهابيي   كبار  منها  خترج  التي  الكربى  املدرسة  هي  جامعتها  وأصبحت  األمة..  لصف 

 . (3)العامل

 الفتاوى التكفريية والتضليلية جلميع األمة.  ويف املدينة املنورة صدرت الكثري من 

ينتهرون كل باك أو    وأمام قرب رسول اهلل   العتاة  يقف أولئك اجلامدون الغالظ 

 
 . 481ص  5( منح اجلليل رشح خمترص اخلليل ج1) 

 .12( التحفة اللطيفة يف تاريخ املدينة الرشيفة السخاوي الصفحة 2) 

 ( كمحمد زهران علوش وغريه.3) 
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خاشع أو داع أو متوسل أو معرب عن مشاعره أمام ذلك القرب الطاهر املحفوف بكل ألوان  

 القداسة. 

، والتي يعرفها كل صادق، بل كل من  الواقعانطالقا من هذه احلقائق التي نطق هبا  

املجالس   تلك  يف  حيصل  ما  بعض  تصور  قصة  لكم  سأحكي  املقدس،  اجلوار  ذلك  زار 

 العلمية التي ال يفصل بينها وبي القرب الرشيف سوى أمتار حمدودة.

 روضته الرشيفة.. وبعد أن  يف  ترشفت فيه بزيارة رسول اهلل  ففي ذلك اليوم الذي  

بعض    يفبأن أجلس    أو شيطاين أو كالمها   أغلق باهبا، ومنعنا من الدخول.. حدثتني نفيس

 . جمالس العلم التي يمتلئ هبا املسجد النبوي الرشيف

 حرصا عىل تلك املشاعر الطيبة التي امتألت هبا روحي جراء ذلك  ام فلام أبيت عليه

يف فضل جمالس العلم..  املقدسة  ما ورد من النصوص    كل   عيل   انرسدي  ااجلوار املبارك، أخذ

اهلل    ن قوالي   اوأخذ رسول  فيه  الذي جلس  املكان  نفس  يف  لعلك ستجلس  معلام،    يل: 

 ولعلك بذلك تنال من بركات ذلك املجلس ما مل تكن حتلم به يف حياتك. 

ئ خوفا  ين، فذهبت وأنا ممتلا قنعيأن    أو شيطاين  لست أدري كيف استطاعت نفيس

إىل    من أن يتحول ذلك املذاق احللو اللذيذ الذي رشبته من كأس القرب من رسول اهلل  

 حنظل وعلقم وغسلي.. وبالفعل كان ما خفت منه، فإنا هلل وإنا إليه راجعون. 

ُر  ﴿ لقد حول ذلك املجلس قلبي إىل حجارة قاسية، بل إن من   َجاَرِة ملََا َيَتَفجَّ ِمَن احْلِ

اأْلَ  هَيْبُِط ِمْن َخْشَيِة اهللَِِّمنُْه  ملََا  ِمنَْها  َوإِنَّ  املَْاُء  ِمنُْه  ُق َفَيْخُرُج  قَّ َيشَّ ملََا  ِمنَْها  َوإِنَّ  ]البقرة:    ﴾ هْنَاُر 

74 ] 

مع أن أبواهبا قد   الروضة الرشيفة بل إنني بعد مغادريت لتلك املجالس، مل أذهب إىل 

 فيه..  فتحت.. وإنام ذهبت إىل الفندق الذي كنت أقيم 

ذهبت بغري الطريقة التي كنت أذهب هبا.. لقد ذهبت  وعندما عدت يف املساء للزيارة  
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مل أشعر بتلك السعادة التي كنت أشعر    متثاقال أجر قدمي جرا.. وعندما وقفت بي يديه  

  .. أو أبو سفيان  أبو هلب أو أبو جهل هبا.. بل كنت بليد املشاعر، قايس الوجدان، وكأنني  

الذين رشفوا   الغالظ  أمل أولئك  مل  املقدس  بحراسة وحينها  املقام  ألومهم،    .. ذلك  وكيف 

 وهم يعيشون ذلك الغثاء والدنس صباح مساء. 

قد ترون أن ذلك راجع يل.. وأن سببه سآمتي.. وأن هذا يشء طبيعي حيصل لكل  

نه يكمن يف  . األمر أخطر من ذلك.. إ.كام تظنونالناس.. ولكني أقول لكم: ليس األمر  

، وتزعم أهنا جتاوره، وهي حتاربه وحتارب كل القيم  تلك املجالس التي حتيط برسول اهلل  

 التي جاء هبا.. النبيلة واملشاعر الطاهرة 

وسأقص عليكم اآلن بعض املشاهد التي عشتها ورأيتها، ومل يستطع عقيل وال قلبي  

 . أن ينساها.. وليته استطاع. 

قبل أن يبدأ الدرس، فجلست إىل سارية من السواري،  اقرتبت من بعض املجالس،  

،  الفخم  كرسيه  أمامكان الشيخ جالسا  بحيث أسمع الشيخ وتالميذه من حيث ال يروين.. و

جيلس   ينتظرون    تالميذه وكان  مجيعا  كانوا  مراتبهم..  بحسب  يديه  وبي  أمامه  املقربون 

 الوقت الذي يبدأ فيه الدرس. 

الشيخ لتالميذه: أخربوين  .. هل من جديد.. فإحياء علم اجلرح والتعديل يف  قال 

عرصنا احلارض يستدعي منا بذل جهود مكثفة.. البد أن نتحرك يف كل امليادين.. واحلمد  

هلل نحن يف هذه املدينة يفد إلينا كل الناس، ومن كل البلدان، ومعهم من يزعمون ألنفسهم  

 ا فضحهم والتحذير منهم. العلم.. وهي فرصة للتعرف عىل مثالبهم التي تتيح لن

. هل نفذت  . ما وراءكرفع تلميذ من تالميذه يده مستأذنا للحديث، فأذن له، قائال:  

 كل ما طلبته منك؟ 

وهو يقوم بكل ما    ،لقد رأيته يا شيخ قبل قليل، أمام قرب رسول اهلل  .  . قال: أجل
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إليه   يديه  يرفع  رأيته  لقد  طقوس..  من  املرشكون  به  ملس  يقوم  حياول  ورأيته  بالدعاء.. 

 لكان قبله.  بشدة الشباك.. بل حياول تقبيله.. ولوال أن احلرس منعوه 

تبعته   القبور،  بعد  وقد  أصحاب  يدعو  جلدا..  مرشكا  فوجدته  البقيع،  إىل  ذلك 

ويبكي بل  ويستغيث..  هبم،  كتب    ،ويتوسل  من  كتابا  خيرج  رأيته  وقد  خياطبهم..  وهو 

   . الرشك يقرأ فيه، ويدعو.

قال الشيخ: بورك فيك يا بني.. لقد كنت متأكدا متاما أنه مرشك.. وأن ادعاءه التسنن  

 كذب واحتيال..  

: ها هو ابني  والفرحة متأل أسارير وجهه  ، يقول، وراح  لتالميذهقال ذلك، ثم التفت  

ففالن الذي زعمتم وزعم الكثري أنه عىل خري،  .  . وتلميذي النجيب، قد أتاكم باخلرب اليقي

وأنه عىل السنة، وأنه يعظم السلف، تبي أخريا أنه ليس سوى مرشك دجال.. فال تنوا يف  

 التحذير منه ومن ضالالته وكفره. 

. خاصة يف كتابه  . قال تلميذ آخر: بورك فيك شيخنا.. لقد كنت أشم ذلك يف كتبه

وإطرائه متناسيا أنه برش  . لقد كان يبالغ إىل درجة كبرية يف مدحه .حول سرية رسول اهلل 

 كسائر البرش. 

قال آخر: صدقت شيخنا.. وقد انتبهت إىل ذلك قبل فرتة طويلة، فمفهوم الوالء  

والرباء عنده فيه ضبابية كبرية.. فهو يدعو دائام إىل الوحدة اإلسالمية.. وذلك ما يثري فيه  

التحذير من الرشك والبدع  إال التنازل عن    االشبهات، ألنه ال يدعو إىل الوحدة إال من يدعو

 والضالالت.. 

. قال الشيخ: دعونا منه، فقد وضح أمره..  .بعد أن أكلوا من حلم الشيخ ما أكلوا

 فهل هناك غريه؟ 

أجل  التالميذ:  أحد  ذهبا..أنتم  .قال  وزهنا  تساوي  بمعلومة  اليوم  أتيتكم  فقد   .
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 ثريا. تعرفون ذلك القريب الذي يعمل يف املطار.. والذي أخربتكم عنه ك

. فهو رجل صالح ومن كبار الثقاة الذين  . قال الشيخ: أجل.. وال تنس أن تسلم عليه

 نعتمدهم يف جتريح املجروحي.

مل   باكستانيةقال التلميذ: لقد أخربين البارحة أنه شاهد مفتي اهلند يتحدث مع امرأة 

تأكد بينهام حمرم.. وقد  أن يكون  معها من غري  تقربه.. وكان يف خلوة  بنفسه عندما    تكن 

ذهب وطلب من اهلندية أوراقها زاعام أنه من األمن، وقد عرف من خالل الوثائق أنه ال  

 صلة بينهام. 

يفعل ماذا  الفاسق  رأيتم  هل  قريبك..  ويف  فيك  بورك  فرحا:  الشيخ  إهنا  .قال   .

فرصتكم لرتدوا له الصاع صاعي.. لقد كتب يف تلك األيام مقالة حول اإلمام املجدد حممد  

بن عبد الوهاب، يتهمه فيها بتفريق صف املسلمي.. وها قد حانت الفرصة لكم إلعالن  

 فسقه وفجوره للناس.. هل من جديد؟

التبليغ  قال آخر:   أتيتكم اليوم بخرب مهم جدا يتعلق برأس من رؤوس مجاعة  لقد 

سعيد  أحد الثقات السعوديي أنه شهد عىل  التي سمعنا بعض من يدافع عنها.. فقد أخربين  

أنه ماتريدي اململكة  التبليغ يف  ينكر علوَّ اهلل عىل خلقه.   ، أمحد اهلندي رئيس مجاعة  .  وأنه 

مجاعة  ) يف  الكالم  مستنكرًا  جاءين  أنه  وهي  قصة،  املذكور  الشاهد  مع  يل  حصلت  وقد 

التبليغ! فقلت له: إهنم متصوفة وماتريدية ال يصفون اهلل بصفة العلو. فقال: وما الدليل  

فقلت له: اذهب بنفسك، وحاول أن تقف عىل الواقع. فذهب الرجل، وبعد    ك؟عىل ذل

أيام عاد إيلَّ وهو يقول: إن ما ذكرته من كوهنم ال يعرتفون بعلوِّ اهلل واستوائه عىل عرشه  

صحيح. فقلت له: وكيف عرفت ذلك؟ قال: ذهبت إىل رئيس اجلامعة سعيد أمحد الذي  

تالميذه ومريديه، فقلت له: إين لست يف شك من عقيدتنا،  كان يثق يب متام الثقة؛ ألين من  

وهي أن اهلل يف كل مكان، وليس هو يف السامء، ولكن؛ بامذا نرُد عىل الذين يقولون: إن اهلل  
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   ( 1)(يف السامء. فقال: اتركهم واثبت عىل عقيدتك؛ فهي احلق 

الكفر.. فال يقول  . فقد صدق إذا حكمنا عليهم ب.. اهلل أكرب.صاح الشيخ: اهلل أكرب 

 قال العالمة ابن القيم يف الكافية الشافية: هذا إال الكفرة.. وقد  

 ولقد تقلد كفرهم مخسون يف  

 

 عرش من العلامء يف البلدان   

 والاللكائي اإلمام حكاه عن  

 

 هم بل حكاه قبله الطرباين  

 
حوا بتكفري اجلهمية.   يعني: أن مخس مئة من العلامء رصَّ

عبد اهلل بن اإِلمام أمحد يف كتاب السنة كثريًا من أقوال العلامء يف تكفريهم،  وقد ذكر  

 وذكرها غريه من األئمة الذين صنَّفوا يف السنة والردِّ عىل اجلهميَّة. 

( بأعىل صوته:  ثم راح يصيح  إىل مجاعة  قال ذلك،  إىل االنضامم  املسارعون  ليعترب 

ملكة العربية السعودية أنه يعتقد أن اهلل يف كل مكان  التبليغ بام ُذكر عن رئيس مجاعتهم يف امل

وليس هو يف السامء! وهذا كفر رصيح؛ ملناقضته لألدلة الكثرية من الكتاب والسنة وإمجاع  

املسلمي عىل أن اهلل تعاىل مستٍو عىل عرشه، فوق مجيع املخلوقات، وأنه مع اخللق بعلمه  

وإحاطته ل..  واطالعه  الناصح  املؤمن  الذين  فليحذر  التبليغيي  إىل  االنضامم  من  نفسه 

ينكرون علوَّ اهلل عىل خلقه، ويزعمون أنه يف كل مكان، تعاىل اهلل عامَّ يقول الظاملون علّوًا  

   (2)  (كبرياً 

أخذ التالميذ ينظر بعضهم إىل بعض معجبي ببطولة الشيخ، وقال أحدهم خماطبا 

. هو يعلم أن هذا املسجد  .ثل شيخنا اجلليلزمالءه: هل رأيتم علام بطال وشجاعا ومقداما م 

ال خيلو من هذه اجلامعة، ومع ذلك راح بكل جرأة يواجههم ويذكر حقيقتهم باذال نفسه يف  

 
، وهو مملوء بأمثال هذه القصص التي بنى عليها  42التحذير من مجاعة التبليغ، ص( هذه القصة من كتاب: القول البليغ يف 1) 

 التوجيري تكفريه جلامعة التبليغ. 

 .42( القول البليغ يف التحذير من مجاعة التبليغ، ص2) 
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 سبيل اهلل. 

وأن   للبدعة،  قامعا  للسنة،  نارصا  جيعله  بأن  للشيخ  يدعون  وراحوا  اجلميع،  كرب 

وابن بطة والربهباري وغريهم    وابن عبد الوهاب تيمية  يدخله الفردوس األعىل بصحبة ابن  

 من أعمدة وأقطاب وأوتاد وأغواث اإلسالم. 

بعد أن عاد اهلدوء للحلقة رفع بعض التالميذ يده مستأذنا الشيخ، فأذن له، فقال:  

التبليغ، سأذكر لكم قصة ذكرها يل رجل   العلم يف  بمناسبة حديثكم عن مجاعة  من طلبة 

التبليغيِّياملنورة  املدينة  ) التبليغ، ويف    خرج مع  إىل احلناكية، وأمريهم أحد رؤساء مجاعة 

أثناء الليل رأى طالب العلم أحد اجلامعة من اهلنود هيتُز ويقول: ُهو! ُهو! ُهو! فأمسكه،  

فرتك احلركة وسكت، ويف الصباح أخرب طالب العلم أمري اجلامعة بام فعله اهلندي التبليغي  

فأنكر األمري عىل طالب العلم إنكاره عىل اهلندي!    -  ظاّنًا أن األمري سينكر عىل اهلندي  -

َت وهابّيًا! واهلل؛ لو كان يل من األمر يشء؛ ألحرقت كتب   وقال له بغضب شديد: أنت رِصْ

القيم وابن عبد الوهاب، ومل أترك عىل وجه  تيمية وابن  األرض منها شيئًا! ففارقهم    ابن 

هم؛ ألنه عرف عداوهتم ألئمة العلم  طالب العلم حي سمع هذا الكالم السيئ من أمري

واهلدى من أهل التوحيد والدعوة إليه وإىل إخالص العبادة هلل وحده، والنهي عن الرشك  

 ( 1)  (والبدع واخلرافات وأنواع الضالالت واملنكرات والتحذير منها ومن أهلها 

نريدها.. ال  صاح الشيخ مكربا، ثم قال: بورك فيك يا بني هذه هي األخبار التي  

تنس أن تسجلها يل ألضعها يف كتايب الذي عزمت عىل كتابته حول تكفري مجاعة التبليغ..  

 وأنا اآلن أمجع األدلة العلمية القطعية حول ذلك.. والقصة التي ذكرهتا من أبلغ األدلة. 

قال بعض التالميذ: بورك فيك شيخنا عىل نرصتك للسنة، وحربك للمبتدعة، فام  

 ي هذا الكتاب. تريد أن تسم

 
 .44( القول البليغ يف التحذير من مجاعة التبليغ، ص1) 
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 [ القول البليغ يف التحذير من مجاعة التبليغ قال الشيخ: أريد أن أسميه ]

كرب التالميذ، وقالوا: ليتك تؤلف لنا مثله عن سائر اجلامعات واحلركات واملذاهب  

 والطوائف..  

قال الشيخ: لكم ذلك.. لكن ال بد أن تعينيني عليه، فأنا ال أكتفي باألدلة النظرية،  

الواقعية هو هذه  بل أضم   فيه األدلة  الواقعية.. وخري مكان يمكن أن نجمع  إليها األدلة 

البلدة، وهذا املسجد، وخصوصا موقع الروضة منه، فهو أحسن مكان للتعرف عىل رؤوس  

 املبتدعة. 

ليس ذلك فقط ما يذمون عليه..  :  مستأذنا، فأذن له، فقال  رفع بعض التالميذ يده

للمجاهدين الذين أرسلهم شيخنا ابن باز وغريه من هيئة كبار  بل يضاف إىل ذلك تثبيطهم  

العلامء ملواجهة املالحدة الشيوعيي يف أفغانستان.. ففي الوقت الذي كنت هناك أخربين  

أحد الثقات األثبات السعوديي عىل جمموعة من دعاة مجاعة التبليغ أهنم دخلوا يف معسكر  )

الباكستان، بقرب مدينة بشاور، وهو  لتدريب املجاهدين األفغان، وكان هذا ا ملعسكر يف 

حتت قيادة حممد يارس خريج اجلامعة اإلسالمية باملدينة النبوية، فاستقبلهم القائد ظاّنًا أهنم  

قد جاؤوا ليشاركوهم يف اجلهاد، ولكنه فوجئ بقوهلم: إنام جئنا ليخرج معنا املجاهدون  

موا اإِليامن، وطلبوا من القائد أن يسمح  ويسيحوا معنا يف األرض من أجل الدعوة، وليتعلَّ 

دخول   من  بمنعهم  أوامره  فأصدر  أيامًا،  إليه  وتردَّدوا  معهم،  باخلروج  للمجاهدين 

  (1)  (املعسكر

. هذا وحده كاف إلقناع ويل األمر بحرهبم وطردهم  . . اهلل أكرب. قال الشيخ: اهلل أكرب

ور من أهل العلم والسياسة الذين يديرون  من اململكة.. فهم يقفون هبذا يف وجه أولياء األم

واإلحلاد   الرشك  ويقهر  أجماده،  لإلسالم  لتعود  فيها،  ينترصوا  أن  ويوشك  احلرب،  تلك 

 
 .44( القول البليغ يف التحذير من مجاعة التبليغ، ص1) 
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 وأهله. 

عن  استأذن تلميذ آخر، وقال: ليس ذلك فقط شيخنا اجلليل، فقد رويت بسندي )

يت يف شارع املنصور  عدد كثري من الرجال أهنم سمعوا مجاعة من التبليغيي اهلنود وهم يف ب

بمكة يكررون كلمة )ال إله( نحوًا من ست مئة مرة، ثم بعد ذلك يكررون كلمة )إال اهلل(  

نحوًا من مئتي مرة، ويقولون ذلك بصوت مجاعي مرتفع، يسمعه من كان يف الشارع، وذلك  

  بحرضة شيخ من كبار مشاخيهم اهلنود، وقد استمر فعلهم هذا مدة طويلة، وكانوا يفعلون 

 ( 1)  (ذلك يف الشهر مرتي: مرة يف نصفه، ومرة يف آخره

. اهلل أكرب.. وهذا دليل آخر عىل كفر هذه اجلامعة.. ال تنس  . صاح الشيخ: اهلل أكرب

ال شك أن هذا من االستهزاء باهلل وبذكره، وال خيفى  أن تكتبه يل حتى أضعه يف كتايب فـ )

يتضمن   هذا  فعلهم  أن  وفهم  علم  له  من  النفي عن  عىل  مرة؛ ألن فصل  مئة  الكفر ست 

يف قول )ال إله إال اهلل( بزمن مرتاخ بي أول الكلمة وآخرها عىل وجه االختيار    اإلثبات 

يقتيض نفي األلوهية عن اهلل تعاىل ست مئة مرة، وذلك رصيح الكفر، ولوأن ذلك وقع من  

مئة   ست  ذلك  يفعل  بمن  فكيف  رصحَيا؛  كفَرا  لكان  واحدة؛  مرة  جملس  أحد  يف  مرة 

 ( 2)(واحد؟!

بقي الشيخ وتالميذه يتحدثون يف مجاعة التبليغ مدة من الزمن إىل أن ضاقت نفيس،  

والتجأت إىل جملس آخر، فوجدهتم جمتمعون عىل أكل الصوفية.. فهربت إىل جملس آخر،  

جملس   إىل  فهربت  اإلسالمية..  احلركات  وبعض  الشيعة  ترشيح  يف  منهمكون  فوجدهتم 

 هتم منهمكون يف أكل حلم بعضهم بعضا.. آخر، فوجد

إىل تلك األحاديث   املنتنة، وأستمع  الروائح  وهكذا ظللت وقتا طويال أشم تلك 

 
 .9( القول البليغ يف التحذير من مجاعة التبليغ، ص1) 

 .9( القول البليغ يف التحذير من مجاعة التبليغ، ص2) 
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 املمتلئة بكل ما هنى اهلل عنه من الغيبة والنميمة والتجسس والتحسس..  

عن   والنهي  باملعروف  األمر  هيئة  إىل  فرحت  احلمية،  بعض  حينها  أصابتني  وقد 

هتم بام رأيت.. وقلت هلم: إن أول من حيتاج منكم إىل تأديب وهنر وطرد هم  املنكر، وأخرب

يا َأهُيَا  :﴿  املسجد، هم وتالميذهم إهنم ال يراعون قوله تعاىلاجلالسون يف  املشايخ  أولئك  

ُسوا وَ  ِذيَن آَمُنوا اْجَتنُِبوا َكثرِيًا ِمَن الظَّنِّ إِنَّ َبْعَض الظَّنِّ إِْثٌم َوال جَتَسَّ ال َيْغَتْب َبْعُضُكْم َبْعضًا الَّ

( َرِحيٌم  اٌب  َتوَّ اهللََّ  إِنَّ  اهللََّ  َواتَُّقوا  َفَكِرْهُتُموُه  َمْيتًا  َأِخيِه  حَلَْم  َيْأُكَل  َأْن  َأَحُدُكْم  ﴾  ( 12َأحُيُِب 

: )من أكل حلم أخيه يف الّدنيا قّرب له يوم القيامة فيقال له كله  ، وال قوله  ( احلجرات)

)يا معرش من آمن بلسانه ومل يدخل    ، وال قوله: (1) كام أكلته حّيا فيأكله ويكلح ويصيح(ميتا  

قلبه  املسلمي  ،اإليامن يف  تغتابوا  تتّبعوا عوراهتم  ، ال  اهللّ    ، وال  يّتبع  اّتبع عوراهتم  من  فإّنه 

 ( 2) ومن يّتبع اهللّ عورته يفضحه يف بيته( ،عورته 

 حاديثهم مألت املسجد، وتكاد تنفر الناس منه.. إن الروائح املنتنة املنطلقة من أ 

  ك ضحك أعضاء اهليئة الذين حتدثت إليهم كثريا، ثم قالوا يل: الشك أن معلومات

فالغيبة والنميمة والتجسس والتحسس حرام عىل كل الناس، ما  يف الدين بسيطة جدا..  

 .  عدا أولئك املشايخ، فلوالهم ولوال تالميذهم حلرف الدين، وضل الناس. 

قال ابن    :البيهقي من طريق احلسن بن ربيع قالبام رواه  لعلك مل تسمع  قال آخر:  

فقال له بعض الصوفية:    ،املعىل بن هالل هو ) كذا ( إال أنه إذا جاء احلديث يكذب  :املبارك

. أو نحو  . إذا مل تبي كيف ُيعرف احلق من الباطل  ، اسكت  : يا أبا عبد الرمحن تغتاب؟ قال

 .هذا

الغيبة..   إباحة  يف  النصوص  من  سلفهم  عن  ورد  ما  عيل  يرددون  راحوا  وهكذا 

 
 ( قال ابن حجر: سنده حسن. 1) 

 ( رواه أبو داود. 2) 
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فسألتهم عن التجسس.. فذكروا يل أضعافها من النصوص.. وهكذا مل أذكر جريمة من  

من األسانيد ما يرفع  اجلرائم وال كبرية من الكبائر التي هنى اهلل عنها إال ووجدت عندهم  

 احلرج فيها عنهم. 

. وكأن الشياطي قد وضعت أغالهلا عىل قدمي.. وبدل  .شكرهتم وخرجت متثاقال 

الفندق.. ومل أختلص من تلك   إىل  املباركة عدت  والزيارة  الرشيفة  الروضة  إىل  أذهب  أن 

 الوساوس إال بعد فرتة من الزمن. 

املجالس   تلك  عىل  مررت  كلام  بعدها  رصت  ال  وقد  حتى  وعيني،  أذين،  أغلق 

 . املحيطة بذلك اجلوار املقدس تصطادين شياطي اإلنس واجلن
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 . وأمراء .علامء 

التي حتول بي العقول وتبرص احلقائق، أو الوقوف معها ويف   من احلجب الكربى 

 صفها ذلك التزلف املقيت الذي يقفه العلامء عىل أعتاب األمراء. 

املدنسة أنواعا كثرية من احلجب التي حتول بينه وبي  فالعقل يكتيس بتلك الصحبة  

 تبرص احلقائق، أو حتول بينه وبي الوقوف الرشعي واألخالقي معها. 

   :(1)بقولهعن ذلك حممود الوراق وقد عرب الشاعر 

واغتدوا   املراكب   ركبوا 

 

اخلليفه    باب  إىل   زمرًا 

 وصلوا البكور إىل الرواح   

 

الرشيفه    الرتب   ليبلغوا 

بام    ظفروا  إذا   حتى 

 

اللطيفه      طلبوا من احلال 

منهم    املوايل   وغدا 

 

 فرحًا بام حتوي الصحيفه   

حتتهم    من   وتعسفوا 

 

العنيفه    والسري   بالظلم 

باخليانة    األمانة   باعوا 

 

جيفه    باألمن   واشرتوا 

إذ    بالعلم  ينتفع   مل 

 

الشغوفه    دنياه   شغفته 

الد    يف  والذ  اإلله   نسى 

 

ضعيفه    بأسباب   نيا 

اهلل    رسول  ذلك  عن  عرب  الرسائل    بل  فيها  ألفت  كثرية،  ووصايا  أحاديث  يف 

 والكتب..  

قول،  وسأقص عليكم اآلن قصة حول هذا، لتدركوا رسا جديدا من أرسار تعطل الع 

 وانطامس البصرية، وانغالق مجيع منافذ الفكر. 

صحبت أثناء دراستي  والقصة تنطلق من واقعي البسيط الذي عقدته األيام.. فقد  

 
 (  259( جامع بيان العلم وفضله )ص/1) 
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وقدراهتم    اجلامعية وفطنتهم  ذكائهم  بسبب  هلم  أتيح  الذين  النجباء  الزمالء  من  جمموعة 

وامللوك   األمراء  بعض  أعتاب  إىل  يصلوا  أن  والعقول  القلوب  استالب  عىل  العجيبة 

 والرؤساء..  

بزمالئي   بالديت، وكسيل، ويقارنونني  كل حي  يلومون  وهم  أهيل  أذكر  أزال  وال 

 وقدمتهم وأخرتني، وأعطتهم ومنعتني. الذين رفعتهم األيام وخفضتني، 

ويقولون يل: انظر إليهم.. وهم يسكنون القصور.. وأنت ال تزال تسكن باإلجيار..  

بلد إىل  بلد  ينتقلون من  إليهم وهم  املؤمترات،    ،وانظر  تعقد ألجلهم  إىل دولة  ومن دولة 

وتقام هلم احلفالت، ويتوجون بكل أنواع التكريامت.. وأنت ال تزال رهي بيتك، وحبيس  

 جدران غرفتك ال يعرفك أحد حتى جارك األدنى. 

فرحا بنعمة اهلل عيل، يقولون يل،  آخر الشهر  وعندما أعد نقودي عند قبض مرتبي  

من أول حياتك إىل آخرها،    مرتباتكمقمطرة: لو مجعت مجيع    ووجوههم مكفهرة عابسة

أولئك الزمالء الذين    يف يوم واحد  وزدت عليها أضعافا مضاعفة، فلن تصل إىل ما يتقاضاه

 فرطت يف صحبتهم وصداقتهم واالقتداء هبم. 

أشعر   كنت  أين  أكتمكم  وال  روحي..  عىل  ثقيال  ظال  الزمالء  أولئك  ظل  وهكذا 

.. وعىل ما أوتوا.. ولكني بعد أن عاينت احلقيقة، ورأيت ما حصل هلم  ببعض احلسد هلم 

  ني من أنواع االنتكاسات محدت اهلل عىل نعمه.. وذهبت إىل شيخي الذي نصحهم كام نصح

أقبل رأسه، بل أقبل قدميه، ألنه أنقذ ديني الذي هو رأس مايل من أن يصبح لعبة بي أيدي  

 امللوك واألمراء. 

ذي افرتقنا فيه ذهبنا إىل ذلك الشيخ الصالح الذي تعود الطلبة أن  يف ذلك اليوم ال

يزوروه يف هناية تكوينهم ليدعو هلم، وينصحهم.. فقد آتاه اهلل ـ كام يذكر الكثري ـ من أنوار  

 اإليامن والفراسة ما يستطيع به أن يكشف الكثري من احلقائق املستقبلية املغيبة.. 
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لك اإلشاعات التي تبث حوله.. ولكني بعد فرتة  وقد ذهبت إليه، وأنا ال أصدق ت

 طويلة من عمري، وبعد أن كشف املستقبل عن نفسه بنفسه، عرفت مصداق كل كلمة قاهلا. 

عندما دخلنا عليه، ابتسم يل ابتسامة عذبة دون أصحايب، وأخذ يرحب يب دوهنم..  

م.. وقد يعطيك من  . فالرزق بيده.. ال بأيدهي .ثم طلب مني أن أجلس، وهو يقول: ال تقلق

 حيث تظن أنه يمنعك.. ويمنعك من حيث تظن أنه يعطيك. 

ثم التفت لزمالئي الذين جلسوا قبل أن يأذن هلم، وقال: من منكم يروي حديث  

 يف التحذير من صحبة العلامء لألمراء.  رسول اهلل 

س  : )يكون يف آخر الزمان علامء يرغبون النا قال أحدهم: أنا أروي يف ذلك قوله 

ويزهدون الناس يف الدنيا وال يزهدون، وينهون عن غشيان األمراء    يف اآلخرة وال يرغبون، 

  (1) وال ينتهون(

قوله   ذلك  يف  أروي  وأنا  آخر:  العلامء،  :  قال  خالطوا  إذا  األمراء  حيب  اهلل  )إن 

، واألمراء  ويمقت العلامء إذا خالطوا األمراء؛ ألن العلامء إذا خالطوا األمراء رغبوا يف الدنيا 

   (2) إذا خالطوا العلامء رغبوا يف اآلخرة(

)ال تزال هذه األمة حتت يد اهلل وكنفه، ما مل  :  قال آخر: وأنا أروي يف ذلك قوله  

  (3) يامري قراؤها أمراءها(

)من بدا فقد جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن  :  قال آخر: وأنا أروي يف ذلك قوله  

 ( 4)السالطي افتتن، وما ازداد عبد من السلطان دنوا إال ازداد من اهلل بعدا(أتى أبواب 

)إذا رأيت العامل خيالط السلطان خمالطة كثرية  : قال آخر: وأنا أروي يف ذلك قوله 

 
 ( 3422( الديلمي يف الفرودس )1) 

 ( 566( الديلمي يف الفردوس )2) 

 ( كام يف الفردوس. 7595( الديلمي )3) 

 ( يف سننه، وانظر السابق. 101/ 10( حديث صحيح. أخرجه البيهقي )297/ 4( أمحد )4) 
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    (1)فاعلم أنه لص(

قوله   ذلك  يف  أروي  وأنا  آخر:  الدين،  :  قال  يف  سيتفقهون  أمتي  من  أناسا  )إن 

القرآ ن، ويقولون نأيت األمراء، فنصيب من دنياهم، ونعتزهلم بديننا وال يكون  ويقرؤون 

    (2)ال الشوك، كذلك ال جيتنى من قرهبم إال اخلطايا(إذلك كام ال جيتني من القتاد 

قال: يا رسول اهلل من    ثوبان موىل رسول اهلل  قال آخر: وأنا أروي يف ذلك عن  

الثال يف  قال  ثم  أنا؟ فسكت،  البيت  أمريًا  أهل  تأيت  أو  باب سدة،  تقم عىل  مل  ما  )نعم  ثة: 

   (3) فتسأله(

قوله   ذلك  يف  أروي  وأنا  آخر:  عليهم  :  قال  دخل  فمن  أمراء،  بعدي  )سيكون 

عيل   بوارد  وليس  منه،  ولست  مني،  فليس  ظلمهم،  عىل  وأعاهنم  بكذهبم،  فصدقهم 

يصدقهم بكذهبم، فهو مني، وأنا  احلوض، ومن مل يدخل عليهم، ومل يعنهم عىل ظلمهم، ومل  

  (4) منه، وهو وارد عيل احلوض(

)العلامء أمناء الرسل عىل عباد اهلل ما مل خيالطوا  :  قال آخر: وأنا أروي يف ذلك قوله  

  (5) السلطان فإذا خالطوا السلطان، فقد خانوا الرسل فاحذروهم، واعتزلوهم(

)ما من عامل أتى صاحب سلطان طوعًا، إال  :  قال آخر: وأنا أروي يف ذلك قوله  

  (6) كان رشيكه يف كل لون يعذب به يف نار جهنم(

أتى    )إذا قرأ الرجل القرآن وتفقه يف الدين، ثم:  قال آخر: وأنا أروي يف ذلك قوله  

 
 (.1077( الفردوس )1) 

 ( 255( ابن ماجه )2) 

 (.181 - 180/ 1( أبو نعيم يف احللية )3) 

 (161/ 7(، والنسائي )2360(، ) 609(، والرتمذي )321/ 3( أمحد )4) 

 ( يف جامع بيان العلم وفضله.185/ 1)( ابن عبد الرب 5) 

 ( احلاكم يف تارخيه. 6) 
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    (1)ه يف نار جهنم(باب السطان، مَتَُلقًا إليه، وطمعا ملا يف يده، خاض بقدر خطا 

)سيكون بعدي سالطي، الفتن عىل أبواهبم  :  قال آخر: وأنا أروي يف ذلك قوله  

    (2) كمبارك اإلبل، ال يعطون أحدًا شيئًا، إال أخذوا من دينه مثله( 

)اتقوا أبواب السلطان وحواشيها؛ فإن أقرب  :  قال آخر: وأنا أروي يف ذلك قوله  

، ومن آثر سلطان عىل اهلل، جعل الفتنة يف قلبه ظاهرة وباطنة،  الناس منها أبعدهم من اهلل

   (3)وأذهب عنه الورع وتركه حريان(

قوله   ذلك  يف  أروي  وأنا  آخر:  يقرؤون  :  قال  أمتي،  من  بعدي  قوم  )سيكون 

من   فأصلح  السلطان،  أتيتم  لو  فيقول:  الشيطان،  يأتيهم  الدين،  يف  ويتفقهون  القرآن، 

بدينكم! وال يكون ذلك، كام ال جيتنى من القتاد، إال الشوك، كذلك ال    دنياكم، واعتزلوهم

   (4) جيتنى من قرهبم إال اخلطايا(

)من مشى إىل سلطان جائر طوعًا، من ذات  :  قال آخر: وأنا أروي يف ذلك قوله  

عنده  نفسه، متلقًا إليه بلقائه، والسالم عليه، خاض نار جهنم بقدر خطاه، إىل أن يرجع من  

إىل منزله؛ فإن مال إىل هواه، أو شد عىل عضده مل حيلل به من اهلل لعنة إال كان عليه مثلها،  

  (5)ومل يعذب يف النار بنوع من العذاب، إال عذب بمثله(

نظر الشيخ إليهم، وقال: بورك يف ذاكرتكم القوية.. الشك أنكم تستطيعون هبا أن  

مراء.. فإياكم أن يسلبوا منكم دينكم الذي هو رأس  تأكلوا الفالوذج بي يدي امللوك واأل

مالكم.. إياكم أن تصبحوا متاريس لكل طاغية ظامل.. إياكم أن تصبحوا خدما لكل جبار  

 
 ( يف الفرودس. 1134( الديلمي )1) 

 (.633/ 3( احلاكم )2) 

 ( يف ذكر أخبار أصبهان.42/ 2( أبو نعيم )3) 

 ( 4778( السيوطي يف اجلامع الصغري )4) 

 (14954( كنز العامل )5) 
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 مستكرب.. 

بقي يردد ذلك.. ويرضب بكفيه عىل ركبتيه إىل أن سمعت ابنته صوته، فصاحت  

ري حينها ما يعني بقوله  فينا من وراء حجاب تطلب منا أن نخرج.. فخرجنا ومل نكن ند

 وفعله ذلك. 

لكني وبعد عقود من السني أدركت عظمة كل كلمة قاهلا، وكل حركة حترك هبا،  

ئه الذين  أوليا تعاىل كام رحم خلقه برسله وأنبيائه، فقد رمحهم أيضا بهلل اوأدركت حينها أن 

 . احلجة عليهم ا عباده، ويقيمو انصحوال خيلو منهم زمان وال مكان لي 

الوظيفة    بعد من  لكم  ذكرته  ما  إىل  حايل  صار  أن  وبعد  السبل..  بنا  تفرقت  أن 

البسيطة، واملرتب الزهيد.. وصار حاهلم إىل ذلك احلال الذي رصت أعري به، ويشمت يب  

 بذكره.. 

 وبعد مدة ليست طويلة بدأت السحب تنقشع عن كل كلمة قاهلا الشيخ..  

طرف بعض الوزراء واألمراء للذهاب  يف البداية كلف أولئك الزمالء العلامء من  

أهلها  بي  التوحيد  ونرش  إفريقيا،  أصال  إىل  كثرياملسلمي  مال  وبصحبتهم  فذهبوا،   ...  .

 راحوا حيذرون من كل الطرق الصوفية التي كانت سبب دخول الناس يف اإلسالم..  وهناك  

أل  وان  ثم أسسوا بعض املعاهد، ومجعوا هلا الطلبة من كل مكان، وشحنوهم بكل 

 احلقد والكراهية..  

ومل يكتفوا بذلك، بل راحوا يؤسسون اجلمعيات واحلركات، ويغدقون عليها من  

 األموال ما مجع هلا هلا الكثري من أصناف االنتهازيي..  

وما هي إال مدة قصرية حتى ذهبت عن إفريقيا براءهتا وطهارهتا ليظهر فيها شباب  

   .. اإلسالم وبوكو حرام والقاعدة وغريها 

وبعد أن نجحوا يف تدمري إفريقيا، ونرش كل عصابات التدين املزيف بينها خرجت  
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إىل العامل حكومة الويل الفقيه يف إيران.. وظهر اخلميني داعيا إىل الوحدة اإلسالمية، وإىل  

 عودة اإلسالم إىل الواقع يف كل ميادينه. 

عن   رشهم  يكفوا  أن  منهم  وطلب  الشيوخ،  أولئك  كل  انتدب  التصوف  وهنا 

 والصوفية، وأن يبدأو حربا جديدة عىل التشيع والشيعة.. 

أي   قاهلا  خرافة  أي  عن  يبحثون  وراحوا  يشء،  كل  العلامء  الزمالء  أولئك  وترك 

 شخص يف أي زمان ليلبسوها بالشيعة، وليعتربوهم أكرب مؤامرة هتدد اإلسالم وأهله. 

ومل يرض األمراء بذلك.. بل طلبوا منهم أن خيرجوهم من اإلسالم، وأن يسموهم  

جموسا، وأن يعتربوا دولتهم حلام فارسيا إلنشاء امرباطورية تقيض عىل العرب.. واستجاب  

دور   ]وجاء  املعروف  كتابه  ذلك  يف  زمالئي  بعض  كتب  وقد  األمراء..  لطلب  العلامء 

 ..  املجوس[.. وكتب غريه عرشات الكتب

عليهم  الطويل يزيد يف طوله  أما من ليس له القدرة عىل الكتابة، فقد راح إىل لسانه  

الطائفة   تلك  عىل  حقدا  األمة  امتألت  أن  إىل  القنوات..  مجيع  وعىل  واملؤمترات  املنابر  يف 

 من دوهلا. املحرتمة الكريمة من طوائف املسلمي، وعىل تلك الدولة 

را بل  بذلك..  األمراء  يكتف  غزا  ومل  عندما  حسي  حوا  يفتون  صدام  الكويت 

صليبيي..   يسموهنم  كانوا  بمن  باالستعانة  ولو  منها،  إخراجه  بوجوب  الكثرية  الفتاوى 

طرفة   يف  األكرب،  عي  وحتول  اإلسالم  بطل  يعتربونه  كانو  الذي  صدام  العزيز  صديقهم 

الفارسية..   واالمرباطورية  املجوس  وجه  يف  وقف  الذي  املنيع  كانوا  والذوحصنه  ي 

حتول يف طرفة عي إىل عدود لدود،  يشجعونه عىل قتل أطفال الشيعة ورجاهلم ونسائهم..  

بل عدو اإلسالم األكرب.. وصدرت الفتاوى الكثرية يف تكفريه.. وكان الذين كفروه هم  

 أنفسهم الذين قدسوه. 

زيرة  ومل يكتفوا بذلك.. بل أصدروا الفتاوى يف وجوب بقاء القواعد الصليبية يف اجل
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 . ألنه ال حيمي األمراء إال الصليبيون..  . العربية

مترد   أن  بعد  ـ  منهم  يطلبون  راحوا  بل  بذلك..  العلامء  من  األمراء  يكتف  ومل 

املجاهدون الذين صنعوهم بأيدهيم ـ إىل إصدار الفتاوى بكفرهم، واعتبارهم من اخلوارج  

التي غزت أف النار.. وهكذا أصبح اجلهاد ضد أمريكا  غانستان خروجا وكفرا، يف  كالب 

 الوقت الذي كان فيه اجلهاد ضد روسيا إيامنا وإسالما. 

ومل يكتف األمراء بذلك، بل راحوا حيولون من العلامء قيادات شعبية، للقيام بتنفيذ  

شعارات   يرفعون  العلامء  فصار  الناعمة..  واحلرب  اخلالقة  للفوىض  العاملية  املخططات 

أل ويتوسلون  النظام..  والبلطجية..  إسقاط  والفلول  الشبيحة  لرضب  وللناتو  مريكا 

 ليستطيع الشعب املستضعف أن يسقط النظام، وحيل بدله الفوىض. 

ثار   وعندما  بينها..  األحقاد  وإحالل  املجتمعات  تقسيم  من  العلامء  متكن  وهكذا 

الوقوف مع   األمراء يف  ينفذون مطالب  وإنام راحوا  للدعوة للسالم،  ينهضوا  مل  الرصاع، 

 لفئة التي ترضيهم وترض سادهتم من الصليبيي والصهاينة. ا

كل   إىل  العلامء  من  زمالئي  يسوقون  األمراء  ظل  رساديب  وهكذا  من  رسداب 

 الغواية، وكل حفرة من حفر اهلوى، وكل مشنقة من مشانق املروءة واإلنسانية. 

بعض  أوقعه  من  العلامء  زمالئي  من  أن  املوثوقة  املصادر  بعض  من  علمت    وقد 

األمراء يف فضائح مالية وأخالقية.. وسجلها.. وصورها بدقة.. وكان يستدعيه كل حي  

 ليفتي له بام يشاء وعىل املأل، وإال ينرش ما سجله وصوره عىل مجيع وسائل اإلعالم.. 

وعلمت من مصادر أخرى أن بعض أولئك الزمالء الذين تلطخوا بصحبة األمراء  

ىل ذل اخلدمة والعبودية، حيث أصبح كلبا وديعا يسري  حتول من عز العلم ورفعته ورشفه إ

 مع األمري حيث سار، ال ليشء إال ليظهر األمري بمظهر املتدين املحرتم..  

مصلحة،   كل  يف  له  يتوسط  األمري..  لدى  سمسارا  أصبح  بعضهم  أن  وعلمت 
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 ويستعي به عىل كل ما ال يقدر اللصوص واملختلسون عىل تنفيذه.

م تصلني فأتأمل هلا، وأفرح.. أتأمل ملا أصاهبم.. وأفرح ألن اهلل  وهكذا كانت أخباره

 نجاين من الوقوع يف شباك األمراء..  

وقد رصت لكثرة ما يصلني من أخبارهم وشناعتهم أستقبل مرتبي، وأعد نقودي،  

عيل هبا.. وإذا ما جاءين املستأجر الذي أستأجر    ه ثم أقبلها، وأسجد سجود الشكر عىل نعمت

لبا األجرة أعطيه إياها، وأضيف له زيادة ألن اهلل أنقذين ببيته الذي أستأجره من أن  بيته طا 

 أسجن يف قصور األمراء، أو أصبح كلبا وديعا من كالهبم. 
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 دجل رشعي 

التي سأقصها عليكم اليوم ال تتعلق يب، فلم أشاهد أحداثها، ال كان يل عالقة  قصة  ال

 ن من عمره يعيش بعقل معطل..  بـأبطاهلا، وإنام قصها عيل رجل ظل عقدي

وفجأة، وبعد أحداث كثرية ذكرها يل عاد إليه وعيه، وانترش الدم يف خاليا دماغه..  

 وعاد عقله للعمل من جديد بعد تلك الغيبوبة الطويلة. 

الواقع.  العلم، وال لغة  العرفان.. فرمحة اهلل  .وذلك ليس مستحيال يف لغة  لغة  وال 

ه التي استغرقت كل يشء لن تضيق بعقل من العقول معطال  التي وسعت كل يشء.. وهدايت 

كان أو مفعال.. وقد أخربنا القرآن الكريم عن السحرة، وكيف حتولوا يف حلظة واحدة إىل  

 أولياء وصديقي وشهداء.. 

صاحبي يل  عينيه:التائب  قال  من  تنحدر  والدموع  اهلل    ،  أقابل  كيف  أدري  لست 

 عمري يف الدجل والكذب والبهتان؟تعاىل، وقد قضيت عقدين من  

 قلت: خفف عليك.. وال تدع الشيطان يسلمك لليأس.. فاهلل غفور رحيم. 

قال: أعلم ذلك.. وأنا موقن به.. ولكن خويف ليس من الذنوب التي بيني وبي اهلل،  

والكذب والتجسس  .. أال تعرف أن الغيبة  العبادوإنام خويف من الذنوب التي بيني وبي  

الدماء   سفك  إىل  والدعوة  والتكفري  ألي  والتحسس  يمكن  وأنه  املتعدية،  الذنوب  من 

 شخص يف اآلخرة أن يطالب بحقه؟ 

 مل أجد ما أقول، فقال: أال تعرف حديث املفلس؟ 

 قلت: بىل.. كلنا نعرفه. 

ي به عساها متتلئ أسفا وندما،  قال: فحدثني به.. فإين أحب أن أذكر نفيس كل ح

 وعساها حترتق لينبت بدهلا نفس جديدة. 
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بصالة وصيام    إن املفلس من أمتي يأيت يوم القيامة)  :قلت: لقد قال رسول اهلل  

هذا،   ورضب  هذا،  دم  وسفك  هذا،  مال  وأكل  هذا،  وقذف  هذا  شتم  قد  ويأيت  وزكاة، 

حسناته قبل أن يقىض ما عليه أخذ    فيعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت 

  (1) (من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح يف النار

. ماذا فعلت هبا.. إن كان هذا الرجل  .. ويل نفيس .أخذ يبكي بشدة، ويقول: وييل 

اهلل   رسول  ذكره  شتمت    الذي  فأنا  معدودين،  أشخاصا  أو  واحدا..  شخصا  قد شتم 

..  البرش احد.. فأنا كنت أفتي بسفك دم ماليري  وإن كان قد سفك دم و  .. ماليري األشخاص 

وييل ماذا أفعل هلم.. وما هي احلسنات التي تكفيهم إن خاصموين عند رهبم.. وويل يل من  

 سيئاهتم إن صبت عيل. 

رجل يا  مهال  كنت  . قلت:  بل  عليك..  مشتبها  كنت  وأنت  عادل..  حكيم  فاهلل   .

 جمتهدا اجتهادا خاطئا.. واهلل يغفر لك..  

إيل، ودموعه تنحدر بقوة، وقال: وهل االجتهاد اخلاطئ جييز يل أن أكذب،  نظري  

وهل جييز يل أن أرمي غريي بالعظائم، وأنا أعلم أن كل ذلك غري    وأنا أعلم أنني أكذب.. 

 ؟صحيح

لقد كنت بي قوم يعتربون الكذب والدجل رشيعة حمكمة   ما أقول، فقال:  أدر  مل 

 يمكننا أن نامرسها مع من شاء..  

قال ذلك، ثم أخرج يل من جيبه مطوية، وقال: خذ هذه املطوية امللعونة، واقرأها  

 عيل، ألقص عليك ما جرت عيل من ويالت..  

]تنبيه  أخذهتا،  عنواهنا  مع    السنيي   فوجدت  احليل  استعامل  جواز  إىل  السلفيي 

[، ثم أخذت أقرأ ما فيها.. فطلب مني أن أرفع صويت بقراءهتا، فرحت  املبتدعي   املخالفي 

 
 ( رواه البخاري ومسلم. 1) 
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أقرأ: مما اتفق عليه مجيع أعالمنا الكبار، وأصدروا فيه الفتاوى الكثرية، جواز استعامل مجيع  

ألوان احليل واخلدعة مع املخالفي، ذلك أن احلرب خدعة.. وكام أن املبتدعة يامرسون أنواع  

 فمن باب أوىل أن يامرسها السلفي باعتباره صاحب حق.  اخلدع واحليل والكذب،

وقد جرى عىل هذا املنهج كبار علامئنا كشيخ اإلسالم ابن تيمية الذي استعمل هذا  

املبتدعة   رأى   إذا  الصحيح  احلديث  يضعف  كان  أنه  حتى  املخالفي،  املبتدعة  مجيع  مع 

 يستعملونه حلرب السنة.. 

. أال خيافون أن  .ينرشون مثل هذه املطويات   رحت أنظر إليه متعجبا، وقلت: كيف

 تذهب بسمعتهم؟

ضحك، وقال: هذه مطويات خاصة، ال تسلم جلميع الناس.. اقرأ الفتاوى الواردة  

 فيها.

[ الزور  وجدت فتوى بعنوان  الكذب وشهادة  الشيخ عىل اخلضري يف جواز  فتوى 

ل سوءًا عن شخص مما هو  هل جيوز يل أن أقو ، وقد سئل فيها هذا السؤال: ][لنرصة األمة

أقول خريًا عن رجل   أن  للدين؟ وهل جيوز يل  أو عدو  فاسق  أنه  أعرف  وأنا  فيه  وأمثاله 

صالح من أهل الدين والتقوى واجلهاد لتخليصه من مشكلة ترضه بذاته أو بسمعة الصحوة  

 [ اإلسالمية؟  

النجدة    املؤمن أخو املؤمن، والبد أن ينرصه حال طلبوكان جواب الشيخ قوله: ) 

أو عند العلم بحاجته، ومن النرصة مؤازرته ودفع الرضر عنه. ومن ذلك الكذب؛ فالكذب  

الكذب لتحقيق   العدو. فقد صح ىف احلديث جواز  أو  الكافر  املسلم ولدفع  جيوز لنرصة 

كام جتوز املخادعة للعدو يف حال احلرب  ..  مصلحة ومن املصلحة رفعة املسلم وذلة سواه

ف احلرب  ألجل  جوازهأو  يف  خالف  ال  الصحيحي   ، هذا  حلديث  النبي    ،وذلك  :  قال 

خدعة) املكيدة(..  احلرب  إظهار  احلرب  يف  املخادعة  والرأي    ،ومعنى  التدبري  وحسن 
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ل   هو   واخلداع..  ه املسلمون من الكامئن واملكائدوالتعريض ليظهر للعدو خالف ما يعده 

  التي   الرشعية  األسباب  أحد  هوو  ،االنتصار  مدار  يكون  وعليه  وأساسها   احلروب  عمدة

ومفهوم احلرب يف هذه األحاديث أعم من أن يقرص عىل نصب  .  .هبا   واالعتناء  األخذ  ينبغي

وإنام يدخل يف ذلك أيضا السعي للفتك برأس من    ، القتال والتقاء الصفي وتقابل الزحفي

والع واإلحلاد  الكفر  ورسوله رؤوس  هلل  املحادين  والفسق  حرب  ..  لمنة  احلرب  ومن 

األفكار، وهي أشد من حرب القتال، فيجب استخدام اخلدعة ويباح الكذب فيها إلظهار  

علمن وأهل  وزنادق  روافض  من  الباطلة  الفرق  وأهل  والرشكيات  البدع  وحداثة  أهل  ة 

وقرامطة وغريهم بمظهرهم املخزي لكي اليغرت هبم عوام املسلمي؛ وإظهار أهل السنة  

وهلذا فإنه جيوز لك الكذب والشهادة  ..  وأصحاب العقيدة السليمة بمظهرهم الالئق هبم 

القويم ونرصة أخ الدين اإلسالمي وهنجه  اليمي لنرصة  الصالح ممن يوتغليظ  املسلم  ك 

   (1)(؛ وإذالل أهل البدع والضالالت والفرق الفاسدةيريدون به كيداً 

 بعد أن قرأت الفتوى، ودهشت ملا فيها، قلت: هذه فتوى خطرية..  

يقول  لشيخ الفوازان  قال: انظر للفتوى التي حتتها.. نظرت فرأيت سؤاال موجها ل 

قدت فالنا من  : )انترش اليوم بي الشباب أنه يلزم املوازنة يف النقد فيقولون: إذا انتصاحبه

الناس يف بدعته وبينت أخطاءه يلزمك أن تذكر حماسنه، وهذا من باب االنصاف واملوازنة،  

 فهل هذا املنهج يف النقد صحيح؟ وهل يلزمني ذكر املحاسن يف حالة النقد؟( 

: )إذا كان املنتقد من أهل السنة واجلامعة وأخطاؤه يف االمور  عليه بقوله أجابوقد 

قيدة، فنعم، هذا تذكر ميزاته وحسناته، ُتغمر زالّته يف نرصته للسنة. أما إذا  التي الختل بالع

من أهل الضالل ومن أهل االنحراف ومن أهل املبادئ اهلدامة واملشبوهة، فهذا    كان املنتقد

ألننا إذا ذكرناها فإن هذا يغرر بالناس   -اذا كان له حسنات   -الجيوز لنا أن نذكر حسناته 

 
 شبكة املنطقة. -ن: متى خيلع شيوخ السعودية رساويلهم الغربية ( نقال عن مقال بعنوا1) 
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الظن هب أفكار هذا  فيحسنون  أو احلزيب، فيقبلون  املبتدع أو هذا اخلرايف  أو هذا  ذا الضال 

الضال أو هذا املبتدع أو ذاك املتحزب. واهلل جل وعال رّد عىل الكفرة واملجرمي واملنافقي  

ومل يذكر شيئا من حسناهتم، وكذلك أئمة السلف يردون عىل اجلهمية واملعتزلة وعىل أهل  

ا من حسناهتم. ألن حسناهتم مرجوحة بالضالل والكفر واالحلاد  الضالل واليذكرون شيئ

والنفاق. فال يناسب انك ترد عىل ضال، مبتدع، منحرف، وتذكر حسناته وتقول هو رجل  

. نقول لك: ثناؤك عليه أشد من ضالله، ألن  .طيب عنده حسنات وعنده كذا، لكنه غلط 

امل الضال  هلذا  روجت  فإذا  عليه،  بثنائك  يثقون  بالناس  الناس  غررت  فقد  ومدحته  بتدع 

 (1)وهذا فتح باب لقبول أفكار املضللي(

 نظرت إليه متعجبا، وأنا أقول: متى صدرت هذه الفتاوى؟ إهنا خطرية جدا. 

. إهنا صدرت منذ اليوم الذي راح فيه الشيطان  .قال: إهنا صدرت قبل أن تولد وأولد

البرش.. ودين   بدين  اهلل  دين  الكذب  يزاحم  احلي رشع  ذلك  منذ  الدجل..  بدين  اهلداية 

 والغيبة والنميمة وكل أنواع الضاللة، وأعطاها اسم السنة والسلفية. 

 قلت: احلمد هلل أن أنجاك اهلل من هذا الدين الذي يرشع الكذب والدجل. 

قال: أنا أمحد اهلل عىل ذلك.. ولكني أحرتق من الداخل احرتاقا شديدا، ألين عندما  

ذكرته   ما  كل  يف  كاذب  أنا  هلم:  أقول  ورحت  أغويتهم وضللتهم..  الذين  لبعض  رست 

 لكم.. وأنا جمرد دجال وحمتال وخمادع..  

ما   عندما ذكرت هلم هذا راحوا يتهمون بالبدعة والضاللة، وراحوا يرصون عىل أن

 ذكرته هلم هو احلقيقة.. وهو اهلداية. 

 قلت: مل أفهم ما تعني. 

قال: قبل عرشين سنة، ويف بداية انضاممي هلذه الطائفة التي استحوذ عليها الشيطان،  

 
 . 24/ 1( األجوبة املفيدة يف أسئلة املناهج اجلديدة، 1) 
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الباحثي   من  أصدقائي  بعض  مع  دعيت  النبيلة  وقيمه  الدين  لتشويه  مركب  إىل  وحوهلا 

من   رأس  مع  اجتامع  إىل  وواملثقفي  الروافض  رؤوسهم..  يسميهم  من  بأن  أخربنا  هناك 

ينترشون يف كل مكان، وأن احلرب بيننا وبينهم قد دقت طبوهلا.. وأن علينا أن نستعمل كل  

 الوسائل حلرهبم.. فام غزي قوم يف ديارهم إال ذلوا. 

منا بأن يبحث يف موضوع من املواضيع التي تشوه    وبعد أن قال لنا هذا كلف كال 

 ا من امللة.هذه الطائفة، وخترجه

من   كان  كلفت  وقد  أن  يل..  اهلل  ابتالء  أو من  الشيطان يل،  أو من ختطيط  شؤمي، 

 ببحث مرتبط بموقف الشيعة من القرآن الكريم.. 

ورحت حينها لكتبهم وتفاسريهم وكالم أعالمهم.. فوجدت موقفهم من القرآن  

صاحفنا..  الكريم ال خيتلف عن موقف سائر املسلمي.. ووجدت مصاحفهم هي نفس م 

ووجدت كالم كبار أعالمهم ومراجعهم ال ختتلف يف ذلك.. بل فوق ذلك وجدت هلم  

 رؤى يف تفسري القرآن الكريم مل أجد مثلها عندنا.. 

وقد كتبت يف ذلك بحثا طويال استغرق مني زمنا طويال، وعندما انتهيت منه ذهبت  

ثغرة أسد  أن  استطعت  ألين  مرسور،  فرح  وأنا  املجلس،  ذلك  لنرصة  إىل  خدمة  وأقدم   ،

 احلقيقة..  

البحث لكني فوجئت   الشيخ من  فيه، واطلع عىل كل  بموقف  نظر  أن  فبمجرد   ..

. وأن موقف الشيعة من القرآن الكريم موقف طيب.. وأن بدعهم  .تلك األدلة التي ذكرهتا 

وتويل   سالحك..  ترمي  الرسعة  أهبذه  وقال:  بغضب  إيل  نظر  به..  ال  بغريه،  ترتبط  ربام 

 ف، وتنضم إىل األعداء؟ الزح 

 فقلت له: مل أفهم.. 

 قال: ما هذا البحث الذي قدمته؟
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زرت   بل  وتفاسريهم..  كتبهم  عىل  واطلعت  فيه..  جهدي  كل  بذلت  لقد  قلت: 

مثل   إال  أجد  فلم  وحسينياهتم،  مساجدهم  يف  املوجودة  املصاحف  إىل  ورحت  بالدهم، 

سمعهم.. ويعقدون جمالس القراءة،  مصاحفنا، بل إين رأيتهم يسمعون نفس القراء الذين ن 

 فال يقرؤون إال ما نقرأ. 

بحثك عند  تسمع  أمل  رب    بكتاب  قال:  كتاب  حتريف  إثبات  يف  اخلطاب  )فصل 

 ؟األرباب(

. سمعت به.. لكني وجدهتم مجيعا مطبقون عىل أن هذا الرجل ليس من  . قلت: بىل 

التي رواها.. ووجدت    املعتربين عندهم.. ووجدهتم ينكرون كل تلك األخبار واألحاديث 

أنني إن استدللت بام ذكر من أحاديث، فإهنم يمكنهم أن يستدلوا بام يف كتبنا الصحيحة من  

 األحاديث، والتي نسميها ]املنسوخ تالوة[  

 نظر إيل بغضب، وقال: ائتوين بعود ثقاب.. فهذا البحث ال ينبغي أن خيرج من هنا.. 

 عل معه كل ذلك اجلهد الذي بذلته.. أخذ عود الثقاب، فأشعله يف البحث.. وأش

وبعد أن مل يبق من البحث إال الرماد، قال يل الشيخ: أنت ببحثك هذا خرجت من  

 السنة والسلفية.. فإن شئت أن تعود إليهام.. فاكتب كتابا يناقض هذا. 

 قلت: كيف؟

( كتاب  اجعل  األرباب(قال:  رب  كتاب  حتريف  إثبات  يف  اخلطاب  مثل    فصل 

البخاري عندنا.. واجعل صاحبه أكرب علامئهم.. واعترب قوهلم بالتحريف إمجاعا..  صحيح 

 وامجع لذلك ما شئت من األقوال والروايات.. 

 قلت: لكني قد أكذب بذلك. 

قال: ومن ذكر لك أن الكذب يف هذا املجال حرام.. أمل تعلم أننا يف حرب.. وأن  

 الكذب؟  احلرب خدعة.. أمل تقرأ تلك األحاديث التي جتوز 
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بقي الشيخ مدة من الزمن يقنعني بذلك إىل أن كتبت ما طلب مني، واستعملت كل  

 أنواع الكذب والدجل واالحتيال ألثبت قول الشيعة بتحريف القرآن الكريم. 

وعندما أتيته به، ورآه فرح فرحا شديدا، وقال يل، وهو هينئني: أنت اآلن أسد من  

لكتابك.. وسينرش منه ماليي النسخ.. وسيوزع جمانا لكل  أسود السنة.. وسأضع تصديرا 

. ليملتئوا حقدا عىل أولئك الروافض األنجاس.. فال يمكن أن نحفظ املسلمي من  .العامل

 رشهم، وهم ال حيقدون عليهم.

وحصل ما ذكره يل، فقد أصبح اسمي بعدها مشهورا.. وصار كل الناس يرددون  

 ون دماءهم عىل أساسه. ما كتبت.. ويكفرون الشيعة ويبيح

وليت األمر اقترص عىل ذلك.. بل كانت القنوات تتزاحم عىل طلبي، وتعطيني مبالغ  

، وأردد ما مل أكن أؤمن به.. ولكن اإلغراءات التي وقعت  ا ضخمة.. وأنا كنت أذهب إليه 

 فيها، جعلتني مسلوب اإلرادة.. وكنت أطمئن نفيس كل حي بقراءة هذه املطوية امللعونة. 

تقترصمل بمحاربة      أكلف  للسنة  أسدا  باعتباري  رحت  بل  الشيعة..  عىل  جرائم 

 الصوفية.. فالصوفية كام ذكروا يل هي بوابة التشيع.. ولذلك ال يمكن حربه إال بحرهبا..  

الصوفية وضالهلم   أثبت فيها زورا وهبتانا كفر  أبحاثا كثرية  أيضا  وكتبت يف ذلك 

يف بعض تلك البحوث رحت أستدل بالقرآن الكريم  وأهنم خطر عىل اإلسالم.. بل إنني  

 والسنة املطهرة عىل جواز قتلهم، بل وجوبه، ولو بدون إذن احلاكم..  

وقد كانت تلك الفتاوى سالحا بيد اإلرهابيي، ينفذونه فيمن شاءت هلم نفوسهم  

 قتله، ويستدلون لذلك بام كتبته يف تلك البحوث. 

يد أولئك احلاقدين املجرمي، يرمونني يف كل  وهكذا بقيت عرشين سنة أداة طيعة ب

 معركة.. وأنا الغبي األمحق املغفل كنت أنفذ كل ما يطلبونه.. 

من   كفرهتم  الذين  عدد  حسبت  لقد  وقال:  رأسه،  عىل  يديه  وضع  ثم  ذلك،  قال 
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املسلمي يف أبحاثي وكتبي وحمارضايت، فوجدت أهنم مجيع املسلمي ما عدا أولئك األقزام  

 تربوين أسدا، وراحوا يغرونني بغرز أنيايب يف إخواين من املسلمي. الذين اع

 التفت إيل، وقال: هل يمكنني أن أكفر عن ذنويب هذه؟ 

أجل ونرشهتا . قلت:  الكتب  تلك  كتبت  وكام  رحيم..  غفور  فاهلل  ما  ..  فاكتب   .

 يناقضها، ويضادها. 

نرشوا عني أين  قال: لقد فعلت ذلك.. لكن ال أحد يقبل أن ينرش ما كتبت.. لقد  

 جننت وأن الصوفية والشيعة وغريهم قد سحروين.. وأنني اآلن غري من كنت..  

 قلت: يمكنك الفرار لبالد أخرى.. وطرح ما عندك من تراجعات. 

أنا اآلن مل أصل إليك إال بعد جهد جهيد.. فهم   قال: وهل تراهم يسمحون يل.. 

 يبحثون عني.. ويوشك أن يصلوا إيل. 

 قلت: مل؟ 

لست أدري.. ولكني أعلم أن أولئك اجلفاة الغالظ الذين أباحوا مجيع دماء    قال:

 األمة لن يضيق عليهم دمي..  

كنت أتصور أنه يبالغ بقوله ذلك.. لكن ما هي إال حلظات حتى جاء صعلوك من  

 وطعنه أمامي بخنجر يف صدره، فامت من فوره..صعاليكم، 

ال: أهيا الناس تعالوا.. لقد نفذ  ومن العجيب أنه صوره، ثم راح ينادي بصوت ع

 الرافضة والصوفية هتديداهتم يف أسد السنة.. وقد قتلوه لعنهم اهلل..  

الصحفيون وحرض  الناس،  اجتمع  ما  من  . ورسعان  الكثري  معهم  وحرضت   .

الرافضة   طرف  من  السنة  أسد  قتل  خرب  األنباء  وكاالت  وتناقلت  الفضائية،  القنوات 

 والصوفية. 

ويف ذلك اليوم ضحي بكثري من البسطاء املتهمي بالتشيع أو التصوف انتقاما ألسد  
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 السنة. 
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