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 هذا الكتاب 

حتاول هذه الرواية أن تعرف بأهم احلقائق املرتبطة باحلياة 

وفق الرؤية اإلسالمية التي تعتمد املصادر األصلية، وما ساندها 

وأيدها وتوافق معها من األحاديث والروايات واحلكمة.. وهي 

مقارنة بسائر تربهن عىل مدى عقالنية الرؤية اإلسالمية للحياة، 

الرؤى، وبذلك تكون النظرة اإلسالمية للحياة، برهانا من 

 براهني النبوة، ودليال من الدالئل الكربى عىل حقانية اإلسالم.

ذلك أن التشوهيات والتحريفات التي أصابت مصادر 

األديان أثرت يف نظرهتا للحياة، وهو ما أثر يف سلوكها ومواقفا.. 

اة نظرة خاطئة، سيامرس ال حمالة كل ذلك أن من ينظر إىل احلي

 أعامله، ويقف كل مواقفه بطريقة خاطئة.. 

وهلذا كان من مهام الدين الكربى التعريف بحقيقة احلياة، 

ومعناها، وأهدافها، ورس كوهنا هبذه الصفة، وكل ذلك أجابت 

عنه املصادر املقدسة لإلسالم، وال نجد مثلها، وال ما يدانيها يف 

 ملقدسة.سائر الكتب ا
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 املقدمة 

حتاول هذه الرواية أن تعرف بأهم احلقائق املرتبطة باحلياة وفق الرؤية اإلسالمية  

التي تعتمد املصادر األصلية، وما ساندها وأيدها وتوافق معها من األحاديث  

تربهن عىل مدى عقالنية الرؤية اإلسالمية للحياة، مقارنة  والروايات واحلكمة.. وهي 

بسائر الرؤى، وبذلك تكون النظرة اإلسالمية للحياة، برهانا من براهني النبوة، ودليال  

 من الدالئل الكربى عىل حقانية اإلسالم. 

ذلك أن التشوهيات والتحريفات التي أصابت مصادر األديان أثرت يف نظرهتا  

ا.. ذلك أن من ينظر إىل احلياة نظرة خاطئة،  هأثر يف سلوكها ومواقفللحياة، وهو ما 

 سيامرس ال حمالة كل أعامله، ويقف كل مواقفه بطريقة خاطئة..  

وهلذا كان من مهام الدين الكربى التعريف بحقيقة احلياة، ومعناها، وأهدافها، 

م، وال نجد  ورس كوهنا هبذه الصفة، وكل ذلك أجابت عنه املصادر املقدسة لإلسال

 مثلها، وال ما يدانيها يف سائر الكتب املقدسة. 

فالقرآن الكريم يبني أن هذه احلياة التي نعيشها، ليست سوى نشأة من النشآت،  

ومرحلة بسيطة يف سلم احلياة الطويل.. وأهنا مع قرصها مهمة جدا يف حتديد املستقبل  

 احلقيقي لإلنسان..  

لزراعة األعامل الصاحلة،   الرؤية اإلسالمية ـ جماال ولذلك كانت احلياة ـ وفق 

واكتساب األخالق الطيبة، التي تتحول بعد ذلك إىل ثامر طيبة، جينيها صاحبها يف حياته  

 األبدية. 

ومل تقترص نظرة اإلسالم للحياة عىل هذه اجلوانب العامة التي تشاركه فيها سائر  

يف املصادر اإلسالمية املقدسة لسنن احلياة،  الديانات الساموية، وإنام نرى تفاصيل كثرية  
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وقد حاولنا إحصاءها يف عرشة أرسار كربى، قسمناها إىل سبعة  وكيفية التعامل معها.. 

 فصول بناء عىل االرتباط بني بعضها، وهذه الفصول هي: 

األعداء املرتبصني باحلياة، والذين يريدون حتريفها  : وذكرنا فيه أرسار العداوة 

وقد بدأنا هبا ألمهيتها، فال يمكن ألي أحد أن يبني حياة صحيحة دون أن  عن مسارها،  

 يعرف أعداءه، واملواضع التي يتسللون منها إليه. 

وذكرنا فيه األصدقاء احلقيقيني لإلنسان، والذين يمكن أن   :أرسار الصداقة 

وال  ،  هيستثمر صداقتهم يف التعامل الصحيح مع احلياة، ذلك أن اإلنسان اجتامعي بطبع

 يستطيع أن يعيش لنفسه فقط. 

وذكرنا فيه القوانني التي نظم اهلل تعاىل هبا احلياة، والتي يمكن من    : أرسار السنن 

 خالل التعامل اجليد معها احلصول عىل كل إمكانيات احلياة الطيبة. 

ورددنا فيه عىل كل تلك الشبهات املرتبطة بالقدر، وكونه هو   :أرسار األقدار

سان عىل سلوكاته ومواقفه، وبينا احلدود التي يتدخل فيها القدر اإلهلي،  الذي جيرب اإلن

 ونوع تدخله. 

ورددنا فيه عىل تلك املقوالت التي تريد أن تلغي باسم   : أرسار الثبات والتطور 

التطور كل احلقائق والقيم التي جاء هبا األنبياء، وبينا أن الثبات ال يتناىف مع التطور، بل  

 للتعرف عىل احلقائق والقيم بطريقة صحيحة.يتكامالن مجيعا 

وبينا فيه استمرارية احلياة، ونوع االستمرارية، وكيفيتها،   : أرسار الفناء والبقاء 

ودور األعامل يف تلك االستمرارية، وهو ما يبني األسس التي تقوم عليها املنظومة  

 القيمية اإلسالمية. 

ط السعادة باإليامن، وأنه إذا خلت  وذكرنا فيه مدى ارتبا   : السعادة والشقاء أرسار  

 منه حياة اإلنسان حل به الشقاء ال حمالة. 
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عىل شكل رواية حوارية حتاول أن  ذه املواضيع وقد صغنا األفكار املتعلقة هب 

 . تصل بتلك احلقائق إىل العقول بطريقة سلسة سهلة

  وقد اختريت فيها مشاهد متعددة ختتلف بحسب الفصول، وغلب فيهاـ  كالعادة

يف هذه السلسلة وغريهاـ  اجلانب الرمزي، بحيث تدل كل قصة أو مشهد عىل معنى من  

 املعاين الرمزية املرتبطة بالقضية املبحوث فيها. 
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 البداية 

اليوم استيقظت عىل أصوات مجيلة، حلنها عندليب خفيف الروح، حبسه ولدي  ذلك  يف  

 . . يف قفص يف حديقة البيت 

أراد أن يتحدث هبا ذلك العندليب يف غياهب الليل املظلم،    حاولت أن أقرأ املعاين التي 

. ربام نحن أعجز من أن نفهم  . . لكني شعرت أنه يريد أن يقول كالما كثريا . فلم أستطع 

 . فلذلك رضينا بأن نتلذذ بنغامته عن أن نتدبر كلامته. . معانيه 

.  . حديقة البيت . فذهبت إىل . شعرت بنشوة ترسي يف عروقي ممتلئة بالتفاؤل واجلامل 

.  . . وبجميع أسامئها . . وبجميع مسمياهتا . . بجميع معانيها . وهناك أحسست باحلياة كلها 

 تتحدث بألسنة عذبة. 

نظرت إىل األزهار ذات األلوان اجلميلة، واألشكال البديعة، والعطور الفواحة،  

بت منها،  . فاقرت . أهنا تدعو عيني للتمتع بمرآها، وتدعو أنفي للتمتع بأرجيها وك  ، فشعرت 

. لكن عقيل ال يزال كليال دون معرفة  . وقلت: لقد فقهت عيني وأنفي ومجيع حوايس ما أردت 

 .  . ما تريدين أن تقوليه بالضبط 

. وهذه العطور التي تتعطرين هبا جمرد شباك  . أنا أعلم أن هذه الثياب التي تلبسينها 

ا املعاين التي تريدين من عقيل  . وم . . لكن ما الرسالة التي حتملينها . تريدين أن تصطاديني هبا 

 أن يستوعبها؟ 

. ونظرت إىل الندى، وهو يرتبع كاللؤلؤ املكنون  . . فرتكتها . مل جتبني الزهور إال بعطورها 

. فسألته،  . . ومجال العرش الذي يعتليه . . فامتألت نفيس بجامله . عىل عروش أوراق األشجار 

 .  . يف نفيس لكنه مل جيبني بغري تلك املشاعر الرقيقة التي بثها  

 .  . . فرأيتها ممتلئة بالرسج املنرية . نظرت إىل السامء 
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. وكأنه يدعو أبصارنا لتتبع آثار  . . وهو يتجول يف أنحاء السامء . ونظرت إىل القمر 

 .  . خطواته 

وهكذا بقيت أقلب طريف يف السامء واألرض ألنظر إىل تلك الثياب اجلميلة الرائعة التي  

 .  . كسيت هبا الكائنات 

.  . . راحت تنثر سمومها يف جسدي . ألبث طويال حتى زارتني بعوضة ثقيلة الظل   لكني مل 

. ورس عشقها  . . ورحت أبحث عنها ألسأهلا عن رس شغبها . فانرصفت عن كل ما كنت فيه 

. ومل تقل يل شيئا.. أو لعلها قالت ما أرادت من خالل تلك الرسالة  . . لكنها فرت عني . لإليذاء 

 لكني مل أفطن ملا أرادت أن تقوله بالضبط. .  . املؤملة التي أرسلتها يل 

. ورحت  . . وصممت أذين . . وأغلقت عيني . . وأطفأت مجيع األضواء . عدت إىل غرفتي 

. لكن  . أستجمع مجيع قواي ألفهم تلك الرسائل املتناقضة التي ترسلها يل الكائنات كل حني 

تردد أبياتا من رباعيات  جارا ثقيال راح يرفع صوت مذياعه، ونحن يف منتصف الليل بأغنية  

 اخليام يقول فيها: 

ــت ـثوب اـلـعـمر مل أســـترـشــ    ـلبســـ

 

 وحرت فيه بني شتى الفكر  

 وسوف أنضو الثوب عني ومل أدرك 

 

ر ؟    ـف ن امـل ــت..أـي ــاذا جـئ  مل

يف بداية سامعي استجمعت مجيع قواي املادية واملعنوية ألصبها عىل ذلك اجلار   

. املصبوبة يف أحلان يف منتهى  . تلك الكلامت اجلميلة. وبعدما سمعت . . لكني.الثقيل 

 . وأستغرق يف التأمل. .. رحت أتأمل معانيها .العذوبة

. وال لغة  .. أنت مل تفهم لغة الطري . لقد قلت لنفيس، أو قالت يل نفيس: نعم

. لكنك يمكنك أن تفهم هذه  .ع لغات الكائنات ي. وال مج. . وال لغة الندى.الزهر 

 .  .الكلامت

 .  .لعندليب عندما كان يشدو مل يكن ينطق إال هبذه الكلامت التي قاهلا اخليام لعل ا
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. وهي تتفتح لتعود بعدها إىل ذبوهلا الطويل مل تكن تردد إال هذه  .ولعل األزهار

 .  .الكلامت

.  . . ولكنه يعلم أنه سيأيت اليوم الذي يتوقف فيه سريه. . فهو يسري.وهكذا القمر 

 ه جذالن طربا يغتنم كل حلظة. ولذلك تراه يرتنح يف سري

. بل راح يرفع صوته ـ بحنجرته التي ال ختتلف يف  .مل يكتف جاري بالسامع

 غلظتها عن حناجر احلمري ـ يقول، وهو يرتنح من السكر، يردد مع اخليام: 

. بل راح يرفع صوته ـ بحنجرته التي ال ختتلف يف  .مل يكتف جاري بالسامع

 احلمري ـ يقول، وهو يرتنح من السكر، يردد مع اخليام: غلظتها عن حناجر 

وا  ـل وا ـقويت اـلـطال وأـحـي ـل  اـجـع

 

ــوت    ــاق ــي ــل ــدود ل ــاء اخل ــرب ــه  ك

 وإذا مت فاجعلوا الراح غسيل  

 

ــاـبويت   ـعوا ت ـــن ــاصــ ـكرم ف  وـمن اـل

ا الـنداء ســـحريا    ـجاء من ـحانـن

 

ــات   ــاحلــان ــد هــام ب ــا ق ع ـي ــا ـخـل  ي

ا   داـم  قم لكي نمأل الكؤوس ـم

 

ــاة   ــيل كــؤوس احلــي ــل أن كــت ــب  ق

 هــب الــدنيــا كام هتواه كــانــت  

 

ــاة   ــار احلـي ــف ــت قـرأت أســ  وكـن

ـتني ـحوال   ـئ ــا ـم ه ـت ـغ ـل ــك ـب ب  وـه

 

ــعــد ذاك ســـــوى املــامت    ــامذا ب  ف

 ألبدر شـق بنوره جيب الدجى  

 

 فارشب فلن تلقى كذي األوقات   

 واهـنأ وال ـتأمن فـهذا الـبدر كم  

 

ا ورـفات    ســـيفـــء فوق ثرى لـن

ــا   ف طــة رغــي ن حــن لــت ـم  إن ـن

 

ــاة    ــذ شــــ ــ ـ ــر وفـ ــوز وـ  وكـ

ــر   ــف ــق ــي ب ــع ــي م ــف ــان إل  وك

 

 فـــقـــت بـــذا عـــيشــــــة الـــوالة   

 . ثم سقط كعادته ال أسمع إال ش ريه الذي مأل اآلفاق..قال ذلك 

.  .. ولكنه كان ممتلئا تشاؤما .ورعا . كان زاهدا  .كان يف مقابل هذا اجلار جار آخر

. وكان ال يكف كل حني من ترديد أبيات العتاهية  . كان ال يرى األشياء إال بمنظار أسود
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 التي يقول فيها: 

راُب  وا لـلـموُت وابنـاوا لـُل ا دا ــُ  ل

 

ــاُب    ب ريا إىل تـُ
ــُ ما ُيصــ ـكا لـم ـكا  ـف

ي ونــحــنا إىل تــراُب  
 ملــنن نــبــنــُ

 

ا منن ترا    نـُ قن
لُ ريا كاُم خا

 ُب نصـــُ

ا ،   دم تا   مل أُر منـُك بـا  أال يـا ُمون

 

اُ     ُ ُت ومـا حُتيفا ومـا حتـا  أتـي

 كأنمُك قد ُهُجمُت عىل ُمشيبي،  

 

 ُكام ُهُجُم املُشيبا عىل ُشبا   

ــا يُل ال أراين   ــاُي   م ــي ن ــا دا  أي

 

ا ُ     ُك منُزال  أال نبــُ ومــا  أســـا

ــاين،   ــا ُزم ، ي لا ــذا ب ــُ  أال وأراُك ت

 

عا باســتالُ     نيا وترســُ  يُلُ الدُّ

و  وفا   ُك يــا زمــانا لــذا  وإنــِ

 

و انقالُب    ا زـمانا ـلذا ُك ـي  وإنـِ

 . . كان يرددها بصوت خمتنق بحرشجة الدموع 

. وأحب  . . فبينا أنا مع األول أحب احلياة. كنت بني هذين اجلارين حمتارا مرتددا

 .  .اغتنام كل فرصة من فرص اللهو واملرح والسعادة فيها 

 .  .. فاحلقائق كلها تدل عىل ما يذكره . يف نفس الوقت أجد نفيس حتن إىل الثاين

. ثم ال  .. ومن الغبن أن نشتغل بحياة تنتهي باملوت . فاملوت هو هناية هذه احلياة

ي ظلمة من تلك  . وال ينمحي لنا ونحن خارجون منها أ.ينكشف لنا بعدها أي رس

 الظلامت التي كانت أرواحنا ترقد فيها. 

.  .. رحت أقلب أطراف فكري يف هذه احلياة.يف ذلك احلني أصابني أرق شديد

ما عشت منها، وما لعله ينتظرين.. ورحت أقلب طريف يف حياة الناس السعداء منهم  

. فأصابني الذهول  . . الناجحني منهم واملحبطني. . املتفائلني منهم واملكتئبني. واألشقياء

 .  .من تلك التناقضات الكثرية التي كأل احلياة

فبينام أرى العبقري الذي يشق الشعرة بذكائه أرى بجانبه الغبي الذي ال يفكر  

 وال يريد أن يفكر، وال يستطيع أن يفكر لو أراد. 
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الفقري الذي  . أرى  .وبينام أرى الغني الذي تنوء مفاتح كنوزه بالعصبة أويل القوة

 ال جيد يف املزابل ما يسد به رمقه. 

.  . وبينام أرى الصحيح املعاىف القوي الذي ال يعرف املرض، وال يعرفه املرض

بل تزوره األمراض العديدة يف الوقت   ..أرى الذي ال يرحل عنه مرض إال زاره آخر 

 الواحد، فينشغل بتطبيب نفسه عن كل شؤون حياته. 

. أرى املبتىل الذي ال يعرف العافية، وال  . ذي ال يعرف البالءوبينام أرى املعاىف ال

 يسمع هبا. 

 *** 

كانت هذه املشاهد التي كتلئ هبا حاريت كام كتلئ هبا األرض مثار تساؤالت  

 ا. تناقضاهتو ا . ورس تقلباهت. عميقة عن رس هذه احلياة

ملصري الذي  . ومؤمن بعد ذلك كله با .. ومؤمن بأقدار اهلل.. أنا مؤمن باهلل.نعم

. ولذلك مل يستطع  .. ولكن هذا اإليامن مل يكن إال قرشة طافية عىل بحر ذايت . ينتظر العباد

 .  . أن يفك تلك األلغاز التي تقبع فيها روحي

وقبل أن  ، ذلك الشيخ الصالح الذي رشفني بزيارته مل أجد نفيس إال وأنا أمام 

أقول له من غري استئذان، ومن غري أن أمحل يف يدي الفطور الذي تعودت    ، يطلع الفجر

 أن أمحله إليه: ما أرسار احلياة؟ 

. فال يمكن  .أرسار احلياةإىل  ابتسم، وقال: أنت تريد مني أن أحدثك عن رحلتي  

 هل هذه األرسار. وهو جي ،احلقيقة تنعم بشمس يأن  ألحد 

ار، فهلم به إيل، فنفيس تكاد تنفطر  . إن كان لديك علم هبذه األرس. قلت: أجل

 شوقا ملعرفتها. 

. فقد كان أول سؤال سألته بعد أن من اهلل عيل  . قال: لقد وقع لك ما وقع يل
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 .  .. وأرسار احلياة. بمعرفته، ومعرفة ذايت هو أين تساءلت عن احلياة

 قلت: فهل وجدت اجلواب؟ 

ا يل من معضالت احلياة،  . لقد من اهلل عيل بصحبة العارفني الذي حلو. قال: أجل

. بل مل أجد أنسا وال سعادة إال بعد أن  .وأرسارها ما مألين باألنس والسعادة والتفاؤل 

 فكت لعقيل مجيع تلك األلغاز التي كان حيتار يف حلها. 

 .  .. فحدثني . قلت: وابرشاي إذن

 *** 

يف كل   مستغرقا  يف جلسته، ومحد اهلل، وصىل وسلم عىل نبيه  الشيخ الصالح  اعتدل 

ذلك، ثم قال: بعد أن رجعت إىل بلدي من تلك الرحلة املباركة التي من اهلل عيل فيها بصحبة  

. رجعت إىل  . ( 1) وطاقاته ووظائفه وكامالته ، العارفني الذين تعرفت منهم عىل اإلنسان 

 بلديت.. 

صاحبك معلم  لقيت . . املمتلئة بالطهر واجلاملوهناك.. ويف غابة من غاباهتا 

. أو  .. ومرة يشذب بعض األغصان. تتبعته، فرأيته مرة يرمي الطعام إىل النملالسالم..  

. وقد عجبت إذ رأيت الطري ال تفر  .يزيل عن األشجار بعض ما علق هبا من أشواك

فتأكل من يده،   ؛ . وكانت الطري تأيت. بأنواع الطعام إليها  . فقد كان يمد يديه . منه

 .  .ي تغرد تغاريدها . وه.وتنرصف بعدها 

 اقرتبت منه، وقلت: ما تفعل يف هذه الغابة؟

 قال: أنا أبحث عن أرسار احلياة.

 . فام وجدت من ذلك؟ .. فلم أخرج من بيتي إال ألبحث عنها . قلت: أنا مثلك

وحل طالسمها ظفر باحلياة  . من فك ألغازها .قال: لقد وجدت عرشة أرسار 

 
 ( أشري إىل كتاب ]أرسار اإلنسان[، من هذه السلسلة. 1)
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افل عن البحث عنها مل يكن له من احلياة إال  . ومن عجز عن حلها، أو تغ. احلقيقية

 . أما أرواحها، فلن يظفر هبا إال من فقه أرسارها. . رسومها وطقوسها وألواهنا 

 قلت: ففك ألغازها يل، وعلمني مما علمك اهلل من أرسارها. 

. فال يمكن ألحد أن يبحث بدال عن  .. أما البحث .قال: سأذكر لك األبواب 

 . غريه

 رسارها؟ قلت: فام أبواب أ

 . سبعةقال: 

 قلت: فام هي؟ 

قال: أوهلا أن تعرف أعداءك احلقيقيني الذين هيمون بك، فال يمكن أن تتنعم  

 باحلياة، ولك أعداء يرتبصون بك، وأنت ال تفطن إليهم وملكايدهم. 

. وإين أرى الدول العظمى ترصف معظم ثروهتا يف تدعيم  .قلت: صدقت 

. أهناك أعداء  . ولكن ما مرادك باألعداء احلقيقيني. .األمن، والبحث عن األعداء 

 جمازيون؟

 عن أعدائهم احلقيقيني. . واخللق كلهم انشغلوا بأعدائهم املجازيني . قال: نعم

 قلت: فهال رضبت يل مثاال عنهم؟

. ولو  . . ويتصور أهنا عدوه اللدود.قال: أنت ترى من الناس من يعادي احلمى 

 صديقته احلنون.. فلوال احلمى ما عرف من يرتبص به من األعداء. كان فطنا لعلم أهنا 

. فلوال اجلراثيم وإخواهنا من األعداء ما بدت احلمى.. فحدثني  . قلت: صدقت

 عن الثاين. 

 قال: األصدقاء احلقيقيون. 

 قلت: وهل هناك أصدقاء جمازيون؟ 
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عدو يف   . كل صديق شغلك عن احلياة احلقيقية باحلياة املجازية هو . قال: أجل

 . أو هو عدو حمتال خمادع لبس ثياب صديق. . صورة صديق

 قلت: فحدثني عن الثالث. 

 .  .قال: السنن

 قلت: ما السنن؟ 

. فال يمكنك أن تعيش يف كون ال تعرف  .قال: هي القوانني التي نظم اهلل هبا كونه 

 قوانينه. 

  . فال أزور بلدة إال اطلعت عىل. . وأنا يف حيايت أفعل هذا.قلت: صدقت

 . فالقانون ال حيمي املغفلني.. فحدثني عن الرابع. .قوانينها 

 . األقدارقال: 

 . وهو يرصفها كيف يشاء؟ . . وهي بيد اهلل.األقدارقلت: وكيف أعرف 

 . أدبته بسياطها.. . ومل يتأدب معها . األقدارقال: من مل يعرف 

 . فام اخلامس؟.قلت: عرفت هذا

 . والتطور قال: الثبات 

 ؟والتطور  لثبات قلت: ما تريد با 

، وبني  ول وال يتبدل وال يتغري وال يزولالباقي الذي ال يتحمن مل يميز بني قال:  

 باجلبال الروايس من ال يراها. باحلياة كام يصطدم يصطدم املتحول واملتبدل واملتغري س 

. والعاقل هو الذي يضع  . . فقد جعل اهلل يف كونه الثابت واملتطور. قلت: صدقت

 ؟دس فام السا . .كل يشء يف حمله 

 . والبقاء قال: الفناء 

 ؟هبامما تريد  قلت: 
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 قال: أال ترى املوت كاحلياة؟

 .  .قلت: بىل 

 . فال يفهم البقاء من ال يفهم الفناء. .قال: فالعاقل هو الذي يفهم أرسار الفناء 

 هل يمكن أن يكون يف الدنيا بقاء؟ . فالبقاء.وقلت: 

غريها.. فال خري يف حياة ال بقاء فيها، وال  . فابحث عن  .قال: إن مل يكن يف الدنيا 

 بقاء هلا. 

 ؟السابعقلت: فام 

 . والسعادة قال: الشقاء

 . ما عالقة الشقاء باحلياة؟. قلت: وييل 

 قال: أال ترى الشقاء يف احلياة؟

 .  .قلت: بىل 

. فال يمكن أن يتقي الشقاء من ال  . قال: فالعاقل هو من بحث عن أرسار الشقاء

 يعرف الشقاء. 

 أهي خاكة األرسار؟. السعادة.ولت: ق

. ومن مل يعرف الشقاء مل يعرف  . فال حياة بال سعادة..قال: وهي قبلة األرسار 

 السعادة. 

 . وإىل األغصان يشذهبا. .. ثم انرصف كعهدي به إىل النمل يطعمها .قال ذلك

 *** 

عندما رجعت إىل بيتي مصحوبا بتلك األنوار التي استفدهتا من صاحبك )معلم  

السالم( انبعثت يف مهة عجيبة ألرحل إىل العامل، وأجول فيه بحثا عن أرسار األبواب  

 .  .التي حدثني عنها 



19 

 

. فأذن يل، وهو ممتلئ رسورا وسعادة هلذا الطلب الذي  .استأذنت أخي يف ذلك 

 .  .طلبته

لقد تصور املسكني أن رحلتي إىل البالد امل تلفة ستعطيني من الفقه يف احلياة ما  

.  . بل قد  ح بنيته هذه، قال يل: اذهب. . وشمس حممد به دين حممد أنبذ 

. ستعرف  . فستعرف من أرسار احلياة ما يرغبك عن تلك الشمس التي تريد أن حترقك

 من دين احلياة ما يرغبك عن دين املوت. 

 .  .مل أشأ أن أرد عليه 

كثرية من  . وجهزت متاعي إىل رحلة طويلة شملت بالدا . بل رست إىل بيتي

 .  .أرض اهلل 

 قلت: فهل ستحدثني عن هذه الرحلة؟ 

. مل أكتشف فيها البلدان وال  . . فهي رحلة أهم من كل رحلة.قال: أجل 

. وقد استفدت فيها من أشعة شمسه  .. ولكني اكتشفت فيها احلياة واإلنسان. العمران

 .ما جعلني مندجما فيها اندماجا كليا   
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 العدواة أرسار  

. ذلك الذي سامه معلم السالم  .ن الرس األول من أرسار احلياةقلت: فحدثني ع

 )العداوة( 

قال: لقد شاء اهلل أن أكتشف أرسار العداوة وعالقتها باحلياة يف بلدة كانت ممتلئة  

 بنريان العدوان..  

. وكانت  .عندما نزلت فيها كانت رحا حرب عنيفة تدور بينها وبني جارهتا 

. وكان البلدان كالمها يمسيان ويصبحان عىل أنباء  .واليابساحلرب تأكل األخرض 

 . واجلو املمتلئ برائحة اجلثث. .الدماء املسفوكة واألرض املحروقة 

. ولشعبيهام أعراق  . . ويدينان دينا واحدا.كان البلدان ينطقان لسانا واحدا

مل    واحدة وألوان واحدة وتقاليد واحدة.. ولكن مع ذلك اندلعت بينهام حرب رضوس

 تزدها األيام إال اشتدادا..  

. كانت كل أحاديث املقاهي  . كنت أمر عىل املقاهي، فأرى األحقاد والضغائن

 . .. أو عد حزين لقتالهم .عد سعيد لقتىل األعداء 

 .  . وكان الشعراء ال ينطقون إال هبجاء األعداء وسبهم والس رية منهم

هم هلم إال تعديد مثالب  . ال .. أو من يسميهم الناس حكامء .وكان احلكامء

 األعداء ومحاقتهم وغبائهم وغفلتهم. 

.  .. ولبسوا بدهلا ألبستهم العسكرية. وكان الساسة الذين تركوا ألبستهم املدنية

.  . ال يتكلمون إال باخلطب النارية.. وكانوا بني احلني واحلني يطلقون الرصاص يف اهلواء

 عن أصوات الرصاص.  ويطلقون معه من التهديدات املجلجلة ما ال يقل 

 .  .يف تلك البالد املمتلئة باألحقاد عرفت رس العداوة من أرسار احلياة
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رأيته   ..وكان املبارك الذي جعله اهلل مفتاحا حلل هذا الرس رجل من الصاحلني

منتحيا ناحية عن الناس، وقد تعجبت إذ رأيت الكل مرسورا بعد أن نزلت اهلزيمة يف  

نام رأيت األمل يعترصه اعتصارا، فاقرتبت منه، وحاولت أن  . بي. ذلك اليوم بأعدائهم

. أمل تسمع باألخبار السعيدة التي جلبها لنا  .. قلت له: ما بالك.أستدرجه ألعرف رسه

 اليوم املبرشون؟ 

.  .. وتلك األرايض التي اغتصبت .قال بربودة: تقصد تلك الدماء التي سفكت 

 .  .وتلك الديار التي دمرت 

 ال ديارنا.  ،ها ديار األعداء. ولكن.قلت: أجل

 ؟.. . وأرضنا وأرضهم.. وبالدنا وبالدهم . قال: وأي فرق بني ديارنا وديارهم

 . وهم أعداء لنا. .. نحن أبناء وطن واحد.قلت: فرق عظيم 

هب أنك مل تكن ابنا هلذا الوطن، بل كنت ابنا لذلك الذي تفرح اآلن بام  قال: 

 قبلك، أم تلك االبتسامة ستزور شفتيك. حصل له.. هل كانت هذه األفراح ستزور  

مل أجد ما أقول له، فقال يل، واحلزن قد طغا عىل وجهه: كل ما تراه ليس سوى  

مظاهر ألعداء أخطر وأعظم.. انشغل اخللق هبم، وتركوا األعداء احلقيقيني الذين  

 لوالهم ما قامت للحروب سوق. 

 قلت: فمن هم؟

. ولو أن البرش  .همعداوة يف الدنيا إال بسبب سوق المل يقم  . .أربعة أعداءقال: هم 

مجيعا ختلوا عن عداواهتم املجازية وانرصفوا إليهم لوجدوا يف ذلك الشغل عن ذلك  

 الرصاع الذي يطحنهم طحنا. 

. فلذلك  .م فرحت إذ سمعته يذكر العداوة املجازية التي ذكرها يل معلم السال

 عليهم عساين أنشغل هبم.  . دلني. . من هؤالء؟. رحت أقول له: أربعة أعداء؟
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. لقد  .. فلذلك مجعتهم يف أبيات قلتها . قال: أنا رجل حبب اهلل إيل الشعر والنظم

 قلت يف عدهم: 

طـوا  ـــل ــا ســ ع م ــأرـب ــت ب ي ـل  إين ـب

 

 إال ألجــل شـــقــاويت وعنــائي  

 إبليس والـدنيـا ونفيســـ واهلوى  

 

 كيف اخلالص وكلهم أعدائي  

ــلك يف طريق مهالكي    إبليس يسـ

 

ــأـمرين ـبكــل ـبالـئي    واـلـنـفس ت

 وأرى اهلوى تدعو إليه خواطري  

 

 يف ظلـمة الشـــبـهات واآلرائي  

 وزخـارف الـدنيـا تقول أمـا ترى  

 

 حسـني وف ر مالبيسـ وهبائي  

 ؟.. الشيطان، والدنيا، والنفس، واهلوى :األربع إذن هم  ء احلياةقلت: فأعدا 

. ومل يسفك عىل األرض  .ولوال هذه األربع مل تقم يف الدنيا عداوة. .قال: أجل 

 .  . دم

 قلت: فكيف انحرص األعداء عندك يف األربع؟

قال: أنت تعلم أن اهلل خلق اإلنسان ليكون خليفة يف األرض، وقد زوده من  

 الطاقات ما يستطيع أن يؤدي به هذه الوظيفة. 

   . .. وقد ذكر اهلل ذلك يف القرآن .قلت: أجل

قال: وأنت تعلم أن تلك الطاقات التي زود هبا اإلنسان يمكن استثامرها يف  

 . ويمكن استثامرها يف الرش؟. اخلري

ُُماُنُة ُعىُل الِساُمُواُت  :. وقد أشار إىل ذلك قوله تعاىل.قلت: أجل  نُا األن ﴿ إُِنا ُعُرضن

ُ ُأنن حُينُملننُُها ُوُأشن  ُباُل ُفُأُبنين ُ ُض ُواجلن ُرن ننُسانا إُِنها ُكاُن ُظلاوما   ُواألن
ُ ُن ُمننُها ُومُحُُلُها األن ُفقن

وال   . ويف وصفه  .. فقد وصف اهلل بوصفني مها الظلم واجلهالة . (72األحزاب: ﴾ )ُجها

 . ويف وصفه باجلهالة داللة عىل قدرته عىل احلكمة. .بالظلم داللة عىل قدرته عىل العدل

. وقد عرب القرآن الكريم عن تلك االستعدادت اخلبيثة  . قال: ذلك صحيح
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 بالنفس األمارة. 

 إُاِل ُما  :. وقد نص عىل ذلك قوله تعاىل . قلت: أجل
ُ
وء ُس أُلُِماُرٌة بُالسُّ ﴿ إُِن النِفن

 )  ( 53)يوسف: من اآلية  ُرُحُم ُر ي

 .  .نفسك التي بني جنبيكوهو . . قال: فهذا هو العدو األول

 . فمن العدو الثاين؟ .اقلت: عرفت هذ

 .  .قال: الشيطان

. ولكني حمتار يف كيفية اخرتاقه  .قلت: أعرف أن الشيطان أقسم عىل عداويت 

 لذاته. 

. وإنام خيرتق مطامعك التي كتلئ هبا  .قال: هو ال خيرتق ذاتك التي هي حقيقتك 

 من هذا الباب؟عليه السالم . أال ترى أنه دخل عىل آدم .نفسك

ُوُس إُُلينُه الِشينُطانا ُقاُل ُيا آُدما  :د ذكر اهلل تعاىل ذلك، فقال. لق. قلت: أجل ﴿ ُفُوسن

لنٍك ال ُيبنىُل  النُد ُوما لُُّك ُعىُل ُشُجُرُة اخلن ﴿  :. ويف موضع آخر قال تعاىل.(120طـه: ﴾ )ُهلن ُأدا

اُم ُمنن ُس  وُرُي ُعننها ُوُس هُلااُم الِشينُطانا لُيابنُدُي هُلااُم ُما وا اُم ُعنن  ُفُوسن اُم ُربُّكا ُآهُتاُُم ُوُقاُل ُما هُنُاكا ون

ُالُُديُن ) وُنا ُمُن اخلن ُ ُأون ُتكا وُنا ُمُلُكنين اُم ملُُُن  20ُهُذُه الِشُجُرُة إُاِل ُأنن ُتكا اُم إيُني ُلكا ( ُوُقاُسُمها

 األعراف( )﴾  21النِاُصُحنُي ) 

.  .للملك الذي ال يبىل . وحبه .حبه لل لود  عليه السالمقال: لقد رأى يف آدم 

 فلذلك أتاه من هذا الباب. 

 . وذلك واضح تدل عليه اآلية. .قلت: أجل

 . وعالقته بالعدو األول. . قال: فقد عرفت العدو الثاين

 قلت: فام عالقة العدو الثالث بالعدوين مجيعا؟ 

 .  .قال: العدو الثالث هو الدنيا 
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 قلت: فام عالقتها بالنفس وبالشيطان؟

 يف اجلنة؟  عليه السالمالرس الذي جعل الشيطان يوسوس آلدم  قال: هل تعرف 

يمتلئ قلبه حمبة    عليه السالم. لقد كان للجنة من اجلامل ما جعل آدم  .قلت: أجل

 . ولذلك استغل الشيطان هذا احلرص، فراح يستثمره يف وسوسته. . هلا وحرصا عليها 

 .  .قال: فالدنيا هي اجلنة 

 واجلنة. قلت: شتان بني الدنيا 

 ال باحلقيقة.  ، . ولكن العربة ـ كام يقول احلكامء ـ بام تراه.قال: صدقت 

 قلت: ما تعني؟ 

. وأنه ال يمكن  .قال: لقد ختيل البرش ـ بسبب قصورهم ـ أن الدنيا هي كل يشء 

 هناك ما هو أمجل منها.أن يكون 

ُتكن :. وقد أشار إىل هذا قوله تعاىل. قلت: صدقت ُض  ﴿ ُفُأِما ُعاٌد ُفاسن ُرن وا يُف األن رُبا

ِوة   ُقي ُوُقالاوا ُمنن ُأُشدُّ ُمنِا قا ُ احلن . وقال عن صاحب اجلنة  .( 15فصلت: من اآلية﴾ )بُُغرين

ُسُه ُقاُل ُما ُأظانُّ ُأنن ُتبُيُد ُهُذُه ُأُبدا  :الظامل ُو ُظامُلٌ لُنُفن  (  35الكهف: ﴾ )﴿ ُوُدُخُل ُجنُِتها ُوها

. كام أن اجلنة التي دخل إليها  . املحل الذي حتصل فيه الوساوسقال: فالدنيا هي  

 هي املحل الذي حصلت فيه الوساوس.   عليه السالمآدم 

 قلت: فام عالقة العدو الرابع هبؤالء األعداء مجيعا؟ 

.  . . األهواء التي امتأل هبا تاريخ البرشية. قال: العدو الرابع هو األهواء

 فأصبحت دينا بدل الدين. 

  ترجع األهواء إىل النفوس؟ قلت: أال 

. لكن األهواء  .قال: هناك نفوس بسيطة قد ال ختطر بباهلا إال الوساوس البسيطة

جتعل من النفوس نفوسا معقدة.. وتتيح للشيطان بسبب ذلك من فرص تنفيذ خمططاته  
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 ما ييرس عليه مهمته. 

 قلت: هل ترضب يل مثاال يقرب يل ذلك؟ 

 صل هذه األيام بني اجلارتني القريبتني. قال: أقرب مثال لذلك هو ما حي

 قلت: تقصد احلرب الدائرة اآلن بينكم وبني الدولة املجاورة. 

 . فلوال األهواء مل تقم بيننا أي حرب. .قال: أجل 

 قلت: مل أفهم. 

أذكر جيدا أننا كنا يف شبابنا نعيش مع من نسميهم اآلن أعداءنا مثل اإلخوة  قال:  

ارس، ونقرأ نفس الكتب، ونرتدد عىل نفس املساجد.. ولدي  كاما، كنا نذهب لنفس املد

منهم أصدقاء كثريون.. بل ربام يفوق أصدقائي منهم أصدقائي من هذه األرض التي  

 ال أزال أعيش فيها. 

قلت: ولكن ما الذي حصل؟ وكيف تغريت احلال؟ وكيف حتول هؤالء  

 األصدقاء إىل أعداء؟ 

األربع حتول األصدقاء إىل أعداء، ثم قامت  قال: بسبب أولئك األعداء 

احلروب، ثم غذيت تلك احلروب بكل ألوان األسلحة.. ثم نتج عنها كل ما تراه من  

 دماء ودمار وجثث. 

 اهلوى ـ    1

 قلت: فهال حدثتني عن ذلك، وكيف بدأ؟

 الشك أنك تعلم احلروب التي حصلت بسبب ناقة البسوس. قال: 

 وهي حرب امتألت هبا كتب التاريخ واألدب. أجل.. وكيف ال أعرفها، قلت: 

 قال: فام سببها؟

قلت: هم يذكرون أن البسوس كانت امرأة صاحبة عزة ومنعة، وقد استجار هبا  
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جار هلا من قبيلة أخرى، ومعه ناقة له.. يقال بأن اسمها أيضا ]البسوس[.. فرماها رجل  

ألرض التي محاها.. وحينها  من قبيلة أخرى، يقال له ]كليب بن وائل[ عندما رآها يف ا 

جلأ صاحب الناقة إىل البسوس، فقامت بإلقاء خطب كثرية، مألت قلوب القبائل غال..  

ثم رسعان ما هاجت احلرب بينهم سنني طويلة.. يقال بأهنا استمرت أربعني عاما،  

 إال اهلل.  عددهمحصدت من األرواح ما ال يعلم 

 قال: فهل تعرف حرب داحس والغرباء؟

كيف ال أعرفها، وهي حرب أسالت دماء كثرية، خلدها التاريخ،  قلت: و

  يف عبس وذبيان، وكان السبب وسجلها األدباء.. لقد وقعت ـ كام يذكرون ـ بني قبليتي 

سباق خيول، فازت فيه الغرباء،  أن قيس بن زهري، ومحل بن بدر، تراهنا عىل حدوثها 

ثرية متالحقة رسعان ما  بحيلة دبرها أصحاب داحس..ثم أدى ذلك إىل أحداث ك 

ناقة وال  حينها يف تلك القبائل مل تنتج  ، أربعني سنةوصلت إىل احلرب.. التي استمرت 

 فرس، الشتغاهلم باحلرب. 

 قال: فهل تعلم أسباب احلرب العاملية األوىل؟ 

السبب املبارش لنشوب احلرب العاملية األوىل حادثة  قلت: أجل.. هم يذكرون أن  

مع زوجته من قبل طالب    يدعى   [ فرانز فرديناند]نمسا اغتيال ويل عهد ال

. وبعدها بفرتة قصرية أعلنت النمسا  أثناء زيارهتام لرساييفو. [ غافريلو برينسيب]

احلرب عىل  بيا.. ثم رسعان ما بدأت التحالفات األوروبية تتفاعل، حيث نا ت  

عالن احلرب عىل روسيا..  روسيا  بيا، وأعلنت احلرب عىل النمسا؛ فقامت أملانيا بإ

ثم توسعت دائرة التحالفات مع اتساع دائرة احلرب ودخول العديد من الدول فيها إىل  

 جانب أحد الفريقني. 

ويذكر املؤرخون أن احلرب دامت أكثر من أربع سنوات، حتولت خالهلا من  
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، ذلك أنه بعد  ثانيةالعاملية الرب حرب أوروبية إىل حرب عاملية، بل كان من آثارها احل 

اهنيار اقتصادي، جعل األملان يأتون  وقعت يف ، يف احلرب العاملية األوىل  هزيمة أملانيا 

والذي استطاع ب طاباته النارية أن حيرق العامل  بأدولف هتلر وحزبه القومي إىل احلكم،  

 باحلرب العاملية الثانية..  

ا احلرب الباردة بني  ولدت فيها وبسببها القنبلة الذرية، ثم تلتهقال: والتي 

 . الواليات املتحدة واالحتاد السوفيتي.

 قلت: أجل.. فام الغرض من كل هذا؟ 

 قال: هل تعرف أسباب االستعامر األورو  للمستضعفني؟ 

من  . ولكن أمهها ما انترش يف ذلك احلني .قلت: هم يذكرون لذلك أسبابا كثرية

، أو ]الدارونية االجتامعية[، فقد كان  [العلميةالعنرصية أفكار ترتبط بام يطلق عليه ]

]ربرت سبنرس[ مثال يذكر أن نظرية التطور ليست قا ة عىل الرصاع بني أنواع احليوان  

. بل إهنا تشمل أيضا اإلنسان واملجتمعات، ولذلك  .والنبات لالستمرار يف الوجود

و إىل ممارسة كل  أطلق عىل فلسفته لقب ]الداروينية االجتامعية[، وهي فلسفة تدع 

. فالبقاء  .الوسائل التي تزيل املستضعفني من الوجود حتى ال يبقى يف العامل إال األقوياء

.  .. وهلم أن يبيدوهم. . ولذلك هلم أن ينتهبوا ثروات الفقراء املستضعفني.هلم وحدهم 

. وهو بالتأكيد ليس سوى )اإلنسان  .حتى ال يبقى يف األرض إال األصلح واألقوى

 (، واألورو  عىل وجه التحديد. األبيض

 .  .قال: هل تعرف أسباب 

قاطعته قائال: أظن أنك تريد أن ختتربين يف التاريخ.. وأبرشك بأين أضعف الناس  

 فيه.. ولوال أن ما طرحته عيل من أسئلة مما يعرفه عوام الناس، ما استطعت أن أجيبك. 

بنفسك أرسار العداوة..  . أنا ال أريد أن أختربك.. بل أردت أن تكتشف  . القال:  
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 فال يمكن ألحد أن يفهم رس احلياة ما مل يفهم رس العداوة. 

 . ولكن ما الذي تقصده من تلك األسئلة مجيعا؟.قلت: وعيت ما ذكرت

لقد ذكرت يل الكثري من العداوات التي حصلت بني البرش، والكثري من  قال: 

نتيجة خطب نارية حولت  الدماء التي سالت بسببها.. وذكرت يل أن ذلك كله كان 

 البرش إىل أعواد ثقاب حيرق بعضهم بعضا. 

 قلت: أجل.. كالمك صحيح. 

 قال: أتدري مصدر تلك اخلطب والفلسفات التي أنشأهتا؟

 قلت: أنا أسألك عن ذلك. 

قال: إهنا األهواء.. فهي العدو األكرب لإلنسان.. ذلك أهنا من يالبس الباطل  

يب واألراجيف قوانني للحياة.. واهلل مل يرتض للحياة  لباس احلق، ومن حيول من األكاذ

 من القوانني سوى احلق. 

.. فكل أولئك الذين أوقدوا تلك احلروب الظاملة كانوا يربروهنا  ت قلت: صدق

 بام حيول منها حروبا مقدسة مرشوعة..  

 قال: أتدري ما سبب ذلك؟ 

 قلت: ما سببه؟ 

مصدر احلقائق.. هنا تنبعث   قال: عندما يقتنع اإلنسان بعقله ونفسه وكونه

 األهواء، لتشكل قوانينها اخلاصة يف نفسه، واملجتمع الذي يستطيع أن يؤثر فيه. 

 قلت: إن مل يستمع اإلنسان لنفسه، فلمن يستمع؟

قال: لصوت احلق.. لقد أكرم اهلل البرش بأصوات كثرية داعية إىل احلق، لكن  

كامء الذين يدعون إليها، وراحوا  البرش أعرضوا عنها، وعن سامعها، وعن سامع احل

 يقفون خلف الشياطني الذين زينوا هلم تلك األهواء. 
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من ُمنن   قلت: صدقت.. لقد ذكر اهلل تعاىل ذلك، فقال يف شأن املنافقني: ﴿ ُوُمننها

ُعلنُم ُماُذا  وا لُِلُذيُن أاوتاوا الن وا ُمنن ُعننُدُك ُقالا ُتُمعا إُُلينُك ُحِتى إُُذا ُخُرجا ا أاوُلئُُك   ُيسن ُقاُل آنُف 

من ﴾ ]حممد:   ُواُءها وا ُأهن لاوهُبُمن ُواِتبُعا  [ 16اِلُذيُن ُطُبُع اهللِا ُعىُل قا

قال: أال ترى كيف اعترب اهلل تعاىل اإلعراض عن رسل اهلل، وعن أهل العلم،  

سببا يف الطبع عىل القلوب.. بحيث ياغض برصها عن احلقائق أن تراها، وتاشل أقدامها  

 ن السري يف رساطها املستقيم؟ع

قلت: أجل.. وقد اعترب اهلل تعاىل ذلك سببا يف اتباع األهواء، وقيام أصحاب  

 األهواء الذين يتصورون أهنم يمكن أن يعوضوا البرش عن رسل اهلداية اإلهلية. 

قال: ولذلك كان العدو األكرب لإلنسان هو اتباع األهواء.. وأصحاب األهواء..  

دون كل حرب.. وهم الذين ينرشون كل فرتة.. وهم الذين يدعون لكل  فهم الذين يوق

 ضاللة. 

قلت: لقد ذكرين حديثك هذا بام ذكره اهلل تعاىل عن السامري، فقد كان صاحب  

. وقد عز عليه أن يعبد قومه اهلل العظيم املنزه عن كل جتسيم  راية من رايات اهلوى. 

بدل اهلل.. وقد استغل يف ذلك فرتة غياب  وتشبيه.. فلذلك راح يصنع هلم عجال يعبدونه  

 موسى عليه السالم. 

ستغل غياب موسى عليه السالم.. وإنام استغل تلك األهواء  ي قال: هو مل 

. ولذلك رسعان ما راح يشعل فيها نريانه.. لقد سمع قومه،  .املوجودة يف نفوس قومه

عل هلم إهلا  وهم يطلبون من موسى عليه السالم ـ بمجرد خروجهم من مرص ـ أن جي

ألنه عز عليهم أن يعبدوا إهلا ال يتمكنون من  هلة التي تعبدها األمم من حوهلم، كاآل

رؤيته.. وهكذا رآهم يرددون كل حني طالبني من موسى عليه السالم أن يرهيم اهلل  

 جهرة.. ولذلك راح يسارع يف تلبية أهوائهم. 
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 الفالسفة واملفكرين؟ قلت: هل تقصد أن قادة األهواء ليسوا فقط أولئك 

قال: ال يمكن للفالسفة واملفكرين واخلطباء ورجال الدين أن يتحركوا حركة  

. ال يزرعون األهواء  .دون أن جيدوا ما يدعمها يف عامل النفوس.. هم كالشياطني كاما 

 إال يف األراض املستعدة إلنباهتا.

ه هارون عليه  قلت: صدقت.. فمع أن موسى عليه السالم ترك أثناء غيابه أخا 

السالم، وقد كان اإلرسائيليون يعرفون نبوته.. لكنهم أعرضوا عنه، وراحوا يتبعون  

 السامري.. 

قال: ما حصل يف بني إرسائيل حصل يف كل األمم.. حني تعرض عن وصايا  

أنبيائها، وتضع بدهلا من األهواء ما يناسبها.. لتحول الدين من دين اهلل إىل دين البرش،  

 معجونا بكل أهواء البرش. 

قلت: أرانا خرجنا من احلديث عن رس العداوة التي حصلت بني قومك إىل رس  

 عن قومك. يالعداوات التي حصلت بني البرش.. فهال حدثتن

قال: ما حصل بني قومي، ومن يطلقون عليهم لقب األعداء، ال خيتلف كثريا  

 عام ذكرته يل من قصة البسوس، أو داحس والغرباء. 

 قلت: هل كانت بداية احلرب رهان بني فرسني.. أو قتل لناقة؟

ابتسم ابتسامة حزينة، ثم قال: أصحاب األهواء ال يكررون نفس املشاهد.. بل  

 ة. ديستعملون كل مرة أدوات جديدة، وأساليب جدي

 قلت: فام األسلوب الذي استعملوه معكم؟ 

حدا، وكانت لنا اهتاممات  قال: لقد كنا ـ كام ذكرت لك ـ دولة واحدة، وشعبا وا

مشرتكة يف كل يشء.. ومل يكن يفرق بيننا يشء.. إىل أن جاء ذلك اليوم املشؤوم الذي  

 دعانا فيه بعضهم إىل االهتامم بالرياضة، وإنشاء مالعب هلا. 
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قلت: ما بك يا رجل.. لقد كنت أحسبك عاقال، وهل يف الرياضة ما يسوء.. أال  

 سة من الدعوة إىل احلركة والرياضة؟تعلم ما ورد يف النصوص املقد 

قال: لقد كنا نامرس الرياضة قبل ذلك.. ونامرسها مجيعا.. فقد كانت حياتنا كلها  

حركة ونشاط.. لكن أولئك مل يريدوا هذا.. وإنام أرادوا شيئا خفيا رسعان ما برز إىل  

 السطح.. ثم بدأ يكرب إىل أن حتول إىل ما تراه. 

 قلت: فام فعلوا؟

د دعوا إىل تأسيس فرق كثل املناطق امل تلفة.. ثم دعوا إىل إجراء  قال: لق

 املقابالت الودية بني هذه الفرق.. لكنها مل تدم بصيغتها الودية مدة طويلة.. 

 قلت: كيف؟

قال: لقد بدأت تلك اللعبة تتحول من لعبة للتسلية إىل لعبة تتشكل منها العقول  

 اطق امل تلفة عىل أساسها..  اجلديدة.. والتي أصبحت تتعامل مع املن

 قلت: مل أفهم. 

قال: سأرضب لك مثاال عىل ذلك.. كنا قبل انتشار تلك املالعب، واملباريات  

املرتبطة هبا نعرف املناطق امل تلفة من خالل علامئها وصاحليها.. وقد كنا إذا قصدنا أي  

نهم، ونتربك  قرية أو مدينة بدأنا بزيارة أهلها من العلامء والصاحلني، نستفيد م

 بنصائحهم. 

 قلت: فام الذي حصل بعد ذلك؟

. استبدلنا احرتامنا  .قال: بعد ذلك.. وبعد أن حتولت كرة القدم إىل ثقافة وقيم 

 وتعظيمنا للصاحلني باحرتامنا وتعظيمنا لالعبني..  

قلت: هذا يشء طبيعي.. فام الذي حصل بعد ذلك؟.. وهل كان أولئك  

 نارية التي أشعلت بالدكم نريانا؟الالعبون هم أصحاب اخلطب ال
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. أولئك الالعبون مل يكونوا سوى وقود لتلك احلروب.. لقد خرج لنا  .قال: ال

بعض من يدعون الفلسفة والتفكري.. وراحوا يشحنوننا بكل ألوان العنرصية املقيتة..  

لقد ذكروا لنا أن عرقنا خمتلف عن عرقهم.. وأهنم مل يكونوا يف األصل سوى عبيد  

قدموا خلدمة آبائنا وأجدادنا.. وأهنم رسعان ما احتلوا أرضنا.. ثم طالبونا بعد ذلك  است

 بطردهم منها، وحترير أرضنا منهم. 

 قلت: وكيف فعلوا مع من أن أصبحوا أعداء لكم؟

قال: مثلام فعلوا معنا.. لقد كانوا يغرسون األفكار بطريقة ذكية، لتنبت كل أنواع  

 األشواك واآلالم. 

 أفهم.. هل كان السقي واحدا، والنبات خمتلفا؟ قلت: مل 

قال: يمكنك أن تقول ذلك.. فقد استبدلوا حينها أخوتنا اإلنسانية بام سموه  

األخوة الوطنية.. حينها أنزلونا من العالقة الساموية التي تربط بيننا إىل العالقة  

خاصا هبم..   األرضية.. فحولوا من بلدتنا وطنا خاصا بنا.. وحولوا من بلدهتم وطنا 

ثم راحوا ينرشون فينا التعلق بأرضنا.. وينرشون فيهم ذلك التعلق.. ثم راحوا يوحون  

 هلم بأننا اغتصبنا بعض أرضهم.. ويوحون لنا بأهنم فعلوا ذلك بنا.

لقد فهمت ما تقصد.. أنت تريد أن اهلوى الذي جر قومك إىل احلرب هي  قلت:  

 الوطنية.. 

املزيفة.. وهي ليست سوى اهلوى الذي قامت عليه ما تراه من  قال: الوطنية 

 حروب.. فاحلروب العاملية مل تكن إال وقودا هلذه الوطنية املزيفة. 

 قلت: لكن حب الوطن يشء راسخ يف النفوس.. 

قال: فرق بني أن حتب وطنك، وبني أن جتعله وقودا إلشعال احلروب، ونرش  

لنسكنها، ونعرفه من خالهلا، ومل خيلقها لنا لتكون  املظامل.. فقد خلق اهلل لنا األرض 
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 ميدانا للحرب والرصاع. 

بام ذكره اهلل تعاىل عن أقوام األنبياء، وكيف تومهوا أن األرض  قلت: لقد ذكرتني  

ُوُقاُل اِلُذيُن  ﴿ملكهم، يدخلون من شاءوا، وخيرجون من شاءوا، لقد قال يف ذلك: 

ُرُجنِ لُُهمن ُلنا ن سا وا لُرا لُُكِن  ُكُفرا امن ُلناهن ُحى إُُلينُهمن ُرهبُّ نُا ُفُأون
ِن يُف ُمِلتُ ودا ُضنُا ُأون ُلُتعا من ُمنن ُأرن كا

 ( 13)إبراهيم:﴾الِظاملنُُي 

قال: أنت تذكرين بام يقوله قومي عني؛ فهم يتهمونني كام يتهمون كل من دعاهم  

للوطنية.. فهم يتصورون أهنمـ  بتلك  إىل األخوة واإلنسانية وإقامة الصلح بكونه مفتقدا  

األهواء ـ وحدهم املواطنون والوطنيون وغريهم عمالء أو خونة أو يريدون أن خيرجوا  

 أهل األرض من أرضهم. 

قلت: لقد ذكر اهلل تعاىل هذا أيضا.. فقد ذكر أن الوطنية هي الورقة التي كان  

موع حزنا عىل الوطن الذي  يلعب هبا فرعون عندما خاطب قومه وعيناه مغرورقتان بالد

ُقاُل لُلنُمإُلُ   ﴿يريد موسى أن يسلبه من املرصيني؛ فقد قال يذكر مقولة فرعون لقومه: 

ُلها إُِن ُهُذا ُلُساُحٌر ُعلُيٌم )  ونُ 34ُحون را ُرُه ُفاُمُذا ُتأنما من بُُسحن ُضكا من ُمنن ُأرن نُرُجكا ُريدا ُأنن خيا   ﴾( يا

 [ 35،  34]الشعراء:  

ري اجليوش حلربه.. كام سريت مجيع جيوش العامل من أجل هذا  قال: ولذلك س 

 اهلوى الذي استغله الشيطان لينفخ نريان العداوة بني اخللق. 

 ـ النفس   2

قلت: عرفت رسى اهلوى، وأثره يف إقامة أسواق العداوة بينكم وبني جريانكم..  

 فام عالقة النفس بذلك؟

واء ال تنبت إال يف أرض النفوس..  قال: لوال النفوس ما حتركت األهواء.. فاأله

ُُوى ) ﴿أمل تسمع قوله تعاىل:  ُس ُعُن اهلن ُه ُوهُنُى النِفن ُنُِة  40ُوُأِما ُمنن ُخاُف ُمُقاُم ُربي ( ُفإُِن اجلن
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 [؟ 41، 40]النازعات:   ﴾ ُهُي املنُأنُوى 

  قلت: بىل.. ولكن ال يمكن ألحدنا أن يعيش من دون نفسه.. وقد قال اهلل تعاىل:

ُضِية  ) 27ُياُأِيتاُها النِفنسا املناطنُمئُنِةا )   ﴿ ُجُعي إُىُل ُربيُك ُراُضُية  ُمرن يُل يُف ُعُباُدي  28( ارن ( ُفادنخا

يُل ُجنِتُي ) 29)  [ 30  -  27]الفجر:   ﴾ (30( ُوادنخا

قال: صدق اهلل تعاىل.. وأنت ترى أنه ذكر النفس املطمئة.. وهي تلك النفس  

أهوائها، واحلجب التي حتول بينها وبني إدراك احلقائق، أو العمل    التي ختلصت من كل

 بمقتضياهتا.. فلذلك مل يبق لألهواء أي سلطان عليها. 

قلت: هل تقصد أن املشكلة ليست يف النفوس.. وإنام يف األهواء التي تتسلط  

 عليها؟

، إذ  قال: يمكنك أن تقول ذلك.. فـ )لوال ميادين النفوس ما حتقق سري السائرين

ال مسافة بينك وبينه، حتى تطوهيا رحلتك، وال قطعة بينك وبينه حتى كحوها  

  (1)وصلتك(

قلت: ولكن مل كان األمر كذلك؟.. ومل كان للنفوس ذلك االستعداد لتقبل  

 األهواء؟ 

قال: حتى يرتدد السائرون يف امليادين امل تلفة، لتربز حقائقهم، وتكشف  

هم.. ولذلك ترى من أصحاب النفوس من يصل إىل  رسائرهم، ويميز خبيثهم عن طيب

الكامل.. ومنهم من ينقطع دونه.. ومنهم من ال يفكر يف السري أصال لرضاه عن نفسه،  

 وشغفه هبا، ووهله بكل ما تطلبه منه. 

قلت: أنت تشري بذلك إىل أنواع النفوس التي ذكر القرآن الكريم أهنا ثالثة..  

ُس أُلُِماُرٌة  ﴿ اهلل تعاىل يف قوله:  فمنها النفس األمارة التي ذكرها  يُس إُِن النِفن ئا ُنفن ُوُما أاُبري

 
 ..79، ص 2رشح الرندى عىل احلكم العطائية، ج  (1)
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وٌر ُرُحيمٌ   إُاِل ُما ُرُحُم ُر ي إُِن ُر ي ُغفا
ُ
وء (.. ومنها النفس اللوامة التي  53)يوسف:   ﴾ بُالسُّ

ُس الِلِواُمةُ ﴿ذكرها اهلل يف قوله:  (.. ومنها النفس املطمئنة  2)القيامة:  ﴾ ُوال أاقنُسما بُالنِفن

 ( 27)الفجر: ﴾ ُيا ُأِيتاُها النِفنسا املناطنُمئُنِةا ﴿التي ذكرها اهلل يف قوله: 

قال: هذه جمامع النفوس.. أما عددها؛ فال يمكن ألحد من اخللق عدها، ذلك  

وإما  أنه حتدث مع كل نفس من األنفاس نفس جديدة، إما ترتقي بصاحبها إىل املعايل، 

 تنزل به إىل السفل. 

قلت: كالمك صحيح.. فمراتب اخللق ال هناية هلا.. ذلك أن منهم من يقرتب  

من عامل الشياطني.. بل يتجرد، فيتحول إىل شيطان رجيم.. ومنهم من يقرتب من عامل  

 املالئكة.. ولوال أنه يلبس لباس البرش، لتصوره اخللق مالكا.

لنشأة ميدانا لبحث اإلنسان عن نفسه..  قال: ولذلك جعل اهلل تعاىل هذه ا

وعندما حيددها بدقة، يرحل إىل النشأة األخرى ليعيش وفق ما اختاره لنفسه، أو ما  

 اختارته له نفسه. 

خيرب فيها عن اخللق    قلت: أنت تذكرين بأحاديث كثرية وردت عن رسول اهلل 

نفسهم.. وقد ذكر رسول  الذين حيرشون بصور خمتلفة بناء عىل البناء الذين بنوا عليه أ

كيف حيرش املستكربون والظلمة، فقال: )حيرش املتكربون يوم القيامة أمثال   اهلل 

، ويف رواية: )يبعث اهلل يوم  (2)يف صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان( (1)الذر

القيامة ناسا  يف صور الذر يطؤهم الناس بأقدامهم، فيقال: ما هؤالء يف صور الذر؟  

 (3) : هؤالء املتكربون يف الدنيا(فيقال

 
ثيل بالنملة الصغرية أو برأس النملة أو اهلباُءة املنبثمة يف اهلواء.1) غر، ما ا، بالغ الصي  ( قدٌر ضئيل جدًّ

 (557(، والب اري يف )األدب املفرد( )6677( )179/ 2(، وأمحد )2492)( رواه الرتمذي 2)

 (337/ 10( رواه البزار كام يف )جممع الزوائد( )3)
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.. والوصف الذي وصفه هبم يتناسب كاما مع الطبيعة  قال: صدق رسول اهلل  

 التي بنوا عليها أنفسهم يف الدنيا.. عندما راحوا يغريون خلق اهلل الذي خلقهم عليه..  

قلت: هل تقصد أن ما قاله الشيطان من وعيده لبني آدم بتغيري خلق اهلل ينطبق  

ىل اآلخرة، ال عىل الدنيا؟.. لكن الوعيد واضح يف داللته عىل الدنيا، فقد قال اهلل تعاىل  ع

ا )﴿ خمربا عن وعيد الشيطان:  وض  را ُذِن ُمنن ُعُباُدُك ُنُصيب ا ُمفن
من  118أُلخُِتُ ( ُوأُلاُضِلنِها

ُننُعا  ِن آُذاُن األن ُرهِنامن ُفُلياُبتيكا من ُوآُلما ُمنيُينِها
ِن ُخلنُق اهللُِ ُوأُلا ا ُرهِنامن ُفُلياُغريي ]النساء:   ﴾ُم ُوآُلما

118  ،119 ] 

قال: الدنيا واآلخرة وجهان لعملة واحدة.. فام تراه يف عامل الدنيا هو عني ما  

سرتاه يف عامل اآلخرة، ولكن بصورته احلقيقية التي غطتها حجب الدنيا.. أمل تسمع قوله  

وُن ) ﴿تعاىل:  ُلما ُثُر النِاُس اُل ُيعن ننيُ 6ُوُلكُِن ُأكن ُُياُة الدُّ ا ُمُن احلن وُن ُظاُهر  ُلما من ُعُن  ( ُيعن ا ُوها

من ُغافُلاونُ  ُخُرُة ها [، فاآلية الكريمة تشري إىل أن الغفلة هي احلجاب  7، 6]الروم:  ﴾اآلن

الذي حال بني اإلنسان وبني رؤية عامل اآلخرة، وهي التي جعلته يكتفي بظاهر احلياة  

 الدنيا، دون البحث عن باطنها، والذي تتشكل منه اآلخرة. 

قاهلا بعض العلامء احلكامء، فقد قال يف تفسري قوله  قلت: لقد ذكرتني بمقولة 

ُكافُُرينُ ﴿تعاىل:  ُعُذاُب ُوإُِن ُجُهنُِم ملُاُحيُطٌة بُالن ُجلاوُنُك بُالن ُتعن [: )إنم  54]العنكبوت:   ﴾ُيسن

احليمات والعقارب، بل والنريان التي تظهر يف القرب والقيامة، هي بعينها األعامل القبيحة  

ة والعقائد الباطلة التي ظهرت يف هذه النشأة هبذه الصورة وجتلببت  واألخالق الذميم

هبذه اجلالبيب، كام أنم الروح والرحيان واحلور والثامر هي األخالق الزكية واألعامل  

ة التي برزت يف هذا العامل هبذا الزي وتسِمت هبذا االسم، إذ   الصاحلة واالعتقادات احلقم

اختالف األماكن، فتحىلم يف كلم موطن بحلية، وتزيمى  احلقيقة الواحدة ختتلف صورها ب

، وقالوا: إنم اسم الفاعل يف قوله تعاىل:  ُعُذاُب ُوإُِن  ﴿يف كلم نشأة بزيم ُجلاوُنُك بُالن ُتعن ُيسن
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ُكافُُرينُ  ا  54]العنكبوت:    ﴾ُجُهنُِم ملُاُحيُطٌة بُالن [ ليس بمعنى االستقبال بأن يكون املراد أهنم

  (1)نشأة األاخرى(ستحيط هبم يف ال

قال: صدق هباء الدين العاميل.. فام ذكره هو احلقيقة التي نطقت هبا مجيع  

 النصوص املقدسة. 

 قلت: إن هذا يعني أن لنا صورتان.. ولنفوسنا حقيقتان. 

قال: لنفوسنا حقيقة واحدة.. وهي التي نشكلها باختياراتنا ورغباتنا التي تغذهيا  

.. أما الصور، فهي التي تتحول بحسب الوجهة التي وجهنا  األهواء، أو تغذهيا احلقائق

هلا نفوسنا، والطعام الذي أطعمناها به.. فإن وجهنا نفوسنا للحق، وأطعمناها  

الطيبات.. جتوهرت بجواهر أهل احلق.. وإال حتولت إىل مستنقع من مستنقعات  

 اخلبائث.  

بالنشأة األخرى.. وإنام  قلت: وعيت هذا.. ولكني ال أبحث عن عالقة النفوس  

أبحث عن النفوس وعالقتها هبذه النشأة.. أنا أبحث عن عالقة النفوس برس العدواة..  

ولذلك أنتظر منك أن تذكر يل دور النفوس يف احلرب احلاصلة بينكم وبني جريانكم،  

 كام ذكرت يل دور األهواء يف ذلك.

مل جتد من يرددها إال  قال: لوال النفوس ملا كانت األهواء.. فتلك األهواء 

 النفوس األمارة املمتلئة باخلبث. 

 قلت: ولكن.. هل كل نفوس بلدتكم من هذا النوع؟ 

يبوا عن الساحة.. بعضهم قتل، وبعضهم سجن،   قال: ال.. ولكن كل الطيبني غا

وبعضهم شوه.. ذلك أن النفوس األمارة تستعمل كل الوسائل لتحقيق غاياهتا.. فهي  

 وتستغل كل الشياطني لتنفيذ مآرهبا.  تركب كل املطايا.. 

 
 .229/  7( نقال عن: بحار األنوار: 1)
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 قلت: مل أفهم ما تقصد؟ 

قال: لقد ذكرت لك أن تلك األهواء بدأت بلعبة.. كان يمكنها أن تظل لعبة  

للتسلية.. لكنها حتولت إىل ثقافة وفكر ومبادئ.. وهكذا حتول كل يشء يغذي النفوس  

 إىل أدوات لغرس الفتنة. 

 األهواء يف العداوة.. فام دور النفوس؟قلت: عرفت هذا.. ولكن ذلك هو دور 

قال: أنت تعلم أن أخطر النفوس وأبعدها عن احلق تلك النفوس التي تشتهي  

 السلطة والرئاسة، وتضحي يف سبيلها بكل يشء. 

قلت: أعلم ذلك.. وهل مصائبنا إال من ذلك.. وقد أشار إىل هذا املعنى تلك  

مواجهة األنبياء عليهم السالم، ذلك أن  اآليات الكثرية التي تذكر املأل ودورهم يف 

أولئك املأل قد أشبعت نفوسهم حب السلطة، ولذلك خشوا أن تتحول عنهم إىل  

 األنبياء؛ فراحوا حياربوهنم. 

قال: حب السلطة ال يدفع إىل ذلك فقط.. بل قد يصل بصاحبه إىل ادعاء  

 األلوهية. 

( ثاِم  21ُفُكِذُب ُوُعَُص ) ﴿  قلت: بىل.. لقد ذكر اهلل تعاىل ذلك فقال حاكيا عنه:

ُعى ) ُبُر ُيسن ىُل ) 23( ُفُحرُشُ ُفنُاُدى )22ُأدن ُعن ما األن   -   21]النازعات:    ﴾(24( ُفُقاُل ُأُنا ُربُّكا

ُقدن يُل ُياُهاُمانا  ﴿[، وقال: 24 ي ُفُأون ُ من ُمنن إُُلٍه ُغرين تا ُلكا من
ُا املنأُُلا ُما ُعلُ نا ُياُأهيُّ ُعون رن

ُوُقاُل فُ

ُكاُذبُنيُ عُ  نُّها ُمُن الن وُسى ُوإيُني أُلُظا ا ُلُعيلي ُأِطلُعا إُىُل إُُلُه ما ح  ُعلن يُل ُ ن   ﴾ ىُل الطينُي ُفاجن

 [ 38]القصص:  

قال: وهكذا النفس.. ففرعون مل يكن سوى نموذج للنفس األمارة بالسوء يف  

 قمة عنفواهنا وطغياهنا. 

 ا ردده فرعون من دعواه األلوهية؟ قلت: هل تقصد أن النفس يف طغياهنا تردد م
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قال: أجل.. بل إهنا ال ترىض بالرشك، ولذلك، فهي تردد يف كل حني مع فرعون  

ي﴿ومع كل الطواغيت قوهلم:   ُ من ُمنن إُُلٍه ُغرين تا ُلكا من
[.. ولذلك  38]القصص:    ﴾ُما ُعلُ

 فهي تلبس من األلبسة امل تلفة ما تعبد به من خالهلا. 

كن كيف حصل هذا بني قومك، وكيف جلب العداوة  قلت: وعيت هذا.. ول

 هلم؟ 

قال: لقد كنا قبل قيام هذه الفتن بيننا نعيش حتت إمرة قيادة حكيمة مشكلة من  

إخواننا يف البلدة األخرى.. وبعد أن حصلت تلك النزاعات بيننا وبينهم بسبب تلك  

ا مل تكن حكيمة، وإنام الكرة املشؤومة، دعا قومنا إىل التمرد عىل تلك السلطة، ال لكوهن

لكوهنا تنتمي ألرض غري أرضنا، وترسي يف عروقها دماء غري دمائنا.. ثم ما لبث أن  

أوجد ذلك نفوسا فرعونية حتن إىل السلطة؛ فأرسعت تقرتح نفسها، ثم وجدت من  

أصحاب املطامع من جييب نداءها طمعا يف هباهتا وصالهتا.. ثم سار الرعاع يتبعوهنم،  

 احلرب، وال يمكن أن تنتهي أبدا.  وبذلك بدأت

 قلت: أنت مل تذكر نفس فرعون فقط.. بل ذكرت نفوسا أخرى.

قال: ال يمكن لنفس فرعون أن تنفذ أهواءها ما مل جتد من يستمع هلا، وخيضع  

ملطالبها.. لقد ذكر اهلل تعاىل ذلك، فقال عن سبب طغيان فرعون واستبداده:  

ُمها ُفُأُطاعا ﴿ ُتُ ِف ُقون ا ُفاُسُقنُي ُفاسن م   [ 54]الزخرف:   ﴾ وها إهُِنامن ُكاناوا ُقون

 قلت: هل تقصد أن الشعوب هي التي تصنع املستبدين؟ 

قال: أجل.. فهناك نفوس خسيسة حتب االستبداد، وحتن إىل العصا، وختضع  

 للمطامع؛ فلذلك رسعان ما يستويل عليها الظلمة، وحيركوهنا لتحقيق مآرهبم. 

تعاىل ذلك عندما حتدث عن الغوغاء واألتباع الذين   قلت: لقد ذكر اهلل 

يصيحيون يوم القيامة يف وجوه املستكربين، وهم يطلبون منهم نجدهتم من تلك  
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ا ُفُهلن  ﴿املهالك، فقال:  من ُتُبع  نِا ُلكا وا إُِنا كا رُبا ُتكن ُعُفاءا لُِلُذيُن اسن ا ُفُقاُل الضُّ وا هللُُِ مُجُيع  ُوُبُرزا

غن  نُا  ُأننتامن ما من ُسُواٌء ُعُليننُا ُأُجُزعن نُاكا وا ُلون ُهُداُنا اهللِا هُلُُدين  ُقالا
ٍ
ء ناوُن ُعنِا ُمنن ُعُذاُب اهللُِ ُمنن يُشن

يصٍ  ُنا ُما ُلنُا ُمنن حُمُ  [ 21]إبراهيم:   ﴾ ُأمن ُصرُبن

قال: هل رأيت إىل هؤالء.. وكيف تشكلت نفوسهم بتلك الضعة والتبعية حتى  

ملواطن الصعبة، وبعد أن مروا بام مروا به من أهوال بقيت هلم بعض الثقة  أهنم يف تلك ا

 يف الرؤوس التي اتبعوها، وهلذا راحوا يستجدوهنا أن تنقذهم؟

قلت: لقد وعيت هذا.. فاألهواء مل تكن تنترش إال بني النفوس بم تلف  

الغوغاء الذين  أنواعها.. نفوس املستبدين.. ونفوس أصحاب املطامع.. ونفوس 

 يصدقون كل ناعق.

قال: أجل.. فاحلرب اجلارية بني بلدينا ليس هلا ما يدعمها من العقل، وال من  

احلكمة.. بل دعامتها الوحيدة هي النفوس التي كردت عن فطرهتا.. فعوقبت بأفعاهلا، 

 وكردها. 

 ـ الدنيا   3

يف إقامة أسواق العداوة   ا وأثرهوعالقتها باهلوى، ، النفسقلت: عرفت رس 

 بذلك؟الدنيا .. فام عالقة إخوانكمبينكم وبني 

 الدنيا هي املضامر الذي تتسابق فيه النفوس، وترفع فيه رايات األهواء. قال: 

قلت: ولكن الدنيا أيضا هي املزرعة التي نبذر فيها األعامل الصاحلة، التي نجنيها  

 بعد ذلك يف جنان اهلل الواسعة. 

. وذلك أصل الدنيا.. فهي دار الضيافة اإلهلية لعباده، ليعرفوه من  قال: أجل.

 منها إليه بعد أن ينجحوا يف كل االختبارات التي جتري عليهم فيها.   اخالهلا، ثم يعرجو

قلت: لقد ذكرتني بكلامت مجيلة، وحكم جليلة لإلمام عيل، قاهلا خماطبا قوما  
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ا الصاحلني املرتفعني، ودنيا العابثني املتثاقلني،  بالغوا يف ذم الدنيا، من دون تفريق بني دني

ون )لقد قال خياطبهم:  الدنيا منزل   الدنيا وقد انتحلوا الزهد فيها؟ .. ما بال أقوام يذمم

د منها، مسجد أنبياء   قها، ومسكن عافية ملن فهم عنها، ودار غنى ملن تزوم صدق ملن صدم

ائه، ومتجر أوليائه، اكتسبوا فيها  اهللم، ومهبط وحيه، ومصىلم مالئكته، ومسكن أحبم 

وقد آذنت ببينها؟  ونادت بانقطاعها،  فمن ذا يذم الدنيا  ..الرمحة، وربحوا منها اجلنمة 

قت برسورها إىل الرسور، وراحت   ونعت نفسها بالزوال، ومثملت ببالئها البالء، وشوم

ها قوم غداة ال  ندامة، ومحدها  بفجيعة، وابتكرت بنعمة وعافية، ترهيبا وترغيبا، فذمم

فتهم   روا، ووعظتهم فاتمعظوا، وخوم رهتم فاذمكم آخرون، خدمتهم مجيعا فصدقتهم، وذكم

 (1) (ف افوا، وشوقتهم فاشتاقوا

اهلل  التي جبلها  ا ، وجبلتهقال: بوركت.. فهذه الكلامت توضح حقيقة الدنيا 

خلري إىل رش،  فاهلل تعاىل مل خيلق الرش ابتداء، ولكن اخللق هم الذين حولوا اعليها؛ 

 وحولوا النعمة إىل نقمة، وحولوا العافية إىل بالء. 

إن مما أخاف عليكم بعدي:  )  يقول فيه:  قلت: لقد ذكرتني بحديث لرسول اهلل  

أُويـأيت اخليـر بالشـر يا رسول اهلل؟  :  فقيل له ما يفتح عليكـم من زهـرة الدنيـا وزينتها(، 

أو يالم(2)بالرش، وإن مما ينبت الربيع يقتل ُحُبط ا إنه ال يأيت اخلري ):  فقال
، إال آكلة  (3)

اخلنرُض 
، (5) ، فإهنا أكلت، حتى إذا امتدت خاُ تاها استقبلت عني الشمس، فثُلُطت(4)

 
 (117اخلطبة رقم) 357 -352ص  1( مستدرك هنج البالغة للمحمودي: ج 1)

 االمتالء أو من املرض.(   احلبط: انتفاخ بطن الدابة من 2)

: إذا قاربه ودنا منه. يعني: أو يقرب من اهلالك.3)  (   أو يلم: أملِ به يلمُّ

. وليس من أحرار البقول وإنام هو من كأل 4) (   اخلرُض: رضوب من النبات مما له أصل غامض يف األرض كالنيصي

 الصيف. والنِعما ال تستكثر منه وإنام ترعاه لعدم غريه.

ا.  ( 5)  فثلطت: ثلط البعري يثلط: إذا ألقى رجيعه سهال  رقيق 
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 ( ثم رتعت 

إن هذا املال ُخرُضٌ حلو، ونعم  هذا التشبيه قال هلم: )  وبعد أن قدم رسول اهلل  

وإن من يأخذه بغري  . .ملسكني واليتيم وابن السبيلصاحب املسلم هو ملن أعطى منه ا

ا يوم القيامة(    (1)حقه كالذي يأكل وال يشبع، ويكون عليه شهيد 

فهذا احلديث يبني حقيقة الدنيا.. فهي مثل األرض   قال: صدق رسول اهلل 

التي يمكننا أن نزرع فيها العنب، ويمكننا أن نزرع فيها الشوك.. ويمكننا أن نزرع فيها  

 أصناف السموم. 

 قلت: فكيف كانت الدنيا سببا إلشعال احلروب بينكم وبني إخوانكم؟ 

قال: لقد حتولت الدنيا إىل مضامر تتسابق فيه النفوس املمتلئة باألهواء.. ولذلك  

راح كل فريق من أهل بلدنا ومن جرياننا يريد أن ينال منها أكرب قدر يستطيعه.. وحينها  

 بدأ الرصاع. 

 الرصاع.. والدنيا متسعة للجميع؟  قلت: ومل بدأ

 قال: عندما كتلئ النفوس باملطامع لن يروي غليل حمب الدنيا كل الكون..  

: )لو كان البن آدم واد ألحب  . وقد ذكرين حديثك هذا بقوله  .قلت: صدقت

أن يكون له ثان، ولو كان له واديان ألحب أن يكون إليهام ثالث، وال يمأل جوف ابن 

  (2) اب، ثم يتوب اهلل عىل من تاب(آدم إال الرت

فقد أشار إىل علة احلرص والطمع، والذي منه تنشأ   ،قال: صدق رسول اهلل 

 دنيا املنحرفني املتثاقلني إىل األرض الذين يتومهون أهنا الغاية، وأن ما بعدها العدم.  

 
 (   رواه الب اري ومسلم.1)

، رقم 3/248( : رجاله رجال الصحيح. والطربانى )7/140( قال اهليثمى )21956، رقم 5/218أمحد ) (2)

3303 ) 
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قلت: لقد ذكرين حديثك هذا بقوله تعاىل عن ذلك املتثاقل إىل الدنيا، والراغب  

اتنلا ُعُلينُهمن ُنُبُأ اِلُذُي آُتيننُاها  وُ ﴿فيها، والذي حتول بسبب إىل كلب من الكالب، قال تعاىل:  

ُغاُوين )  ُبُعها الِشينُطانا ُفُكاُن ُمُن الن نُا ُفانُسُلُخ ُمننُها ُفُأتن
نِها  وُ (  175آُياتُ

نُاها هُبُا ُوُلـكُ ُلون ُشئننُا ُلُرُفعن

ُكلنُب إُن  ُض ُواِتُبُع ُهُواها ُفُمُثلاها ُكُمُثُل الن ُلُد إُىُل األُرن ها ُيلنُهث   ُأخن كن ا ُملن ُعُلينُه ُيلنُهثن ُأون ُترتن حُتن

ون )  من ُيُتُفِكرا ُقُصُص ُلُعِلها ُص الن نُا ُفاقنصا
ُم اِلُذيُن ُكِذباوان بُآُياتُ ُقون اء ُمُثال   ُس (  176ِذلُُك ُمُثلا الن

ون﴾ ]األ من ُكاناوان ُيظنلُما ُسها نُا ُوُأنفا
ما اِلُذيُن ُكِذباوان بُآُياتُ ُقون  [ 177-175عراف: الن

.. وهذه اآليات الكريمة توضح لك دور الدنيا  قال: صدق رسول اهلل 

والتنافس فيها يف التحريش بني البرش، وإشاعة العداوة بينهم.. ذلك أهنم ينتكسون  

 بسبب ذلك احلب انتكاسة خطرية حتوهلم من برش حمرتمني إىل كالب الهثني. 

)اتقوا الظلم؛  دور الشح يف إهالك القرى، فقال:  قلت: لقد ذكر رسول اهلل 

فإن الظلم ظلامٌت يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم؛ محلهم عىل  

  (1)أن سفكوا دماءهم واستحلوا حمارمهم(

، وهذا احلديث يبني لك دور الطمع يف الرصاع.. ولو  قال: صدق رسول اهلل 

أنك بحثت يف كل حروب العامل، فستجد حب الدنيا والطمع فيها واحلرص عليها هو  

 الوقود الذي أشعل كل احلروب. 

قلت: صدقت.. فكل أنواع االستعامر مل تكن سوى نزوة نفوس رشهة ممتلئة  

باملطامع، ولذلك راح املستعمرون يضمون حيرمون املستضعفني من قوهتم ليضموه إىل  

 ترفهم. 

ُنا  ﴿ذكر اهلل تعاىل ذلك عند بيانه ألسباب هالك للقرى، فقال:  قال: لقد   ُوإُُذا ُأُردن

ُمريا   ُناُها ُتدن لا ُفُدِمرن ُقون يُها ُفُحِق ُعُلينُها الن
وا فُ فُيُها ُفُفُسقا ُ رتن ُنا ما ُية  ُأُمرن نلُُك ُقرن   ﴾ ُأنن هنا

 
 (2578، رقم 4/1996( ، ومسلم )483، رقم 1/170الب ارى ىف األدب املفرد ) (1)
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 واحلق؟  .. أال تعلم السبب الذي جعل الرتف حائال بني املرتفني( 16)االرساء: 

 قلت: ما هو؟ 

ال ُكاُن  ﴿. فاملرتف مستغرق يف ترفه مستعبد له، وقد قال تعاىل:  . قال: الرتف ُفُلون

يال  مُمِنن ُأننُجيننُا 
ُض إُاِل ُقلُ ُرن ُفُساُد يُف األن ُن ُعُن الن و ُبُقِيٍة ُيننُهون من أاولا وُن ُمنن ُقبنلُكا را قا من   ُمُن الن ُمننها

نُرُمنيُ ُواِتُبُع اِلُذيُن ظُ  ُرفاوا فُيُه ُوُكاناوا جما وا ُما أاتن (، فاملرتفني استهواهم  116)هود:  ﴾ُلما

 ترفهم، فاستعبدهم من دون اهلل. 

: )تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد اخلميصة إن  قلت: لقد ذكرتني بقوله  

  (1)أعطي ريض، وإن مل يعط تعس وانتكس، وإذا شيك فال انتقش(

الدنيا والطمع فيها واحلرص عليها عبودية هلا.. وكانت  قال: ولذلك كان حب 

 بذلك أساس كل خطيئة..  

 قلت: أهلذا جعلها اهلل طعام لتمييز أعدائه من أحبابه؟

ولذلك ذكر  قال: أجل.. فاملطامع هي التي كيز أهل احلق من أهل الباطل.. 

 هوان الدنيا عىل اهلل ليبني أهنا ليست سوى طعم..   رسول اهلل 

يذكر هبا كل حني.. فقد   قلت: لقد ذكرتني بأحاديث كثرية كان رسول اهلل 

لو كانت الدنيا تعدل عند اهلل جناح بعوضة ما سقى كافرا  منها رشبة  يقول: ) كان 

اليم فأدخل أصبعه  ما الدنيا ىف اآلخرة إال كام يمشى أحدكم إىل )يقول:  وكان ، (2)ماء(

)ما يل وللدنيا؟ ما مثيل ومثل الدنيا إال  : يقولوكان ، (3)(فيه فام خرج منه فهو الدنيا 

 
 (4135، رقم 2/1385( ، وابن ماجه )2730، رقم 3/1057الب ارى ) (1)

،  7/325( ، والبيهقى ىف شعب اإليامن )5840، رقم 6/157( ، والطربانى )2320، رقم 4/560الرتمذى ) (2)

 (10465رقم 

 ( ، وقال: صحيح اإلسناد.7898، رقم 4/355احلاكم ) (3)
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 (1)كراكب سار يف يوم صائف، فاستظل حتت شجرة ساعة من هنار، ثم راح وتركها(

. ولو أن األمة اتبعت هدهيا ما  ... وبلغ.. ونصح. قال: صدق رسول اهلل 

 وب التي فرقت صفها وشتت شملها.. وقعت يف كل تلك احلر 

قلت: لقد ذكر اهلل تعاىل ذلك عن األمم وختلفها عن أنبيائها بسبب حبها للدنيا،  

ولاوُن  ﴿فقال: ُنى ُوُيقا ُدن وُن ُعُرُض ُهُذا األن ذا ُدُهمن ُخلنٌف ُوُرثاوا النكُُتاُب ُيأنخا ُفُ ُلُف ُمنن ُبعن

ُفرا ُلنُا ُوإُنن ُيأنهُتُمن ُعُرٌض مُ  وا  ُسياغن ولا ُخذن ُعُلينُهمن ُميُثاقا النكُُتاُب ُأنن اُل ُيقا ؤن ن يا وها ُأمُل ذا خا
ثنلاها ُيأن

ُقلاونُ  وُن ُأُفاُل ُتعن ٌ لُِلُذيُن ُيِتقا ُخُرةا ُخرين يُه ُوالِدارا اآلن
وا ُما فُ ُِق ُوُدُرسا   ﴾ ُعىُل اهللُِ إُاِل احلن

كسكوا بالكتاب بدل التمسك  ، وذكر يف مقابلهم الصاحلني الذين [169]األعراف: 

ُر  ﴿بالدنيا، فقال:  وا الِصاُلُة إُِنا اُل ناُضيعا ُأجن ُتاُب ُوُأُقاما
وُن بُالنكُ كا ُمسي ُواِلُذيُن يا

لُُحنيُ   [ 170]األعراف:   ﴾املناصن

 ـ الشيطان    4

قلت: مل يبق من األعداء إال الشيطان، وأظن أنك بحديثك عن النفس واهلوى  

 أخرجت الشيطان، حيث مل يبق له أي دور مع هؤالء األعداء الثالثة. والدنيا قد 

قال: ال.. الشيطان هو الركن األكرب من أركان العداوة.. ذلك أنه مشعل نريان  

 الفتن، وموقدها، وهو الذي حيول بني اخللق وإطفائها. 

 قلت: أمل تذكر أن ذلك دور النفوس املغذاة بسموم األهواء؟ 

 ر األهواء؟قال: وهل تعلم مصد

 قلت: النفوس.. 

قال: النفوس مستعدة لل ري بقدر استعدادها للرش، ولذلك إن وجدت من ينفخ  

 
(  6352، رقم 14/265( ، وابن حبان )11898، رقم 11/327( ، والطربانى )2744، رقم 1/301أمحد ) (1)

 ( وقال: صحيح عىل رشط الب ارى.7858، رقم 4/344، واحلاكم )
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 فيها روح اخلري، ويشجعها عليه، الكتفت به. 

 قلت: فهل هناك من يرجح جانب الرش فيها، وحيثها عليه؟ 

قال: أجل.. وهو الشيطان.. فكل ما تراه من غواية وضاللة وفتن وأهواء  

ن يد فيها.. فمهمته هي الغواية.. أمل تسمع لقوله تعاىل، وهو خيربنا عن وعيد  للشيطا 

ُُعنُي   ﴿ الشيطان لإلنسان:  من ُأمجن ُوُينِها ُض ُوأُلاغن ُرن نُِن هُلامن يُف األن ُتنُي أُلاُزيي ُوين ُقاُل ُربي باُُم ُأغن

ُلُصنيُ 39) ما املنا ن  [ 40،  39]احلجر:    ﴾( إُاِل ُعُباُدُك ُمننها

 لت: بىل.. فام فيها من العلم؟ق

قال: اآليتان الكريمتان ختربان أن الشيطان هو مصدر الغواية بام يملكه من  

خربات وقدرات عىل التزيني واإلغواء، ولذلك فإن كل ما تسمع به من فلسفات  

وأفكار ومدارس تصد عن اهلل، أو تنحرف بالبرشية عن القيم التي دعا إليها، مصدرها  

 الشيطان.. أمل تعلم كيف استطاع بحيله ودهائه أن خيرج آدم عليه السالم من اجلنة؟ 

ُوُس هُلااُم الِشينُطانا لُيابنُدُي هُلااُم ُما  ﴿قلت: بىل.. لقد ذكر اهلل تعاىل ذلك، فقال:   ُفُوسن

اُم ُعنن ُهُذُه  اُم ُربُّكا آهُتاُُم ُوُقاُل ُما هُنُاكا اُم ُمنن ُسون وُرُي ُعننها ُ ُأون  وا وُنا ُمُلُكنين الِشُجُرُة إُاِل ُأنن ُتكا

ُالُُديُن ) وُنا ُمُن اخلن اُم ملُُُن النِاُصُحنُي ) 20ُتكا اُم إُيني ُلكا   -  20]األعراف:  ﴾( 21( ُوُقاُسُمها

22  ] 

قال: لقد ذكر اهلل تعاىل يف هذه اآليات الكريمة الكيفية التي استطاع أن يتوصل  

م، فهو قد قاسمهام، وصور هلام وساوسه بصورة النصح، ثم علل  هبا إىل آدم عليه السال 

النهي اإلهلي عن أكل الشجرة، بأنه ليس هنيا مطلقا، أو ألجل النهي، وإنام هو معقول  

 املعنى.. ثم ذكر هلام أن ذلك النهي معلل بأن يصريا ملكني أو يصريا من اخلالدين. 

ن الذين يدعون إىل التساهل يف مراعاة  قلت: أو ربام قال هلام ما يقوله لنا الكثري م

أحكام الرشيعة: إن اهلل الرحيم بكام ما كان ليمنعكام من هذه الشجرة وأنتام ضيفان  
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 عنده، فاهتام فهمكام، وال تتهام ربكام.

قال: أو ربام قال هلام ما قاله لنا دعاة الفتنة الذين حرضوا عىل الرصاع بيننا وبني  

ر لكام من ربكام مل يكن هنيا مطلقا، بل هو مقيد بأكل مجيع  إخوتنا: إن النهي الذي صد

الشجرة، ال بمجرد تذوق ما فيها.. أو قال هلام: إن النهي مل يكن عاما يف مجيع األوقات،  

بل كان خمصوصا بأول دخولكام اجلنة لعدم تناسب أكلها مع أجهزتكم اهلاضمة  

صالبة يقينكام، أما بعد ذلك فال  حينذاك.. أو قال هلام: لقد ورد النهي قبل نضجكام و

 تكليف بعد يقني وال حركة بعد معرفة. 

 قلت: أهبذه احليل استطاع أن يلقي يف روعهام خمالفة أمر اهلل؟ 

قال: أجل.. لقد عرف أن يف نفسيهام حبا لل لود، وحبا ألن يكونا ملكني،  

ا  ﴿ال: ولذلك راح يستعمل حيله يف هذا اجلانب.. لقد ذكر اهلل تعاىل ذلك، فق ُ ُفُداِلمها

ورٍ  را [.. فحبل الشيطان املمدود لإلنسان هو تلك األوهام التي  22]األعراف:  ﴾بُغا

 جتعله مغرتا، بعيدا عن حقيقته. 

 قلت: أنت تصور يل الشيطان، وكأنه املركز الذي تبث منه الفتن.

قال: أجل ذلك صحيح.. فهو مثل تلك القنوات التي تبث كل أنواع امليوعة  

ل والفتن.. وأي نفس أرشبت ذلك، وتأثرت به، حتولت إىل جندي من جنود  والضال

الشيطان، وتابع من أتباعه.. وقد تتحول بمرور األيام إىل شيطان رجيم ال خيتلف عن  

 شيطان اجلن يف يشء. 

قلت: لقد ذكرتني بقوله تعاىل عن الوسائل التي يستعملها الشيطان يف الغواية،  

ُززن  ﴿ فقد قال:  ُتفن لُبن ُعُلينُهمن بُُ ينلُُك ُوُرُجلُُك  ُواسن تُُك ُوُأجن من بُُصون ُت ُمننها تُُطعن  ُمُن اسن

ا  ور  را ما الِشينُطانا إُاِل غا ها من ُوُما ُيُعدا ها اُلُد ُوُعدن ُون ُواُل ُواألن ُمن من يُف األن ها ]اإلرساء:   ﴾ ُوُشاُركن

64  ] 
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تالميذ وأدوات  قال: أجل.. فكل ما تراه من قنوات فتنة، ورؤوس ضاللة هم 

للشيطان يستعملها للغواية.. فالشيطان ال يكتفي بتضليل البسطاء، بل هو يستعمل كل  

 الوسائل للوصول إىل الكبار، وحتويلهم إىل شياطني يؤدون مجيع أدواره. 

قلت: ولكن كيف يستقيم ما ذكرت مع رمحة اهلل بعباده.. كيف يأذن للشيطان  

 م باهلداية؟ يف أن يضل اخللق من غري أن يدركه

ى ُفُمنن ُتبُُع  ﴿ قال: أمل تقرأ قوله تعاىل:   د  من ُمنيي ها ُينِكا
ا ُفإُِما ُيأنتُ بُطاوا ُمننُها مُجُيع  نُا اهن لن قا

من حُينُزناونُ  ٌف ُعُلينُهمن ُواُل ها ُداُي ُفاُل ُخون  [؟ 38]البقرة:   ﴾ها

 قلت: بىل..  

مقابل غواية الشيطان.. وأول تلك  قال: فاهلل تعاىل وضع أعالما كثرية للهداية 

األعالم ما وضعه يف نفس اإلنسان من حب لل ري، وميل إليه.. ففطرة اإلنسان السليمة  

 ال كيل إىل الرش، وال جتنح إليه.

وهكذا أرسل اهلل تعاىل الرسل عليهم السالم.. فلم يرتك أمة إال وأرسل فيها من  

 الرساط املستقيم.  الرسل، وأنزل عليها من الكتب ما يدهلا عىل 

قلت: ولكن مع ذلك كله؛ فإن غواية الشيطان دائمة، وهو فوق ذلك يرانا من  

 حيث ال نراه.. ويزين لنا من األهواء ما نتوهم أنه من بنات أفكارنا.

قال: واهلل تعاىل كذلك برمحته وهدايته خللقه جعل لكل إنسان واعظا وملكا  

يذكر   ل تزييناته.. لقد قال رسول اهلل يوجهه وحيذره من وساوس الشيطان، ومن ك

بابن آدم وللملك ملة فأما ملة الشيطان فإيعاد بالرش وتكذيب   (1)ذلك: )إن للشيطان ملة

باحلق وأما ملة امللك فإيعاد باخلري وتصديق باحلق فمن وجد ذلك فليعلم أنه من اهلل  

 
()اللمة( : املرة الواحدة من اإلملام، وهو القرب من اليشء، واملراد هبا: اهلمة التي تقع يف القلب من فعل اخلري  1)

 والرش والعزم عليه.
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   (1) فليحمد اهلل ومن وجد األخرى فليتعوذ باهلل من الشيطان(

قلت: فدور اإلنسان إذن هو الرتجيح بني كال املصدرين: مصدر اهلداية ومصدر  

 الضاللة. 

قال: صدقت.. وذلك ما حيدد حقيقة اإلنسان.. فإن جنح للشيطان ووساوسه  

حتول إىل شيطان رجيم.. وإن جنح للمالك وإهلاماته أفاض اهلل عليه من العصمة  

 وصفائه.  واحلفظ ما جيعله كاملالئكة يف طيبته ونوره 

قلت: لقد ذكرتني بكلمة للغزايل يف هذا املعنى يقول فيها: )والقلب بأصل  

الفطرة صالح لقبول آثار امللك، ولقبول آثار الشيطان، صالحا متساويا ليس يرتجح  

أحدمها عىل اآلخر، وإنام يرتجح أحد اجلانبني باتباع اهلوى، واإلكباب عىل الشهوات،  

. فإن اتبع اإلنسان مقتىض الغضب والشهوة ظهر تسلط  أو اإلعراض عنها وخمالفتها 

الشيطان بواسطة اهلوى، وصار القلب عش الشيطان ومعدنه، ألن اهلوى هو مرعى  

الشيطان ومرتعه، وإن جاهد الشهوات ومل يسلطها عىل نفسه، وتشبه بأخالق املالئكة  

و قلب عن شهوة  عليهم السالم، صار قلبه مستقر املالئكة ومهبطهم، وملا كان ال خيل

وغضب، وحرص وطمع وطول أمل، إىل غري ذلك من صفات البرشية املتشعبة عن  

  (2)  اهلوى، ال جرم مل خيل قلب عن أن يكون للشيطان فيه جوالن بالوسوسة(

قال: ولذلك فإن الشيطان ال يترصف يف نفس اإلنسان إال بعد أن يأذن له  

مقتىض شهوته وغضبته، ويرتك السري وفق  اإلنسان يف ذلك.. وذلك عندما يسري وفق 

 ما يقتضيه احلق. 

قلت: أهلذا يتربأ الشيطان يوم القيامة من كل الذين يتهمونه؟.. فقد قال اهلل تعاىل  

 
 (9550، و النسائي يف الكربى، حتفة األرشاف )( 2988( رواه الرتمذي )1)

 .49/ 3( إحياء علوم الدين، 2)
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ُقي  ﴿يذكر خطبته يف ذلك:  ُد احلن من ُوعن را إُِن اهللُِ ُوُعُدكا ُمن ُوُقاُل الِشينُطانا ملُِا قاُفُ األن

من ُفأُ  تاكا ُتُجبنتامن يُل ُفاُل  ُوُوُعدن من ُفاسن تاكا لنُطاٍن إُاِل ُأنن ُدُعون من ُمنن سا من ُوُما ُكاُن يُلُ ُعُلينكا تاكا ُلفن خن

ونُ  تاما كن ُ تا باُُم ُأرشن ُخِي إُيني ُكُفرن ُ رصن من ُوُما ُأننتامن بُما ُخكا ُ رصن من ُما ُأُنا بُما ُسكا وا ُأننفا ويُن ُولاوما   ُتلاوما

 [ 22]إبراهيم:   ﴾ املنُُُي هُلامن ُعُذاٌب ُألُيمٌ ُمنن ُقبنلا إُِن الظِ 

قال: أجل.. بل إن اهلل تعاىل ذكر براءته منهم يف الدنيا.. أمل تسمع قوله تعاىل:  

رن ُفُلاِم ُكُفُر ُقاُل إُيني ُبُريٌء ُمننُك إُيني ُأُخافا اهللُِ ُرِب ﴿ فا ُننُساُن اكن   ُكُمُثُل الِشينُطاُن إُذن ُقاُل لإُلن

 [ 16]احلرش:   ﴾ُعاملُنُيُ الن 

 قلت: بىل.. فام فيها من العلم؟

قال: إن غاية الشيطان الكربى ال تقترص عىل تلك التضليالت البسيطة.. بل إن  

طموحه األعظم هو قمع كل منابع اخلري يف نفس اإلنسان، وإغالق كل منافذ الفكر فيه،  

حقا، وال يرى الباطل باطال، بل يتحول  ليطبع عىل قلبه، وخيتم عىل عقله، فال يرى احلق  

 كل يشء يف ذهنه إىل النقيض؛ فريى احلق باطال، واملعروف منكرا. 

وهنا ـ كام يذكر اهلل تعاىل ـ يت ىل الشيطان عن هذا الذي أضله ضالال كليا، ألن  

هذا اإلنسان مل يعد إنسانا، بل صار شيطانا يف صورة إنسان، وهو حينها أخطر من  

سه، ألن عمل شيطان اجلن عمل خفي، بينام عمل شيطان اإلنسان عمل  الشيطان نف 

ظاهر للعيان، قد نراه عىل شكل كتب نقرؤها، أو مناهج دراسية نعتمدها، أو أفالم  

نشاهدها، أو سلوكات نتصور أهنا ترمز للحضارة والتطور والتقدم.. بينام هي يف  

 حقيقتها ال ترمز إال للضالل والتيه والشيطنة. 

أهلذا حيذرنا القرآن الكريم من اتباع أي خطوة من خطوات الشيطان، كام   قلت:

طاُواُت الِشينُطاُن  ﴿ قال تعاىل:  طاُواُت الِشينُطاُن ُوُمنن ُيِتبُعن خا وا خا ُا اِلُذيُن آُمناوا اُل ُتِتبُعا ُياُأهيُّ

لا اهللُِ  اُل ُفضن  ُواملناننُكُر ُوُلون
ُ
ُشاء ُفحن را بُالن ا  ُفإُِنها ُيأنما من ُمنن ُأُحٍد ُأُبد  ُتاها ُما ُزُكى ُمننكا من ُوُرمحن  ُعُلينكا
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ي ُمنن ُيُشاءا ُواهللِا ُسُميٌع ُعلُيمٌ  ُزكي  [ 21]النور:    ﴾ُوُلكُِن اهللُِ يا

قال: أجل.. فكل من مل حياكم خواطره وأعامله وأفكاره إىل معايري احلق، سيسري  

 سريه إىل مرحلة الالرجوع، وحينها ينتكس  ال حمالة يف طريق الشيطان.. وقد يصل يف

 انتكاسة عظمى، يتحول بموجبها إىل شيطان يف صورة إنسان.

 قلت: أرانا ابتعدنا عن حتليل أسباب العداوة بني قومك. 

قال: ال.. مل نبتعد.. بل نحن نبحث يف جذور العداوة وأساسها.. ذلك أن  

رشهة، مألها باألهواء، ثم  الشيطان استطاع أن يست لص من بيننا أصحاب نفوس 

صار يلقنها كل حني كل ما تعلمه من صنوف الغواية إىل أن صارت عميلة له تؤدي كل  

 أدواره. 

اُمهُلامن ُوُقاُل اُل ُغالُُب  ﴿قلت: لقد ذكرتني بقوله تعاىل:  ُوإُذن ُزِيُن هُلاما الِشينُطانا ُأعن

ُم ُمُن النِاُس ُوإيُني ُجاٌر ُلكا  ُيون ما الن ُفُئُتاُن ُنُكُص ُعىُل ُعُقُبينُه ُوُقاُل إُيني ُبُريٌء  ُلكا من ُفُلاِم ُتُراُءُت الن

ُعُقاُب  ُن إُيني ُأُخافا اهللُِ ُواهللِا ُشُديدا الن من إُيني ُأُرى ُما اُل ُتُرون  [ 48]األنفال:   ﴾ ُمننكا

،  قال: أجل.. الشيطان بعد أن حيرش بني البرش، ويشعل نريان العداوة بينهم 

 ينتحي جانبا، ليتفرج عىل املهازل التي يقعون فيها، وهو يضحك من خفة عقوهلم. 

 *** 

إذ سمعنا جلبة كبرية يف الشارع،  كنا مستغرقني يف تلك األحاديث وأمثاهلا،  بينام

يتقدمون إىل منصة كبرية، وهم  باخلطباء والشعراء ثم رسعان ما اجتمع الناس.. وإذا 

رات الومهية التي حققوها.. ومل يؤملني يشء كام آملني  يرقصون فرحا لتلك االنتصا 

 أولئك الذين يتكلمون باسم اهلل، لينف وا يف نريان العداوة بدل أن يطفئوها. 

ها  الناس:  يف    نويصيح  واأخذ  صاحبيم بمجرد أن رأوا  وآملني أكثر من ذلك أهن

 تصاراتنا.قربانا الن  من هذه احلرب، تعالوا لنقدم رأسه  هو العميل الذي حذرنا 
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اجتمع الناس عليه، ورموه أرضا، ثم أخذوا جيرونه، وهم يكربون وهيللون،  

 وينشدون أناشيد النرص. 

أو الدفاع عنه، ألين أعلم أهنم سيفعلون     همل تكن يل حينها اجلرأة عىل ختليص

مثلام يفعلون به، فلم يكن ألولئك من عقول تستطيع السامع وال التفكري، وكيف  

 ، وهي غارقة يف نشوة تلك االنتصارات املزيفة. ذلك تستطيع

حتى سمعت بأن جارهتم   ،ما هي إال أيام قليلة، وبعد أن غادرت تلك البلدة

طريا مع الدولة التي كانت تستعمرهم، وكان ذلك العقد ينص  املهزومة عقدت عقدا خ

عىل قيام وصاية تامة للدولة املستعمرة عىل تلك البلدة وجارهتا.. وكانت تلك الوصاية  

 ااملنجزات التي حققتها كلتا البلدتني يف الوقت الذي كانتكل  استعامرا جديدا قىض عىل  

 فيه متحدتني. 

تلك احلادثة وما عقبها سمعت أن تنظيام قويا  العجيب أين بعد سنوات من ومن 

قام يف مواجهة االستعامر، وأنه شكل من أبناء كال البلدتني، وكان يضم فروعا خمتلفة،  

 منها السلمي املوجه لتوعية الناس، ومنها املسلح املوجه لرضب العدو املستعمر. 

احبي  واألعجب من ذلك كله أن األمني العام لذلك التنظيم مل يكن سوى ص

الذي أهني أشد إهانة، واعترب عميال.. لكنه استطاع بحكمته وبصريته أن جيمع اإلخوة  

املتصارعني، وأن يواجه هبم عدوهم األكرب، وأن يقدم أثناء مواجهته له أروع الدروس  

 يف القيادة والبذل والتضحية. 

ومصدر ذلك كله هو علمه باألعداء احلقيقيني، والذين وجه إليهم كل سهام  

حربه، واستطاع بذلك أن حيقق الكثري من االنتصارات ليس عىل األعداء املزيفني فقط،  

 بل عىل األعداء احلقيقيني أيضا.
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 الصداقة أرسار  

. وعالقتها  . . فحدثني عن أرسار الصداقة.قلت: حدثتني عن أرسار العداوة

 بأرسار احلياة.

. رحت أبحث  .كشفه يلقال: بعد أن كشف اهلل يل من أرسار العداوة ما شاء أن ي

 . . عن أرسار الصداقة

كنت أعلم علم اليقني أن اهلل ما أودع يف فطريت  وقد دعاين إىل ذلك البحث أين 

 . .احلنني إىل اختاذ األصدقاء إال وقد وفر يل يف هذه احلياة من يصلح أن أختذه صديقا 

كيفياته إال بعد  . لكنه مل تنكشف يل أرسار ذلك، وال .علمت ذلك علم اليقني 

كنت فيها كذلك الصحفي اجلوال الذي أراد أن  ، وتلك الرحلة التي رسهتا يف األرض

يف كل مرة لباسا جديدا  ن يلبس ألضطر ، ولذلك احيقق يف قضية من القضايا املعقدة

 . ينسجم مع القضية التي يريد التحقيق فيها 

  ا نفرـ  عن أرسار الصداقةـ أثناء بحثي  وقد شاء اهلل أن يكون أول من ألتقي هبم

. وقد رأيت منهم مجيعا من  .أنت تعرف قدرة الشعراء عىل تصوير الواقع ، ومن الشعراء 

 . وعن مجيع أرسار الصداقة..  .التشاؤم ما مألين رغبة عن الصداقة

. وكان يضع كلتا يديه عىل  .رأيته عندما زرت قبيلة خزاعة  ، اكان أوهلم شاعر

 :  قائال بحزن مجيع خديه، وهو يردد 

ــة ــاء ـعل ــاس أـبن ــا رب كــل اـلن  أي

 

ــديق   ا بصــ ا لـن  أمـا تعثر الـدنـي

 وجوه هبا من مضــمر الغل شــاهد 

 

ــفيق     ذوات أديم يف النفاق صـ

 إذا اعرتضـــوا دون اللقــاء فــإهنم 

 

 قذى لعيون أو شــجى حللوق   

ــه   وإن أظـهـروا بـرد الـوداد وظـل

 

 أرسوا من الشحناء حر حريق   

 



54 

 

 أال ليتني حيث انتوت أفرخ القطا 

 

 بأقَصــ حمل يف الفالة ســحيق  

 أخو وحــدة قــد آنســـتني كــأنني 

 

 هبا نازل يف معرشـــي وفريقي   

ــه   ى مـن ثـوائ ــك خـري لـلـفــت ــذل  ف

 

ــاحب ورفيق    ــبعة من ص  بمس

 تفت يل:  ، وسألته عن رسه، ورس تشاؤمه؛ فراح ينشد من غري أن يلاقرتبت منه  

 وصــاحب كان يل وكنت له

 

ــد    ــد عــىل ول  أشـــــفــق مــن وال

ــعى هبا قدم   ــاق تسـ  كنما كسـ

 

ــد     أو كــذراع نيطــت إىل عضـــ

 حتمى إذا دانت احلوادث من 

 

مان من عقدي     عظمي وحلم الزم

ــان ـيـنـظر ـمن   ازورم ـعنـمي وك

 

 طريف ويرمي بســــاـعدي وـيدي   

 اخللق بعضهم بعضا.صحت فيه: ما بالك هال حدثتني كام حيدث  

 نظر إيل، وقال: 

ب يـا ســـعيـد ق أم أغرم  أرشم

 

 وأنقص من ذـمامي أو أزـيد  

 عدتني عن نصيبني العوادي 

 

ــد   ي ـل ــا ـب ه ـي ــه ـف ل ي أـب ـب ــت  ـف

مـان عىل رجـال   وخلمفني الزم

 

 وجوههم وأيــدهيم حــديــد   

 هلم حـلل حســـنم فهنم بيض 

 

 وأخالق سمجن فهنم سود   

ــادر مل   ــت املــق رأال لــي ــدم  تــق

 

 ومل تكن العطـايـا واجلـدود   

تركته بعد أن يئست من أن أستفيد منه شيئا، لكني ذهبت إىل ش ص ذكر يل أنه   

الصديق الذي سبب له كل ذلك االكتئاب، وعندما التقيت به وجدته ال خيتلف عنه يف  

الشكوى، وال يف االكتئاب، فقد قال يل عندما سألته عنه، وعن رس العداوة التي  

 حصلت بينه وبني صديقه:  

ــ  ــه ـســ ــل مل أـخن  اعــةوـخـلي

 

 يف دمي كفيــه ظلام  قــد غمس  

 كان يف رسي وجهري ثقتي  

 

 لســــت عنـه يف مهم أحرتس   
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ــرت البغض بألفاهل اهلوى   سـ

 

 وادعــى الــود بــغــش ودلــس  

ــال يل خــريا  وإن   إن رآين ق

 

 غبــت عنــه قــال رشا  ودحس   

ــة  ــرصـــ ــه ف ــت ــك ــا أم ــم مل  ث

 

 محل السيف عىل جمرى النفس   

ــه   وأراد الـروح لـكـن خــان

 

ــدر أيــقــظ مــن كــان نــعــس    ق

طلبت منه أن يرتك الشعر، وحيدثني كام حيدث اخللق بعضهم بعضا، فنظر إيل،   

 وقال:  

دتني خيــانــٌة من صـــــديق  رشم

 

 أنـا مســـتســـلٌم لـه وهو حربا   

 مضـــمٌر للنفـاق والقلـب فيـهُ  

 

ــُه حــبُّ    ــادي ــه وب  ـمـبـطٌن ـبغضـــ

ه وإن مىضـــ ُمن  ت يومـا  ـل  قـل

 

ــبا    ــُت كـل  ها فـعــال أتـى هبــا أن

 قال: للمزح قلتا ذا أم لثلبي؟ 

 

 قلـت للثلـُب قـال مـا فيـه ثلـبا   

 شــــيمــةا الكلــب حفظــه لويلي  

 

 وعن احليي يف دجــا الليــل ذبُّ   

 حيفظا اجلــار للجوار وياميـســ  

 

غـبا    ــاُهُر املقلتني حينوها ســـُ  ســ

 يرقـدا النـائمون أمنـا ويميـســ  

 

ا هلكهم حـياكيهم صــــب     ـخائـف

ُه غوثــا    وتر الكلــب يف املهــامــُ

 

و    ــار خـتـب ن ـهـيف واـل ـل ــب اـل  وجـيي

ــا   لــب خـوف ـك حا اـل ــاـب ن راه ـي  وـت

 

 وإىل الصوت يف دجا الليل حيبو   

ــل يل  ه احلظم ق ــُ  فـلامذا أنُحســـت

 

ــبُّ    ــنُه وما فيه سـ سـ ن حا
ــُ  مُلن تاشـ

الشام التقيت شاعرا مزج بني الفلسفة  بلدة املعرة من بالد ويف . . تركته، وانرصفت   

 سمعته ينشد، وعيناه تسحان بالدموع: ،  كان يقال له )أبو العالء(   ، كان ممتلئا شؤما ،  والشعر 

ــه ـبـكى ـعىل وصــــل ــذي يـا  ـلـيس ال

 

ه   دي ــُ  مـثل اـلذي يابكى عىل صــ

ــه   ــق ــدي ٌد لصـــ ــي ي ــوا فــالٌن جــُ ــال  ق

 

دا    ُة جـي  ال يكـذبوا، مـايف الربـي

ــا   ــاُل اإُلم ــأمــريهــمن ن ــا ف ن ــاخلــُ  رُة ب

 

دا    ــي ه متصـــي
ــُ  وتقيهمن بصـــالت

هِجنا  أو خالصـــا     كنن من تشـــاءا ما

 

 وإُذا رزقُت غنى  فأنُت السيدا   
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 واصمتن فام كثُر الكالما من امرئٍ 

 

ن بـــأنـــه مـــتـــزيـــدا     إُال وظـــا

 : ( 1) . وراح يقول . . فأشاح بوجهه عني هو اآلخر . أردت أن أكلمه  

 ُعمى  كم صديٍق كنُت منه يف  

 

هن    ــا  منظرا ــها زمــان  ُغِرين من

ــاين بــوجــٍه طــلــٍق    كــان يــلــق

 

ــالــريل يــنــثــرهن     وكــالٍم ك

ه   ــُ ــب ــها عــن غــي ــإُذا فــتشـــــت  ف

 

ــمرهن     مل أجدن ذاُك لوٍد يضـ

ــُل مـن  ــدُع اإُلخـواُن إُال ك  ف

 

 يضُمرا الودي كام قد يظهرهن   

أسامة كان من نسل )أسامة  . التقيت شاعرا يقال له .. ويف محاه. ويف بالد الشام 

. كان ممتلئا مهة وشجاعة، لكني ما إن سألته عن أرسار الصداقة حتى رأيت  .بن منقذ( 

 . ثم انرصف عني، وهو يقول: . وجهه قد تغري، ومهته قد خارت

 قِل الصديقا وإُن أصبحُت تعرف يل

 

، فــأبنن يل أيُن أقصــــدها     مكــانــها

ُرفتين كم قد عرفنتا صـــديـقا  بـعد    ُمعن

 

ها    تا فرارا  منــه أجحــدا  إُيــاها  ن

ــه حني أوحشـــني   ــالودي من  كفرتا ب

 

ها    دا  به يف الناُس أعبدا جن  وكنتا وا

ُت ذا ـحذرٍ   ــن ا ُعشــ  دُع الـعدوي وكن ـم

 

وٌر توددها     من الصــــديُق اـلذي زا

ها   دا
ــُ ــذمي ـتقصـــ ــال  وـلـيس ـفـتكــةا ـمن ب

 

ه   ــُت حـتمــدا  ـكـفـتكــٍة ـمن مـحـيٍم أن

ٍك   حـُ ٌر الُح من ضـــُ ُك ُثغن  وال يغرنـن

 

ها    ُر أســـودا ، فبـياضا املُكن ها  بـياضــــا

. وهناك  . . إىل أن وصلت إىل الكوفة.بقيت أتردد عىل مضارب القبائل امل تلفة  

. وقد  .التقيت رجال وهب من صناعة الكالم ما جعل أعداءه يتهمونه بدعوى النبوة 

. عندما سألته عن أرسار الصداقة نظر إىل  .( كانوا يطلقون عليه لذلك ـ حسدا ـ )املتنبي

 األفق البعيد بحزن، وقال:  

ك من صـديُقُك مسـتفادٌ   عدوُّ

 

 فال تســتكثُرِن من الصــحاب  

 
 

 (   هذه األبيات يف األصل ملحمد بن إُبراهيم البرصي.1)
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 فــإُن الــداُء أكــثــرا مــاتــراها 

 

 حيولا من الطعاُم أو الرشــاُب   

 إُذا انقلُب الصديقا غدا عدوا   

 

ــا ، واألـمورا إُىل اـنـقالُب    ن ـي ـب  مـا

 ولو ـكان الكثريا يطـيبا ـكانـُتن  

 

 مصاحبةا الكثرُي من الصواُب   

ُت إُال  رن ـث ـك ـــت ـلام اســ ـكن ـق  وـل

 

 ســـقطـنُت عىل ذئاٍب يف ثـياُب   

 فــدعن عنــك الكثرُي فكم كثريٌ  

 

ـعافا وكم قلـيٍل مســـتـطاُب     يا

أن أجد صديقا صدوقا  بعد أن لقيت هؤالء الشعراء وغريهم امتألت يأسا من  

 . .يفف إيل من أرسار الصداقة ما جيعلني أفقه هذا الرس اخلطري من أرسار احلياة

لكني وأنا يف تلك احلال املمتلئة باليأس واإلحباط رأيت رجال قد التف به مجع  

الصداقة التي تدور بني الرغبة  : (1)من الناس يسألونه؛ فاقرتبت منه، فسمعته يقول

والرهبة شديدة االستحالة، وصاحبها من صاحبه يف غرور، والزلة فيها غري مأمونة،  

 وكرسها غري جمبور. 

 قال له بعض احلارضين: فام تقول يف صداقة امللوك؟ 

امللوك فقد جلوا عن الصداقة، ولذلك ال تصح هلم أحكامها، وال  ابتسم، وقال:  

القدرة، والقهر، واهلوى، والشائق،  تويف بعهودها، وإنام أمورهم جارية عىل 

 . واالستحالء، واالست فاف

 وحشمهم واملقربني منهم؟خدمهم قال آخر: وما تقول يف 

عىل غاية الشبه هبم، وهناية املشاكلة هلم، النتشاهبم هبم، وانتساهبم  قال: هم 

 إليهم، وولوع طورهم بام يصدر عنهم، ويرد عليهم. 

 والتجار؟ أصحاب الضياعفالحني وال قال آخر: فام تقول يف صداقة 

وأما التجار  .  ليسوا من هذا احلديث يف عري وال نفري.قال: أما أصحاب الضياع، ف

 
 (32( هذا النص وما بعده مقتبس بترصف من كتاب الصداقة والصديق أل  حيان التوحيدي )ص: 1)
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 . مكرمة فكسب الدوانيق سد بينهم وبني كل مروءة، وحجزهم عن كل 

 الكتاب وأهل العلم؟قال آخر: فام تقول يف صداقة 

س، والتحاسد، والتامري،  التنافممتلئون بفإهنم قال: ال خري لك يف صحبتهم.. 

 .وفاءال ظهر منهم ال يصداقة، والهلم ، ولذلك ال تصح والتامحك

 عامة الناس؟ قال آخر: فام تقول يف صداقة 

رجرجة بني الناس، ال حماسن هلم فتذكر، وال خمازي  ابتسم، وقال: أولئك 

  فتنرش، ولذلك قيل هلم مهج، ورعاع، وأوباش، وأوناش، ولفيف، وزعانف، وداصة، 

وسقاط، وأنذال، وغوغاء، ألهنم من دقة اهلمم، وخساسة النفوس، ولؤم الطبائع عىل  

 . حال ال جيوز معها أن يكونوا يف حومة املذكورين، وعصابة املشهورين

عيل  أن يفتح اهلل  حتى يئست تاما من  وهكذا بقي ينفرهم من كل من يذكرون له،  

 من أرسار الصداقة ما فتح يل من أرسار العداوة. 

 : الغيب أصدقاء  ـ    1

لكني بعد ذلك اليأس، فوجئت، وأنا أسري يف بعض احلدائق يرجل جيلس مع  

 نفسه، وهو يف غاية الرسور، وكان يبتسم كل حني، حتى تومهت أن به مسا من اجلن. 

لكن لست أدري كيف وجدت نفيس أشعر أن لديه علام بالرس الذي أبحث  

قوله تعاىل:   بصوت مجيل  يراين.. ففوجئت به يقرأ عنه.. فاقرتبت منه بحيث أراه وال 

ُُديُد ﴿ ُ ُوُأُلنِا ُلها احلن ُ  ُمُعها ُوالِطرين ال  ُياُجُبالا ُأوي وُد ُمنِا ُفضن  [ 10]سبأ:  ﴾ ُوُلُقدن آُتيننُا ُداوا

ثم فوجئت به، وهو يتحدث مع داود عليه السالم نفسه، وكأنه جالس بني يديه،  

تلك اجلبال والطيور التي سمعت صوتك يا حبيبي يا داود..  وكان يقول له: بورك ل

 ليتني كنت معهم ألسمع كام سمعوا، وأطرب كام طربوا.. 

بىل.. يمكنني أن أكون معهم.. فحجاب الزمن الرقيق يمكنني أن  ثم راح يقول:  
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 أسمع منك. ، ألرحل إليك، ووأجتاوزه أمزقه

ملا يطرهبم.. فاقرتبت منه، وقلت،    ل مثلام يتامل الناس عند سامعهم يثم رأيته يتام

 وأنا ممتلئ خوفا من أي مفاجأة قد حتدث يل معه: مرحبا بحبيب داود. 

فنظر إيل مبتسام، وهو يمد يده، ويقول يل بكل لطف: مرحبا بك أخي الكريم..  

وشكرا ألنك خاطبتني هبذا اخلطاب اجلميل، وأسأل اهلل أن جيعلنا مجيعا من أحباب  

 . عليهم الصالة والسالم  الكرام، واملالئكة العظام  اهلداةم، ومجيع داود عليه السال

قراءتك   انفعاال كبريا أثناء قلت: هال أخربتني عن شأنك، فقد رأيتك تنفعل 

 .. فام قصتك معه؟ لريات التي تتحدث عن داود عليه السالم، ثم رأيتك حتدثه

يف القرآن  قال: ليست قصتي معه وحده.. بل مع كل الصاحلني املذكورين 

الكريم.. فأنا أريد أن تنعقد بيني وبينهم الصحبة يف الدنيا، قبل مالقاهتم يف اآلخرة،  

 حتى أفد عليهم، وهم يعرفوين، وأنا أيضا أعرفهم. 

 قلت: مل أفهم. 

قال: لقد علمت أن الصديق احلقيقي هو الذي ينفعك يف دينك ومآلك، ولذلك  

 . الشهادة، وإنام رحت أبحث عن أصحاب يل يف عامل الغيبمل أكتف بأصحا  يف عامل 

 قلت: ولكن الزمان حيول بينك وبينهم. 

قال: الزمان مل خيلق ألصحاب البصائر، وإنام خلق للمحجوبني، الذين استغرقوا  

 يف عامل امللك، ونسوا عامل امللكوت. 

قلت: أمن املمكن أن خيرتق أحدنا حجاب الزمن الكثيف؛ فريحل لكل  

 صور.. إن هذا ال نسمع به إال يف األساطري، وقصص اخليال. الع

قال: عندما ترفع احلجب عن عقلك؛ فسيصبح كل يشء أمامك حارضا..  

. واحلس واملعنى.. والكثيف  والقريب والبعيد.. والزمان واملكان.. . املايض واملستقبل
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 واملجرد. 

 قلت: ال أكاد أفهم ما تقول. 

يم ذلك الطلب الغريب الذي طلبه سليامن عليه  قال: أمل تقرأ يف القرآن الكر 

ُشُها ُقبنُل ُأنن  ﴿ السالم من املقربني إليه، والذي قال هلم فيه:  ينُي بُُعرن
من ُيأنتُ ُا املنأُُلا ُأيُّكا ُياُأهيُّ

لُُمنُي  سن  ؟[38]النمل:   ﴾ ُيأنتاويُن ما

وُم ُمنن ُمُقاُمُك ُوإيُني    ﴿ قلت: بىل.. وقد قال العفريت حينها:   يُك بُُه ُقبنُل ُأنن ُتقا
ُأُنا آتُ

 [39]النمل:   ﴾ُعُلينُه ُلُقُويٌّ ُأُمنيٌ 

 قال: لكن سليامن عليه السالم مل يقبل هذا العرض..  

قلت: أجل.. ألنه حدد زمنا بعيدا.. ولذلك راح يقبل العرض اآلخر، والذي  

يُك بُُه ُقبن ﴿قال فيه صاحبه: 
فاُك ُأُنا آتُ ُتِد إُُلينُك ُطرن  [ 40]النمل:  ﴾ُل ُأنن ُيرن

 قال: أال ترى أنه عرض مرتبط بتمزيق حجاب املكان؟

 قلت: بىل.. فهو قد موعدا ال يمكن حتقيقه إال ملن مزق هذا احلجاب. 

قال: فكام يمكن كزيق حجاب املكان؛ فتطوي ما تشاء من املسافات لتصل ملا  

نك أن تطوي حجاب الزمن، لرتحل ملن تشاء، وتلتقي  تشاء من الغايات.. فكذلك يمك

 بمن تشاء. 

 قلت: ولكن كيف يمكن أن يكون ذلك؟ 

 قال: األداة التي كزق هبا حجاب املكان هي نفسها التي كزق هبا حجاب الزمان.

 قلت: وما هي؟ 

قال: لقد ذكرها اهلل تعاىل، وبني أهنا العلة التي استطاع هبا سليامن عليه السالم  

 اق تلك احلجب. اخرت

 ؟[40]النمل:    ﴾ ُقاُل اِلُذي ُعننُدها ُعلنٌم ُمُن النكُُتاُب ﴿ قلت: هل تقصد قوله تعاىل:  
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قال: أجل.. فبقدر ما يكون عندك من العلم بالكتاب، بقدر ما يمكنك أن خترق  

 ظاهرها وباطنها.احلجب.. وتسري يف العوامل.. 

 قلت: لكن كيف ذلك؟ 

ألجهزة التي يقال هلا احلواسيب.. والتي يتفنن  قال: الشك أنك تعرف هذه ا 

 قومي وقومك يف التعامل معها واالستفادة منها. 

 قلت: وكيف ال أعرفها، وهي من نعم اهلل علينا يف هذا العرص؟

قال: أال تراهم بمجرد الضغط عىل أيقونات معينة يصلون إىل كل ما يرغبون فيه  

 من الربامج والكتب املودعة فيه؟

.. فكل ما أودع فيه يمكن الوصول إليه بضغطة زر، بل أحيانا بكلامت  قلت: بىل 

 تقال للجهاز، وإذا به يطبقها حرفيا.

قال: فكذلك العلم من الكتاب.. فمن كان له هذا العلم استطاع أن يصل به إىل  

 كل ما أودع فيه من احلقائق. 

 قلت: هل تقصد علم املفرسين؟

باحلروف والكلامت.. لكني أقصد علم العابرين،  قال: علم املفرسين قد يرتبط 

أولئك الذين يرحلون من احلروف والكلامت إىل احلقائق واملعاين.. أو أولئك الذين  

 تتجسد هلم احلروف والكلامت يف قوالبها احلقيقية. 

 قلت: مل أفهم عالقة كل هذا بحديثك مع داود عليه السالم. 

اول بكل كياين أن أعيشه، فكالم ر   قال: لقد جلست مع كالم ر  أردده، وأح

 قلوبنا.   هأعظم من أن نعطيه ألسنتنا، ونحجب عن 

 قلت: فام الذي حصل؟ 

قال: لقد كان لذلك الرتديد واالستغراق أثره يف نفيس وبرصي وبصرييت.. لقد  
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 رفع عن عيني احلجب.. وأراين احلقائق رأي العني. 

اود عليه السالم، وأن  قلت: هل تقصد أنك يف هذا املحل كنت جتلس مع د

 عينيك كانتا تشاهدانه؟

 قال: لقد طغت بصرييت عىل برصي؛ فجعلتني أرى ذلك رأي العني. 

 قلت: أهلذا كنت أسمعك حتدثه؟

 ما ال يرى؟  أحد قال: أجل.. وهل يمكن أن حيدث 

 قلت: ولكن كيف ذلك.. أال ترى أن هذا نوعا من اخلرافة؟ 

مرحلة من مراحله.. أمل تسمع قوله تعاىل:   . بل هذا هو التدبر.. وهذه. قال: ال

ُا ﴿ ُفاهلا آُن ُأمن ُعىُل قالاوٍب ُأقن رن قا وُن الن  ؟[24]حممد:    ﴾ُأُفاُل ُيُتُدِبرا

 قلت: بىل.. والتدبر واجب، والقرآن يوبخ من ال يتدبره؟

 قال: لقد وصف اهلل القلوب التي ال تتدبر القرآن بكوهنا مقفلة. 

 يف القرآن.  ةفهم احلقائق الوارد قلت: أجل.. فهي مقفلة عن

 قال: وهي مقفلة عن رؤيتها. 

 قلت: ما تعني؟ 

قال: التدبر الذي جيعلك تفهم احلقائق بعقلك تدبر املبتدئني.. وقد يقعون بسببه  

 يف أخطاء كبرية. 

 قلت: فهل هناك تدبر أصحاب املستويات العالية؟ 

تدبر املستبرصين واملتوسمني.. أولئك الذين قال اهلل تعاىل  قال: أجل.. وهو 

ُمنيُ ﴿ فيهم:   ُتُوسي حول احلروف  تت  نالذي.. أولئك  ( 75)احلجر:  ﴾إُِن يُف ُذلُُك آُلياٍت لُلنما

إىل حقائق يروهنا بأبصارهم وبصائرهم، وال يرددوهنا  يف أعينهم وقلوهبم والكلامت 

 فقط بألسنتهم. 
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 هذا؟  قلت: هل يمكن أن حيصل

 قال: أمل تسمع بحديث احلارث بن مالك األنصاري؟

: كيف أصبحت يا حارث؟ فقال:  قلت: هل تقصد ذلك الذي قال له النبي 

: انظر ما تقول  فإن لكل شئ حقيقة؛ فام حقيقة إيامنك؟ أصبحت مؤمنا حقا، فقال 

كأين  فقال احلارث: )عزفت نفيس عن الدنيا، وأسهرت لذلك ليىل وأظمأت هناري، و

أنظر إىل عرش ر  بارزا، وكأين أنظر إىل أهل اجلنة يتزاورون فيها، وكأين أنظر إىل أهل  

  (1) : )يا حارث  عرفت فالزم(النار يتضاغون فيها، فقال 

قال: أال ترى كيف خرق للحارث حجاب املكان؛ فأصبح يرى عرش ربه..  

 وخرق له حجاب الزمان، فأصبح يرى أهل اجلنة وأهل النار؟

 قلت: بىل.. واحلديث واضح.. 

.. فقد قال له:  قال: العربة ليست بحديث احلارث.. وإنام بحديث رسول اهلل 

 )يا حارث  عرفت فالزم(.. فاملعرفة التي ال يندمج هلا كل الكيان معرفة ناقصة. 

 قلت: هل تقصد بذلك أن نعيش كل احلقائق القرآنية؟ 

حب من تشاء، وهبا يمكنك أن  قال: هذه هي املعرفة.. وهبا يمكنك أن تصا 

 تعرف أرسار الصداقة احلقيقية.

 ثم أخذ يردد بصوت مجيل: 

 قلوب العارفني هلا عيون 

 

 ترى مــاال يري للنــاظرين   

اجي   أرسار تـن ة ـب  وألســــن

 

 تغيب عن الكرام الكاتبني   

 وأجنـحة تطري بغري ريش  

 

 إىل ملكوت رب العــاملني   

، وقد زالت عني كل تلك اآلالم  وأنا ممتلئ طربا ، كلامته وإنشاده؛ فقلت هزتني  

 
 (3367، رقم 3/266( رواه الطربانى )1)
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: ال شك أنك أنت  التي عاينتها عند ترددي عىل من ذكرت لك من الشعراء املتشائمني 

 الذي كنت أبحث عنه. 

قال: أجل.. فأنا الذي كلفت بأن أكشف لك أرسار الصداقة.. فال يمكن ألحد  

 الرس. أن يعرف احلياة، وال أن يتنعم فيها دون أن يعلم هذا 

 قلت: فهل كان ما حتدثني عنه من هذا الرس؟ 

  .. وأكرم صداقة ،وأعظم صداقة   ،قال: أجل.. كنت أحدثك عن أرشف صداقة 

 ومن ظفر هبا فلن يذوق طعم الوحشة حتى لو هجره اخللق مجيعا. 

 لغيب؟ صداقة ا أتقصد قلت: 

أما الذين امتألوا   ،الشهادة.. فالغيب غيب املحجوبني صداقة  يقال: بل ه

هم ليصبح الغيب  أعين فإن احلجب ترفع عنوأنوارها القدسية؛ باألرسار القرآنية، 

 عندهم شهادة، وامللكوت عندهم ملكا.

 اهلل: صحبة  

 قلت: فمن أول أصدقاء الغيب؟

 ، وأكثرها تكرارا؟ الكريم  قال: ما هو أعظم األسامء يف القرآن 

 قلت: إنه بالشك اسم ]اهلل[ 

ل يمكنك أن تردد هذا االسم بلسانك، ثم ال تستشعره بقلبك.. أو ال  قال: فه

 تراه ببصريتك؟ 

اُل   ﴿ قلت: ما تعني؟.. وهل يمكن ألحد أن يرى اهلل؟.. أمل تقرأ قوله تعاىل: 

ريا 
ُبُ ُو الِلطُيفا اخلن ُبنُصاُر ُوها ُركا األن ُو يادن ُبنُصارا ُوها ها األن ُركا  [ 103]األنعام:    ﴾تادن

عندما سئل: هل رأيت ربك حني عبدته؟  اإلمام عيل قرأت معها قول قال: وقد 

ا مل أره(، فقيل له: وكيف رأيته؟ فقال: )ال تدركه   فقد أجاب بقوله: )ما كنت أعبد ربم
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  (1)العيون يف مشاهدة األبصار، ولكن رأته القلوب بحقائق اإليامن(

أن أبا بصري سأله،  روي عن اإلمام الصادق . وقد قرأت معها ما .قلت: أجل 

: »نعم وقد  اإلمام  : أخربين عن اهلل عزم وجل هل يراه املؤمنون يوم القيامة؟ فقالفقال

تا   ﴿ : )حني قال هلم: اإلمام  قال . .: متى؟فقال أبو بصريرأوه قبل يوم القيامة(،  ُأُلسن

من ُقالاوا ُبىُل  ن املؤمنني لريونه يف الدنيا قبل يوم  ، ثم قال: )وإ[ 172]األعراف:  ﴾بُُربيكا

ث هبذا عنك؟  فقال أبو بصريالقيامة، ألست تره يف وقتك هذا؟(،  دي : جعلت فداك فأحم

ر ان ذلك  اإلمام   فقال : )ال، فإنك إذا حدثت به فأنكر منكر جاهل بمعنى ما تقوله ثم قدم

يصفه املشبمهون   تشبيه كفر، وليست الرؤية بالقلب كالرؤية بالعني، تعاىل اهلل عامم 

  (2)وامللحدون(

 قال: فقد أجاباك.. وال حاجة لك إىل جوا . 

بني ما ذكر القرآن الكريم، وما ذكره هذان اإلمامان قلت: فكيف جتمع 

 ؟اجلليالن

تتوجه إىل املعاين ال إىل احلس، وإىل  قال: اجلمع بينهام بسيط.. فالرؤية القلبية 

  ختتلط بأوثان املجسمة، وال بدنس املشبهة. . ولذلك الاللطائف ال إىل الكثافات. 

 قلت: مل أفهم. 

 قال: أمل تسمع قول الشاعر: 

 صفاٌء، وال ماٌء، ولاطنٌف، والُهوا ، ونوٌر وال ناٌر وروٌح وال جسما 

 قلت: بىل.. فام يعني هبا؟

ليست رؤية املاء، وإنام رؤية الصفاء.. وليست رؤية النار..   املقدسةقال: الرؤية 

 
 . 98/ 1أصول الكايف،  (1)

 .. 20ح117التوحيد: ص (2)
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وإنام رؤية النور.. وليست رؤية اجلسم.. ولكن رؤية الروح.. فمن أطاقت بصريته  

 التجرد؛ فسريى كل احلقائق من غري أن يقع يف دنس القوالب الكثيفة. 

 قلت: أهبذا تصاحب اهلل؟ 

 قال: أجل.. فال يمكنك أن تصاحب من ال تراه وال تسمعه.

 ؟ قلت: أبعلم الكتاب أيضا تصاحب اهلل، وترحل إليه

قال: أجل.. بل هو أرشف علوم الكتاب.. فالعلم الذي ال يدلك عىل موالك  

 طريق هالك ال طريق نجاة. إليه حجاب.. والطريق الذي ال يوصلك 

 قلت: لكن كيف ذلك؟ 

فتجىل هلم سبحانه يف كتابه من غري أن يكونوا  قال: أمل تسمع قول اإلمام عيل: )

اإلمام الصادق: )لقد جتىل اهلل سبحانه وتعاىل لعباده يف كالمه  ومثله قال حفيده    (1)(رأوه

 ولكنهم ال يبرصون( 

يكرر بعض آيات القرآن  قد ذكرتني بام يروى عنه من أنه كان و. . قلت: بىل 

 .  : حتى كأين سمعته من قائله. ، ثم يقولالكريم

لنظم اخلاص، حتى  قال: أجل.. فقد جعل اهلل تعاىل القرآن الكريم بذلك ا

 تتحول القلوب إىل عيون ترى احلقائق، وال تكتفي بقراءهتا. 

هبذا.. بل قد حترش يف زمرة املبتدعة،  املغرضون  قلت: أال ترى أنه قد يشنع عليك  

 وأنت تعلم أهنا النار املوقدة التي تطلع عىل األفئدة. 

 قال: ومل ذلك؟ 

 عباد اهلل ال أصدقاء اهلل. : نحن نعبد اهلل تعاىل، وال نصاحبه.. فنحن قلت

قال: أعظم العبودية هي أن تصحب ربك.. وتستأنس به.. وكتلئ شوقا إليه..  

 
 . 147هنج البالغة، اخلطبة  (1)
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 .  .حتى يصري هو أنيسك األعظم 

كان إذا أسحر يف سفر قال: )سمع   روي أنه بام قلت: أجل.. وقد ذكرتني 

عائذا باهلل من   ،، ربنا صاحبنا وأفضل علينا (1)سامع بحمد اهلل وحسن بالئه علينا 

 (2)النار(

أنه كان من دعائه إذا سافر: )اللهم أنت الصاحب يف   ومثله ما وري عنه 

  (3)السفر، واخلليفة يف األهل(

 ن هلم أنس إال بصحبة رهبم. و قال: أجل.. فالصاحلون مل يك

ورد عن بعض أئمة اهلدى، والذي  لقد ذكرتني بذلك الدعاء الرقيق الذي  قلت:  

»وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى خترق أبصار   : مناجيا ربه ـيقول فيه ـ 

  (4) (القلوب حجب النور، فتصل اىل معدن العظمة، وتصري أرواحنا معلقة بعز قدسك

قال: كل أدعية ومناجيات أئمة اهلدى تسأل اهلل الصحبة، أمل تسمع تلك املناجاة   

)إهلي من ذا الذي ذاق حالوة حمبتك، فرام منك  السجاد: التي يقول فيها ذلك اإلمام 

بدال؟ ومن ذا الذي أنس بقربك، فابتغى عنك حوال؟ إهلي فاجعلنا ممن اصطفيته  

لقربك وواليتك، وأخلصته لودك وحمبتك، وشوقته إىل لقآئك، ورضيته بقضآئك،  

ومنحته بالنظر إىل وجهك، وحبوته برضاك، وأعدته من هجرك وقالك، وبوأته مقعد  

لصدق يف جوارك، وخصصته بمعرفتك، وأهلته لعبادتك، وهيمت قلبه الرادتك،  ا

 
(   سمع سامع بحمد اهلل وحسن بالئه: أي ليسمع السامع، وليشهد الشاهد عىل محد اهلل سبحانه وتعاىل عىل نعمه 1)

. والبالء : االختبار واالمتحان وحسن بالئه.. وقيل : معناه : انترش ذلك وظهر، وسمعه السامعون. وحسن البالء : النعمة

 فاالختبار باخلري : ليتبني الشكر، واالبتالء بالرش : ليظهر الصرب. 

 .  2718ح 4/2086(   رواه مسلم: 2)

 (1342( رواه مسلم رقم )3)

 ..687هذا الدعاء من املناجاة املشهورة يف شهر شعبان، انظر: اإلقبال: ص (4)
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واجتبيته ملشاهدتك، وأخليت وجهه لك، وفرغت فؤاده حلبك، ورغبته فيام عندك،  

وأهلمته ذكرك، وأوزعته شكرك، وشغلته بطاعتك، وصريته من صاحلي بريتك،  

 (1)واخرتته ملناجاتك، وقطعت عنه كل يشء يقطعه عنك(

وفيها يقول: )اللهم اجعلنا ممن دأهبم االرتياح إليك واحلنني،  : بىل.. قلت

ودهرهم الزفرة واالنني، جباههم ساجدة لعظمتك، وعيوهنم ساهرة يف خدمتك،  

ودموعهم سآئلة من خشيتك، وقلوهبم متعلقة بمحبتك، وأفئدهتم من لعة من  

لقلوب عارفيه شآئقة،   مهابتك، يامن أنوار قدسه البصار حمبيه رآئقة، وسبحات وجهه

يا منى قلوب املشتاقني، ويا غاية آمال املحبني أسألك حبك وحب من حيبك، وحب  

إياك قائدا    كل عمل يوصلني إىل قربك، وأن جتعلك أحب إيل مما سواك وأن جتعل حبي

إىل رضوانك، وشوقي إليك ذائدا عن عصيانك، وامنن بالنظر إليك عيل وانظر بعني  

  ، وال ترصف عني وجهك، واجعلني من أهل االسعاد واحلظوة الود والعطف إيل

  (2)(عندك، يا جميب يا أرحم الرامحني

)أنت الذي أرشقت األنوار  إمام آخر من أئمة اهلدى خماطبا ربه: قال قال: وقد 

. وأنت الذي أزلت األغيار عن قلوب  . يف قلوب أوليائك حتى عرفوك ووحدوك

. أنت املونس هلم حيث أوحشتهم  .يلجأوا إىل غريكأحبائك حتى مل حيبوا سواك، ومل 

. ماذا وجد من فقدك وما الذي  . العوامل، وأنت الذي هديتهم حيث استبانت هلم املعامل

  (3) فقد من وجدك؟ (

: )لقد خاب من ريض دونك بدال، وقد خرس  ا وهو الذي يقول فيه. . قلت: بىل 

 
 .294الكاملة، ص ( الصحيفة السجادية 1)

 .. 294( الصحيفة السجادية: 2)

 . 349إقبال األعامل:  (3)
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 من بغى عنك متحوال( 

أحباءه حالوة مؤانسته فقاموا بني يديه متملقني..  : )يا من أذاق  قال: ويقول فيها 

. أنت الذاكر قبل الذاكرين،  . ويا من ألبس أولياءه مالبس هيبته فقاموا بعزته مستعزين

وأنت البادي باإلحسان قبل توجه العابدين، وأنت اجلواد بالعطاء قبل طلب الطالبني،  

اطلبني برمحتك حتى أصل  وأنت الوهاب، ثم ملا وهبت لنا من املستقرضني.. إهلي، 

 . واجذبني بمنك حتى أقبل عليك( .إليك

 قلت: إن ما تذكره مجيل.. ولكن كيف يمكن حتقيق ذلك؟ 

د برص اإليامن جتد اهللم يف  قال: لقد ذكرت ذلك لبعض شيوخي، فقال يل: )  حدم

يشء  فوق كل يشء وبعد كل يشء وقبل كل يشء ومع كل و عند كل يشءيشء وكل 

بحيطة هي  و بقرب هو وصفهيشء حميطا بكل يشء وقريبا من كل يشء وحتت كل و

القرب  و عن الصحبةو اجلهات، و عن األماكنو ،احلدودو عد عن الظرفيةو نعته،

  الظاهر و اآلخر و احمق الكل بوصفه األول و عن الدور بامل لوقات،و باملسافات،

 ( عىل ما عليه كان هو اآلن و معه،يشء  ال  و  هو هو هو، كان اهللم و الباطنو

قلت: ولكن هذه املعاين مل ترد يف القرآن الكريم.. بل هي من كلامت الشيوخ،  

 وربام تكون من شطحاهتم وترهاهتم. 

ُخرا ُوالِظاُهرا  ﴿قال: بل هي معان قرآنية.. أمل تسمع قوله تعاىل:  ُِولا ُواآلن ُو األن ها

 ُعلُيٌم  
ٍ
ء لي يُشن ُو بُكا ُباطُنا ُوها  ؟ [3ديد:  ]احل ﴾ُوالن

 قلت: بىل.. لكن املسافة كبرية بينها وبني ما قالوا؟

، وترشب من  قال: عندما تزيل حجب الكثافة، وتبعد عن بصريتك أوهام احلس

، وستسمع حينها من  .. فسرتى أن كل يشء من اهلل وباهلل وهللرشاب التنزيه املقدس 

ُض ُوُكاُن اهللِا    ﴿رسادقات الغيب ربك، وهو يقول لك:   ُرن ُوهللُُِ ُما يُف الِساُمُواُت ُوُما يُف األن
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يط ا  ُ  حما
ٍ
ء لي يُشن .. ولذلك لن ترى شيئا إال وترى اهلل معه وقبله وبه..  [126]النساء:    ﴾بُكا

 ائق األزل. جمرد حروف، أو مرائي تتجىل فيها حقى كل يشء بل تر

 املالئكة: صحبة  

 قلت: وعيت هذا.. فهل لك صاحب آخر غري اهلل؟ 

قال: كل ما يف القرآن الكريم من حقائق يمكنك أن تصاحبها وتعيشها.. فاهلل  

 تعاىل مل ينزل لنا هذه احلقائق لنقرأها، وإنام أنزهلا علينا لنراها، ونعيشها. 

يصاحب كل جنس جنسه اخلاص  قلت: كيف تقول ذلك، والعادة جارية بأن 

 به؛ فهل يمكن أن يصاحب اإلنسان املالئكة؟ 

قال: وما املانع من أن يصاحبهم.. هم ال يامنعون يف ذلك.. بل هم يتمنون ذلك..  

 والبرش هم الذين يستكربون عن صحبتهم. 

.. هل حقا يمكننا أن نعقد صداقة مع املالئكة عليهم السالم،  ؟ قلت: ما تعني

ُعلاوُن ُما  ﴿مون املربؤون املطهرون الذين أولئك املعصو  من ُوُيفن وُن اهللُِ ُما ُأُمُرها اُل ُيعنصا

وُن  ُمرا ؤن  [ 6]التحريم:   ﴾ يا

فإنك إن مل تعقد صحبتك مع املعصومني املطهرين، فستقع يف  قال: أجل.. 

أدناس صحبة الشياطني.. ذلك أنك يف كل نفس من أنفاسك بني أحدمها.. بني قرين  

أو قرين من الشياطني.. فإن وجهت وجهتك نحو شيطانك،  فته عن   ، ئكة من املال

 مالكك. 

: )إن للشيطان ملة بابن آدم وللملك ملة فأما ملة  قلت: لقد ذكرتني بقوله 

الشيطان فإيعاد بالرش وتكذيب باحلق، وأما ملة امللك فإيعاد باخلري وتصديق باحلق فمن  

هلل، ومن وجد اآلخرى فليتعوذ باهلل من  وجد ذلك فليعلم أنه من اهلل فليحمد ا
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 (1)الشيطان(

 قال: أرأيت أنه البد لك من صحبة ترتبط بعامل الغيب شئت أم أبيت..  

ُقاُل ُقُريناها ُرِبنُا ُما ُأطنُغينتاها ُوُلكُنن ُكاُن  ﴿ قلت: أجل.. وقد ذكرين هذا بقوله تعاىل: 

ىل أن ذلك الشيطان مصاحب لإلنسان يف  ، فقد ذكر اهلل تعا [27]ق:  ﴾يُف ُضاُلٍل ُبُعيٍد 

 كل حني. 

قال: ومثله املالك.. فاهلل تعاىل أجل وأكرم من أن يدع اإلنسان مع أعدائه من  

 الشياطني، من دون أن ينقذه بأحبابه من املالئكة. 

ُو  ﴿:  قلت: لقد ذكرتني بقوله تعاىل عن رسول اهلل  ُوإُنن ُتُظاُهُرا ُعُلينُه ُفإُِن اهللُِ ها

ُد ُذلُُك ُظُهرٌي  ُمننُُي ُواملناُُلئُُكةا ُبعن يلا ُوُصالُحا املناؤن ُ اُلها ُوُجربن ، فقد قرن  [4]التحريم:  ﴾ُمون

اهلل تعاىل الصاحلني من املؤمنني باملالئكة.. واعتربهم مجيعا من املنا ين لرسول اهلل  

. 

سار   ، واقتفى أثره.. فكل من  قال: وهم منا ون لكل من سار عىل سريه 

 نال من الفضل العظيم، واهلدايا اجلسام ما ال يمكن تصوره.  خلف رسول اهلل 

 ..  قلت: أجل.. ونسأل اهلل أن يرزقنا حسن الصحبة لرسول اهلل 

  قال: وحسن الصحبة ملالئكة اهلل.. فال يمكن ملن يريد أن يصاحب رسول اهلل  

 . وسفراءه إىل خلقه   أن يت لف عن صحبة مالئكة اهلل.. فكل مالئكة اهلل رسل هلل

ال  عقيل . فمع ما ذكرت يل من النصوص املقدسة إال أن .أصدقك القول قلت: 

ظته يف مجيع مراحل دراستي أن  ما قلت.. ذلك أن مما حفاستيعاب كليال دون يزال 

 املالئكة ال تتنزل إال عىل األنبياء.. فهل ترى أن اخللق كلهم أنبياء؟

لي ُباٍب )﴿أمل تسمع قوله تعاىل: قال:  لاوُن ُعُلينُهمن ُمنن كا خا ( ُساُلٌم  23ُواملناُُلئُُكةا ُيدن

 
 (9550( ، و النسائي يف الكربى، حتفة األرشاف )2988( رواه الرتمذي )1)
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ُبى الِداُر  قن ُم عا تامن ُفنُعن من باُُم ُصرُبن  ؟[24،  23]الرعد:  ﴾ُعُلينكا

 قلت: بىل.. ولكن ذلك يف اآلخرة.. ال يف الدنيا.. ويف اجلنة.. ال يف أي حمل آخر؟

وا ُتُتنُِزلا ُعُلينُهما  ﴿قال: أمل تسمع قوله تعاىل:  ُتُقاما نُا اهللِا ثاِم اسن وا ُربُّ إُِن اِلُذيُن ُقالا

و ُزناوا ُوُأبنرُشا وُن ) املناُُلئُُكةا ُأاِل خُتُافاوا ُواُل حُتن ننتامن تاوُعدا ُنُِة اِلتُي كا من  30ا بُاجلن كا لُُياؤا نا ُأون ( ُنحن

وُن )  من فُيُها ُما ُتِدعا من ُوُلكا كا سا ُتُهي ُأننفا يُها ُما ُتشن
من فُ ُخُرُة ُوُلكا ُيا ُويُف اآلن نن ُُياُة الدُّ (  31يُف احلن

وٍر ُرُحيمٍ  ال  ُمنن ُغفا  ؟ [32  -  30]فصلت:   ﴾ نازا

ما تقول ألولئك األساتذة.. وما شحنوا به عقيل من املعارف  . ولكن .قلت: بىل 

 والعلوم.. وهل تشككني فيها؟

اهلل تعاىل مل يذكر يف  ال أشكك فيها.. ولكني أدعوك إىل سامع كالم ربك.. فقال:  

وا ﴿تلك اآليات الرسل، وإنام ذكر   ُتُقاما نُا اهللِا ثاِم اسن وا ُربُّ  [ 30]فصلت:   ﴾ اِلُذيُن ُقالا

 وهي تنطبق كاما عىل األنبياء عليهم السالم. قلت: أجل.. 

بعض  كان قال: بل هي تنطبق عىل كل من قال قوهلم، وفعل فعلهم.. وقد 

بسم اهلل   :اكتبوا ،خياطب املالئكة، ويقول: )مرحبا بمالئكة اهلل إذا أصبحالصاحلني 

أكرب(.. وكان آخر يقول  سبحان اهلل واحلمد هلل وال إله إال اهلل واهلل  ،الرمحن الرحيم

 خماطبا هلم: )يا مالئكتي طالت صحبتي لكام فإن كان لكام عنداهلل شفاعة فاشفعا يل( 

 قلت: أجل.. ولعيل قد وجدت حال جيمع بني ما ذكرت، وما ذكر أساتذيت. 

 قال: وما هو؟

قلت: صحبة املالئكة عليهم السالم مرتبطة بأولئك الذين يعيشون معنا من  

من ُحُفُظة  ﴿تبة أو احلافظني.. والذين قال اهلل تعاىل فيهم: املالئكة الك ُسلا ُعُلينكا رن   ﴾ُويا

من حُلُافُظُنُي ) ﴿، وقال: [ 61]األنعام:  ا ُكاتُبُنُي ) 10ُوإُِن ُعُلينكا وُن ُما  11( كُُرام  ُلما ( ُيعن

ُعلاونُ   .. أما غريهم؛ فال مطمع يف صحبتهم. [12  -  10]االنفطار:   ﴾ ُتفن
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يُل   ﴿قال: ومن الذي قال ذلك.. أمل تسمع قوله تعاىل:  ُ ربن ا جُلُ وًّ قالن ُمنن ُكاُن ُعدا

ُمننُُي ) ؤن ى لُلنما ُ ى ُوبارشن د  ُه ُوها ُ ُيُدين ُا ُبنين
ا ملُ ق  ُصدي ُن اهللُِ ما ( ُمنن ُكاُن  97ُفإُِنها ُنِزُلها ُعىُل ُقلنبُُك بُإُذن

ُه ُورا 
ا هللُُِ ُوُماُلئُُكتُ وًّ وٌّ لُلنُكافُُرينُ ُعدا يُل ُوُميُكاُل ُفإُِن اهللُِ ُعدا ُ ُه ُوُجربن

لُ ،  97]البقرة:  ﴾سا

 ؟[98

قلت: هاتان اآليتان الكريمتان تردان عىل اليهود الذين أظهروا عداوهتم جلربيل  

 عليه السالم.. وقد ذكر املفرسون يف ذلك قصصا. 

جربيل وميكائيل   قال: ومها تردان كذلك عىل الذين حيجبون قلوهبم عن حب 

 وكل املالئكة املكرمني. 

 قلت: ليس يف اآليتني ما يدل عىل ذلك. 

قال: بل فيهام كل ما يدل عىل ذلك.. فام ذكر اهلل تعاىل اسم جربيل وميكائيل  

الكريم إال لنعقد الصحبة معهم.. فاألسامء يف القرآن الكريم معارج   وغريمها يف القرآن

رى أنه يمكن ألحد أن يذكر هذه األسامء ثم ال ينفعل هلا،  نرحل هبا إىل احلقائق.. فهل ت

 أو يتأثر؟ 

  .. أعرف كيف أعيش هذا املعنىال وعيت ما قلت.. لكني قلت: صدقت.. و

 وكيف تتحول كلامت اهلل يف عيني إىل مرائي أبرص هبا احلقائق. 

ى كل احلقائق  . إىل عني اليقني.. فسرت.قال: عندما يتحول علمك من علم اليقني 

 ..  ا وتعيشها .. وعندما يتحول علمك من عني اليقني إىل حق اليقني، فستصحبهالقرآنية

 قلت: أليس عيل سوى أن أرتقي بعلمي؟

 قال: بىل.. فهل ترى يف إمكانك أن ترى الكواكب البعيدة بعينك املجردة؟ 

 قلت: بل أحتاج إىل مراصد ض مة. 

 من العرش إىل الفرش.   قال: فزود بصريتك بتلك املراصد الض مة لرتى الكون
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 : الصاحلني صحبة  

 أصدقاء آخرون غري من ذكرت.لك قلت: وعيت هذا.. فهل 

 قال: ال يمكنك عد أصدقائي، فأنا أعيش يف كون ض م مملوء باألصدقاء. 

 قلت: لقد رأيتك تتحدث مع داود عليه السالم..  

القرآن   قال: أنا أصادق مجيع األنبياء واألئمة والصاحلني.. وكل من تراه يف

 الكريم ممن ذكرت أسامؤهم أو مل تذكر أشعر بالعالقة الوثيقة التي تربط بيني وبينهم. 

 قلت: فأنت تصادق عباد الرمحن إذن. 

أجل.. وكيف ال أصادقهم.. بل أنا أهتز طربا كلام رأيتهم، أو مررت  قال: 

هم.. ال  عليهم، أو جلست بينهم.. يا هلل ما أمجلهم، وأمجل تواضعهم، ولينهم وطيبت

 تصدق كم يملؤين الرسور عندما أرى قيامهم وخشوعهم وأخالقهم العالية. 

ُ  ﴿. أولئك الذين ذكرهم اهلل تعاىل، فقال: .امل بتنيقلت: وهل تصادق  ُوُبرشي

بُتُنُي )  امن ُوالِصابُُريُن ُعىُل ُما ُأُصاهُبامن ُواملناُقيُمي  34املنا ن لاوهبا ُر اهللِا ُوُجُلتن قا
كُ ( اِلُذيُن إُُذا ذا

وُن   ننُفقا من يا نُاها  [ 35،  34]احلج:   ﴾الِصاُلُة ُومُمِا ُرُزقن

والساجدين.. وكل أولئك  املتبتلني والسائحني  . وأصحب معهم كل  . قال: أجل

.. أنا أصحبهم  الطيبني الطاهرين الذي ذكرت أوصافهم أو أسامؤهم يف القرآن الكريم

إنام مثل اجلليس الصالح  : )مجيعا، وأستفيد من علمهم وأخالقهم.. أمل تسمع قوله 

واجلليس السوء كحامل املسك، ونافخ الكري، فحامل املسك: إما أن حيذيك، وإما أن  

نه، وإما أن جتد منه رحيا طيبة، ونافخ الكري: إما أن حيرق ثيابك، وإما أن جتد منه  تبتاع م

  (1)(رحيا خبيثة 

 يبني يف هذا احلديث مدى تأثري الصاحب.  . ورسول اهلل .قلت: بىل 

 
 ( 2628، ومسلم رقم ) 271/  4رواه الب اري  (1)
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 قال: ولذلك انتقيت أولئك األصحاب املضم ني بأمجل عطور الدنيا واآلخرة. 

سوى أوصافهم.. فهل تراك تصحب  قلت: ولكن القرآن الكريم مل يذكر 

 األوصاف؟

قال: يستحيل عىل القرآن الكريم أن يذكر األوصاف التي ال موصوف هلا..  

 ولذلك كانت تلك األوصاف أسامء ملسميات حقيقية. 

 قلت: ولكنك ال تعرفها.. والقرآن الكريم مل يذكر أسامء أصحاهبا.

غري أن تعرف اسمه..    عمرك منمجيع  قال: قد تستفيد من صاحبك، وتعيش معه  

فاالسم جمرد شكل من أشكال التمييز.. وأنا ال هتمني األسامء، بل هتمني املسميات..  

، وقد  وال هتمني املسميات، بل هتمني تلك احلقائق والقيم التي كأل تلك املسميات

 .كفاين القرآن الكريم كل تفاصيلها 

 ام ذكر أسامء. قلت: ولكن القرآن الكريم مل يكتف بذكر األوصاف، وإن

قال: أنا أصحب اجلميع.. أصحب أصحاب األوصاف بأوصافهم.. وأصحب  

 أصحاب األسامء بأسامئهم. 

 قلت: فأنت تصاحب كل النبيني يف القرآن الكريم إذن؟

قال: أجل.. فاهلل تعاىل ما ذكرهم لنا إال لنذكرهم ونصحبهم ونعيش معهم.. أمل  

ُتُدهن أاو﴿تسمع قوله تعاىل بعد ذكر أسامئهم:   ما اقن ُداها ]األنعام:    ﴾ ُلئُُك اِلُذيُن ُهُدى اهللِا ُفبُها

90 ] 

 قلت: بىل.. ولكن اهلل تعاىل ذكر االهتداء، ومل يذكر الصحبة. 

قال: ال يمكني أن هتتدي بأحد دون أن تصاحبه.. فهل يمكنك أن تتعلم من  

 أستاذك من دون أن جتلس إليه؟

 قلت: ذلك أستاذي. 



76 

 

يهم السالم هم سادة األساتذة.. فهل ترى نفسك أكرب من أن  قال: ورسل اهلل عل

 ذ عىل أيدهيم؟ ملتتت

 قلت: بل أرى نفيس أصغر من ذلك. 

 قال: فهل كان أبو جهل وأبو هلب أكرم عىل اهلل منك؟ 

 قلت: ما تعني؟ 

صحبته عىل أ  جهل وأ  هلب، لكنهام رفضا   قال: لقد عرض رسول اهلل 

 استكبارا وعلوا. 

 قلت: ولكنه لو عرضها عيل لطرت فرحا. 

قال: بل قد عرضها عليك.. أمل تسمع قوله، وهو خياطب من صحبه من أهل  

: أوليس نحن إخوانك؟ قال: )أنتم أصحا ،  فقالوا )وددت أين لقيت إخواين(،    زمانه:

  (1)  ومل يروين(ولكن إخواين الذين آمنوا 

 قلت: بىل.. هو من األحاديث املشهورة املعروفة.. فام فيه من العلم؟

 إلينا، ثم ال نشتاق نحن إليه؟  قال: أال ترى من العجب أن يشتاق رسول اهلل 

 قلت: ولكنه سمى من مل يكن يف زمانه من أمته إخوانا، ال أصحابا.

األخوة أعظم من الصحبة وأرشف  قال: وهل اإلخوان إال أصحاب.. بل إن 

 منها.. فهل ترى أخاك دون صاحبك؟

 قلت: نحن يف واقعنا نرى إخواننا أقرب إلينا. 

قال: ذلك يف كل واقع.. وهلذا طلب اهلل تعاىل من املؤمنني أن تكون العالقة بينهم  

ُوٌة    ﴿عالقة أخوة، قال تعاىل:  ُمناوُن إُخن  [ 10]احلجرات:   ﴾إُِناُم املناؤن

 ونحن يف هذا العرص البعيد؟ ،: أيمكننا أن نصاحب رسول اهلل قلت

 
 .(5490(، والطرباين يف األوسط )3390(، وأبو يعيل )12579ح ) 38/  20رواه أمحد  (1)
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صاحبا.. وهل هناك أرشف أو أكرم عىل   قال: خاب من مل يت ذ رسول اهلل 

 اهلل منه. 

قلت: لقد ذكرتني ببعض الصاحلني، وهو أبو العباس املريس؛ فقد كان يقول:  

عيل    . ومثله الشيخ.(1)ساعة ما عددت نفيس من املسلمني(  )لو غاب عني رسول اهلل  

وال خطر    اجلمل العمراين، فقد كان يقول: )مما مِن اهلل به عيِل أين ما ذكرتا رسول اهلل  

  (2)عىل قلبي إال وجدتني بني يديه(

 صحبة الكون: 

قلت: لقد ذكرت يل أن أصدقاءك بحدود الكون.. فهل تراك تصادق الشجر  

 العجاموات الاليت ال تعرف إال مرعاها؟واحلجر.. وتلك احليوانات 

قال: وما يل ال أصادقها، ونحن مجيعا إخوان يف مملكة واحدة، لرب واحد..  

 نتطلع مجيعا إليه بشوق وحنان، ليمدنا بفضله ومدده. 

قلت: لقد قبلت منك ما ذكرت يل سابقا.. لكني اآلن أراك بدأت خترج عن  

 يقول ما تقول؟ حدود العقل.. فهل هناك عاقل يف الدنيا 

 قال: أمل تسمع كتاب ربك، وهو يذكر تسبيح الكائنات مجيعا؟

ُو  . فقد سمعت قوله .قلت: بىل  ُض ُوها ُرن تعاىل:﴿ ُسِبُح هللُُِ ُما يُف الِساُمُواُت ُواألن

﴾ )احلديد: يما
ُكُ ُعُزيزا احلن ُ  (، وقوله: 1الن ُسبيحا هللُُِ ُما يُف الِساُمُواُت ُوُما يُف األن ُض املنُلُُك  ﴿ يا رن

ُكُيُم﴾ )اجلمعة:  ُعُزيُز احلن وُس الن دُّ قا  وغريها من اآليات الكريمة. (، 1الن

 قال: أنت قرأهتا.. ولكنك مل تسمعها. 

. لقد سمعتها من أفواه كبار القراء، وبأمجل الرتاتيل، وطربت هلا  . قلت: بىل 

 
 (54/ 3البحر املديد يف تفسري القرآن املجيد ) (1)

 ( املرجع السابق.2)
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 كثريا. 

عت تصادق هؤالء  قال: لكنك مل تسمعها من احلق.. ألنك لو سمعتها منه ألرس

 اجلالسني يف حلقة الذكر العظمى يسبحون اهلل وحيمدونه. 

قلت: لقد سمعت بعض الشيوخ يذكر أن تسبيح الكائنات ومحدها هلل من باب  

. أي أن الكائنات كلها دالئل عىل وحدانية اهلل وقدرته،  . اإلشارة.. ال من باب احلقيقة 

ن تسبيحها أهنا تفعل ذلك.. ألن  فهي تنزهه عن الرشك والعجز.. وليس املقصود م

 ذلك يقتف منها قدرات كبرية ال تتوفر هلا. 

 قال: مثل ماذا؟ 

 قلت: أوهلا احلياة.. فال يمكن للجامد أن يامرس ما يامرسه األحياء..  

 قال: ومن ذكر لك أن هذه الكائنات اجلامدة ليست حية؟ 

يعني عدم  قلت: أنت الذي ذكرت ذلك.. فمجرد وصفك هلا بكوهنا جامدة، 

 حياهتا. 

 قال: وما رشوط احلياة التي تراها؟

قلت: لست أنا الذي يراها.. بل كل العقالء يروهنا.. فهم يذكرون أن احلي حيتاج  

 إىل أن يكون مدركا عىل األقل..  

قال: فهل ترى أن هذه الكائنات التي مدحها اهلل تعاىل بأهنا تسبحه ليست مدركة  

 ملا تقول؟ 

 قلت: ما تعني؟ 

: انظروا  لقومه قولقال: لو أن أحدا وضع يف آلة تسجيل تسبيحا هلل، ثم راح ي

 كيف تسبح هذه اآللة اهلل.. هل يقبلون منه ذلك؟ 

فالتسبيح حيتاج إىل وعي.. واآللة ليس   ؛ قلت: ال شك أهنم لن يقبلوا منه ذلك
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 هلا وعي. 

قال: ولو أن أحدا اخرتع روبوتا، ثم راح يربجمه عىل هيئة الصالة، فيصيل يف كل  

 رآن، هل يمكن اعتباره روبوتا عابدا؟وقت.. ويذكر اهلل بني الصلوات، ويقرأ الق 

 قلت: الشك أنه ال يمكن اعتباره كذلك.. ألن حركاته جمردة عن الوعي. 

عا    ُض ُطون ُرن دا ُمنن يُف الِساُمُواُت ُواألن جا قال: فهل سمعت قوله تعاىل: ﴿ ُوهللُُِ ُيسن

ُصاُل﴾ )الرعد:  وي ُواآلن دا غا امن بُالن ها  ُوظاُلهلا  (  15ُوُكرن

  .قلت: بىل 
ٍ
ء ا إىُُل ُما ُخُلُق اهللِا ُمنن يُشن ن ُيُرون . وقد سمعت معها قوله تعاىل:﴿ ُأُومُل

وُن﴾ )النحل:  من ُداُخرا ِجدا  هللُُِ ُوها ُيُمنُي ُوالِشاُمئُُل سا ها ُعُن الن  ( 48ُيُتُفِيأا ظاُللا

يحها له،  قال: فهل ترى اهلل تعاىل يثني عىل هذه الكائنات، وتعظيمها هلل، وتسب

 وسجودها لعظمته، ثناء فارغا ال معنى له؟

 قلت: بل هو ثناء حقيقي، فتعاىل اهلل أن يثني عىل من ال يستحق الثناء. 

 قال: فأنت تقر إذن بأهنا مدركة ملا تقول. 

.. ولكني مل أستطع أن أتصور أن هناك  ال يمكنني أن أقول خالف ذلكقلت: 

 تتوفر له رشوط اإلدراك التي نعرفها..   كائنا يمكنه أن يكون مدركا من غري أن 

قال: ذلك من كربنا نحن البرش.. فقد رحنا نتوهم أننا وحدنا يف الكون.. وأنه  

ال عاقل غرينا.. ولذلك  نا نتهم كل يشء بالعجز واجلهل واملوت املطبق.. مع أن  

 كل يشء يسبح بحمد اهلل ويقدسه ويقنت له ويسجد بني يدي عظمته. 

. أظن أنك أقنعتني بحياة الكائنات.. ولكن ذلك وحده ال يكفي  قلت: ال بأس.

 لعقد الصداقة معها.. فالصداقة تقتف مشاعر املحبة واملودة. 
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 ؟(1) أحد: )هذا جبل حيبنا ونحبه(جبل عن   قال: أمل تسمع قوله 

مل يكن يقصد بذلك ظاهر ما فهمته.. بل كان يقصد   قلت: ولكن رسول اهلل 

 دفن فيه من أصحابه وقرابته صار حيبه.. مثلام قال الشاعر:   أن ذلك اجلبل بمن

ـيىل  ــاُر لـُ ــاُر ُدي ــُدي ىل ال رُّ عـُ  ُأمـا

 

دارا   داُر ُوذا اجلـُ ُل ذا اجلـُ  أاُقبـي

بُّ الُدياُر ُشُغفُن ُقلبي    ُوما حا

 

بُّ ُمن ُسُكنُالُديارا    ُوُلكُن حا

  .. أم ترى أن رسول اهلل قال: فام تقول يف وصف حب اجلبل لرسول اهلل  

 ذكر ذلك من دون أن يكون لكالمه معنى واقعيا؟

قلت: معاذ اهلل.. وأستغفر اهلل.. وقد ألقمتني احلجة، فبورك فيك.. فقد حجبتني  

ن  يسك  م ، فل اجلذع لفقد رسول اهلل الغلظة أن أسمع ذلك.. وقد تذكرت لتوي حنني 

خيطب إىل لزق جذع فأتاه   عن أ  سعيد قال: كان رسول اهلل فقد روي ، حتى ضمه 

رجل رومي فقال أصنع لك منربا ختطب عليه فصنع له منربا هذا الذي ترون، قال فلام قام  

فضمه إليه   خيطب حن اجلذع حنني الناقة إىل ولدها، فنزل إليه رسول اهلل  عليه النبي 

   ( 2) فر له ويدفن( فسكن فأمر به أن حي 

قال: لقد ذكر القرآن الكريم ما حيمله هذا الكون الذي يراه اخللق جامدا من  

مشاعر  عيها القاسية قلوهبم من ذكر اهلل، ومنها ذكر املشاعر النبيلة التي ال يستطيع أن ي

ُجاُرُة  :﴿ ُوإُِن ُمُن  ، كام قال تعاىلمن خشية اهلل   هتبط أو تتفجر أو تتشقق وهي  احلجارة   احلنُ

جا ُمننها املنُاءا ُوإُِن ُمننُها ملُُا هُينبُ  را ُارا ُوإُِن ُمننُها ملُُا ُيِشِققا ُفُي ن هُنن ُيُة  ملُُا ُيُتُفِجرا ُمننها األن طا ُمنن ُخشن

 ( 74)البقرة:  ﴾اهللِ

بل إن اهلل تعاىل وبخ العتاة الغالهل حني قارن قلوهبم باجلبال التي  . .قلت: أجل 
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ُتها   ﴿ ا قاسية، بينام هي أكثر لينا منهم، فقال: يروهن آُن ُعىُل ُجُبٍل ُلُرُأين رن قا نُا ُهُذا الن ُزلن ُلون ُأنن

ُيُة اهللُِ  ا ُمنن ُخشن ع  ُتُصدي ا ما  [ 21]احلرش:   ﴾ُخاُشع 

رهبم  لبرش الشتائم التي يسب هبا ا وهكذا أخرب عن تأثر الكون مجيعا بتلك قال: 

ُن ُمننها ُوُتننُشقُّ   ﴿.. لقد قال يف ذلك: من دون أن يعوا ما يقولون ُتُكادا الِساُمُواتا ُيُتُفِطرن

ا )  ُبالا ُهدًّ ُ رُّ اجلن
ضا ُوخُتُ ُرن ا ) 90األن ُُن ُوُلد  ا لُلِرمحن ُُن ُأنن ُيِتُ ُذ  91( ُأنن ُدُعون ( ُوُما ُيننُبُغي لُلِرمحن

ا  [ 92  -  90]مريم:   ﴾ُوُلد 

أنستنيها   قلت: أجل.. وقد ذكرين حديثك هذا بأحاديث كثرية لرسول اهلل 

إن اإلسالم بدأ غريبا وسيعود غريبا كام بدأ فطوبى للغرباء يوم  ):الغفلة.. ومنها قوله  

  : ثم قال(، هم الذين إذا فسد الناس صلحوا: )قيل: من هم يا رسول اهلل؟ قال ( القيامة

مات مؤمن يف غربة غائبا عنه بواكيه إال بكت عليه السامء  أال ال غربة عىل مؤمن، وما )

ضا ُوُما ُكاناوا  تعاىل:﴿  قوله  واألرض( ثم قرأ رسول اهلل  ُرن ُفاُم ُبُكتن ُعُلينُهما الِساُمءا ُواألن

ننُظُريُن ﴾، ثم قال:     (1)   أال إهنام ال يبكيان عىل الكافر()ما

رة أصدقاء املؤمن، حتى لو بدا قال: إن هذا احلديث يبني لك ما ذكرته من كث 

. اهلل ومالئكته ورسله ومجيع الصاحلني.. بل مجيع  .غريبا بني اخللق.. ذلك أن الكل معه 

 الكائنات.. كلها معه. 

قلت: لقد جعلني حديثك هذا أعي جيدا رس ذكر اهلل تعاىل لكلب أصحاب  

الكهف يف كل مرة يذكرون فيها.. بل إنه اعترب أحدهم، حني ذكر ما قيل يف عددهم،  

غُ   ﴿ قال تعاىل:   من ُرمجن ا بُالن باها من ُكلن ها ولاوُن ُونُسٌة ُساُدسا من ُوُيقا باها من ُكلن ها ولاوُن ُثاُلُثٌة ُرابُعا ينُب  ُسُيقا

من   باها من ُكلن ولاوُن ُسبنُعٌة ُوُثاُمناها  [ 22]الكهف:   ﴾ُوُيقا

قال: أجل.. فقد كان ذلك الكلب الذي اتبعهم، وحرص عىل صحبتهم أفضل  

 
 ( وهو مرسل..7/412( ورواه ابن أ  الدنيا يف ذكر املوت كام يف الدر املنثور )25/75(    تفسري الطربي )1)



82 

 

حاال من أولئك اجلبابرة الذين أخرجوهم من بيوهتم، واضطروهم إىل أن يأووا إىل  

 الكهف. 

ختاذ ظهور  عن ا  قلت: صدقت، وقد ذكرين حديثك هذا بنهي رسول اهلل 

)فرب مركوبة خريا أو أكثر ذكرا هلل تعاىل من   ، ثم علل ذلك بقوله:الدواب منابر

  (1)راكبها(

قال: وهلذا أمرنا أن نذكر اهلل تعاىل عند ركوبنا هلا، ألنه أجرهتا؛ فهي تستمع  

ُواُج    ﴿ بذكرنا هلل، وتستمع بذكرنا للقائه، قال تعاىل:   ُزن من  ُواِلُذي ُخُلُق األن ِلُها ُوُجُعُل ُلكا كا

ُكباوُن )  ُننُعاُم ُما ُترن لنُك ُواألن فا من إُُذا  12ُمُن الن ُمُة ُربيكا وا نُعن را كا وُرُه ثاِم ُتذن وا ُعىُل ظاها ُتوا ( لُُتسن

ُرننُُي )  قن نِا ُلها ما بنُحاُن اِلُذي ُسِ ُر ُلنُا ُهُذا ُوُما كا ولاوا سا تامن ُعُلينُه ُوُتقا ُتُوين نُا  ( وُ 13اسن إُِنا إُىُل ُربي

باوُن 
 [ 14  -  12]الزخرف:    ﴾ملُاننُقلُ

يقول فيه: )من قال إذا ركب دابة:   قلت: لقد ذكرتني بحديث لرسول اهلل 

، سبحان الذي س ر لنا   باسم اهلل الذي ال يرض مع اسمه يشء، سبحانه ليس له سميم

هذا وما كام له مقرنني، وإنا إىل ربنا ملنقلبون، واحلمد هلل رب العاملني، وصىل اهلل عىل  

ري، وأطعُت  حممد وعليه وسلم، قالت الدابة: بارك اهلل عليك من مؤمن خففُت عن ظه

  (2)ربك، وأحسنُت إىل نفسك، بارك اهلل يف سفرك، وأنجح مقصدك(

قال: أجل.. وهلذا كان من بركات هؤالء األصدقاء الطيبني هذه الدعوات التي  

 تناهلا منهم. 

ذلك، فقال: )إن اهلل ومالئكته حتى النملة   قلت: أجل.. وقد ذكر رسول اهلل 
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  (1) ون عىل معلم الناس اخلري(يف جحرها وحتى احلوت يف البحر يصل

   الشهادة أصدقاء  ـ    2

قلت: وعيت هذا، وقد كنيت لو أن أولئك الشعراء املتشائمني الذين مررت  

ملا أصاهبم ذلك التشاؤم، والكتفوا  ألهنم لو عرفوه  عليهم قبل املرور عليك عرفوا هذا،  

 ب. من أصدقاء الغيب؛ فال خري إال يف عامل الغي أنت بام اكتفيت به 

 قال: اخلري يف عامل الغيب والشهادة..  

قلت: ولكني أراك قنعت بأصدقائك من عامل الغيب، وقليت هبم عامل الشهادة،  

 وما يعج به من الضجيج والفوىض واللغو. 

قال: ال تقل هذا.. فكام يوجد يف عامل الشهادة ما ذكرت، يوجد أيضا غري ما  

 ال بموازين اهلوى.  ،احلقيقة  ذكرت، والعاقل هو الذي يزن األمور بموازين 

قلت: ولكن الكل متفقون عىل أنه ال صداقة يف عامل الشهادة، وقد أثبتت هلم  

 التجارب ذلك؛ فكل من يصادقونه يغدر هبم. 

 قال: وقد يغدرون هم به..  

 قلت: ذلك ممكن. 

قال: الصديق الصادق هو الذي ال يطلب من صديقه إال شيئا واحدا، وهو أن  

إىل اهلل، ويتعاون معه عىل عبادة اهلل، فيجتمعان عليه، ويتفرقان عليه.. أما  يسري معه 

فرسعان ما تزول بزواهلا، أو تتأثر بكل ما    ؛ الصداقة التي جتمع بينها املطامع واألغراض

 يؤثر فيها. 

يف حديث السبعة الذين   وقد ذكرين حديثك هذا بقوله قلت: مجيل ما تذكر.. 

رجالن حتابما يف اهللم اجتمعا  .. : )؛ فقد ذكر منهم يوم ال ظلم إالم ظلمهيظلمهم اهللم يف ظلمه 
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قا عليه  . لكن وجود هذا الصنف يف عرصنا يكاد يكون مستحيال، أو هو  .(1)(عليه وتفرم

أقرب إىل اخليال منه إىل الواقع.. وإن شئت الرصاحة، فإين اقتنعت بكل ما ذكرته يل عن  

 الشهادة.  ن أصدق أبدا ما تذكره من أصدقاء عامل لكني ل، أصدقائك من عامل الغيب

ابتسم، ثم نظر إىل الشمس، وهي تكاد تنحدر للغروب، فقال: أظن أن الشمس  

قد دعوت بعض  ف ؛ تكاد تغرب، ولذلك أرجو أن ترشفني بالذهاب معي إىل بيتي

  ك ترى منهم ما يقنعك بأن اهلل الذي رزقنا . فلعلك جتلس معهم، ولعل. أصدقائي الليلة

أصدقاء الغيب، يمكنه أن يرزقنا أصدقاء الشهادة.. فاهلل رب الغيب والشهادة، وكرمه  

 يشمل الغيب والشهادة، ويتجاوزمها.

فرصة عظيمة يل ألكتشف املزيد من األرسار عن   تكانمل أجد ما أقول له، فقد 

س يف تلك  لي   عىل نفيس،   الصداقة.. وبالفعل، فقد كان لتلك الزيارة إىل بيته أثرها الكبري

 . مجيعا  البلدة فقط، بل يف كل البالد، وليس يف تلك الفرتة فقط، بل يف حيايت 

لقد رأيته مع أصدقائه مثل األنوار الطاهرة املليئة بكل ألوان اجلامل.. فقد كان  

ومل أكن أسمع بينهم    ..االحرتام واملودة واألخالق العالية هي احلاكمة يف العالقة بينهم

التي ذكرها اهلل تعاىل عن املؤمنني يف اجلنة   األخوةا مثاال صادقا لتلك أي لغو.. بل كانو

ُتُقابُلُنُي ﴿حني قال:  ٍر ما ا ُوان ا ُعىُل رسا وُرُهمن ُمنن ُغلي إُخن دا نُا ُما يُف صا  [ 47]احلجر:    ﴾ُوُنُزعن

وقد كانوا جيتمعون كل حني، وكانت جمالسهم كلها جمالس خري وصالح؛ فهم  

أو قراءة قرآن، أو سامع وعظ، أو ممارسة رياضة، أو سياحة يف األرض،    بني مذاكرة علم، 

 أو تعاون فيام بينهم يف شؤون الدنيا، أو يف شؤون الدين. 

ومل تكن عالقتهم مرتبطة هبم فقط، بل كانت تشمل أرسهم أيضا، حيث كانوا  

 يشكلون مع بعضهم جمتمعا إيامنيا راقيا مل أر مثله يف حيايت. 
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لك كله هو دوام تلك العالقة بينهم، لتشمل معظم حياهتم؛  واألعجب من ذ

فكلهم يعرف بعضهم بعضا منذ الطفولة الباكرة.. واألعجب منه تنوع وظائفهم تنوعا  

 شديدا من غري أن حيول ذلك بينهم. 

  سألتوعند عزمي عىل السفر الستكامل رحلتي، بعد أن رأيت كل ذلك، 

)إنام : عن رس نجاحه يف اختيار أصدقائه؛ فابتسم، وقال: أمل تسمع قوله صاحبي 

األعامل بالنيات، وإنام لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إىل اهلل وإىل رسوله فهجرته  

إىل اهلل وإىل رسوله ومن كانت هجرته إىل دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إىل ما  

  (1) هاجر إليه(

. هذا احلديث يتحدث عن األعامل، وارتباط األجور بنيات  قلت: بىل. 

 ، لكن لست أدري ما عالقته بام نحن فيه. ا أصحاهب

قال: األصدقاء الطيبون امل لصون من األجور التي يقدمها اهلل لعباده يف الدنيا،  

دنيا  فإن كانت نيتهم هلل، ويف اهلل أثمرها اهلل، وأدامها، أما إن كانت لإن أحسنوا نياهتم..  

يطلبوهنا أو أهواء يتبعوهنا؛ فإن اهلل يرفع عنهم بركتها، وما كان ليشء رفعت بركته أن  

 يدوم. 

من    ﴿ قلت: صدقت.. وقد ذكرين حديثك هذا بقوله تعاىل:   ها ضا ُمئٍُذ ُبعن ُُخاِلءا ُيون األن

وٌّ إُاِل املناِتُقنُي  ٍض ُعدا ن املودة البادية بني  ؛ فقد أخرب اهلل تعاىل فيها أ[67]الزخرف:   ﴾ لُُبعن

 األخالء يف الدنيا، ستنقطع إال مودة املتقني.. 

 قال: أجل.. فام كان هلل دام واتصل، وما كان لغريه انقطع وانفصل. 

قلت: كم كنت أكنى أن أقف عمري بينكم.. لكن شاء اهلل يل أن أكمل سياحتي  

 يف األرض.. فهناك الكثري من املهام التي تنتظرين. 
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أجل.. وكم كنينا أن تبقى بيننا.. لكن عليك أن تؤدي ما كلفت به؛ فهناك  قال: 

 الكثري ممن ينتظرك ليعلمك من أرسار احلياة، ما ينيلك خريها، ويقيك رشها. 

 قلت: فهال نصحتني قبل أن أكمل رحلتي. 

 قال: أنت مل تأخذ بعد عني كل أرسار الصداقة.. فهلم أكملها لك. 

 نيت بام رأيته منك، ومن أصدقائك.قلت: لقد تصورت أين اغت

قال: إن ما رأيته مل يكن ليتحقق لوال تلك النصائح اجلليلة التي سمعناها مجيعا  

 من أفواه الصاحلني اهلداة.. أولئك الذين علمونا أرسار كل يشء. 

 قلت: ما تقصد؟ 

 قال: لقد ذكرت لك أن صداقتنا كانت مؤسسة عىل طاعة اهلل، ومبنية عىل حمبته.

 : أجل.. أال يكفي ذلك لتأسيس الصداقة؟ قلت

قال: ما ذكرته مجيل، ولكنه ال يكفي؛ فنحن نحتاج إىل دراسة متأنية يف نوع  

 األصدقاء الذي يتناسبون معنا ومع طباعنا وتكاليفنا. 

 قلت: هل تقصد أننا نحتاج إىل انتقاء من نصاحبه؟ 

لكنك ال جتد يف  قال: أجل.. فقد يكون بعض الناس من املؤمنني الصادقني، و

 نفسك ما يدعوك إىل صداقته، ليس كربا، وإنام الختالف الطباع واألمزجة. 

األرواح جنود جمندة، فام تعارف منها  : )قلت: لقد ذكرين حديثك هذا بقوله 

  (1)(ائتلف، وما تناكر منها اختلف 

مسرية  إن أرواح املؤمنني تلتقي عىل  )إىل ذلك يف قوله:    قال: أجل.. وقد أشار  

  (2)(ما رأى أحدهم صاحبه قط  ،يوم 
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 قلت: لقد عرب الشاعر عن هذا املعنى، فقال:  

ــارـقـتام  ــل ـكـيف ـتف ــائ  وق

 

 فقلت قوال فيه إنصـاف  

 مل يك من شكيل ففارقته 

 

 والناس أشكال وأالف   

قال: أجل.. ولذلك ال ينبغي ملن يبحث عن الصداقة احلقيقية أن يرغم نفسه   

يتشاكل مع نفسه من األصدقاء؛ فقد يؤدي ذلك إىل العداوة، وهبا يتجاوز  عىل من ال 

 حدود اهلل، ويقع يف الكثري من املحرمات. 

قلت: لقد ذكرتني بالطعام؛ فمع كونه قد يكون حالال إال أن بعضنا يرغب يف  

 طعام، واآلخر يف غريه. 

، إن اشتهاه  ما عاب طعاما  قطُّ أنه ) قال: أجل.. وقد كان من سنة رسول اهلل 

. وهكذا األصدقاء؛ فإنك إن رحت ترغمهم عىل نفسك حصل  .(1)(أكله، وإال تركه 

الشنآن بينك وبينهم، وتقع بذلك يف اهلجران املحرم، مع أنه كان يف إمكانك أال تقيم  

 العالقة أصال. 

قلت: صدقت.. وربام يكون أولئك الذين مررت هبم من املتشائمني مل يدركوا  

 ولت صداقتهم إىل عداوة. هذا؛ فلهذا حت

 قال: أجل.. فالصداقة مثل البناء.. إذا بني عىل غري أسس صحيحة اهنار. 

قلت: لكن وضع ما ذكرت من األسس صعب.. فهل عندك من العلم ما جيعلني  

 أضع به املعايري التي أميز هبا األصدقاء الذين تنفعني صحبتهم عن غريهم. 

لذنا عىل أيدهيم الكثري من املوازين التي نزن هبا  قال: لقد ذكر لنا اهلداة الذين تتم

 األصدقاء الذين يمكننا أن نستفيد منهم. 

 قلت: فهال ذكرهتا يل. 

 
 (188( )2064مسلم ) (1)
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قال: سأذكر لك أربعة منها.. إن ظفرت بمن توفرت فيه ظفرت باإلكسري األمحر  

 الذي يغنيك عن كل أصدقاء الدنيا.

 صحبة العقالء: 

 قلت: فام أول موازين األصدقاء؟

 قال: ما أول رشوط التكليف؟ 

 قلت: العقل.. فال يمكن أن يكلف جمنون. 

 قال: فكذلك الصداقة، ال يمكنك أن تصاحب جمنونا، وإال عداك بجنونه. 

قلت: ال أحد من الناس يرغب يف صحبة املجانني، وهم ال يكادون يرغبون يف  

 الفطرة.  صحبة أحد.. ولذلك مل تكن بحاجة لوضع هذا امليزان، ألنه موجود يف

قال: اجلنون ليس فقدان العقل فقط.. فمن اجلنون ما ال خيتفي فيه العقل، وإنام  

 خيتفي فيه استعامله. 

 قلت: ما تقصد؟ 

 قال: هل تعرف قصة ذلك الرجل الذي صاحب دبا؟

 :(1) قلت: أجل.. وأحفظها منظومة.. فقد قال الشاعر ينظمها 

بي  ــدا ــعــل ذاك ال ــف  ك

 

بي   
ــُ حـ ــا ه املـ ــي لـ ــُ ــُ ـ  بـ

ــار   روى أوـلوا األـخب

 

ار   ــِ ي ــُ  عــن رجــل ســـ

 أبرصـــ يف صـــــحراءن  

 

 فســـــيــحــة األرجــاءن   

ــا   ق وثــُ ا  عــظــيــام مــا ــًّ ب  دا

 

ــا   ــق ــل ــع ــة م ح  يف رُسن

 ـيـعوي ـعواء اـلـكلــب 

 

ــدة وكــرب    ــن شـــ  م

ــه   ق ـــف ــه الشــ ت ــأدرـك  ف

 

ــه  ى أطـلـق ــه حــت  عـلـي

  
 اإلخوان، وناظمها هو ابن معصوم أمحد بن عيل احلسني.( انظر: منظومة نغمة األغاين يف عرشة 1)
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ــده ــي ــن ق ــه م ــل  وح

 

 ألمــنــه مــن كــيــده  

ام حتـت    الشـــجرةوـن

 

ــجره    منام من قد أضـ

 طوُل الطريق والسفر  

 

 فنام من فرط الضجر  

 فـــجـــاء ذاك الـــدب 

 

ُدبُّ    ــُ ــه ي ــه ــن وج  ع

لُّ    فـــقـــال هـــذا اخلـــُ

 

لُّ    ــُ ــاه ال حيــ فــ ــُ  جــ

ــن أرسي  ــذين م ــق  أن

 

رســـي  ــُد عا ــك قـي  وف

ــده  ــه أن أرصـــ  ـفـحق

 

 من كل ســوء قصــده  

 فـــأقـــبـــلـــت ذبـــابـــه 

 

ــه   ــابـ ــربـ ــالـ ــرن كـ  تـ

 حلــيــنــهفــوقــعــت  

 

ــه   ــار عـيـن ف  عـىل شــــُ

ــدب   فجــاش غيظا ال

 

ــال ال ور     وقـــ

 ال أدع الــــذبــــابــــا 

 

ــا  ه عـــذابـ ــا يـــمـ
 ياســــــُ

ــا   فـــأرسع الـــدبـــيـــبـ

 

ــ ــرة قــريــبــه    لصـــ

هـــا وأقـــبـــال   ــِ لـ ــُ قـ ــُ  فـ

 

ال  جـُ ــه ـعُ ي ـــعى إـل  يســ

ــاذاه  ــى إذا حـ ــتـ  حـ

 

ذاه    صـــــك هبـــا حمـــُ

 لــيــقــتــل الــذبــابــة 

 

ــه   ــال إرابـ ــال  بـ ــتـ  قـ

ــا   ــه الرأســـ  ُفُرِض من

 

ــا    ــرق األرضاســـ  وف

 وأهــلــك اخلــلــيــلن  

 

 بــفــعــلــه اجلــمــيــلن  

 قال: فهل فهمت القصد من هذه الرواية؟ 

 قلت: أجل.. وقد ذكره صاحبها، فقال بعد ذكره هلا: 

 فـــهـــذه الـــروايــة 

 

 تنهى عن الغواية   

 يف طلب الصـداقة  

 

 عنـد أويل احلامقـة  

 إذ كان فعل الدب  

 

 ـهذا لفرط احـلب   
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 مقدمتها ما يبني غرضه منها، فقال: قال: وقد ذكر يف  

ــا   ال تصـــــحـبِن األمـحق

 

ــا    مــقــمــق ــائــُق الشــــِ  امل

ــلا   ــاق ــوء ع ــدو ســـ  ع

 

ــدـيق جــاهــلا    وال صـــ

ائق   إن اصـــطحـاب امـل

 

ــبــوائــق     مــن أعــظــم ال

ــه   ــقــ ــمــ ــه حلــ ــإنــ  فــ

 

ــه   ــق ــم ــطــه يف ع ب ــُ  وخ

ــه   ــل ــع ــال  ف  حيــب جــه

 

 وأن تـــكـــون مـــثـــلـــه 

 يســــتحســـن الـقـبـيحــا  

 

حــه   ـــي نصــ غـض اـل ـب  وـي

 فـــهـــاهـــةبـــيـــانـــه  

 

ــة   ــاه ــف ــه ســـ ــم ــل  وح

ى   وربـــــام كـــــطـــــِ

 

ى  ــف املــغــطــِ  فــكشـــ

ــظ األرسارا  ــفـ  ال حيـ

 

 وال خيــــاف عــــارا 

 يعجب من غري عجبن  

 

 يغضب من غري غضبن  

ــز  ــيــ ه وجــ ــريا ــثــ  كــ

 

ــز   ــيـ ــيـ ــه كـ ــيـــس لـ  لـ

ــر  ــظــ ــام إذا نــ  وربــ

 

ــأرض   ــا فـ ــعـ ــفـ  أراد نـ

 قلت: أجل.. وقد قال قبله أبو العتاهية:  

ه   احـذر األمحق أن تصـــحـب

 

ق    وب اخلــل ثـم ــاـل ام األمحـق ك  إنـم

ــب  ــه مـن جــان عـت ام رقـم  كـلـم

 

ان رق   ا ـف يح يوـم ه الرم  زعزعـت

 أو كصدع يف زجاج فاحش 

 

 هل ترى صدع زجاج يلتصق   

رـعوي   ــه ـكي ـي ت ـب ــإذا عــاـت  ف

 

ــادى يف احلــمــق    ا وك  زاد رشم

قال: فقد نصحك هؤالء الشعراء؛ فاستمع لنصائحهم، واستفد من جتارهبم؛   

 فاحلكمة ضالة املؤمن أين وجدها؛ فهو أحق هبا. 

وُن   ﴿قلت: ولكني مل أؤمر أن آخذ ديني من الشعراء،  لي ُواٍد هُيُيما ن ُتُر ُأهِنامن يُف كا ُأمُل

ُعلاوُن 225) ولاوُن ُما اُل ُيفن  [ 226،  225]الشعراء:    ﴾( ُوُأهِنامن ُيقا
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وصية اإلمام عيل التي  أمل تسمع بل سادة احلكامء، قال: وقد قال ذلك احلكامء، 

ال عليك أن تصحب ذا العقل وإن مل حتمد كرمه، ولكن انتفع بعقله  يقول فيها: ) 

ولكن انتفع   ، واحرتس من يسء أخالقه، وال تدعن صحبة الكريم وإن مل تنتفع بعقله

صحبة  وقال يف درر حكمه: ) ،(1)(م االمحقبكرمه بعقلك، وافرر كل الفرار من اللئي

  (2) (األمحق عذاب الروح

ورقة بن  قلت: بىل.. وقد ذكرين حديثك هذا بام رواه اإلمام الصادق من وصية 

ال عاملا،  و يا بنت أخي، ال كاري جاهالوالتي قال هلا فيها: ) نوفل خلدجية بنت خويلد، 

إنام يسعد بالعلامء من  و عاملا منعك علمه، متى ماريت و فإنك متى ماريت جاهال آذاك، 

صحبة األمحق الكذاب، فإنه يريد نفعك فيرضك، يقرب منك  و  أي بنية، إياك  . أطاعهم.

  إن حدثك كذبك، و  إن ائتمنك أهانك،و   يبعد منك القريب، إن ائتمنته خانك،و  البعيد، 

إذا جاءه مل  أنت منه بمنزلة الرساب الذي حيسبه الظمآن ماء حتى و إن حدثته كذبك،و

  (3)(جيده شيئا 

 قال: ويكفيك أن تقرأ القرآن الكريم لرتى قيمة العقل 

قلت: ولكن مل ال نصادق احلمقى بنية توجيههم وتربيتهم وإصالحهم، ومنعهم  

 من ارتكاب أي محاقات؟ 

قال: جماهد من يفعل ذلك.. لكن عليه أن يلبس من الدروع، ويسكن من  

 ق ونوباته. احلصون ما يتقي به هجامت احلم

 قلت: ما تعني؟ 

 
 . 1 | 446: 2الكايف  (1)

 . 5839غرر احلكم:  (2)

 .45األمايل للطويس ص :  (3)
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 قال: أمل تسمع قول الشاعر:  

 إال احلامقة أعيت من يداوهيا     لكلم داء دواء يستطبم به 

: قلت: بىل.. وقد سمعت معه قول   املتنبيم

 عن جهله وخطاب من ال يفهم      ومن البليمة عذل من ال يرعوي

بأمحق ليداويه،   قال: وقبلهم مجيعا ما روي عن املسيح عليه السالم، وأنه أيت

  (1)(ومل يعيني مداواة األكمه واألبرص  ،أعياين مداواة األمحق ) فقال: 

 احللامء: صحبة  

 قلت: وعيت هذا؛ فام امليزان الثاين الختيار األصدقاء. 

يعقله عن الطيش  قال: العقل عقالن.. عقل يعقل به صاحبه املعاين، وعقل 

 والتؤدة واللطف. والعجلة والعنف.. ويملؤه باحلكمة  

 قلت: أراك تومئ إىل احللم. 

قال: أجل.. فال خري يف صديق عجول، يغضب ألدنى األسباب، ويقطع حبال  

 . يراهاملودة واأللفة ألقل خطأ 

قلت: إن مثل هذا ال حيسن له أن يصحب إال املعصومني، وإال فإن كل البرش  

 ون.. وال يمكن أن جيد معصوما. ءخطا 

 لن يقبل حتى بصحبة املعصومني. قال: إن مثل هذا 

 قلت: كيف؟

)اعدل يا حممد فإنك مل   :قال: أمل تسمع بذلك الرجل الذي قال لرسول اهلل 

 تعدل( 

ويلك ومن يعدل إذا مل أعدل.. قد  )حينها:    قلت: بىل.. وقد قال له رسول اهلل  

 
 (28/ 1حمارضات األدباء وحماورات الشعراء والبلغاء ) (1)
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  (1)(خبت وخرست إن مل أكن أعدل

قال: فهذا الرجل كان يملك عقال مملوءا بالطيش والتهور واجلهل، ولذلك اعترب  

 نفسها.  نفسه ميزانا يزن به احلقائق والقيم.. بل يزن به أعامل رسول اهلل 

 قلت: هل تقصد أن مثل هذا ال حتسن صحبته؟ 

قال: أجل.. ألنه ال يريدك أن كارس حياتك بحسب ما ترتضيه من القيم، وإنام  

 د أن يقلب حياتك ملا يراه منها.. ولذلك قد يرى صوابك خطأ، وعدلك ظلام. يري

 قلت: ولكنه قد يكون ناصحا بذلك.

قال: فرق كبري بني الناصح احلليم، والناصح اجلهول.. فالناصح احلليم يتأنى 

ويستعمل كل ألوان احلكمة، حتى يوصل لك نصيحته من حيث ال تشعر، وأما اجلهول  

ه ناصحا، فإنه يثور فيك، وحيتقرك، ويمأل حياتك مهانة.. ولذلك كانت  الذي يعترب نفس 

 نصيحته يف حال صحتها فضيحة، وكان هنيه عن املنكر منكرا ال يقل عن هنيه. 

قلت: لقد ذكرتني بأولئك اجلهال من املرشكني الذين راحوا يفرضون عىل  

 تعاىل يف شأهنم:  أن ينزل مستواهم حتى يقبلوا صحبته.. لقد قال اهلل  رسول اهلل 

وُن  ﴿ اُل أاننُزُل إُُلينُه ُمُلٌك ُفُيكا ُواُق ُلون ُسن يُش يُف األن لا الِطُعاُم ُوُيمن وُل ُيأنكا وا ُماُل ُهُذا الِرسا ُوُقالا

ا )  لا ُمننُها ُوُقاُل الِظاملُاوُن 7ُمُعها ُنُذير  ونا ُلها ُجنٌِة ُيأنكا لنُقى إُُلينُه ُكننٌز ُأون ُتكا وُن إُاِل  ( ُأون يا إُنن ُتِتبُعا

ا  ور  حا ال  ُمسن  [  8،  7]الفرقان:   ﴾ ُرجا

ا ) ﴿قال: أجل..  ُض ُيننباوع  ُرن ُر ُلنُا ُمُن األن جا ُمُن ُلُك ُحِتى ُتفن ( ُأون  90ُوُقالاوا ُلنن ناؤن

ا ) ُجري  ُاُر ُخاُلهُلُا ُتفن هُنن ُر األن وُن ُلُك ُجنٌِة ُمنن ُنُ يٍل ُوُعنٍُب ُفتاُفجي ُقُط الِساُمُء ُكاُم    ( 91ُتكا ُأون تاسن

ا ُأون ُتأنيُتُ بُاهللُِ ُواملناُُلئُُكُة ُقبُيال  )  ُت ُعُليننُا كُُسف  ٍف ُأون  92ُزُعمن را خن وُن ُلُك ُبينٌت ُمنن زا ( ُأون ُيكا

ها  ُرؤا ا ُنقن ُتاب 
ُل ُعُليننُا كُ نُزي ُقييُك ُحِتى تا ُمُن لُرا  ُوُلنن ناؤن

ُ
ُقى يُف الِساُمء [،  93  -  90]اإلرساء:   ﴾ُترن

 
 (1064( ومسلم )3610الب اري ) (1)
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وال  ﴿أن يقول هلم:    وقد أمر اهلل تعاىل رسول اهلل   ا ُرسا ننتا إُاِل ُبرُش  بنُحاُن ُر ي ُهلن كا   ﴾ سا

 [ 93]اإلرساء: 

قلت: وعيت هذا.. وأصدقك القول؛ فإن الصديق احلقيقي هو الذي ال تشعر  

الذي حياسبك عىل   معه بأي تكلف، وال ثقل، بل تكون معه كام تكون وحدك.. ذلك أن

 الصغري والكبري لن تنال من صحبته إال الغصص. 

قال: ولذلك كان هذا امليزان مكمال مليزان العقل.. فاجلهول ال خيتلف عن  

 األمحق.. بل قد يكون األمحق ألني جانبا من اجلهول. 

قلت: صدقت.. فبعض اجلهلة يريد من صديقه أن يكون عبدا من عبيده، يأكر  

 تهي عند نواهيه، وال يقبل منه إال ذلك. بأوامره، وين

قال: أجل.. فعالمة اكتامل العقل اكتامل احللم.. واجلهول واملستعجل مل يكتمل  

 عقله، ولذلك حيكم عىل األشياء من غري ترو وال بصرية وال نظر. 

 قلت: صدقت.. وقد قال الشاعر يذكر ذلك:  

ــا ـتم ـحـلم وال ـعـلم ـبال أدب   م

 

 وال جتاهل يف قوم حليامن   

 وما التجاهل إال ثوب ذي دنس 

 

 وليس يلبسـه إال سـفيهان   

قال: ليس ذلك فقط، بل إن اجلهول غري مكتمل اإليامن.. ولو كان مؤمنا حقا،   

لردعه إيامنه عن اجلهل عىل خلق اهلل.. وقد روي عن بعض الصاحلني أنه قال البنه: )إذا  

 السامء فوقك، وإىل األرض حتتك، ثم عظم خالقهام( غضبت فانظر إىل 

 صحبة الطاهرين: 

 الختيار األصدقاء؟  قلت: وعيت هذا؛ فام امليزان الثالث

رن  ﴿قال: ذلك الذي الذي أشار إليه قوله تعاىل: ُياُبُك ُفُطهي
 [ 4]املدثر:   ﴾ُوثُ
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ئح  قلت: تقصد أصحاب الثياب الطاهرة النظيفة الذين ال تشم منهم إال الروا 

 الطيبة..  

قال: وأقصد معها أصحاب القلوب الطاهرة النظيفة التي ال تسمع منها غيبة  

 وال نميمة، وال تشم منها روائح حقد وال حسد وال ظغينة. 

وُرُهمن ُمنن  ﴿قلت: أتلك التي قال اهلل تعاىل يف وصف أصحاهبا:   دا نُا ُما يُف صا ُوُنُزعن

ُتُقابُ  ٍر ما ا ُوان ا ُعىُل رسا  [ 47]احلجر:  ﴾لُنُي  ُغلي إُخن

قال: أجل.. فال يمكنك أن تثق يف صديق يزين ظاهره، وخيرب باطنه.. ألن  

باطنه سيسيطر عىل ظاهره، ليعديك أو يؤذيك.. ولذلك سبق اآلية التي ذكرهتا قوله  

لاوُها بُُساُلٍم آُمننُُي ﴿تعاىل:  ، ذلك أنه ال يمكن أن حيل السالم مع  [ 46]احلجر:  ﴾ادنخا

 تلئ بدنس العداوة. صديق مم

 قلت: ولكن اآلية الكريمة تصف أهل اجلنة. 

قال: لن يدخل أحد اجلنة حتى يصبح أهال هلا.. وأول رشوط دخول اجلنة طيبة  

ا ُحِتى إُُذا  ﴿القلب وطهارته، أمل تسمع قوله تعاىل:   ُمر  ُنُِة زا ا ُرهِبامن إىُُل اجلن ُوُسيُق اِلُذيُن اِتُقون

ُا ُوُقاُل هُلامن ُخُزُنتاُها ُساُلٌم ُعُلين  ُواهبا وُها ُوفاتُُحتن ُأبن لاوُها ُخالُُدينُ ُجاءا بنتامن ُفادنخا
من طُ   ﴾كا

 ؟[73]الزمر:  

قوله تعاىل عىل لسان إبراهيم عليه السالم، وهو  معها قلت: بىل.. وقد سمعت 

بنُعثاوُن ) ﴿ يصف منهاج النجاة:   ُم يا نُزيُن ُيون ُم اُل ُيننُفعا ُماٌل ُواُل ُبناوُن ) 87ُواُل ختا ( إُاِل  88( ُيون

 [ 89 -  87]الشعراء:   ﴾ُقلنٍب ُسلُيمٍ ُمنن ُأُتى اهللُِ بُ 

ِتُقنيُ  ﴿قال: وقد قال اهلل تعاىل بعدها:  ُنِةا لُلنما لُُفُت اجلن ،  [90]الشعراء:  ﴾ ُوأازن

أن اجلنة أقرب ما تكون ألصحاب القلوب السليمة، بل تعجل هلم يف الدنيا قبل  ليبرشنا  

 اآلخرة.. 
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 ء؟بالصداقة، وباختيار األصدقا قلت: أجل.. لكن ما عالقة هذا 

 الصديق الصالح؟  قال: بم شبه رسول اهلل 

شبهه بحامل املسك، فقال: )مثل اجلليس الصالح والسوء، كحامل  قلت: 

املسك ونافخ الكري، فحامل املسك: إما أن حيذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن جتد منه  

ويف رواية:   ،(1) ما أن جتد رحيا خبيثة(رحيا طيبة، ونافخ الكري: إما أن حيرق ثيابك، وإ

  (2)()مثل اجلليس الصالح كمثل العطار، إن ال حيذك يعبق بك من رحيه

أن نعيش إخوانا عىل رسر متقابلني يف جنة الدنيا  قال: فقد دعانا رسول اهلل 

قبل أن نعيشها يف جنة اآلخرة.. ذلك أن روائح األعامل الصاحلة، والقلوب الطاهرة،  

 وس النقية هي التي نراها عيانا يوم القيامة يف ذلك النعيم األبدي.والنف

إذا دخل أهل اجلنة اجلنة  : ) قلت: أجل.. وقد ذكرين حديثك هذا بقوله 

فيتحدثان بام كانا ىف  ،فيجىء رسير هذا حتى حياذى رسير هذا ؛اشتاقوا إىل اإلخوان

ىف موضع   ،يوم كذا ،تدرى أى يوم غفر اهلل لنا  ،يا فالن : فيقول أحدمها لصاحبه ،الدنيا 

  (3)فدعونا اهلل فغفر لنا( ؛كذا وكذا

نوع األحاديث التي كان يتحدث هبا هؤالء اإلخوان    قال: لقد ذكر رسول اهلل  

 يف الدنيا، والتي أهلتهم لدخول اجلنة. 

 قلت: ما تقصد بذلك؟

جتلس معهم فيها  قال: من أول ثمرات صحبتك للطاهرين أن املجالس التي 

 تفوح بروائح الطهارة الزكية. 

 
 ..5534رواه الب اري ،  (1)

 . 386- 13/385( ، وابن أ  شيبة 358الزهد ) رواه ابن املبارك يف  (2)

 (117/ 3رواه البزار، جامع األحاديث ) (3)
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 قلت: لقد ذكرتني بقصيدة مجيلة للشيخ أ  مدين التلمساين يقول فيها: 

 حتيــا بكم كــل أرض تنزلون هبــا 

 

ــاع األرض أـمطــار   ــأـنـكم يف ـبق  ك

 وتشتهي العني فيكم منظرا  حسنا   

 

ــاس أزهــار   ــأـنـكم يف ـعـيون اـلن  ك

 برؤيـته ونوركم هيـتدي الســــاري  

 

ــل أقــامر    ــأنــكــم يف ظــالم الــلــي  ك

ارتكم    ال أوحش اهلل ربعـا  من زـي

 

 يا من هلم يف احلشا والقلب تذكار  

 قال: وقد قال يف قصيدة أخرى يصف أصدقاءه الصاحلني من الفقراء إىل اهلل:  

 مــا لــذة العيش إال صـــحبــة الفقرا 

 

 هم الســـالطني والســـادات واألمرا   

 وتأدب يف جمالســـهمفاصـــحبهموا  

 

ــدمــوك ورا    وخــل حــظــك مــهــام ق

 واستغنم الوقت واحرض دائام معهم  

 

 واعلم بأن الرضـا خيتص من حرضـا  

ــئلت فقل   والزم الصــمت إال إن س

 

ــترتا     ال علم عندي وكن باجلهل مسـ

ــدا    ق ـت ـع ــك ـم ي ــب إال ـف ي ـع ُر اـل  وال تـُ

 

ــه اســـــتــرتا   ــا  لــكــن ن ــدا بــيــي ــا  ب  عــيــب

 وحط رأســك واســتغفر بال ســبب 

 

ذرا   ــاف معـت دم اإلنصــ  وقف عىل ـق

 إن بــدا منــك عيــب فــاعتــذر وأقم  

 

 وـجه اعـتذارك عام فـيك مـنك جرى  

 وقـل عبيـدكموا أوىل بصـــفحكموا 

 

 فســـــاحموا وخــذوا بــالرفق يــا فقرا  

التفضــــل أوىل وهو شـــيمتهم    هم ـب

 

ــا مـنـهـم وال رضرا    فـال ختـف درك

ــدا    ـتـغـني ـعىل اإلـخوان جــد أب ــاـل  وب

 

 حسا  ومعنى وغض الطرف إن عثرا  

 قلت: ما أمجل هذه الكلامت.  

قال: وأمجل منها املعاين التي حتملها.. فمن عاش يف صحبة الطاهرين، تطهر  

 قلبه، وكانت صحبته هلم معراجا يعرج به إىل ربه. 

قلت: أجل.. فالصداقة ليست جمرد حمل لألنس فقط، بل هي حمل للتطهري  

 والطهارة..  



98 

 

 قال: كام أهنا حمل للتنجيس والنجاسة.

قلت: أجل.. ولذلك أخرب اهلل تعاىل عن الندم العظيم الذي يصيب أولئك الذين  

ُم ُيُعضُّ  ُويُ ﴿مل يستعملوا عقوهلم يف اختيار أصدقائهم.. لقد قال اهلل تعاىل يف شأهنم:  ون

وُل ُسبُيال  )  تا ُمُع الِرسا ولا ُياُلينُتنُي اخِتُذن ُه ُيقا ن ُأخِتُذن فااُلن ا  27الِظامُلا ُعىُل ُيُدين ُلُتا ُلينُتنُي مُل ( ُياُوين

و28ُخلُيال  )  ُننُساُن ُخذا ُد إُذن ُجاُءيُن ُوُكاُن الِشينُطانا لإُلن ُر ُبعن كن   ﴾ ال  ( ُلُقدن ُأُضِلنُي ُعُن الذي

 [ 29  -  27]الفرقان:  

أولئك األصدقاء الطيبني املمتلئني   قال: ويف مقابل ذلك وصف رسول اهلل 

)إن من عباد اهلل ألناسا ما هم بأنبياء وال شهداء يغبطهم األنبياء  بالطهارة، فقال: 

والشهداء يوم القيامة بمكاهنم من اهلل(، قالوا يا رسول اهلل ختربنا من هم؟ قال: )هم  

م حتابوا بروح اهلل عىل غري أرحام بينهم وال أموال يتعاطوهنا، فواهلل إن وجوههم  قو 

(، ثم قرأ  لنور، وإهنم عىل نور، ال خيافون إذا خاف الناس، وال حيزنون إذا حزن الناس

من حُينُزناونُ ﴿قوله تعاىل:  ٌف ُعُلينُهمن ُواُل ها لُُياُء اهللُِ اُل ُخون  [ 62]يونس:  ﴾ُأاُل إُِن ُأون

: يا رسول اهلل أي جلسائنا  سئل  قلت: أجل، وقد ورد يف احلديث أن رسول اهلل  

  (1) خري؟ قال: )من ذكركم اهلل رؤيته، وزاد يف علمكم منطقه، وذكركم يف اآلخرة عمله(

قال: هذه هي الصداقة احلقيقية.. وهي رس دوامها.. فالطاهر ال يمل منه، وال  

 قد ينفجر يف أي حلظة. حيمل يف قلبه من األحقاد ما 

قلت: صدقت.. فالكثري من أسباب انقطاع املودة والتآلف بني األصدقاء تلك  

 األحقاد التي تنترش بينهم، والتي حتوهلم إىل أعداء بعد أن كانوا أصدقاء..  

قال: بل مل يكونوا أصدقاء أبدا.. فالصداقة تبنى عىل الصدق، وال حمل فيها  

 لألحقاد والضغائن. 

 
 ( 9446، رقم 7/57البيهقى ىف شعب اإليامن ) (1)
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 : ني ناصح ال صحبة  

 الختيار األصدقاء؟  الرابعقلت: وعيت هذا؛ فام امليزان 

قال: ذلك الذي الذي أشار إليه قوله تعاىل يف السورة التي ترشح موازين الربح  

ُ ﴿ة: رواخلسا  ا بُالِصربن ُقي ُوُتُواُصون ا بُاحلن   ﴾إُاِل اِلُذيُن آُمناوا ُوُعُملاوا الِصاحُلُاُت ُوُتُواُصون

 ( 3)العرص:

 ت: هل تقصد التناصح والتوايص بالرب والتقوى؟قل

فال خري يف الصديق الذي حيمي صاحبه من نريان الدنيا، ثم ال يبايل  أجل..  قال:  

 أن حترقه نريان اآلخرة. 

قلت: لقد قرن اهلل تعاىل التوايص باحلق بالتوايص بالصرب؛ فهل لذلك عالقة  

 بالصداقة؟

ه من مل يتحل بحلية الصرب، أمل تسمع  قال: أجل.. فال يمكن أن يصدق يف نصيحت 

وُف  ﴿ وصية لقامن عليه السالم البنه، والتي يقول له فيها:   را رن بُاملنُعن نُِي ُأُقُم الِصالُة ُوأنما ُيا با

ورُ  اما ُم األن رُبن ُعىُل ُما ُأُصاُبُك إُِن ُذلُُك ُمنن ُعزن  ؟(17)لقامن:  ﴾ُواننُه ُعُن املناننُكُر ُواصن

فقد قرن دعوته إىل األمر باملعروف والنهي عن املنكر بدعوته  .. بىل قلت: 

 للصرب.. ولكني ال أزال أسأل عن رس ذلك. 

هو الذي يبذل نصيحته بكل شفقة وحمبة، ثم ال  الصدوق  قال: الصديق الصادق  

ينتظر بعدها جزاء وال شكورا، بل قد ينتظر سبابا وشتائم.. لذلك دعانا اهلل تعاىل إىل  

ل، وعدم املقابلة باملثل، وعدم قطع الصداقة ألجل ذلك، وإال كان  الصرب والتحم

 القاطع رشيكا للم طئ. 

قلت: أال يمكن أن يصرب أحدنا عىل أخطاء أخيه؛ فال يغريها حتى ال يتسبب  

ذلك يف قطع حبال املودة.. فأكثر الناس اآلن يعتربون النصيحة تدخال يف الشؤون  
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 الش صية. 

صدقك، ال من غشك، ومن رأى منكرا، وهو قادر عىل أن  قال: صديقك من 

 حبه. ا يغريه فلم يفعل كان رشيكا لص 

 قلت: إن هذا هيدد الصداقة. 

قال: بل هو يؤسس هلا أساسا صحيحا.. ذلك أن صديقك الذي تغضبه  

نصيحتك، وقد يقاطعك بسببها، رسعان ما يعود إليك، وهو أكثر احرتاما لك، ألنه  

 معه.   يشعر أنك كنت صادقا 

مع بعض أصدقائي؛  بعض الفرتات من حيايت  قلت: أنت تذكرين بام حصل يل يف  

فقد حذرته من بعض اجلهات التي كانت حترضه عىل الفتنة.. وقد ثار يف وجهي حينها،  

وغضب غضبا شديدا، لكنه بعد فرتة قصرية جاء إيل معتذرا، وأخربين أنه قد فطن إىل  

ي رفضها يف ذلك احلني، بقيت تعمل عملها يف خاطره  ما كان يراد منه، وأن نصيحتي الت

 إىل أن دعته للتثبت والتحقيق، وقد اكتشف بنفسه كل ما ذكرته له. 

قال: وهلذا يقرن اهلل تعاىل النصيحة بالصرب.. فالناصح الصادق هو الذي يلقي  

تاج  كلمته، مثلام يلقي الفالح البذرة.. ثم ال ينتظر أن تنتج يف ذلك احلني.. بل قد حي

 نباهتا إىل زمن طويل. 

 قلت: فالنصيحة إذن هي بذر بذور اخلري دون انتظار حصادها.

قال: هذا هو الناصح الصادق.. فهو يتعامل مع ربه قبل أن يتعامل مع صديقه..  

 وهو يؤدي ما وجب عليه، وال ينتظر أن يرى ثامر ما غرسه. 

وا  ﴿:  قلت: صدقت.. وقد أشار إىل ذلك قوله تعاىل ألرشف خلقه   ُرضا ُفإُنن ُأعن

ُبالغا  نُاُك ُعُلينُهمن ُحُفيظا  إُنن ُعُلينُك إُاِل الن ُسلن وا  ﴿(، وقال: 48)الشورى:  ﴾ ُفاُم ُأرن يعا
قالن ُأطُ

و يلنتامن ُوإُنن تاطُيعا من ُما محا يُل ُوُعُلينكا ا ُفإُِناُم ُعُلينُه ُما محا وُل ُفإُنن ُتُوِلون وا الِرسا يعا
وا  ها اهللُِ ُوُأطُ  هُتنُتدا
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ُبالغا املنابنُيا  وُل إُاِل الن ُوُما ُعُليننُا إُاِل  ﴿(، وقال حاكيا عن رسله:  54)النور:   ﴾ُوُما ُعىُل الِرسا

ُبالغا املنابنُيا   ( 17)يمس:  ﴾الن

قال: اهلداية بيد اهلل، والناصح ليس سوى دال عليها، وله أجر ذلك.. ولذلك  

 دهيا كام أمر هبا، ثم يرتك صاحبها وشأنه.كان أدبه فيها أن يراعي حقوقها، ويؤ

 قلت: فام حقوقها؟ 

قال: أوهلا أن ينظر يف نصيحته، وهل هي من املعاين املتفق فيها، أم من امل تلف  

فيها؛ فإن كانت من امل تلف فيه؛ فليس عليه أن يتشدد فيها، بل يكفيه أن يذكر ما يراه،  

الب النصح، وإنام أن يسوقها كام يسوق  وحيرتم رأي غريه.. بل ليس له أن يسوقها يف ق

 سائر احلديث. 

. وقد قال يف  .قلت: أجل.. وهلذا نص الفقهاء عىل أنه ال إنكار عىل امل تلف فيه

هذا بعضهم: )إذا رأيت الرجل يعمل العلم الذي اختلف فيه، وأنت ترى غريه فال  

أن يأخذ به(، وقال  تنهه(، وقال: )ما اختلف فيه الفقهاء، فال أهني أحدا  من إخواين 

  (1)آخر: )ال ينبغي للفقيه أن حيمل الناس عىل مذهب، وال يشدد عليهم(

 قلت: أهلذا كان أصدقاؤك من مذاهب متعددة، ومشارب متنوعة؟ 

قال: أجل.. وقد استفدت من تنوعهم الكثري من العلوم واملعارف والقيم التي  

 مل أكن ألستفيد منها لو كانوا نوعا واحدا. 

 . أال تتأمل عندما تراهم خمتلفني معك يف الكثري من القضايا؟. قلت: ولكن

 . أليس اهلل هو الديان، ونحن لسنا سوى عبيده؟.قال: ومل أتأمل؟

 قلت: أهلذا مل أرك مع طول مقامي معكم تنصحهم؟ 

 قال: وكيف عرفت أين ال أقوم بذلك؟

 
 .. 186/ 1انظر: اآلداب الرشعية:  (1)
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 لقد كنت معكم، ومل أرك تقوم بذلك. قلت: 

ذلك لكان ما فعلته فضيحة ال نصيحة.. فالنصيحة حتتاج إىل  قال: لو قمت ب

 ، وأال يكون فيها أي أذى للمنصوح. ني ن واملكان املناسبا اختيار الزم

قلت: صدقت.. وقد ذكرين قولك هذا بام ذكره بعض الفقهاء عند ذكره آلداب  

  النصيحة، فقد قال: )من وعظ أخاه فيام بينه وبينه، فهي نصيحة، ومن وعظه عىل 

، وقال آخر: )املؤمن يسرت وينصح، والفاجر هيتك  (1)رؤوس الناس فإنام وب ه(

ويعري(، وقال آخر: )وإذا نصحت فانصح رسا  ال جهرا ، وبتعريض ال ترصيح، إال أن  

  (2) ال يفهم املنصوح تعريضك، فالبد من الترصيح(

ؤمن هو  . وال ينبغي للفقيه إال أن ينص عىل هذا.. فامل. قال: عىل هذا نص الكل

الذي يراعي مشاعر اآلخرين، ويتسلل إىل قلوهبم بكل هدوء، وإن أراد نصحهم  

 استعمل لذلك كل احليل املناسبة حتى يوصل هلم رسالته من غري أن يشعروا. 

قلت: لقد ذكرتني بحديثك هذا عن اإلمامني اجلليلني احلسن واحلسني سيدي  

سن، فأخذا يف التنازع يقول  شباب أهل اجلنة، فقد روي أهنام مرا عىل شيخ يت  وضأ وال حيا

كل واحد منهام: أنت ال حتسن الوضوء، فقاال: أهيا الشيخ كن حكام بيننا، يتوضأ كل  

نا حيسن الوضوء؟ قال: )كالكام حتسنان الوضوء، ولكن   واحد منا، فتؤضآ، ثم قاال: أيم

سن وقد تعلمم اآلن منكام، وتاب عىل يديكام   هذا الشيخ اجلاهل هو الذي مل يكن حيا

  (3)بربكتكام، وشفقتكام عىل أمة جدكام(

بعد هذه األحاديث وغريها رحلت عن هذه البلدة، وأنا أشعر بأن اهلل قد من  

 
 (77جامع العلوم: )ص: (1)

 (44األخالق والسري: )ص  (2)

 . 43/319( بحار األنوار 3)
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عيل؛ فعرفت رسا من أرسار احلياة العميقة، التي ال يمكن ألحد أن يفلح، وال أن يفوز،  

 وال أن جيتاز العقبات دون أن يعرفها.
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 أرسار السنن 

عرفت أرسار العداوة والصداقة.. فحدثني عن أرسار السنن.. وعالقتها  قلت: 

 بأرسار احلياة.

قال: بعد أن كشف اهلل يل بفضله ومنته أرسار العداوة والصداقة.. رحت أبحث  

وال يمكن أن  ، ال يمكن أن أصادق احلياة والكون قد عرفت أنه .. فنعن أرسار السن

القوانني التي بنى اهلل عليها  لكائنات ما مل أعرف أنسجم يف النظام الذي نظم اهلل به ا

فأراعيها وأحفظها وأسري عىل مقتضاها.. فمن مل يراع السنن صدمته من    الكون واحلياة؛

 حيث حيتسب.. أو من حيث ال حيتسب. 

لقيا كثري من العارفني والصاحلني والعلامء  ـ  ـ أثناء ذلك البحث وقد رزقني اهلل 

 يل من أرسار السنن اإلهلية ما مألين تعظيام هلل.. ولقوانني اهلل. املحققني الذين كشفوا  

وقد رأيت أن الكثري من تلك التفاصيل التي تعلمتها عىل أيدهيم يمكنها أن  

 جتتمع يف نوعني من السنن: سنن التغيري، وسنن التمكني. 

فذلك يستدعي أسفارا ض مة ال يفي    ؛ لن أقص عليك هنا كل ما رأيته وسمعته

تعلمت منها    قصة رحلة من رحاليت بدل ذلك سأقص عليك  ملجلس هبا.. ولكني  هذا ا

 الكثري من القوانني املرتبطة بذينك النوعني من السنن. 

 ـ سنن التغيري:   1

. قدر اهلل للطائرة التي كنت أمتطيها أن حيدث هلا بعض  .رحلة من رحاليتيف 

هجورة يف بلدة نائية ممتلئة  العطب الذي جعلها تتوقف اضطراريا يف بعض املطارات امل 

  باآلالم، كان االستعامر واالستعباد واالستذالل وكل أنواع القهر والظلم تسكن فيها 

 . جنبا إىل جنب مع برشها وحجرها ووبرها ومدرها 
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وقد جعلني ذلك أتأمل كثريا هلذا البالء الذي اختري هلا، واختربت به، وقد زاد يف  

ظهور املتمردين عىل اهلل، أولئك الذين اهتموا اهلل بأنه   طينة بالئي ما كنت أراه فيها من

سبب ما حيصل هلم، وأنه هو الذي اختارهم من دون الناس مجيعا ليكونوا نامذج للقهر  

 اإلهلي. 

وقد ساعد عىل انتشارهم أولئك الذين حيملون صورا مشوهة عن اهلل والوجود  

رشون فيهم أن كل ما حيصل هلم  والكون واحلياة.. لقد كانوا يسريون بني الناس، وين

ليس سوى قدر إهلي، وأن عليهم أن يستقبلوه بصدر رحب، وأن أي معرتض يعرتض  

 عىل ذلك، إنام يعرتض عىل اهلل.

وقد رأيت آخرين منهم يواجهون ذلك االستعباد واالستعامر بطرق غريبة خيتلط  

ون أهنم هبا يمكن  فيها الدين بالشعوذة.. فهم يستعملون الطالسم واألوفاق، ويتصور

 أن يتغلبوا عىل عدوهم. 

ورأيت بعضهم يكتفي بالدعاء بتجميد الدماء التي ترسي يف عروق املستعبدين  

في بذلك، ويتصور أن الدعاء وحده سهام اهلل التي تصيب أعداء اهلل، وأن من  ت هلم، ويك

 د. فعل ذلك فهو املجاهد احلقيقي، حتى لو مل يتحرك بأي حركة، ومل يبذل أي جه

وقد رأيت فوق ذلك كله أسواق الشعوذة منترشة بكثرة، وهلذا ال يواجهون ما  

حيصل هلم من البالء بام يقابله من العمل، وإنام يواجهونه بطرد الشياطني والسحرة  

 والفرار من العني وتوابعها وأزالمها. 

وقد رأيت غري ذلك.. أشياء كثرية ال يمكن أن أصفها لك، وربام ال ينفعك  

 هلا.  وصفي

أما عدوهم؛ فقد كان جيثو فوق أرضهم، ويرضب بعضهم ببعض، ويستثمر كل  

نقاط الضعف التي امتألوا هبا، ليجعلهم خدما وسدنة ألغراضه، ومطالبه التي ال  
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 تنتهي. 

يف غمرة تلك اآلالم سمعت برجل صالح ممتلئ باحلكمة، وأنه انفرد دون الناس  

 وهم بام لديه من عتاد وأسلحة. يف حمل حمصن ال يستطيع أن يصل إليه عد

وسمعت أيضا أن شباب املدينة يتسللون إليه كل حني، ليسمعوا منه، ثم يعودوا  

 إىل مدينتهم ليحدثوها بام سمعوه.. 

وقد استفزين ذلك إىل البحث عنه، والسري إليه.. وقد وفقني اهلل لذلك بعد املرور  

يون يف كل مكان، حتى يراقبوا  عىل إجراءات أمنية مشددة؛ فقد كان يضع احلرس والع

   الداخلني واخلارجني..

ليه بادرين بالتحية، والكالم الطيب اللطيف، واعتذر يل عن تلك  إعندما دخلت  

اإلجراءات األمنية املشددة التي مررت هبا، وأخربين أن ذلك مل يكن إال للرضورة التي  

 حني. تستدعيها الظروف التي يعيشها، والتي هتدد حياته كل 

وقد حاولت حينها أن أبدو له مثل سائر الناس الذين يسكنون املدينة، ويمتلئون  

 بالضعف، ألعرف أرسار تأثريه فيهم..  

قلت له: عجبا لك أهيا األستاذ.. عندما سمعت بك، كنت تصور أنك الشجاع  

فوجئت بأن ذلك كله جمرد دعاوى، ال   ي الذي ال يغلب، والبطل الذي ال يقهر، لكن

  ﴿حقيقة هلا.. فأنت حتتاط لنفسك، وكأنك ست لد يف الدنيا.. أمل تسمع قوله تعاىل: 

باها   ُو ُحسن  ؟[3]الطالق:   ﴾ُوُمنن ُيُتُوِكلن ُعىُل اهللُِ ُفها

ُت  ﴿قال: بىل سمعتها.. وسمعت معها قول موسى عليه السالم:  ُربي باُُم ُأننُعمن

ُرُمنُي ُعيُلِ  جن ا لُلنما وُن ُظُهري  ، ورأيت معها ما فعله رسول اهلل  [17]القصص:  ﴾  ُفُلنن ُأكا

 فقد اختذ كل االحتياطات الالزمة لذلك. ةحني هم باهلجرة إىل املدينة املنور .. 

 ولكن أال ترى أنك بذلك تفر من أقدار اهلل. قلت: 
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اهلل.. ألن اهلل تعاىل وضع لنا  قال: بىل.. ولكن ليس إىل أقداري، وإنام إىل أقدار 

كل الفرص، وأتاح لنا كل الوسائل، ووضع بني أيدينا كل االختيارات، لنامرس حياتنا  

ثنبُتا ُوُعننُدها أامُّ النكُُتاُب ﴿ بكل حرية.. أمل تسمع قوله تعاىل:  وا اهللِا ُما ُيُشاءا ُويا حا   ﴾ ُيمن

 ؟ (39)الرعد: 

 لم؟ . سمعتها.. فام فيها من الع.قلت: بىل 

قال: خيربنا اهلل تعاىل يف اآلية الكريمة بأن أقداره املرتبطة بالتكليف ليست ملزمة  

 لنا، ويمكننا أن نمحوها إذا أردنا..

قلت: ولكن اهلل تعاىل أخرب أنه هو الذي يتوىل ذلك، وليس البرش، فاهلل هو سيد  

 القدر، ال البرش. 

ختياراتنا، أمل تسمع قوله  قال: ولكن ذلك املحو والتبديل خاضع لسلوكاتنا وا

ُسُهمن  ﴿تعاىل:   وا ُما بُُأننفا ا ُغريي ٍم ُحِتى يا ُقون
ا ُما بُ ُغريي  [ 11]الرعد:   ﴾ إُِن اهللُِ اُل يا

قال   وقد سمعت معها ما ورد يف بعض األحاديث أن رسول اهلل قلت: بىل.. 

ـ حاكيا عن ربه ـ: )قال الرب: وعزيت وجاليل، ما من أهل قرية وال أهل بيت كانوا عىل  

ما كرهت من معصيتي، ثم حتولوا عنها إىل ما أحببت من طاعتي، إال حتولت هلم عام  

  (1) يكرهون من عذا  إىل ما حيبون من رمحتي(

ىل عباده بحسب  قال: فهذا احلديث خيرب أن اهلل تعاىل ينزل من األقدار ع 

 استعداداهتم؛ ولذلك كانوا هم من يصنع قدرهم. 

قلت: ال تزال نفيس تنفر من هذا الذي تقوله.. فالقدر مرتبط باهلل، وليس مرتبطا  

 بالعبد.. أتريد من العباد أن يصارعوا رهبم؟

نفسه هو الذي قال ذلك، ومل   قال: معاذ اهلل أن أقول ذلك.. ولكن رسول اهلل 

 
 (19شيبة يف صفة العرش برقم )( رواه ابن أ  1)
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 . ألذكره لوال أين سمعته منه أكن أجترأ 

 هذا؟  قلت: أهناك حديث يذكر فيه رسول اهلل 

)ال يغنى حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما  :  قال: أجل.. أمل تسمع قوله  

  (1) مل ينزل، وإن البالء لينزل فيلقاه الدعاء، فيعتلجان اىل يوم القيامة(

عاء، وال يزيد يف العمر اال الرب، وإن  )ال يرد القدر إال الدوقال يف حديث آخر: 

  (2) الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه(

 قلت: أفكل ما نزل هبذه املدينة من االستعباد واالستذالل كان بسبب أهلها؟

ُنا  ﴿قال: أجل.. أمل تسمع قوله تعاىل:  ا ُلُكِفرن ُتاُب آُمناوا ُواِتُقون
ُل النكُ ُوُلون ُأِن ُأهن

من ُسييئُ  من ُجنِاُت النُِعيُم ) ُعننها نُاها ُخلن ننُجيُل ُوُما  65اهُتُمن ُوأُلُدن ُ ُراُة ُواإلن وا الِتون ( ُوُلون ُأهِنامن ُأُقاما

تُُصُدٌة ُوُكثُ  قن من أاِمٌة ما لُُهمن ُمننها جا ُت ُأرن ُقُهمن ُوُمنن حُتن ُمن أُلُُكلاوا ُمنن ُفون من  أاننُزُل إُُلينُهمن ُمنن ُرهبي رٌي ُمننها

ُملاونُ ُساءُ   ؟ [66، 65]املائدة:  ﴾  ُما ُيعن

من    ﴿قلت: بىل.. وسمعت معها قوله تعاىل:   ُقيننُاها وا ُعىُل الِطُريُقُة أُلُسن ُتُقاما ُوُأِلُو اسن

ا    [ 16]اجلن:   ﴾ُماء  ُغُدق 

 قال: فقد كان املاء الغدق مرتبطا باستقامتهم عىل الطريقة. 

قلت: أجل.. ومثله ما قاله نوح عليه السالم لقومه، فقد كان من مجلة خطابه هلم  

ا ) ﴿قوله:  من إُِنها ُكاُن ُغِفار  وا ُرِبكا ُفرا ُتغن ا )  ( 10اسن ُرار  من ُمدن ُسُل الِساُمُء ُعُلينكا رن (  11يا

من ُجنِاٍت ُوجُينُعلن  ُواٍل ُوُبننُُي ُوجُينُعلن ُلكا من بُُأمن كا ُددن من ا )ُويا ُار  من ُأهنن   -  10]نوح:  ﴾ ( 12ُلكا

13 ] 

 
( والطربانى ىف األوسط 8/453( وقال: صحيح اإلسناد. واخلطيب )1813رقم  1/669( رواه احلاكم )1)

 ( 2498، رقم 3/66)

 (872( ، وابن حبان )4022( و )90، وابن ماجه )442- 10/441( رواه ابن أ  شيبة 2)
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بأن يمدهم باجلنود من   قال: ومثله ذلك الوعد اإلهلي ألصحاب رسول اهلل 

من ُمنن   ﴿ املالئكة، لكن برشط الصرب والتقوى، قال تعاىل:  وا ُوُيأنتاوكا وا ُوُتِتقا رُبا ُبىُل إُنن ُتصن

ُس  من بُُ من من ُربُّكا كا ُددن ُرُهمن ُهُذا يامن ُمنُي ُفون ُسوي  [ 125]آل عمران:   ﴾ ُة آاُلٍف ُمُن املناُُلئُُكُة ما

 قلت: أنا ال أحتدث عن املدد الغيبي، ولكني أحتدث عن مدد الشهادة.. 

قال: قوانني الغيب والشهادة واحدة.. واهلل يثيب عباده بالغيب والشهادة،  

 ويعاقبهم هبام. 

 قلت: أترى أن ما حيصل يف هذه املدينة عقاب إهلي؟ 

 قال: أجل.. هو عقاب إهلي.. فام نزل بالء إال بذنب، وال رفع إال بتوبة. 

 قلت: ولكن ما ذنب هؤالء.. وهم مسلمون وقد سلط اهلل عليهم الكفرة. 

قال: هم مسلمون يف صالهتم وصيامهم وحجهم وذكرهم لرهبم.. لكنهم ربام  

 يكونون كفرة فيام عدا ذلك..  

، فيكون الش ص نصف مسلم أو نصف  قلت: أمن املمكن أن يتجزأ اإلسالم

 كافر.

لنُم ُكاِفة   ﴿قال: أجل.. أمل تسمع قوله تعاىل:  لاوا يُف السي ُا اِلُذيُن آُمناوا ادنخا   ﴾ُياُأهيُّ

ُعاملنُُيُ ﴿ ، وقوله: [208]البقرة:  كُي ُوحُمنُياُي ُومُمُايُت هللُُِ ُربي الن   ﴾ قالن إُِن ُصاُليُت ُوناسا

 ؟ [162]األنعام:  

 لت: بىل، فام فيها من العلم؟ ق

قال: هناك من يتمسك باإلسالم كامال صافيا غري مشوب.. وهناك من خيلطه  

ُغمي  ﴿بالكثري من اجلاهلية، أو ببعضها.. أمل تسمع قوله تعاىل:  ُد الن من ُمنن ُبعن ثاِم ُأننُزُل ُعُلينكا

من ُوُطائُُفٌة ُقدن  ُشى ُطائُُفة  ُمننكا ا ُيغن ُقي ُظِن  ُأُمنُة  ناُعاس  ُ احلن اهللُِ ُغرين
من ُيظانُّوُن بُ ها سا من ُأننفا تنها  ُأمُهِ

 
ٍ
ء ُر ُمنن يُشن ُمن ولاوُن ُهلن ُلنُا ُمُن األن ِيُة ُيقا

ُاُهلُ  ؟[154]آل عمران:   ﴾اجلن
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ُج   ﴿ . وقد سمعت معها قوله تعاىل: .قلت: بىل  ُن ُترُبُّ جن ِن ُواُل ُترُبِ ياوتُكا ُن يُف با ُوُقرن

ُاهُ  اوىُل اجلن  [ 33]األحزاب:   ﴾ لُِيُة األن

قال: فقد أخرب اهلل تعاىل أن الش ص قد يكون مسلام يف بعض جوانب حياته،  

ويكون جاهليا يف غريها.. ولذلك يثاب فيام يكون فيه مسلام، ويعاقب فيام ال يكون فيه  

 كذلك.

قلت: أنت تقصد بأن أهل املدينة مل يكونوا يف حياهتم ملتزمني باإلسالم  

 لصحيح، لذلك سلط عليهم من يسومهم العذاب. ا

قال: بل هم الذين سلطوا عىل أنفسهم.. فلوال تلك األفكار اجلاهلية التي  

 سيطرت عليهم ما طمع أعداؤهم فيه..  

 قلت: ولكنهم حيفظون الكتاب.. ويقدسونه.. ويقبلونه.. ويقرؤونه. 

   ﴿ : قال: يقرؤون حروفه ويضيعون معانيه.. أمل تسمع قوله تعاىل 
ُ
اُلء ثاِم ُأننتامن ُهؤا

ُواُن   دن عا ُم ُوالن ثن ُ وُن ُعُلينُهمن بُاإلن من ُمنن ُدُياُرُهمن ُتُظاُهرا ا ُمننكا وُن ُفُريق  نُرجا من ُوختا ُسكا تالاوُن ُأننفا ُتقن

ُمناوُن بُبُ  من ُأُفتاؤن ها ُراجا من إُخن ُِرٌم ُعُلينكا ُو حما من ُوها ُفاداوها من أاُساُرى تا ُض النكُُتاُب  ُوإُنن ُيأنتاوكا عن

وُن بُُبعنضٍ  را فا  [ 85]البقرة:   ﴾ُوُتكن

. وقد ذكر اهلل تعاىل بعدها العقوبة املهينة التي سلطت عليهم بسبب  .قلت: بىل 

ُقُياُمُة  ﴿ذلك، فقال:  ُم الن ُيا ُوُيون نن ُُياُة الدُّ ٌي يُف احلن من إُاِل ُخزن ُعلا ُذلُُك ُمننكا ُفاُم ُجُزاءا ُمنن ُيفن

ُردُّوُن   ُملاونُ يا ٍل ُعاِم ُتعن
ُعُذاُب ُوُما اهللِا بُُغافُ  [ 85]البقرة:    ﴾إُىُل ُأُشدي الن

 قال: فأنت ترى أن اهلل تعاىل توعدهم بالعقوبتني: الدنيوية واألخروية. 

 قلت: ولكن ذلك كان وعيدا ووصفا ملا وقع لبني إرسائيل. 

بني مسلم وال هيودي، وال  قال: سنة اهلل تعاىل يف عباده واحدة، واهلل ال يفرق 

 مسيحي.. وإذا رمي هؤالء مجيعا يف البحر مل ينجو إال العارف منهم بالسباحة. 
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 قلت: أهلذا استطاع أعداء هذه املدينة أن يكسبوا القوة التي يتسلطون هبا عليها؟ 

وا الِصاُلُة ُوآتاوا الزِ ﴿قال: أجل.. ألن املؤمنني الذين أقاموا قوله تعاىل:   ُكاُة  ُوُأُقيما

وا ُمُع الِراكُُعنيُ  ُكعا وا هُلامن  ﴿، هم أنفسهم الذين قرصوا يف قوله:  [ 43]البقرة:    ﴾ُوارن ُوُأُعدُّ

من  ِوكا ِو اهللُِ ُوُعدا ُهباوُن بُُه ُعدا رن ُينُل تا ِوٍة ُوُمنن ُرُباُط اخلن تامن ُمنن قا ُتُطعن ..  [ 60]األنفال:  ﴾ُما اسن

 . ولذلك جاءهم عدوهم من هذا اجلانب

 قلت: ولكن مل مل حتمهم صالهتم؟

رأسك، ومل تغط سائر بدنك..   تقال: أرأيت لو كنت تسري يف املطر، ثم غطي 

 فهل ترى رأسك حيمي سائر بدنك؟

 قلت: كال.. فالبلل سيصيب كل جزء غري مغطى..  

قال: فهكذا البالء.. قد حتتمي بعض حياتك منه، لكنها لن حتتمي مجيعا.. فلكل  

 اص هبا. جهة حصنها اخل

قلت: فام الغطاء الذي تراه مناسبا ألهل هذه املدينة حتى خيرجوا من ذهلم  

 وفقرهم وحاجتهم، وكل أنواع البالء املسلطة عليهم. 

قال: أنا هنا يف هذه اجلبال أدعو إىل أربعة سنن من حتقق هبا، رفع عنه كل بالء،  

 ونزلت عليه كل ألوان العافية. 

 ؟ نن رسول اهلل قلت: هل تقصد سنن اهلل أم س 

 إال مبلغا عن اهلل، ومعرفا بسننه.  قال: مل يكن رسول اهلل 

 قلت: ولكن الناس اآلن هيتمون بسنة اللحية والقميص والعاممة وغريها. 

قال: ليس ذلك دوري هنا.. ولو كان ذلك دوري ما احتجت إىل السكن يف هذه  

 اجلبال، واختاذ هذه احلراسة. 

 األربعة التي تدعو إليها؟ قلت: فام السنن 
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 والشمول، والعموم.  ، والثباتقال: املجاهدة، 

قلت: مل أسمع هبذه السنن يف حيايت مع كوين قرأت مجيع الصحاح والسنن  

 واملسانيد من مجيع املدارس اإلسالمية. 

قال: كلها مملوءة هبذه السنن.. لكننا من قوم يؤمنون ببعض الكتاب، ويكفرون  

 ببعض.

علمتني علومها، وكشفت يل عن أرسارها، وذكرت يل أدلتها؛ فإين  قلت: فهال 

 ال أحب أن أتناول من ديني شيئا من غري أن يكون له سند متصل بمصدر الدين ومنبعه.

قال: لك ذلك.. لكن لن أفعل ذلك.. حتى تأكل من بعض طعامي؛ فال يصح  

 أن يقدم املضيف لضيفه كالما..

 أ ـ سنة املجاهدة: 

بعض الطعام الذي قدمه يل، والذي مل أذق مثله يف املدينة التي كنت    بعد أن أكلت

 فيها، سألته عن رس هذا الطعام، وكيف ال يتوفر مثله يف املدينة مع أن األرض واحدة. 

معها، ويبذل جهده يف    قال: األرض واحدة..لكن هناك من يعرف كيف يتعامل

هناك من يقرص يف ذلك..  إال أن جتود عليه بثامر جهده.. وكلك استصالحها؛ فال 

واألرض بالوحي الذي أوحي إليها، ال ختدم إال من خدمها، وال هتدي ثامرها إال من  

 بذل جهده يف ذلك. 

 قلت: فاملجاهدة إذن هي الطريق الذي ننال به ثامر األرض. 

ُواِلُذيُن  ﴿الذين ننال به ثامر السامء.. أمل تسمع قوله تعاىل:  قال: وهي الطريق

ُسننُيُ  باُلنُا ُوإُِن اهللُِ ملُُُع املناحن من سا ُدُينِها ينُا ُلنُهن
وا فُ  [ 69]العنكبوت:  ﴾ ُجاُهدا

قلت: أجل.. لقد دخلنا إىل احلديث عن السنة األوىل من سنن التغيري من دون  

 أن نشعر. 
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 دخلنا إليها من دون أن تشعر. . لقد .قال: أجل 

 قلت: أأنت كنت تشعر بأننا نتحدث عنها؟ 

قال: أجل.. وما أريتك هذه األصناف من الطعام التي جتود هبا هذه األرض إال  

لتعرف أن سبب فقر أهلها ليس ]اهلل[؛ فاهلل أكرم األكرمني، وهو الرزاق ذو القوة  

لعمل، والتي ترفع يدهيا إىل السامء تسرتزق  املتني.. وإنام سببه تلك األيادي العاطلة عن ا 

 اهلل.. ومع أن اهلل وفر هلا كل يشء إال أهنا صارت تتهمه بتقصريه يف رزقها. 

باوُن يُف  ﴿قلت: أجل.. وقد ذكرين حديثك هذا بقوله تعاىل:  ُ وُن ُيرضن ُوآُخرا

ُقاتُلاوُن يُف ُس  وُن يا ُل اهللُِ ُوآُخرا وُن ُمنن ُفضن ُض ُيبنُتغا ُرن (، فقد قرن  20)املزمل: ﴾بُيُل اهللُِ األن

 اهلل تعاىل يف هذه اآلية الكريمة بني اجلهاد والرضب يف األرض. 

قال: بل إنه قدم الرضب يف األرض عىل اجلهاد، فال يمكن للمجاهد أن جياهد  

 لوال وجود من يرضب يف األرض. 

وسائل  يدعو إىل العمل، ويستعمل كل ال  قلت: أجل.. وهلذا كان رسول اهلل 

: أما يف بيتك  له رسول اهلل    فسأله فقال يف ذلك، وقد روي أن رجال من األنصار أتاه،  

بىل حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه وقعب نرشب فيه املاء فقال: ائتني   :يشء؟ فقال 

من يشرتي هذين؟ فقال رجل: أنا   بيده فقال: هبام، فأتاه هبام، فأخذمها رسول اهلل 

: )من يزيد عىل درهم مرتني أو ثالثا؟(، فقال رجل:    سول اهللآخذمها بدرهم، فقال ر

أنا أخذمها بدرمهني، فأعطامها إياه وأخذ الدرمهني فأعطامها األنصاري وقال: اشرت  

بأحدمها طعاما فانبذه إىل أهلك واشرت باآلخر قدوما فائتني به، فلام أتاه به شد فيه رسول  

طب وبع وال أرينك وسة عرش يوما(، ففعل  عودا بيده، ثم قال: )اذهب فاحت اهلل 

وجاء فأصاب عرشة دراهم، فاشرتى ببعضها ثوبا وببعضها طعاما، فقال رسول اهلل  

  هذا خري لك من أن جتيء املسألة نكتة يف وجهك يوم القيامة، إن املسألة ال حتل( :
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  (1)إال لثالث: لذي فقر مدقع، ولذي غرم مفظع، ولذي دم موجع(

كان يعترب العمل والكسب نوعا من اجلهاد يف سبيل   رسول اهلل  قال: بل إن

اهلل، ومن أقواله يف ذلك قوله لبعض أصحابه: )أبرش، فإن اجلالب إىل سوقنا كاملجاهد  

  (2) يف سبيل اهلل، واملحتكر يف سوقنا كامللحد يف كتاب اهلل(

ورأى بعض أصحابه شابا  قويا  يرسع إىل عمله، فقالوا: لو كان هذا يف سبيل اهلل   

عليهم مصححا: )ال تقولوا هذا؛ فإنه إن كان خرج يسعى عىل ولده   فرد رسول اهلل 

صغارا  فهو يف سبيل اهلل، وإن كان خرج يسعى عىل أبوين شي ني كبريين فهو سبيل اهلل،  

ها فهو يف سبيل اهلل، وإن كان خرج يسعى رياء   وإن كان خرج يسعى عىل نفسه يعفُّ

  (3)ومفاخرة فهو يف سبيل الشيطان(

قلت: أجل.. وفوق ذلك كله نرى القرآن الكريم يقرن العمل والتكسب  

بالشعائر التعبدية ليدل عىل فضله؛ فقد قرنه بالصالة، التي هي عمود الدين، فقال:  

ُضُيُت الِصالةا ُفاننُترُشا ﴿ وا اهللُِ ُكثُريا   ُفإُُذا قا را كا ُل اهللُِ ُواذن وا ُمنن ُفضن ُتغا ُض ُوابن ُرن وا يُف األن

ونُ  لُحا فن من تا  (10)اجلمعة:  ﴾ُلُعِلكا

قال: لقد كان اإلمام الصادق يقرأ هذه اآلية الكريمة، ثم يقولـ  مبينا سنة العمل  

إال اللتامس أن يراين اهلل   )إيني ألركب يف احلاجة التي كفانيها اهلل، ما أركب فيها  : هبا ـ

  (4) أضحى يف طلب احلالل(

قلت: وقد روي أن رجال جاءه، فقال: إيني ال أحسن أن أعمل عمال  بيدي وال  

ُل   ُمل فامحن أحسن أن أجِتر، وأنا حمارف حمتاج، فلم جيد له اإلمام عذرا، بل قال له: )اعن

 
 (2198( ، وابن ماجه )1641أبو داود ) (1)

 (2167، رقم 2/15اكم )احل (2)

 . 6835( رواه الطرباين يف األوسط، 3)

 ..28، ص17( وسائل الشيعة، ج4)
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حجرا  عىل عاتقه فوضعه يف   قد محل  عىل رأسك واستغن عن الناس، فإِن رسول اهلل 

  (1)حائط له من حيطانه(

قال: لقد كان كل اهلداة وورثة النبوة عىل هذا املنهاج، وقد روي عن حممد بن  

املنكدر، وقد كان من العباد املشهورين أنه قال: ما كنت أرى أن عيل بن احلسني يدع  

فأردت أن أعظه فوعظني فقال له  خلفا أفضل منه حتى رأيت ابنه حممد بن عيل الباقر، 

أصحابه: بأي شئ وعظك؟ قال: خرجت إىل بعض نواحي املدينة يف ساعة حارة  

فلقيني، وكان رجال بادنا ثقيال وهو متكئ عىل غالمني أسودين أو موليني فقلت يف  

نفيس: سبحان اهلل شيخ من أشياخ قريش يف هذه الساعة عىل هذه احلال يف طلب الدنيا  

ه فدنوت منه فسلمت عليه فرد عيل السالم بنهر، وهو يتصاب عرقا، فقلت:  أما ألعظن

)أصلحك اهلل شيخ من أشياخ قريش يف هذه الساعة عىل هذه احلال يف طلب الدنيا  

أرأيت لو جاء أجلك وأنت عىل هذه احلال ما كنت تصنع؟ فقال: )لوجاءين املوت وأنا  

، أكف هبا نفيس وعيايل عنك وعن الناس  عىل هذه احلال جاءين وأنايف طاعة اهلل عزوجل 

وإنام كنت أخاف أن لوجاءين املوت وأنا عىل معصية من معايص اهلل(، فقلت: )صدقت  

  (2)يرمحك اهلل أردت أن أعظك فوعظتني(

قلت: أجل.. وقد روي عن بعضهم أنه قال:استقبلت اإلمام الصادق يف بعض  

ت فداك حالك عنداهلل عزوجل  طرق املدينة يف يوم صايف شديد احلر فقلت: جعل

، وأنت جتهد لنفسك يف مثل هذا اليوم؟ فقال: )يا عبداألعىل  وقرابتك من رسول اهلل  

  (3)خرجت يف طلب الرزق الستغني عن مثلك(

 
 (109/ 5الكايف الكليني ) (1)

 (109/ 5الكايف الكليني ) (2)

 (110/ 5الكايف الكليني ) (3)
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قال: هذه سنة مجيع األنبياء وورثتهم، ومن خالف ذلك كان مبتدعا، ولذلك لن  

 يلقى إال جزاء املبتدعة. 

قال: )ما بعث اهلل نبيما إُال راعي ُغنٍُم(،   أن رسول اهلل . فقد روي . قلت: أجل

عاها عىل ُقُراُريُط ألهل مكة( فقال ُأصحابه: وأنت؟ فقال: )نعم، كنتا أرن
، وكان (1) 

يقول: )ما أكل أحد طعاما خريا من عمل يديه إن نبي اهلل داود عليه السالم كان يأكل  

  (2)من عمل يده(

اآلثار: أن آدم عليه السالم ملا أهبط إىل األرض أتاه جربيل  قال: وهكذا يروى يف  

عليه السالم باحلنطة، وأمره أن يزرعها، فزرعها وسقاها وحصدها ودرسها وطحنها  

. وأن إدريس عليه السالم  . وخبزها.. وأن نوحا عليه السالم كان نجارا يأكل من كسبه 

ذكر اهلل داود عليه السالم فقال:  . و . . وأن إبراهيم عليه السالم كان بزارا.كان خياطا 

ُُديدُ ﴿ من ُمنن  ﴿ (، وقال: 10)سبأ: ﴾ُوُأُلنِا ُلها احلن ُصنُكا من لُتاحن نُاها ُصننُعُة ُلباوٍس ُلكا ُوُعِلمن

ونُ  را
من ُفُهلن ُأننتامن ُشاكُ (، فكان يصنع الدرع ويبيع كل درع باثني  80)االنبياء: ﴾ُبأنُسكا

دق.. وكان سليامن عليه السالم يصنع املكاييل من  عرش ألفا فكان يأكل من ذلك ويتص

  .(3) اخلوص فيأكل من ذلك 

قال: إن السبب الذي جعل قومك يقعدون العمل هو هذا االستعامر الذي جثا  

 عىل أرضهم، وراح يرسق خرياهتم، ويستس رهم لذلك. 

 قال: فهل تعرف سبب دخول االستعامر ألرضنا؟

ذكروا يل أنه قدر مقدور عليهم، اختربهم  قلت: سألت عن ذلك أهل املدينة، ف

 
 (2262( الب اري )1)

 (2072الب ارى:  ) (2)

 . 246/ 30انظر: املبسوط:  (3)
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 اهلل به. 

 قال: ويلهم.. أال يزالون يتهمون اهلل وعدالته ورمحته..  

 قلت: فام سبب دخول االستعامر؟

قال: لقد كان قومي كساىل، ال هيتمون بالعمل، وال ببذل أي جهد، وقد كانوا  

تلك البلدة التي  لذلك يستقدمون العامل من البالد امل تلفة، وكان أكثرهم من 

استعمرهتم؛ فقد كان عامهلا عيونا هلا؛ وعندما أخربوهم بعجزهم وكسلهم، راحوا  

يغزوهنم، ورسعان ما انترصوا عليهم، ثم صاروا يستس روهنم يف كل األعامل التي  

 كانوا يأنفون من العمل فيها. 

 قلت: فهذه تربية إهلية هلم. 

 إمكاهنم أن يسريوا كام سار األنبياء قال: وقد كان يف إمكاهنم تفادهيا.. كان يف

 وورثتهم.. لكنهم أبوا ذلك، فسلط اهلل عليهم عدوهم، ليذيقهم ألوان اهلوان. 

 : الثبات ب ـ سنة  

ما حصل هلم من استعباد وإذالل   قلت: فقد صدق قومك إذن عندما ينسبون 

 . تعاىل  هللوقهر 

كل جهة بام تستحقه.. أمل  قال: األمر كله هلل من قبل ومن بعد.. ولكن اهلل يعامل  

نُرجن ُلنُا ﴿تسمع قوله تعاىل:   رُبُ ُعىُل ُطُعاٍم ُواُحٍد ُفادنعا ُلنُا ُرِبُك خيا وُسى ُلنن ُنصن لنتامن ُياما ُوإُذن قا

ُتبنُدلاوُن ا لُُها ُوُقِثائُُها ُوفاوُمُها ُوُعُدُسُها ُوُبُصلُُها ُقاُل ُأُتسن ضا ُمنن ُبقن ُرن ننبُتا األن ُو  مُمِا تا ِلُذي ها

ُكنُةا  ِلةا ُواملنُسن ُبتن ُعُلينُهما الذي ُ تامن ُورضا من ُما ُسُألن ا ُفإُِن ُلكا بُطاوا ُمرصن  ٌ اهن ُو ُخرين اِلُذي ها
ُنى بُ   ُأدن

وا بُُغُضٍب ُمُن اهللُِ   ؟ [61]البقرة:  ﴾ ُوُباءا

  . فقد ذكر اهلل تعاىل أن ما حصل لبني إرسائيل من اهلوان والذلة .قلت: بىل 

 واالستعباد كان عقوبة إهلية بسبب استبداهلم الذي هو أدنى بالذي هو خري. 
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قال: وهكذا قومي.. فقد راحوا يستبدلون رشيعة اهلل بأهوائهم، وعدالة اهلل  

بجورهم، ورمحة اهلل بقسوهتم، مثلام استبدل بنو إرسائيل املن والسلوى بالثوم  

 بذلك العجل الذهبي. والبصل.. ومثلام استبدلوا إهلهم القدوس 

 قلت: لقد ذكر اهلل تعاىل يف القرآن الكريم كثريا سنة االستبدال اإلهلية. 

قال: أجل.. فاهلل تعاىل بعد أن ينزل هدايته عىل عباده يعطيهم الفرص، التباعها  

وا    ﴿أو اإلعراض عنها الختبارهم بذلك، أمل تسمع بقوله تعاىل:   كا ُ ُأُحُسُب النِاسا ُأنن يارتن

ُتناوُن ) أُ  فن من اُل يا ولاوا آُمنِا ُوها ُلُمِن اهللِا اِلُذيُن ُصُدقاوا  2نن ُيقا ( ُوُلُقدن ُفُتنِا اِلُذيُن ُمنن ُقبنلُُهمن ُفُلُيعن

ُكاُذبُنُي  ُلُمِن الن  ؟ [3،  2]العنكبوت:   ﴾ُوُلُيعن

قال    . وقد ذكر القرآن الكريم أن أكثر املبتلني يسقطون يف بالئهم، فقد . قلت: بىل 

وا الِصاُلُة  ﴿اهلل تعاىل عمن أساءوا خالفة الصاحلني:  ُدُهمن ُخلنٌف ُأُضاعا ُفُ ُلُف ُمنن ُبعن

ُن ُغيًّا  ُف ُيلنُقون وا الِشُهُواُت ُفُسون  [ 59]مريم:    ﴾ُواِتُبعا

 قال: أتدري ما رس ذلك؟ 

 قلت: ما رسه؟ 

 قال: ختلفهم عن سنة الثبات..  

 كن من أركان سنن التغيري؟قلت: أتلك التي أخربتني أهنا ر

قال: أجل.. فقد يبذل مريد التغيري كل جهده يف اإلصالح.. ولكنه إن مل يستمر  

عىل ذلك، ومل يثبت عليه، مل يتحقق له التغيري، بل قد يسقط يف نريان الغفلة.. أمل تسمع  

 والدوام. ما ذكر اهلل تعاىل عن ذلك الذي آتاه العلم.. لكنه مل يستطع الثبات والصرب 

قلت: لعلك تقصد من يقال له ]بلعلم بن باعوراء[، ذلك الذي جعله اهلل تعاىل  

 عربة ونموذجا للعلامء املغريين املبدلني. 

قال: أجل.. فقد ذكر اهلل تعاىل أنه كان بمحل رفيع من العلم، وأنه كان يف إمكانه  
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سنة الدوام حتول إىل  أن ينال الدرجات العليا يف الدنيا واآلخرة.. لكنه بسبب هجره ل 

ُبُعها   ﴿كلب الهث.. قال تعاىل:  نُا ُفاننُسُلُخ ُمننُها ُفُأتن
ُواتنلا ُعُلينُهمن ُنُبُأ اِلُذي آُتيننُاها آُياتُ

ُغاُويُن )  ُض ُواِتبُ 175الِشينُطانا ُفُكاُن ُمُن الن ُرن ُلُد إىُُل األن نِها ُأخن
نُاها هُبُا ُوُلكُ ُع  ( ُوُلون ُشئننُا ُلُرُفعن

ُم اِلذُ  ُقون ها ُيلنُهثن ُذلُُك ُمُثلا الن كن ا ُملن ُعُلينُه ُيلنُهثن ُأون ُترتن ُكلنُب إُنن حُتن يُن  ُهُواها ُفُمُثلاها ُكُمُثُل الن

ونُ  من ُيُتُفِكرا ُص النُقُصُص ُلُعِلها نُا ُفاقنصا
 [ 176،  175]األعراف:  ﴾ ُكِذباوا بُآُياتُ

ن من أصحاب موسى عليه السالم،  قلت: وهكذا كان حال السامري؛ فقد كا 

بل كان من املقربني السابقني.. لكنه مل يثبت ومل يواصل املسرية، فتحول من صحا   

 جليل إىل شيطان رجيم. 

قال: وهكذا أخرب اهلل تعاىل أن طالوت مل يرس بقومه إىل عدوهم إال بعد أن امتحن  

 ثباهتم عىل ما عاهدوه عليه. 

 يد عىل نفوسهم، وهو رشب املاء.. فام رس ذلك؟قلت: ولكنه امتحنهم بيشء شد

قال: رس ذلك أن أكرب ما هيدد الثبات تسلل األهواء، وأكرب ما يدعو إىل تسلل  

األهواء الركون إىل الدنيا.. والدنيا ليست سوى مطعم ومرشب.. فلذلك امتحنهم  

 باملرشب. 

ُرغن ُعُليننُا ﴿قلت: أجل.. وهلذا قال الثابتون:  ُنا  ُرِبنُا ُأفن ن ُداُمنُا ُواننرصا ا ُوُثبيتن ُأقن ُصربن 

ُكافُُرينُ  ُم الن ُقون ُن اهللُِ  ﴿، وقد عقب اهلل عليها بقوله:  [ 250]البقرة:    ﴾ُعىُل الن من بُإُذن وها ُفُهُزما

 [ 251]البقرة:   ﴾

قال: وهكذا العدو؛ فهو ال يراهن عىل يشء كام يراهن عىل امللل، ولذلك كان  

 هدين وصربهم..  عدوه األكرب ثبات املجا 

ُمننُُي  ﴿قلت: أجل.. وهلذا وصف اهلل تعاىل املؤمنني الصادقني، فقال:  ُمُن املناؤن

وا   من ُمنن ُيننُتظُرا ُوُما ُبِدلا ُبها ُوُمننها من ُمنن ُقىُض ُنحن وا اهللُِ ُعُلينُه ُفُمننها وا ُما ُعاُهدا ُرُجاٌل ُصُدقا
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 [ 23]األحزاب:    ﴾ُتبنُديال  

 مة الصدق الثبات.. وعالمة الصدق عدم التبديل. قال: أجل.. فعال

، وتسقط  قلت: أهلذا حذر اهلل تعاىل هذه األمة من أن ختلف وعدها لرسوهلا 

 يف مهاوي امللل الذي جيرها إىل التغيري والتبديل؟ 

ُه الرُّ  ﴿ قال: أجل.. فقد قال اهلل تعاىل: 
وٌل ُقدن ُخُلتن ُمنن ُقبنلُ ُِمٌد إاُِل ُرسا لا  ُوُما حما سا

ِ اهللُِ ُشينئ   من ُوُمنن ُيننُقلُبن ُعىُل ُعُقُبينُه ُفُلنن ُيرضا ُقابُكا ُقُلبنتامن ُعىُل ُأعن تُُل انن ا  ُأُفإُنن ُماُت ُأون قا

ُزي اهللِا الِشاكُُرينُ   [ 144]آل عمران:   ﴾ُوُسُيجن

غري،  قلت: لقد ذكر اهلل تعاى أن هذه السنة سارية إىل يوم القيامة، فكل من بدل و

ُف ُيأنيُت  ﴿بدل اهلل به وغري.. قال تعاىل:  من ُعنن ُدينُُه ُفُسون ُتِد ُمننكا ُا اِلُذيُن آُمناوا ُمنن ُيرن ُياُأهيُّ

وُن يُف ُسبُ  ُاُهدا ُريُن جيا
ُكافُ ُمننُُي ُأُعِزٍة ُعىُل الن بُّوُنها ُأُذِلٍة ُعىُل املناؤن

ُ من ُوحيا بُّها
ُ ٍم حيا  ُواُل  يُل اهللُِ اهللِا بُُقون

يُه ُمنن ُيُشاءا ُواهللِا ُواُسٌع ُعلُيٌم 
تُ لا اهللُِ ياؤن ُمُة اُلئٍُم ُذلُُك ُفضن  [ 54]املائدة:  ﴾ خُيُافاوُن ُلون

ُراُهيما ُبنُيُه  ﴿قال: وهلذا كانت العربة باخلاكة.. وقد قال تعاىل:  ا إُبن ُوُوَِّص هُبُ

وبا ُيا ُبنُِي إُِن اهللُِ  قا ونُ ُوُيعن لُما سن اوتاِن إُاِل ُوُأننتامن ما يُن ُفال ُك ما الدي ُطُفى ُلكا   ﴾ اصن

   ( 132)البقرة: 

)والذي ال إله  : قلت: وقد ورد يف احلديث ما يبني خطورة اخلاكة، فقد قال 

غريه إن أحدكم ليعمل بعمل أهل اجلنة حتى ما يكون بينه وبينها إال ذراع فيسبق عليه  

هل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما  الكتاب، فيعمل بعمل أ

  (1) يكون بينه وبينها إال ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل اجلنة فيدخلها(

عن وقوع ذلك، ويف الزمن األول، فقال: )بينا أنا قائم عىل   قال: وقد أخرب 

نهم، فقال: هلم، فقلت:  احلوض، إذ زمرة، حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبي

 
 (2643، ومسلم رقم )417/ 11الب اري رواه  (1)
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إىل أين؟ فقال: إىل النار واهلل، فقلت: ما شأهنم؟ فقال: إهنم قد ارتدوا عىل أدبارهم  

القهقرى، ثم إذا زمرة أخرى، حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم، فقال هلم:  

  هلم، قلت: إىل أين؟ قال: إىل النار واهلل، قلت ما شأهنم؟ قال: إهنم قد ارتدوا عىل 

  (1)أدبارهم، فال أراه خيلص منهم إال مثل مهل النعم(

 ج ـ سنة االعتدال: 

 قلت: وعيت هذا.. فام سنة االعتدال، وما عالقتها بسنن التغيري؟

 قال: ويمكنك أن تسأل أيضا عن عالقتها بسنة الثبات. 

 قلت: إن أجبتني عن عالقتها بسنة الثبات، فقد أجبتني عن اجلميع. 

: )لكل عابد رشة، ولكل رشة فرتة، فإما إىل سنة، وإما إىل  وله  قال: أمل تسمع ق

بدعة، فمن كانت فرتته إىل سنة، فقد اهتدى، ومن كانت فرتته إىل غري ذلك فقد  

  (2)هلك(

 قلت: بىل.. فام عالقته باالعتدال والثبات؟ 

  أن أول االنحرافات التي يقع فيها العبماد، ويأتيهم قال: لقد أخرب رسول اهلل 

  ، والذي جيعلهم ينشئون دينا جديداالشيطان من خالهلا، تلك الرشة والتنطع والتطرف

 بدعة.  وقيام جديدة تتناسب مع تطرفهم، سامها رسول اهلل 

قلت: لقد ذكرتني بام فعله الرهبان، فقد وصف اهلل تعاىل تطرفهم وتنطعهم فيها،  

وُها ُما ُكُتبننُ﴿فقال:  ُتُدعا ُبانُِية  ابن ُها ُحِق  ُوُرهن ُواُن اهللُِ ُفاُم ُرُعون تُُغاُء ُرضن اُها ُعُلينُهمن إُاِل ابن

 [ 27]احلديد:  ﴾ُرُعاُيتُُها 

قال: ولذلك كان االعتدال هو أول ركن من أركان الثبات.. فمن خرج عنه  
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 تعرض للكثري من اهلزات التي قد خترجه من الدين نفسه. 

ين متني فأوغل فيه برفق وال  قلت: لقد ذكرين حديثك هذا بقوله   : )إنم هذا الدم

  (1)تبغمض إىل نفسك عبادة اهلل فإنم املنبتم ال أرضا قطع وال ظهرا أبقى(

قال: هل رأيت خطورة التنطع والتشدد، إنه يفسد كل يشء، حتى أنه يفسد تلك  

العبادة إىل يشء تبغضه النفس، بدل أن تقبل عليه  العالقة بني العبد وربه، حيث حيول 

 بكل رسور. 

رجال  ذات يوم رأى  قلت: لقد ذكرتني بام ورد يف احلديث أن رسول اهلل 

جود  ،يصىلم  كوع والسم عليكم هديا قاصدا، عليكم هديا قاصدا،  : )فقال  ،يكثر الرم

ين يغلبه   (2) (عليكم هديا قاصدا، فإنمه من يشادم هذا الدم

رجال جيتهدون يف العبادة اجتهادا شديدا. فقال   وقد ذكر لرسول اهلل  قال:

ة فرتة. فمن كانت فرتته إىل   ة، ولكلم رشم ته ولكلم رضاوة رشم )تلك رضاوة اإلسالم ورشم

اقتصاد وسنمة فال أمم ما هو، ومن كانت فرتته إىل املعايص فذلك اهلالك(
وقال:   ،(3) 

  (4) )هلك املتنطمعون(

، وقد رأينا ذلك يف الواقع، فقلام يتنطع أحد أو يتشدد  ول اهلل  قلت: صدق رس 

 إال وأصبح عرضة لألهواء، وألصحاب األهواء. 

يدعو إىل االعتدال يف كل يشء، وقد قال يف بعض    قال: ولذلك كان رسول اهلل  

الة فلريقد حتمى يذهب عنه النموم، فإنم أحدكم إذا صىلم   حديثه: )إذا نعس أحدكم يف الصم

 
 (18/ 3البيهقي يف السنن الكربى ) (1)

 (18/ 3( ، السنن الكربى للبيهقي )312/ 1( واللفظ له، واحلاكم يف املستدرك )350/ 5أمحد ) (2)

 (6539( رقم )165/ 2أمحد ) (3)

 ( ..2670)مسلم  (4)
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  (1)هو ناعس لعلمه يذهب يستغفر فيسبم نفسه(و

وروي أنه وصفت له امرأة عابدة، تكثر من الصالة، قال: )مه، عليكم بام  

ين إليه ما داوم عليه صاحبه( تطيقون، فو اهلل ال يملم اهلل حتمى كلموا، وكان أحبم الدم
(2)  

 قلت: فهل هلذا الركن من أركان سنن التغري عالقة بام حصل لقومك؟

قال: أجل.. لقد بدأ انحرافهم بالتنطع والوسوسة يف بعض أمور الدين؛  

فاستغرقوا فيها كل جهودهم وأوقاهتم، وقد جعلهم ذلك يضيعون غريها، وقد تسلل  

 األعداء من ذلك الغري. 

 قلت: مل أفهم. 

قال: سأرضب لك مثاال عىل ذلك.. لقد راح قومي يقرؤون فضائل أهل العلم،  

يفهموا العلم بمفهومه الرشعي الواسع الذي يشمل كل العلوم، راحوا  وبدل أن 

يقرصونه عىل علوم الدين، بل عىل علوم الفروع، باعتباره ـ كام يتومهون أفضل العلوم ـ  

وقد جعلهم ذلك يقرصون يف علوم الكون واحلياة، ويف غمرة ذلك التقصري، صاروا  

ون الدنيا.. واستغل األعداء الفرصة،  حيتاجون يف كل يشء إىل أعدائهم، ليكفوهم شؤ

 واستعبدوهم، وأذلوهم. 

قلت: لقد ذكرتني بام قاله الغزايل حيكي عن عرصه، وعن تقصري األمة يف العلوم  

)كم من بلدة ليس  الطبية يف نفس الوقت الذي يتهافتون فيه عىل الفقه ونحوه، فقد قال:  

م فيام يتعلق باألطباء من أحكام  فيها طبيب إال من أهل الذمة، وال جيوز قبول شهادهت 

الفقه، ثم ال نرى أحدا  يشتغل به، ويتهاترون عىل علم الفقه السيام اخلالفيات  

واجلدليات والبلد مشحون من الفقهاء بمن يشتغل بالفتوى واجلواب عن الوقائع؛  

 
 (786مسلم ) (1)

 ( ..785( . ومسلم )43) 1الفتح  -الب اري (2)
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فليت شعري كيف يرخص فقهاء الدين يف االشتغال بفرض كفاية قد قام به مجاعة  

به إىل تويل   ا ال قائم به؟ هل هلذا سبب إال أن الطب ليس يتيرس الوصولوإمهال م

األوقاف والوصايا وحيازة مال األيتام وتقلد القضاء واحلكومة والتقدم به عىل األقران  

  (1) والتسلط به عىل األعداء؟(

بني  آخى  النمبيم قال: وقد ورد يف احلديث ما يشري إىل ذلك، فقد روي أن 

لة فقال هلا: ما شأنك؟    سلامن وأ  رداء متبذم رداء، فرأى أمم الدم رداء، فزار سلامن أبا الدم الدم

رداء فصنع له طعاما فقال   نيا. فجاء أبو الدم رداء ليس له حاجة يف الدم قالت: أخوك أبو الدم

له: كل. قال: فإينم صائم. قال: ما أنا بآكل حتمى تأكل. قال: فأكل. فلامم كان اللميل ذهب  

رداء يقوم. قال: نم. فنام. ثمم ذهب يقوم. فقال: نم. فلامم كان من آخر اللميل قال  أبو ا لدم

ا،   ا، ولنفسك عليك حقم سلامن: قم اآلن، فصلميا. فقال له سلامن: إنم لربمك عليك حقم

ه. فأتى النمبيم  ا، فأعط كلم ذي حقم حقم فذكر ذلك له فقال له   وألهلك عليك حقم

  (2): )صدق سلامن(النمبيم 

 د ـ سنة العموم: 

قلت: أجل.. فام تشدد أحد يف ناحية من النواحي إال قرص يف غريها.. ولذلك  

 كان االعتدال صامم أمان الثبات، كام أنه صامم أمان الدخول يف السلم كافة. 

 قال: كام أنه صامم أمان العموم.

 قلت: أتقصد الركن الرابع من أركان التغيري؟ 

اص، لتصبح  ويؤثر التغيري ما مل ينترش بني العوام واخل قال: أجل.. فال يمكن أن

ا اهللُِ  ﴿الغلبة له.. وحينها يتحقق نرص اهلل الذي وعد به عباده حني قال:  إُُذا ُجاُء ُنرصن

 
 .21/ 1إحياء علوم الدين: (1)

 (1968) 4الفتح  -الب اري (2)
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ُفتنحا ) ا 1ُوالن ُواج  لاوُن يُف ُديُن اهللُِ ُأفن خا ُت النِاُس ُيدن  [ 2،  1]النرص:   ﴾( ُوُرُأين

 بالعموم؟  قلت: فام عالقة االعتدال 

رصف عوام الناس عن الدين هي  لقال: إن أخطر وسيلة يستعملها الشيطان 

خوفا عىل حياهتم  ذلك التشدد الذي يظهر به املتدينون، والذي جيعل العامة ينفرون منه،  

 . أن تنقلب رأسا عىل عقب

ولكن أال ترى الدين والتدين يشء ش يص؛ فكل ش ص حياسب وحده،    قلت: 

ُرى﴿ ُر أاخن ٍس إُاِل ُعُلينُها ُواُل ُتُزرا ُواُزُرٌة ُوزن لُّ ُنفن ُسبا كا ، وقد  [ 164]األنعام:  ﴾ُواُل ُتكن

من ُمنن ُض ﴿قال اهلل تعاىل:  كا ُّ من اُل ُيرضا ُسكا من ُأننفا ُا اِلُذيُن آُمناوا ُعُلينكا تامن إُىُل  ُياُأهيُّ ُتُدين ِل إُُذا اهن

ُملاوُن  ننتامن ُتعن من باُُم كا ا ُفيانُبيئاكا من مُجُيع  كا ُجعا  [105]املائدة:  ﴾ اهللُِ ُمرن

ائُيُل  ﴿قال: وقد قال اهلل تعاىل معها، وموضحا هلا:   ُ وا ُمنن ُبنُي إرُسن ُعُن اِلُذيُن ُكُفرا لا

وُد ُوُعيُسى ابنُن ُمرن  وُن ) ُعىُل لُُساُن ُداوا ُتدا ا ُوُكاناوا ُيعن ( ُكاناوا اُل  78ُيُم ُذلُُك باُُم ُعُصون

ُعلاوُن  ننُكٍر ُفُعلاوها ُلبُئنُس ُما ُكاناوا ُيفن ُن ُعنن ما  [ 79، 78]املائدة:  ﴾ ُيُتنُاُهون

 قلت: فام فيها من العلم، وكيف ترى عدم تعارضها مع اآلية التي ذكرهتا؟

ُه ُواُل ُمنن  41يٌز )كُُتاٌب ُعزُ  ﴿ قال: القرآن الكريم  ُ ُيُدين لا ُمنن ُبنين
ُباطُ ( اُل ُيأنتُيُه الن

ُفُه ُتننُزيٌل ُمنن ُحكُيٍم مُحُيدٍ  ، ولذلك ال تفهم متشاهبه إال عىل  [ 42، 41]فصلت:  ﴾ ُخلن

 ضوء حمكمه. 

 ، وكيف يفهم املتشابه عىل أساسها؟قلت: فام املحكم بني كال اآليتني

عليه تلك اآلية الكريمة التي وردت نظائرها الكثرية  قال: املحكم هو ما نصت 

يف القرآن الكريم تدعو إىل األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وإصالح املجتمع، ويف  

 مجيع املجاالت.. وتعترب القاعد عن ذلك ملعونا ومطرودا عن رمحة اهلل. 

ألن يقوم  قلت: واملتشابه الوارد يف اآلية التي ذكرهتا، والتي تدعو كل ش ص 
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 بام عليه، وأنه ال حياسب عىل عمل غريه. 

عن ذلك.. فاآلية الكريمة ال تدعو إىل القعود عن  بسؤالك قد أجبت لقال: 

الدعوة.. وإنام تدعو إىل عدم االهتامم بإنكار املنكرين أو إعراض املعرضني، ألن اهلداية  

ُببنُت ُوُلكُِن  إُ   ﴿من اهلل، ودور الدعاة التبليغ عن اهلل.. كام قال تعاىل:   ِنُك اُل هُتنُدي ُمنن ُأحن

ُتُدينُ  ُلما بُاملناهن ُو ُأعن  [ 56]القصص:   ﴾اهللُِ هُينُدي ُمنن ُيُشاءا ُوها

عن تلك   عندما سئل  ، وهي تدعو كذلك إىل ما عرب عنه قلت: صدقت 

ا  بل ائتمروا باملعروف، وتناهوا عن املنكر، حتمى إذا رأيت اآلية الكريمة، فقال: ) شحم

ة نفسك،   مطاعا، وهوى متمبعا، ودنيا مؤثرة، وإعجاب كلم ذي رأي برأيه، فعليك ب اصم

رب فيهنم مثل القبض عىل اجلمر، للعامل فيهنم   اما الصم ، فإنم من ورائكم أيم ودع العوامم

  (1) (مثل أجر وسني رجال يعملون مثل عملكم

ي أجلأ إىل هذه  ، ونصحنا؛ وهذا احلديث هو ما جعنقال: صدق رسول اهلل 

 اجلبال، وأفر من تلك البلدة التي امتألت باملعجبني برأهيم. 

قلت: لكنك اجتذبت الكثري من شباب املدينة ورجاهلا، وكلهم صاروا يتحدثون  

 عنك.

 قال: لقد رحلت من بينهم عمدا، بعد أن أديت كل ما عيل من النصيحة..  

 هم بك؟قلت: فكيف التحقوا بك.. أو كيف التحق الكثري من

قال: عندما علموا صدقي ونصيحتي هلم، راحوا يبحثون عني.. وقد كان ذلك  

 فرصة يل.. ال لتوعيتهم فقط.. وإنام للدعوة لتنظيمهم، وتنظيم جهودهم لطرد األعداء. 

 قلت: هل يمكن طرد األعداء بالكلامت؟

قال: أجل.. عندما تتغلغل الكلامت يف العقول والقلوب تتحول إىل معاول هتدم  

 
 (4014( وسنن ابن ماجة برقم )4341( وسنن أ  داود برقم )3058سنن الرتمذي برقم ) (1)



127 

 

 كل االنحرافات، وتسد كل أبواب الشيطان. 

قال ذلك.. ثم طلب مني أن أسري معه يف اجلبل.. وبعد أن رسنا قليال، فوجئت  

بشباب كثريين يامرسون أنواعا من الرياضة العنيفة.. فسألته عنهم، فقال: هؤالء هم  

الذين سيحررون بالدهم من ذاك املستعمر.. وهم الذين سيبنوهنا بعد ذلك.. وعندما  

 تأيت بعد عرش سنني سرتى األمر خمتلفا كاما. 

 قلت: أنت تريد مني إذن أن أرحل، وأعود بعد عرش سنني. 

 قال: أجل.. فأنت ال تزال حتتاج إىل البحث عن املزيد من أرسار احلياة. 

  أرسار سنن التمكني. قلت: ولكنك مل تذكر يل 

قال: عندما تأيت بعد عرش سنوات.. ستجد من تالميذي من خيربك عنها.. فنحن  

 اآلن يف طور التغيري، ال يف طور التمكني، وال يصح يل أن أحتدث عن مقام مل أبلغه. 

 ـ سنن التمكني:   2

بعد عرش سنني من ذلك احلديث عدت إىل تلك املدينة من غري أن أخطط لذلك،  

أتذكر وعده يل، أو وعدي له.. فقد حصل يل معه نفس ما حصل لصاحب يوسف  أو 

 عليه السالم عندما نيس وصيته له..  

وقد كان من مقادير اهلل العجيبة أن تنزل بنا الطائرة إليها مثلام نزلنا أول مرة،  

ا  ﴿مضطرين مكرهني، لكن اهلل تعاىل أراد أن يريني قوله:  ُغريي ٍم ُحِتى   إُِن اهللُِ اُل يا ُما بُُقون

ُسُهمن  وا ُما بُُأننفا ا ُغريي فقد رأيت هذه اآلية الكريمة أمامي عيانا يف تلك   ،[11]الرعد:  ﴾يا

 املدينة. 

يف املرة األوىل التي دخلت إليها فيها كانت أشبه بمدن األشباح، وكانت أرضها  

 ئة بالوحل..  قاحلة جدباء، وكانت وجوه أهلها كتلئ بالذلة.. وكانت طرقها ممتل

لكني يف املرة الثانية رأيتها بصورة خمتلفة كاما، كانت ممتلئة باحلياة واجلامل،  
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وكانت أرضها مزهوة بأصناف األزهار والثامر.. وكانت طرقها معبدة، وبناؤها منظام..  

 وكأنك تسري يف مدينة من املدن العرصية. 

مظاهر العزة واالحرتام،  واألمجل من ذلك كله أهلها الذين كان تبدو عليهم كل  

وقد كانوا ممتلئني باحلياة عكس ما رأيت يف املرة السابقة، فقد كانوا ممتلئني باملوت، بل  

 بكل أصناف املوت. 

واألمجل من ذلك كله هو أن البلد كانت مستقلة استقالال تاما؛ فلم يكن فيها  

 موطئ قدم واحد لعدوهم..  

رين، وبمجرد أن دخلت قاعة املطار  وقد عجبت إذ وجدت ش صا يف املطار ينتظ 

 اجلميلة جاء إيل، وهو يقول يل: مرحبا بك.. لقد كنا يف انتظارك.

قلت: كيف كنتم يف انتظاري، وأنا مل أكن أقصد هذه املدينة، بل مل ننزل فيها إال  

 مضطرين. 

قال: لقد أخربنا حاكم هذه املدينة أنك ستفد اليوم، وقد طلب منا أن نستقبلك  

أحسن استقبال، وأن نسري بك يف املدينة، لرتاها، ثم ننقلك بعدها إليه.. وال تقلق بشأن  

رحلتك؛ فلدينا بحمد اهلل من املهندسني األكفاء من يمكنهم أن يصلحوا الطائرة، يف  

 أقرص مدة.. وستكمل رحلتك بعدها.

قد  مل أجد إال أن أسري معه، وأنا يف غاية العجب من هذا الذي حيصل معي، و 

تذكرت حني ذكر يل ذلك كل يشء، وندمت عىل ذلك التقصري الذي بدر مني حول  

ذلك الرجل الصالح، والذي نسيته طول تلك املدة، مع أين كنت أعاتب كثريا صاحب  

 يوسف عليه السالم، ونسيانه لنبي اهلل. 

يف الطريق،ونحن نشاهد مجال تلك املدينة، قلت للذي استقبلني: لقد جئت إىل  

ملدينة قبل عرش سنني، لكنها كانت خمتلفة كاما.. وكأهنا كانت ميتة، لكنها اآلن  هذه ا



129 

 

 أصبحت حية، بل ممتلئة باحلياة؛ فام الرس يف ذلك؟

نُا ُعُلينُهمن  ﴿ قال: أمل تسمع قوله تعاىل:  ا ُلُفُتحن ُرى آُمناوا ُواِتُقون قا ُل الن ُوُلون ُأِن ُأهن

ُرن   ُواألن
ُ
 ؟ [96]األعراف:    ﴾ ُض ُبُرُكاٍت ُمُن الِساُمء

 قلت: بىل.. ولكني عندما دخلت إليها سابقا، كان هناك األتقياء واملؤمنون. 

قال: وكان هناك املستعبدون الذين كانوا يؤمنون ببعض الكتاب، ويكفرون  

 ببعض.. وقد كان أولئك سبب بالئها. 

 قلت: فهل ختلصتم منهم؟

وقد تعاملنا معهم بام أوصانا به بل ختلصنا من جهلهم وافرتائهم عىل اهلل،  قال:

مثل القائم عىل حدود اهلل والواقع فيها كمثل قوم استهموا عىل  حني قال: )  رسول اهلل  

سفينة فأصاب بعضهم أعالها وبعضهم أسفلها فكان الذين يف أسفلها إذا استقوا من  

فوقنا فإن  املاء مروا عىل من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا يف نصيبنا خرقا ومل نؤذ من 

  (1) يرتكوهم وما أرادوا هلكوا مجيعا وإن أخذوا عىل أيدهيم نجوا ونجوا مجيعا(

 قلت: فهل قاتلتموهم؟

 قال: بل جاهدناهم. 

 قلت: فقد تسببتم يف قتلهم إذن.

 قال: لقد قتلنا جهلهم وضالهلم واتباعهم ألهوائهم. 

 قلت: بم؟ 

من بُُه  ﴿قال: بالقرآن الكريم.. أمل تسمع قوله تعاىل:  ها ُريُن ُوُجاُهدن
ُكافُ ُفاُل تاطُُع الن

ا ري 
ا ُكبُ  ؟ [52]الفرقان:   ﴾ ُجُهاد 

 قلت: بىل.. فكيف تم ذلك؟

 
 .. 2361، برقم: 882/ 2الب اري  (1)
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قال: لقد كنا حينها شبابا.. وكنا نسري كل حني إىل ويل اهلل يف اجلبل، وكان يعلمنا،  

تنا نرشنا بينها تلك التعاليم، وقد أذن اهلل أن يرفع ذلك  . فإذا عدنا إىل مدين.ويرشدنا 

 اجلهل، ويرفع معه كل أنواع البالء التي كانت مرتبطة به. 

 قلت: لكن كان االستعامر جاثياعىل أرضكم. 

قال: لقد كان االستعامر عقوبة لنا.. ومل يكن ليسكن بعد أن رأى عزتنا وكرامتنا  

 وشجاعتنا ووعينا. 

 ؟ قلت: هل حاربتموه

قال: ورسعان ما انترصنا عليه، ألنه مل يكن يملك من سالح سوى ضعفنا  

وعجزنا وهتاوننا.. فعندما رأى بعض ما أبدينا له من عزتنا، راح يفر من أرضنا، فام كان  

 للمتكربين أن يسكنوا مع املعتزين. 

 قلت: فكيف توىل هذا احلاكم أمركم، وما رس ككني اهلل له؟ 

 من سنن التمكني؟حاكمنا ه قال: أنسيت ما وعدك ب

 قلت: أجل.. لقد أخربين أن بعض تالميذه سيذكرها يل. 

 قال: فأنا ذلك التلميذ. 

قلت: فام هي سنن التمكني التي استطاع هبا ذلك الرجل أن خيرج من كهوف  

 الذلة إىل قصور التمكني. 

 قال: بأربعة سنن: اإلخالص، والتضحية، والورع، والزهد. 

 أ ـ سنة التضحية: 

 قلت: فام سنة التضحية، وما عالقتها بسنن التمكني؟ 

 أمل خيرب اهلل تعاىل عن ككني اهلل إلبراهيم عليه السالم، وجعله إماما؟قال: 
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ِن ُقاُل إُيني  ﴿. وقد قال يف ذلك: .قلت: بىل  ها بُُكلاُُمٍت ُفُأُكِها ُراُهيُم ُربُّ ُتىُل إُبن ُوإُُذ ابن

ا   [ 124]البقرة:   ﴾ ُجاُعلاُك لُلنِاُس إُُمام 

قال: فقد اعترب اهلل تعاىل البالء الذي مر به، ونجاحه فيه الرس يف ككني اهلل له  

 وجعله إماما. 

 قلت: أجل.. وما عالقة ذلك بالتضحية؟ 

قال: ألن كل أنواع البالء التي اخترب هبا إبراهيم عليه السالم مرتبطة بالتضحية..  

 ومل يتزحزح، ومل يبدل، ومل يغري؟ أمل يقدم نفسه للنار فداء لكلمته،

من إُنن  ﴿قلت: بىل.. لقد ذكر اهلل تعاىل ذلك، فقال:  وا آهُلُُتكا ا قاوها ُواننرصا ُقالاوا ُحري

ننتامن ُفاُعلُنُي )  ُراُهيُم )68كا ا ُعىُل إُبن ا ُوُساُلم  د  ويُن ُبرن نُا ُياُنارا كا لن ا  69( قا ( ُوُأُراداوا بُُه ُكيند 

ما  نُاها ينُ ُفُجُعلن رُسُ ُخن  [ 70  -  68]األنبياء:   ﴾ األن

يرتك أهله يف تلك الصحراء القاحلة، ويسلم أمره وأمرهم  قال: أمل يكلفه اهلل بأن  

 هلل تعاىل من دون أن جيادل يف ذلك، ففعل، ومل جيادل، ومل يعرتض، بل سلم تسليام؟

ُكنن  ﴿. وقد ذكر اهلل تعاىل ذلك، فقال: .قلت: بىل  ِيتُي بُُواٍد  ُرِبنُا إُيني ُأسن ري تا ُمنن ذا

ئُُدة  ُمُن النِاُس هُتنُوي إُلُ  ُعلن ُأفن وا الِصاُلُة ُفاجن ٍع ُعننُد ُبينتُُك املناُحِرُم ُرِبنُا لُياُقيما ُ ُذي ُزرن ينُهمن  ُغرين

ونُ  را كا من ُيشن من ُمُن الِثُمُراُت ُلُعِلها ها قن زا  [ 37]إبراهيم:  ﴾ ُوارن

 يذبح ابنه بعد أن بلغ من العمر عتيا؟قال: أمل يكلفه اهلل بأن 

اُلٍم ُحلُيٍم ) ﴿ قلت: بىل.. لقد ذكر اهلل تعاىل ذلك، فقال: ُناها بُغا ( ُفُلاِم  101ُفُبرِشن

ُك ُفاننظارن ُماُذا ُتُرى ُقاُل ُياُأُبُت  ُبحا نُِي إيُني ُأُرى يُف املنُنُاُم ُأيني ُأذن ُي ُقاُل ُيابا لن  افنعُ  ُبُلُغ ُمُعها الِسعن

يُن إُنن ُشاُء اهللِا ُمُن الِصابُُريُن )  ُمرا ُسُتُجدا ُلاُم ُوُتِلها لُلنُجبنُُي )102ُما تاؤن (  103( ُفُلاِم ُأسن

ُراُهيما )  نُاها ُأنن ُياإُبن ُسننُُي )104ُوُناُدين ُزي املناحن ُيا إُِنا ُكُذلُُك ُنجن ؤن ( إُِن  105( ُقدن ُصِدقنُت الرُّ

بُ  نُاها بُُذبنٍح ُعظُيٍم )106اُلءا املنابُنيا ) ُهُذا هُلاُو الن  [ 108  -  101]الصافات:   ﴾ ( 107( ُوُفُدين
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قال: هذه اآليات الكريمة تريك رس كون التضحية واالستعداد لبذهلا يف سبيل  

 احلق ركنا من أركان التمكني. 

 قلت:كيف ذلك؟ 

للحق تسليام   ا حيتاج ألن يكون مسلاميقال: ألن املمكن له يف األرض ككينا إهل

؛ فال يتحرك إال به، وال يتحرك إال من أجله.. ولذلك يستعد للتضحية بكل يشء  مطلقا 

 يف سبيله. 

من  ﴿قلت: لقد ذكرتني بقوله تعاىل:  ُواناكا من ُوإُخن كا نُاؤا من ُوُأبن كا قالن إُنن ُكاُن آُباؤا

وُها ُوجُتُ  تاما فن رُتُ ُواٌل اقن من ُوُأمن من ُوُعُشرُيتاكا كا ُواجا هُنُا  ُوُأزن ُضون ُن ُكُساُدُها ُوُمُساكُنا ُترن اُرٌة خُتنُشون

ُرُه ُواهللِا وا ُحِتى ُيأنيُتُ اهللِا بُُأمن ِبصا ُه ُفرُتُ
ولُُه ُوُجُهاٍد يُف ُسبُيلُ من ُمُن اهللُِ ُوُرسا  اُل هُينُدي  ُأُحِب إُُلينكا

ُفاُسُقنيُ  ُم الن ُقون  [24]التوبة:   ﴾ الن

كريمة تبني رسا من أرسار التضحية، وهو التضحية  قال: أجل.. فهذه اآلية ال

باألقارب واألموال واملساكن يف سبيل احلق.. ذلك أنه ال يمكن ألحد تزامحه أهواؤه  

 م أي تضحية. حمبة ربه أن يقدم عىل أي عمل، أو يقدم 

قومه   بتلك الشكوى التي شكا هبا رسول اهلل حديثك هذا قلت: لقد ذكرين 

ين أشكو إليك ضعف قويت، وقلة حيلتي، وهواين عىل الناس، أنت  عندما قال: )اللهم إ

الرامحني، أنت رب املستضعفني، وأنت ر  إىل من تكلني؟ إىل بعيد يتجهمني،   أرحم 

أو إىل عدو ملكته أمري؟ إن مل يكن بك عيل غضب فال أبايل، ولكن عافيتك هي أوسع  

ه أمر الدنيا واآلخرة من أن  يل، أعوذ بنور وجهك الذي أرشقت له الظلامت وصلح علي 

ينزل   غضبك، أو حيل عيل س طك، لكن لك العتبى حتى ترىض، وال حول وال قوة  

باللجوء إىل ربه، والترضع إليه، واخلوف من   فقد اكتفى رسول اهلل  ،(1)إال بك(

 
 ( 439/ 2والرشاد، يف سرية خري العباد، )سبل اهلدى  (1)
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 غضبه، مع كل تلك التضحيات التي قدمها. 

الصالة والسالم.. فكلهم اختربوا بكل  قال: هكذا هم رسل اهلل وورثتهم عليهم  

 ألوان البالء، ومل يمكنوا إال بعد مرورهم عليها، ونجاحهم فيها.

األنبياء، ثم  )بالء: الناس أشد جوابا ملن سأله عن  قلت: لقد ذكرتني بقوله 

الصاحلون، ثم األمثل، فاألمثل من الناس، يبتىل الرجل عىل حسب دينه، فإن كان يف 

يد يف بالئه، وإن كان يف دينه رقة خفف عنه، وما يزال البالء بالعبد حتى  دينه صالبة ز

  (1) (يميش عىل ظهر األرض ليس عليه خطيئة

قال: أجل.. وهلذا اخترب اهلل تعاىل يوسف عليه السالم قبل التمكني له يف   

األرض بالدخول إىل السجن، ومعاينة آالمه.. واخترب قبل ذلك بإيذاء إخوته له  

 اده.واستعب

قلت: أجل.. وقد أشار اهلل تعاىل إىل ذلك عند قول يوسف عليه السالم بعد  

ا   ﴿جميء إخوته، وسجودهم له:  ُياُي ُمنن ُقبنلا ُقدن ُجُعُلُها ُر ي ُحقًّ ؤن ُياُأُبُت ُهُذا ُتأنُويلا را

وُ  ُبدن من ُمُن الن ُن ُوُجاُء بُكا جن ُرُجنُي ُمُن السي ُسُن ُ  إُذن ُأخن ُد ُأنن ُنُزُغ الِشينُطانا  ُوُقدن ُأحن  ُمنن ُبعن

يما ) 
ُكُ يما احلن

ُعلُ ُو الن ُا ُيُشاءا إُِنها ها
ُويُت إُِن ُر ي ُلطُيٌف ملُ ُ إُخن ]يوسف:   ﴾(100ُبيننُي ُوُبنين

ُربي ُقدن آُتينُتنُي  ﴿، ثم عقب عىل هذه الباليا التي مرت به بقوله عن ككني اهلل له: [ 100

ُيا  ُمُن املنالنُك ُوعُ  نن ُض ُأننُت ُولُييي يُف الدُّ ُرن ُر الِساُمُواُت ُواألن
ُُحاُديُث ُفاطُ ُتنُي ُمنن ُتأنُويُل األن ِلمن

نُي  نُي بُالِصاحُلُ قن ُ لاُم  ُوُأحلن سن ُخُرُة ُتُوِفنُي ما  [ 101]يوسف:    ﴾ُواآلن

قال: أجل.. فلوال نجاح يوسف عليه السالم يف بالئه مع امرأة العزيز، ويف  

 جن، ما حتول إىل عزيز مرص. الس

 قلت: ولكن من الناس من يبتىل بكل أنواع البالء، ولكن ال حيصل له التمكني. 

 
 .1/41( عن أ  نعيم، واحلاكم 2783( ، والدارمي )146( رواه عبد بن محيد )1)
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 قال: هل تقصد اإلمام احلسني، ذلك الذي مر به وبأهله أعظم بالء يف التاريخ؟

ضيع   قلت: أجل.. وقد كان راضيا به أتم الرىض حتى أنه عندما قتل أمامه ابنه الرم

امء   إىل  يديه  يمدد سوى أن  العطشان مل جي  (ترىض  حتمى   خذ   رب،   يا   )أرضيتويقول:    السم

أنه   قال: وهل هناك أحد مكن له أكثر من اإلمام احلسني، أمل خيرب رسول اهلل 

 سيد شباب أهل اجلنة؟ 

 قلت: بىل.. ولكن ذلك ككني مرتبط باجلنة، ال بالدنيا. 

لإلمام احلسني أن يكون سيد شباب أهل  قال: بل هو مرتبط بكليهام، فام كان 

 اجلنة لو مل يكن سيد شباب أهل الدنيا. 

 . كيف ذلك. .قلت: مل أفهم 

قال: مل يكن قائد ثورتنا سوى نموذج لرتبية اإلمام احلسني، كان حيدثنا عنه كثريا،  

وكان يطلق علينا لقب احلسينني.. وكان يعترب ثورتنا عىل املستعمر امتدادا للثورة  

نية.. لذلك كنا نشعر مجيعا أن احلسني هو قائدنا.. ومن العجائب أن اسم حاكمنا  احلسي

 وقائدنا يطابق اسم احلسني. 

 . مل أكن أعرف أن هذا اسمه. .قلت: عجبا 

قال: هذا اسمه.. وهو مثال عىل التمكني اإلهلي للعبد يف كل األجيال.. مثلام  

دح باسمه.. ومثلام مكن إلبراهيم  فصارت املآذن يف مجيع العامل تص مكن لرسول اهلل 

 عليه السالم حني صار نداؤه باحلج مسموعا لكل العامل. 

 سنة اإلخالص:   ـ   ب 

 قلت: عرفت سنة التضحية.. فام سنة اإلخالص؟ 

ن اهلل لعبده.   قال: ال تكفي التضحية وحدها ليمكم

 قلت: مل؟ 
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لذلك  قال: ألن املضحي قد يرى نفسه، ويعجب هبا، ويتصور أنه عىل يشء، و 

ن له يتعامل مع اخللق عىل أنه رب ال عبد.   عندما يمكم

 قلت: فام امل رج من هذا؟ 

قال: امل رج منه بالتجرد واإلخالص.. فالتجرد هو الذي جيرد العبد من أنانيته،  

واإلخالص هو الذي خيلصه من نفسه.. حتى يصبح ربانيا يمثل اهلل، وال يمثل نفسه،  

 ى.ويمثل احلقيقة، وال يمثل اهلو 

ُم ُوالنُّباِوُة ثاِم  ﴿ قلت: أهلذا قال اهلل تعاىل:   اكن ُتاُب ُواحلن
تُُيها اهللِا النكُ ُما ُكاُن لُُبرُشٍ ُأنن ياؤن

وُن النكُتُ  ُعليما ننتامن تا وناوا ُرِبانُيينُي باُُم كا ا يُل ُمنن داوُن اهللُِ ُوُلكُنن كا وناوا ُعُباد  وُل لُلنِاُس كا اُب  ُيقا

ونُ ُوباُُم كا  سا را  ؟ [79]آل عمران:  ﴾ ننتامن ُتدن

قال: أجل.. فالعبد الرباين هو العبد الذي ختلص من كل أنانيته وأهوائه وجترد  

 للحق جتردا مطلقا؛ فلذلك استحق هذا االسم، واستحق هذه النسبة الرفيعة. 

 قلت: أهلذا اعترب اهلل احلاكم الصالح حاكام باسم اهلل؟ 

لح ال تكفي فيه القوانني، وإنام حيتاج إىل املنفذ هلا..  قال: أجل.. ألن احلكم الصا 

حيكم فيهم بنفسه، لكنه إن   نفاملنفذ إن كان ينفذها بأنانيته وش صه بعيدا عن ربه، كا 

 ترك نفسه، وخلص لربه صار حكمه باهلل وهلل وعىل رشيعة اهلل. 

لتحاكم  قلت: وعيت هذا.. وهلذا فإن العلامنيةـ  حسب هذاـ  ليست فقط يف ترك ا

 لرشيعة اهلل، وإنام يف ترك التحاكم ألوليائه الذين يطبقون رشيعته. 

قال: أجل.. فرشيعة اهلل إن طبقها الفسقة حتولت إىل ذريعة لكل أنواع الفجور،  

وإن طبقها األنانيون حتولت إىل جمال ألنانيتهم.. وهلذا مل تنفع بني إرسائيل كتبهم، وال  

مل يطبقوا الرشيعة باسم اهلل، وإنام طبقوها بأسامئهم، كام  أحبارهم، وال رهباهنم، ألهنم 

ا ُمنن داوُن اهللُِ ﴿قال تعاىل:  ُباب  ُباهُنامن ُأرن هن من ُورا ُباُرها وا ُأحن  [ 31]التوبة:    ﴾ اخِتُذا
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قلت: لقد ذكرتني بام ورد من احلديث يف تفسريها، فهو ينطبق كاما عىل ما  

ناُقي ُصلُيٌب من ُذُهٍب،   ال: أتيتا النبي ذكرت، فقد روي عن ُعُديم بن حاتم ق ويف عا

وا  ﴿فقال: )ما هذا يا عدي اطرح عنك هذا الوثن(، وسمعته يقرأ يف سورة براءة  اخِتُذا

ُيمُ  ا ُمنن داوُن اهللُِ ُواملنُُسيُح ابنُن ُمرن ُباب  ُباهُنامن ُأرن هن من ُورا ُباُرها [، ثم قال: )أما  31]التوبة:  ﴾ ُأحن

نوا ُيعبدوهنم، ولكنهم كانوا إذا أحلُّوا هلم شيئ ا استحلوه، وإذا حرموا عليهم  إهنم مل يكو

  (1)شيئ ا حِرموه(

قال: أجل.. فاحلديث يبني رس فقدان اإلخالص.. ذلك أن أول أدوائه فقد  

التوجه التام هلل.. والتجرد التام ملرضاته.. ولذلك يصبح ذلك املتجرد من اإلخالص  

اهلوى، فيحكم أو يفتي بحسب ما يمليه عليه هواه، ال بحسب ما  عرضة لكل أصناف 

 يميل عليه ربه. 

قلت: أجل.. باإلضافة إىل أنه لبعده عن التوجه لربه تصبح لفهومه مصادر  

أخرى.. فقد ذكر القرآن الكريم أن اهلل تعاىل هو مصدر الفهم الصحيح للرشيعة، ولكل  

نُاُها  ﴿يشء.. كام قال تعاىل:   ام  ُوُعلنام  ُفُفِهمن كن الًّ آُتيننُا حا ُليناُمُن ُوكا  [ 79]األنبياء:   ﴾سا

  ﴿قال: بل أعطى قانون ذلك، فقال: 
ٍ
ء لي يُشن ما اهللِا ُواهللِا بُكا كا ُعليما وا اهللُِ ُويا ُواِتقا

 [ 282]البقرة:   ﴾ ُعلُيٌم 

عاىل:  ضالال وانحرافا، كام قال ت قلت: أهلذا اعترب عدم االحتكام لرسول اهلل 

ُرهُ ﴿ ةا ُمنن ُأمن رُيُ
ُ وُن هُلاما اخلن ا ُأنن ُيكا ر  ها ُأمن ولا ُمنٍُة إُُذا ُقىُض اهللِا ُوُرسا ؤن ُمٍن ُواُل ما اؤن

من  ُوُما ُكاُن ملُ

بُين ا  وُلها ُفُقدن ُضِل ُضاُلال  ما ُص اهللُِ ُوُرسا  [ 36]األحزاب:    ﴾ُوُمنن ُيعن

عن نفسه، فصارت أحكامه أحكام اهلل، وأقواله    قال: بىل.. فقد فني رسول اهلل  

 أقوال اهلل، ورضاه رضا اهلل، وس طه س ط اهلل. 

 
 (3095الرتمذي ) (1)
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وُل   ﴿ قلت: صدقت.. وقد قال اهلل تعاىل مشريا إىل ذلك:  ُعاُء الِرسا ُعلاوا دا اُل جُتن

ا  ض  من ُبعن ُضكا  ُبعن
ُ
ُعاء من ُكدا ُُوى ) ﴿ال: ، وق[63]النور:  ﴾ُبيننُكا ُو  3ُوُما ُيننطُقا ُعُن اهلن ( إُنن ها

ٌي ياوُحى  ،  ، وقد ورد يف احلديث عندما سئل رسول اهلل [ 4، 3]النجم:  ﴾ إُاِل ُوحن

اكتب  : )فقال (، يا رسول اهلل أكتب عنك كل ما قلت يف الغضب والرضا فقيل له: )

 .(1) انهوأشار إىل لس ( فوالذي بعثني باحلق نبيا  ما خيرج منه إال حق

 قلت: فكيف طبق قائدكم وحاكمكم هذا الركن من أركان التمكني؟ 

قال: لقد كنا نراه مثاال للصدق واإلخالص والبعد عن كل صنوف األنانية،  

حتى أنه مل يقبل أن حيكمنا إال بعد أن فرضنا عليه ذلك فرضا.. وقد كان فوق ذلك  

 حيدثنا إال بام يفيدنا.  متجردا ال نعرف شيئا من تفاصيل حياته، ألنه مل يكن

 قلت: عجبا.. أمل يولد بينكم؟ 

 . لقد وفد علينا مثلام تفد أشعة الشمس عىل الظلامت، فتملؤها باألنوار.. قال: ال

 قلت: ولكن كيف تولون أمركم من ليس منكم؟ 

قال: نحن نشعر أنه خملصنا، وأنه أقرب إلينا منا، وأنه اللسان املعرب عنا.. وأنه  

 هبة اهلل لنا.. ولواله لظللنا يف ذلنا وفقرنا وعبوديتنا. فوق ذلك كله 

 قلت: ولكن مل مل تسألوه عن شأنه؟

قال: كلام فعلنا ذلك قال لنا: وما حاجتكم لذلك.. اكتفوا بأنبيائكم وأوليائكم،  

دم ضعيف من خدمهم، وغالم حقري من غلامهنم، وتلميذ بسيط من  ا وما أنا إال خ

 تالميذهم. 

 : الورع ج ـ سنة  

 قلت: عرفت سنة اإلخالص.. فام سنة الورع؟ 

 
 . 1/125(، والدارمي 3646أبو داود ) (1)
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ن اهلل لعبده. يقال: ال    كفي اإلخالص وحده ليمكم

 قلت: مل؟ 

خيلص هلل، ويكون صادقا يف إخالصه، صادقا يف تضحيته،  قد قال: ألن العبد 

وبالدين الذي رشعه لنفسه، وقد يقطع لذلك ما أمر اهلل به أن  لكنه يعبد اهلل هبواه، 

 وصل، أو يصل ما أمر اهلل به أن يقطع. ي

قلت: صدقت، فقد رأيت نفرا كثريا من قومي ال يشك أحد يف إخالصهم،  

لكنهم جعلوا دينهم حماربة إخواهنم من املؤمنني الذين خيالفوهنم يف بعض األصول، أو  

ء  من الظاملني واملستكربين خاضعني أذال  ني الفروع، بينام أراهم مع أعداء اهلل احلقيقي

 مستكينني. 

خريهم، ذلك أن الشيطان استحوذ    م قال: أولئك رش الناس، وإن بدوا للناس أهن

 عليهم، واستثمر إخالصهم وصدقهم، ليرضب دينهم. 

 وكيف مل ينجهم الصدق؟ ؟..قلت: ولكن كيف مل خيلصهم اإلخالص

قال: اإلخالص والصدق حيتاجان إىل االتباع.. وأولئك قد عبث الشيطان هبذا  

 . اهلوىب منهم، فلذلك بدل أن يتبعوا أهل اهلدى اتبعوا أهل اجلان

فقد اعترب اهلل تعاىل فيها الرساط املستقيم هو   ؛ة الفاحتةرقلت: لقد ذكرتني بسو

 اتباع أهله من الذين أنعم اهلل عليهم. 

قال: وأولئك قد تركوا من أمروا باتباعهم، ورفضوا أن يركبوا سفينتهم، ثم جلأو  

 ى، كل سفينة أخذت هبم طريقا من الطرق. بعدها لسفن شت

إن اهلل رضب مثال  اطا  يقول فيه: ) لقد ذكرتني بحديث لرسول اهلل قلت: 

مستقيام، عىل كنفي الرصاط، زوران هلام أبواب مفتحة، عىل األبواب ستور، وداع يدعو  

و إُىُل ُداُر الِساُلمُ ﴿عىل رأس الرصاط، وداع يدعو فوقه:  عا  ُوهُينُدي ُمنن ُيُشاءا إىُُل  ُواهللِا ُيدن
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ُتُقيمٍ  سن اٍط ما واألبواب التي عىل كنفي الرصاط حدود اهلل، فال يقع   ، [25]يونس:   ﴾ ُ ُ

  (1) (أحد يف حدود اهلل حتى يكشف السرت، والذي يدعو من فوقه واعظ ربه

.. وهذا مبدأ الورع.. فال ورع من دون اتباع.. وال  قال: صدق رسول اهلل 

 اتباع من غري معرفة من أمرنا باتباعهم. 

)الرجل يطيل   قلت: لقد كنت أحسب الورع ذلك الذي ذكر فيه رسول اهلل 

  ،ومرشبه حرام   ،السفر أشعث أغرب يمد يديه إىل السامء: )يا رب يا رب( ومطعمه حرام 

  (2)فأنى يستجاب لذلك( ، وغذي باحلرام ،وملبسه حرام 

ال باالتباع الصحيح ألئمة اهلدى، وإال وقع ذلك  قال: ال يمكن أن يتحقق ذلك إ 

 الورع يف احلرام شعر أو مل يشعر. 

قلت: صدقت.. فقد رأيت نفرا من قومي يتورعون عن أبسط األمور من  

احلالل، وحيرمون نفوسهم منها، خوفا من أن يأكلوا حراما، لكنهم يتساهلون يف  

. وقد اتبعوا يف  يحون دماءها.الدماء، ويف األعراض، فيكفرون طوائف األمة، ويستب

 ذلك سلفا كثريا هلم تصوروا أهنم أئمة الدين، وأعالم اهلدى.

ولذلك مل يكن الشيطان حريصا عىل يشء مثل حرصه عىل التنفري من أئمة  قال: 

 اهلدى، ليعبد الناس أئمة اهلوى..  

قلت: أجل.. وقد حصل ذلك يف بني إرسائيل، كام قال تعاىل خيرب عنهم:  

با اخِتُ ﴿ وا إُاِل لُُيعن ُيُم ُوُما أاُمرا ُبابا  ُمنن داوُن اهللُِ ُواملنُُسيُح ابنُن ُمرن ُباهُنامن ُأرن هن من ُورا ُباُرها وا ُأحن وا  ذا دا

ونُ  كا ُ بنُحاُنها ُعاِم يارشن ُو سا  ( 31)التوبة:  ﴾ إُهُلا  ُواُحدا  ال إُُلُه إاُِل ها

)لتتمبعنم سنن  : سالم.. كام قال قال: وهكذا فعل مع كل األديان.. بام فيها اإل

 
 (9/11714(، والنسائي يف الكربى )حتفة األرشاف( )2859(، والرتمذي )4/183(  أمحد )1)

 (1015)(  مسلم 2)
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  (1) من كان قبلكم شربا شربا، وذراعا ذراعا حتمى لو دخلوا جحر ضبم تبعتموهم(

قلت: ولكن أولئك يتورعون عن أشياء كثرية.. يف املأكل واملرشب وامللبس،  

حتى أهنم حيرمون أنفسهم من أن يلبسوا كسائر الناس، أو يعيشوا كسائر الناس.. بل  

إين أرى بعضهم، ويف الربد الشديد، والثلوج تتساقط، وهو يكشف عن ساقه خشية أن  

ـ   أو ال جناحـ سلم إىل نصف الساق، وال حرج إزرة امل : )يقع يف احلرام، متأوال قوله 

فيام بينه وبني الكعبني، فام كان أسفل من ذلك ففي النار، من جر إزاره بطرا مل ينظر اهلل  

مع أن كل األدلة ال حترم ذلك إال بسبب الكرب واخليالء والبطر.. لكنهم ال   ،(2) (إليه

 قوع يف احلرام.  يرضون بذلك، وإنام يطبقون احلديثا بحروفه خشية الو 

إىل أهله، فقال:   لذي أشار رسول اهلل ذلك هو الورع البارد، ذلك هو اقال: 

)سي رج قوم يف آخر الزمان حدثاء األسنان، سفهاء األحالم، يقولون من قول خري  

الربية، يقرؤون القرآن، ال جياوز إيامهنم حناجرهم، يمرقون من الدين كام يمرق السهم  

  (3)من الرمية(

)إن من  يصف فيه نفرا من هؤالء:    لت: أجل.. وقد ورد يف حديث آخر قال  ق

ضئضئ هذا قوما  يقرأون القرآن ال جياوز حناجرهم، يقتلون أهل اإلسالم ويدعون  

أهل األوثان، يمرقون من اإلسالم كام يمرق السهم من الرمية لئن أدركتهم ألقتلنهم  

  (4)قتل عاد(

اهلوى، وترك أهل اهلدى.. وال يمكن ملن يسري    قال: وكل ذلك بسبب اتباع أهل

 خلف األعمى أن يصل إىل منبع النور. 

 
 (7320الفتح ) -(  الب اري1)

 . 4093(  رواه أبو داود،  2)

 .86/ 9(  رواه الب اري 3)

 (7432(  الب اري )4)
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 قلت: فكيف طبق إمامكم وقائدكم احلسني هذه السنة؟ 

قال: لقد كان مثار إعجابنا يف ش صه ذلك الورع الشديد، والذي مأل قلوبنا  

شيئا منه، وإنام  بحبه.. لقد كنا نذهب إليه بأصناف الطعام، وهو يف اجلبل، فال يأكل 

ال يأكل إال من  فقد كان يستن بسنة األنبياء عليهم السالم، فيوزعه علينا أو عىل غرينا، 

 عمل يده..  

وعندما فتح اهلل علينا به، ونرصنا عىل أعدائنا، طلبنا منه أن يسكن قصورهم،  

. أمل تسمعوا قوله  . فقال لنا: أتريدون أن ينزل عيل انتقام اهلل بالسكن يف مساكن أعداء اهلل

من  ﴿تعاىل يعاتب ويوبخ املرسفني عىل أنفسهم:  ُسها وا ُأننفا ُوُسُكننتامن يُف ُمُساكُُن اِلُذيُن ُظُلما

نُا لُ  بن نُا هُبُمن ُورُضُ من ُكينُف ُفُعلن ُثاُل ُوُتُبنِيُ ُلكا ُمن ما األن  ؟ (45)ابراهيم: ﴾كا

.. ثم راح يسكن مسكنا  حينها قام بعضنا، يؤول له اآلية.. لكنه رفض تأويلها 

 بسيطا جدا، أمام مسجد من املساجد، كان يعظنا فيه ويعلمنا. 

 قلت: وما فعلتم يف تلك القصور.. هل أمر هبدمها؟ 

 قال: هو أعقل من أن يفعل ذلك؟

 قلت: فام فعل هبا؟

قال: لقد حوهلا إىل مكتبات ومراكز أبحاث، وهي بحمد اهلل أصبحت مأوى  

 يكونوا حيلمون برؤيتها؛ فأصبحوا املديرين هلا، واملترصفني فيها.لطلبة العلم الذين مل  

 د. سنة الزهد: 

 قلت: وراتبه.. وكيف يعيش؟ 

اإلمام عيل، ويقول لنا: ال حيسن باحلسني إال   زهدقال: لقد كان يذكر لنا كثريا 

ة عثامن  عىل البرص  ه الرقيقة التي كتبها إىل عاملرسالته  كثريا  أن يتبع أباه.. وكان يذكر لنا  

 . .أنه دعي إىل وليمة قوم من أهلها فمىض إليها  هبن حنيف األنصاري، بعد أن بلغ
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 قلت: هل يمكنك أن تورد يل بعض ما كتب فيها؟

قول  ي لقد كتب . فقد كان قائدنا يرددها بيننا كثريا حتى حفظناها.. . قال: أجل

ا بعد يا ابن حنيف، فقد بلغني أنم رجال من فتية أهل  البرصة، دعاك إىل مأدبة  له: )أمم

فأرسعت إليها، تستطاب لك األلوان، وتنقل إليك اجلفان، وما ظننت أنمك جتيب إىل  

، فانظر إىل ما تقضمه من هذا املقضم، فام اشتبه   ، وغنيمهم مدعوم طعام قوم عائلهم جمفوم

  (1)عليك علمه فالفظه، وما أيقنت بطيب وجوهه فنل منه(

: )أال وإنم لكلم مأموم إماما يقتدي به، ويستفء  فقال، ه صف له حاليح اثم ر

بنور علمه، أال وإنم إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه، ومن طعمه بقرصيه، أال وإنمكم  

ة وسداد . فو اهللم ما كنزت من  .ال تقدرون عىل ذلك، ولكن أعينوين بورع واجتهاد، وعفم

دت لبايل ثو  طمرا، وال حزت من  دنياكم تربا، وال ادمخرت من غنائمها وفرا، وال أعد

أرضها شربا، وال أخذت منه إالم كقوت أتان دبرة، وهلي يف عيني أوهى وأوهن من  

 عفصة مقرة( 

 هناشئ من زهدهو هبا، وإنام  هيف الدنيا ليس ناشئا من جهل هله أن زهد ثم ذكر

)و لو   ه، فقال:وأبسط مستضعف من رعيتهو ستوي ي. ول . فيام عند اهلل هفيها، ورغبت

  ، شئت الهتديت الطمريق إىل مصفمى هذا العسل، ولباب هذا القمح، ونسائج هذا القزم

إىل ختريم األطعمة، ولعلم باحلجاز أو   ولكن هيهات أن يغلبني هواي، ويقودين جشعي 

بع   أو أبيت مبطانا وحويل بطون   الياممة من ال طمع له يف القرص، وال عهد له بالشم

ى   ( غرثى، وأكباد حرم

: )أأقنع من نفيس بأن يقال: هذا أمري املؤمنني، وال أشاركهم يف  وكتب يقول له

هر؟ أو أكون أسوة هلم يف جشوبة العيش، فام خلقت ليشغلني أكل الطميمبات،   مكاره الدم

 
 (45(  هنج البالغة: الكتاب رقم )1)
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مها، تكرتش من أعالفها وتلهو   ها علفها، أو املرسلة شغلها تقمم كالبهيمة املربوطة مهم

اللة، أو أعتسف طريق  عامم يراد هبا، أو أترك س دى أو أمهل عابثا، أو أجرم حبل الضم

 املتاهة( 

 . وما أعظم آثارها عىل النفسقلت: ما أعظم هذه الرسالة، 

قال: لقد كان إمامنا يرددها بيننا كثريا، ليعلمنا الزهد يف الدينا، والرغبة فيام عند  

 هواها.اهلل، فام كان اهلل ليمكن الراغبني يف الدنيا املستغرقني يف 

 قلت: مل؟ 

 قال: ألن حب الدنيا رأس كل خطيئة، ومن أحب الدنيا رغب عن اآلخرة. 

 قلت: ولكن الدنيا البد منها. 

قال: لقد كان إمامنا وقائدنا يقول لنا كل حني: ضعوا الدنيا يف أيديكم، وال  

 تضعوها يف قلوبكم، فهي يف قلوبكم داء، ويف أيديكم دواء. 

 يشء داء ودواء يف نفس الوقت؟. كيف يكون ال .جبا قلت: ع

قال: أال ترى بعض املراهم التي يكتب عليها التحذير من ابتالعها، وبيان خطر  

 ذلك.. 

قلت: أجل.. فكل املراهم تستعمل استعامال خارجيا، خلطورهتا عىل األجهزة  

 الداخلية. 

ا  قال: والدنيا من تلك املراهم.. فلذلك أمرنا بتطويعها لنا، ومل نؤمر بعبادهت

 والتتيم فيها. 

 قلت: ما تقصد بتطويعها؟

قال: بعامرهتا، وإصالحها، لتكون مأوى يصلح لإلقامة املؤقتة.. فال يمكن  

 ألحد أن يقطع رحلته إىل اهلل من دون أن يكون له أدنى عيش هينأ به. 
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قلت: صدقت.. ولكني سمعت بعض قومنا يزهد يف الزهد، ويذكر أنه من  

مل يكن زاهدا.. وأن كل أحاديث    اهلل، وأن رسول اهلل    الدنس الذي شوهت به رشيعة 

 الزهد جاءتنا من رهبان الديانات املنحرفة. 

ُواجا   ﴿ قال: ويلهم.. أمل يقرؤوا قوله تعاىل:  نُا بُُه ُأزن اِدُن ُعيننُينُك إىُُل ُما ُمِتعن ُوال ُك

من فُيُه وُ  نُها
تُ ُيا لُنُفن نن ُُياُة الدُّ ُرُة احلن من ُزهن ٌ ُوُأبنُقى ُمننها قا ُربيُك ُخرين   ﴿ ، وقوله: ( 131)طه: ﴾ُرزن

تُُه ُمننُها ُوُما لُ  ُيا ناؤن نن ُث الدُّ ُريدا ُحرن ثُُه ُوُمنن ُكاُن يا ُخُرُة ُنُزدن ُلها يُف ُحرن ُث اآلن ُريدا ُحرن ها  ُمنن ُكاُن يا

ُخُرُة ُمنن ُنُصيٍب   ؟ [20]الشورى:  ﴾ يُف اآلن

يؤولوهنا بصنوف التأويالت.. وأنت تعلم أن القرآن  قلت: بىل.. ولكنهم راحوا  

 الكريم محال وجوه. 

 وورثته يف فهمها.. أمل يعلموا بأنه  قال: ويلهم.. أمل يرجعوا إىل رسول اهلل 

. ففي احلديث أن رجال أتى النمبيم  .. بل كان أعظم الزاهدين .كان أعظم داعية للزهد 

 ،إذا أنا عملته، أحبمني اهللم، وأحبمني النماس، فقال    ، فقال: يا رسول اهللم، دلمني عىل عمل

نيا حيبمك اهللم، وازهد فيام يف أيدي النماس، حيبموك(رسول اهللم    (1) : )ازهد يف الدم

 :(2)مرجتزا وكان يردد 

 فاغفر لألنصار واملهاجره    اللمهمم ال عيش إالم عيش اآلخره

ما  ﴿ رسا قوله تعاىل:وكان يعظ أصحابه وأمته كل حني بشأنه، ويقول مف ُاكا ُأهلن

را ) . وهل لك يا بن آدم من مالك إالم  .)التكاثر(: )يقول ابن آدم: مايل، مايل  ﴾(1الِتُكاثا

قت فأمضيت(   (3)ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدم

 
 . 4102(  رواه ابن ماجة، 1)

 .1804، ومسلم،  2801(  رواه الب اري، 2)

 . 2959(  رواه مسلم، 3)
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 *** 

ما وصل تلميذ احلسني إىل هذا املوضع من حديثه حتى وصلنا إىل بيت بسيط يف  

ممتلئ باجلامل والبساطة.. وهناك دق الباب.. ف رج لنا احلسني نفسه،  حي نظيف 

يرحب بنا، وقد سمعت منه من أرسار التمكني اإلهلي ما ال يمكنني أن أبثه لك أو  

 لغريك. 

 قلت: فهل هناك ككني أكرب من التمكني الذي يتاح يف الدنيا؟

هلا اهلل يف قلوهبم، لريوا  قال: أعظم ككني هيبه اهلل لعباده، تلك األنوار التي ينز

 احلقائق رأي العني..  

 قلت: فكيف أصل إىل تلك األنوار.. أو كيف يمكنها اهلل من قلبي؟

قال: ال يمكن ألحد أن يصل إىل التمكني، ما مل يتمكن من التغيري.. فأنوار اهلل  

 عزيزة، وهي ال تنزل القلوب املدنسة بأدنى دنس. 

 ال يمكن أن تتحقق من دون سنن  قلت: أجل.. صدقت.. فسنن التمكني 

 التغيري. 
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   أرسار األقدار 

،  قلت: عرفت أرسار العداوة والصداقة والسنن.. فحدثني عن أرسار األقدار

 وعالقتها بأرسار احلياة. 

قال: بعد أن عرفت أرسار السنن اإلهلية، رست باحثا عن الرس الرابع من أرسار  

نُاها  ﴿: ر إليه قوله تعاىلاحلياة.. رس األقدار.. ذلك الرس الذي أشا   ُخُلقن
ٍ
ء ِل يُشن إُِنا كا

، وقد عرفته بفضل اهلل يف مدينة من املدن، دخلت إليها بعد  (49)القمر:  ﴾بُُقُدرٍ 

خروجي من مدينة السنن، وقد عجبت للرصاع الدائر بني أهلها حول اجلرب واالختيار،  

ما تقول يف اإلنسان، وهل   فقد كان أول سؤال سألني عنه من استضافني فيها قوله يل: 

 هو جمرب، أم خمري؟ 

ومع كونه عاميا بسيطا إال أنه قاهلا يل بكل محاسة، وكأن اإلجابة عنها هي التي  

حتدد موقفه مني، وبام أين كنت يف ذلك احلني يف غاية اإلرهاق؛ فقد رحت أحتال عليه  

يق الذي يقول  للفرار من اإلجابة، ألين مل أكن أعلم أي فريق يشجع، هل هو الفر

   بالتسيري واجلرب، أم الفريق الذي يقول باحلرية واالختيار.

لكني يف الصباح الباكر، عرفت ميله إىل اجلرب؛ فقد كان ينسب كل يشء هلل، حتى  

تقصريه وتفريطه.. ومع أنني مل أكن أجتسس عليه، إال أنني عرفت ذلك من حديثه مع  

األمور، قال هلم: ال يمكنني أن أفعل ذلك.. فلو أن اهلل  أهله؛ فعندما طلبوا منه بعض 

أذن فيه وقدره، لقدره أول مرة حني ذهبت أحاول احلصول عليه، لكني مل أنجح، ألن  

 اهلل مل يقدر يل ذلك، وما كان عيل أن أعرتض عىل مقادير اهلل. 

، وقد  قالت أهله: امللوم أنت يف ذلك اليوم، ألنك مل تعطهم الوثائق التي طلبوها 

سلمتها لك قبل ذهابك، لكنك رفضت أخذها.. وقلت يل: ال حيتاج اهلل إىل هذه الوثائق  
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 حتى يسلمني ما طلبته منه. 

عندما قال حيدث   سعيد اخلراز قال هلا: ويل احلق يف ذلك.. أمل تسمعي قصة أ  

ن : دخلت البادية بغري زاد فأصابني فاقة فرأيت املرحلة من بعيد، فرسرت بأعن نفسه 

رت يف نفيس أينم سكنت واتمكلت عىل غريه وآليت أن ال أدخل املرحلة   وصلت، ثمم فكم

  ، إالم أن أمحل إليها، فحفرت لنفيس يف الرمل حفرة وواريت جسدي فيها إىل صدري

فسمعت صوتا يف نصف اللميل عاليا: يا أهل املرحلة إنم هللِ تعاىل وليما حبس نفسه يف هذا  

 .(1) مجاعة فأخرجوين إىل القرية الرمل فأحلقوه، فجاء 

: حججت سنة من  عندما قال أبو محزة اخلراساينومثلها تلك التي حدث هبا 

السنني فبينا أنا أميش يف الطريق إذ وقعت يف بئر، فنازعني نفيس أن أستغيث، فقلت: ال  

واهللم ال أستغيث فام استتممت هذا اخلاطر حتمى مرم برأس البئر رجالن فقال أحدمها  

وا   لرخر: تعال حتمى نسدم رأس هذا البئر لئالم يقع فيه أحد، فأتوا بقصب وبارية وطمم

رأس البئر فهممت أن أصيح، فقلت يف نفيس: إىل من أصيح؟ هو أقرب منهام وسكنت،  

فبينا أنا بعد ساعة إذا أنا بيشء جاء وكشف عن رأس البئر وأدىل رحله وكأنمه يقول:  

 .(2)فتعلمقت به فأخرجني فإذا هو سبع أعرف ذلك،تعلمق   يف مههمة له كنت 

أنمه عكف يف مسجد ومل  بعض العباد عن ومثلها تلك التي حدث هبا بعضهم 

، فقال له اإلمام: لو اكتسبت لكان أفضل لك، فلم جيبه حتمى أعاد عليه  ماليكن له 

، فقال: إن  ثالثا، فقال يف الرابعة: هيوديم يف جوار املسجد قد ضمن يل كلم يوم رغيفني 

كان صادقا يف ضامنه فعكوفك يف املسجد خري لك، فقال: يا هذا لو مل تكن إماما تقف  

لت وعد  و بني يدي اهللم بني العباد مع هذا النقص يف التوحيد كان خريا لك، إذ فضم

 
 ( 271/ 4(  إحياء علوم الدين )1)

 (272/ 4(  املرجع السابق، )2)
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 .(1)هيوديم عىل ضامن اهللم تعاىل بالرزق

لتي  نا إليها،  قالت: لقد سمعت كل هذا منك سابقا.. لكن أنت ترى احلال ا

ويف إمكانك أن تأخذ مجيع حقوقك، وبوثائق قليلة تسلمها هلم، وهي عندك يف بيتك..  

 فلم ال تأخذها، فإن اهلل تعاىل ما هناك عن ذلك؟ 

إمام  راح يستمر يف حديثه، وكأنه مل يسمع ملا تقول له: لقد حدثني شي ي أن 

شيخ اصرب حتمى أعيد الصالة المتي  لبعض املصلمني: من أين تأكل؟ فقال: يا  قال  املسجد  

 .(2)صلميتها خلفك ثمم أجيبك

 ..  قالت: لكن أمل تعلم ما فعل رسول اهلل 

يعمل باملغازل فرتكها، وذلك ألنم  كان    ابرش  قاطعها، وقال: لقد حدثنا شي نا أن

بلغني أنمك استعنت عىل رزقك باملغازل أرأيت إن أخذ اهللم سمعك   البعادي كاتبه قال: 

 .(3)وبرصك الرزق عىل من؟ فوقع ذلك يف قلبه فأخرج آلة املغازل من يده وتركها 

بعد أن سمعت هذه األحاديث منه، حاولت أن أتقرب إليه، لعيل أستطيع أن  

ضيافته يل ببعض النصائح التي قد تفيده، لكنه مل يسمع يل، ومل أجد إال أن   ىل أكافئة ع

 ه خشية أن أثقل عليه.أخرج معه، ثم ال أعود بعد ذلك إىل بيت 

بعصا لرجل مدها  لكني ما إن ودعته، وشكرته عىل حسن ضيافته يل حتى عثرت  

متاع  أمام قدمي، ولست أدري هل كان يتعمد ذلك أم ال.. لكني سقطت عندها عىل 

فقد مد هذا  فلم أجد إال أن أعتذر له، وأقول: اعذرين،  ي؛ لبعض املارة، فآذيته بسقوط

 وإن كنت بحاجة لتعويض الرضر، فسأفعل.  تعثرت.. الرجل عصاه فجأة؛ ف

 
 (270/ 4(  املرجع السابق، )1)

 (270/ 4(  املرجع السابق، )2)

 (269/ 4(  املرجع السابق، )3)
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أليس لك عينان تبرص  حتى لو مد عصاه.. أال ترى كرب سنه؟.. قال: ويلك.. 

 .. مل ال تأخذ حذرك؟ ؟هبام

.  املقادير تريك ما ال خيطر ببالك.تومهت أنه مثل الرجل األول، فرحت أقول له:  

ى البرص.و .  .. وال يغني حذر من قدر.ى العني وإذا نزل احلني غطم  . إذا نزل القدر غشم

 من مأمنه يؤتى احلذر. و

وهنا قامت قيامته، فقد كان من القائلني باحلرية املطلقة، ومسؤولية اإلنسان عن  

كل أعامله، والنافني لتدخل القدر يف حياة الناس، لذلك رفض كل التوسالت التي  

ب مني أن نذهب  ا إليه، بل رفض ما عرضته عليه من التعويضات، وطلهبتوسلت 

 للقضاء، ليحكم بيننا، ال عىل املتاع الذي أثر فيه سقوطي فقط، وإنام عىل مقولتي له.. 

وقد كان القايض من أصحابه، ولذلك ما إن دخلت عليه، وسمع من املدعي  

 عيل مقالته حتى راح يرصخ يف وجهي قائال: أال تعلم اجلريمة التي قمت هبا؟ 

 ملبلغ الذي يريد، ألعوضه إياه.قلت: لقد طلبت منه أن يطلب ا

قال: هو مل يدع عليك ألجل الدنيا ومتاعها، بل ادعى عليك ألجل حتريفك  

 للدين، وكذبك عىل اهلل، وادعائك أن ما حصل لك مل يكن منك، وإنام كان بقدر اهلل. 

أردت أن أحتدث ألدافع عن نفيس، لكنه رفض أن يسمع مني، بل راح يقول يل:  

اُطُك  ﴿أنت ترتكب نفس جريمة إبليس عندما قال:  ُدِن هُلامن ُ ُ عا ُتنُي أُلُقن ُوين ُفباُُم ُأغن

ُتُقيُم    [ 16]األعراف:  ﴾املناسن

،  وترتكب نفس جريمة املرشكني عندما راحوا يتهمون اهلل بأنه سبب جرائمهم

نُا ُمنن   ﴿كام قال تعاىل:  ُنا ُواُل ُحِرمن نُا ُواُل آُباؤا كن ُ وا ُلون ُشاُء اهللِا ُما ُأرشن كا ُ ولا اِلُذيُن ُأرشن ُسُيقا

 ُكُذلُُك ُكِذُب اِلُذيُن ُمنن ُقبنلُُهمن ُحِتى ُذاقاوا ُبأنُسنُا 
ٍ
ء ، وقد رد اهلل  [148]األنعام:  ﴾يُشن

وُن إاُِل الِظِن ُوإُنن ُأننتامن إُاِل  قالن ُهلن ُعنن ﴿ عليهم بقوله:  وها ُلنُا إُنن ُتِتبُعا ُرجا من ُمنن ُعلنٍم ُفتا ن ُدكا
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ونُ  صا  [ 148]األنعام:   ﴾خُتنرا

املرشكون بالقدر عىل رشكهم،  ثم نظر إيل بغضب، وهو يقول: انظر كيف احتج 

 .  . ولو كان احتجاجهم مقبوال  صحيحا  ما أذاقهم اهلل بأسه

ال   ﴿جيبه، لكنه راح يقول يل بكل عنف: أمل تسمع قوله تعاىل: أردت أن أ  سا را

يام  
ا ُحكُ ُل ُوُكاُن اهللِا ُعُزيز  سا ُد الرُّ ِجٌة ُبعن وُن لُلنِاُس ُعىُل اهللُِ حا ننُذُريُن لُُئاِل ُيكا يُن ُوما ُ ُبرشي   ﴾  ما

  ، رسال الرسلفلو كان االحتجاج بالقدر سائغا  ملا انقطعت احلجة بإ، [165]النساء: 

 . له يف الواقعلغوا، ال قيمة بل كان إرسال الرسل 

ولو كان االحتجاج بالقدر صحيحا، الهتم املرشكون يوم القيامة رهبم، ومل  

ا  ﴿يتهموا أنفسهم، أمل تسمع حكاية اهلل تعاىل لقوهلم:   م  نِا ُقون نُا ُوكا ُوتا ُرِبنُا ُغُلُبتن ُعُليننُا ُشقن

نُي )  ُنا ُفُإِنا ُظاملُاونُ ( ُرِبن106ُُضالي دن نُا ُمننُها ُفإُنن عا ُرجن  ؟ [107، 106]املؤمنون:   ﴾ا ُأخن

ُقلا ُما  ﴿ أمل تسمع قوهلم، وهم يصيحون يف دركات اجلحيم:  ُمعا ُأون ُنعن نِا ُنسن ُلون كا

ُحاُب الِسُعرُي  نِا يُف ُأصن فاو﴿، وقد رد اهلل تعاىل عليهم بقوله: [10]امللك:  ﴾كا رُتُ ا  ُفاعن

ُحاُب الِسُعرُي  ا أُلُصن ق  حن  [ 11]امللك:  ﴾ بُُذننبُُهمن ُفسا

لست أدري كيف أتيحت يل فرصة للحديث بعد أن رأيته يمسك كأس ماء  

ليرشب، وقلت: سيدي القايض مع احرتامي الشديد لك.. لكني مل أردد عليه إال ما قاله  

)(1): )ال يغني حذر من قدر  

وهنا زاد غضب القايض حدة، وراح يقول يل: مل تقطع احلديث.. أمل تسمع  

)الدعاء ينفع مما نزل ومما مل ينزل وإن البالء لينزل فيلقاه  بعد ذلك:  تتمته.. لقد قال 

وقد أثبت بذلك أن القدر ليس الزما.. بل نحن   الدعاء فيعتلجان إىل يوم القيامة(، 

 الذين ن تار ما نسميه قدرا لنا. 

 
 (8/453( واخلطيب )1813رقم  1/669(، واحلاكم )3/212(  رواه ابن عدى )1)
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وهو يقول يف موعظته البليغة البن عباس:   قلت: لكني سمعت رسول اهلل 

ة لو اجتمعت عىل أن ينفعوك بيشء مل ينفعوك إالم بيشء قد كتبه اهلل لك،  ) واعلم أنم األمم

وك إالم بيشء قد كتبه اهلل عليك، رفعت   وك بيشء مل يرضم ولو اجتمعوا عىل أن يرضم

حف    (1)(األقالم، وجفمت الصم

عيف،  يف نصيحة أخرى: )  وقال املؤمن القويم خري وأحبم إىل اهلل من املؤمن الضم

ويف كلم خري، احرص عىل ما ينفعك واستعن باهلل وال تعجز، وإن أصابك يشء فال تقل  

لو أينم فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر اهلل. وما شاء فعل، فإنم لو تفتح عمل  

يطان(   (2)الشم

دعانا إىل التسليم لقدر اهلل يف األمور التي ال نطيق   أال ترى أن رسول اهلل 

 د حصل يل ما مل يكن باحلسبان. دفعها، وق

قال القايض: إن ما تذكره من التربيرات التي أسأت هبا فهم حديث رسول اهلل  

   هي التي أوقعتنا يف كل املصائب، حتى  نا نرمي كل يشء عىل اهلل، ونعفي أنفسنا

 من كل مسؤولية.. 

 ت: ولكن..  قل

قاطعني.. ومل يدعني أحتدث.. ثم أمر   إىل السجن، وهو يقول: هذا هو القانون  

 الذي يطبق عىل أمثالك من الذين يكذبون عىل اهلل. 

. أين تأملت لذلك احلكم القايس، والذي مل يدع يل فيه القايض أي  .ال أخفيك 

فرصة ألدافع عن نفيس.. لكني بعد أن دخلت السجن محدت اهلل، فقد لقيت فيه ويل  

 األقدار. أرساراهلل الذي عرفت منه  

 
 (303، 293/ 1( واللفظ له وقال: هذا حديث حسن صحيح، أمحد )2516(  الرتمذي )1)

 (2664(  مسلم )2)
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فبمجرد أن دخلت السجن، واألمل يعرص قلبي، قال الرجل املمتلئ باحلكمة  

 اري لك.. ما بك قد تأخرت كل هذا التأخر. واإليامن: لقد طال انتظ

 قلت: معذرة.. فأنا ال أعرفك.

قال: كيف ال تعرفني، وأنت مل تأت هذه املدينة إال لتبحث عني.. وأنا مل أدخل  

السجن إال ألنتظرك.. وقد ساقتك األقدار إيل.. كام ساقت األقدار صاحب يوسف  

سببا لنجاة املرصيني، ولتمكني اهلل  عليه السالم، ليلتقي به يف السجن، ثم يكون ذلك 

 ليوسف يف األرض. 

قد  . هل أنت من القائلني باجلرب، أم القائلني باالختيار، ف. قلت: أخربين أوال

 اختلطت عيل األمور يف مدينتكم؟

باالختيار.. بل أنا من أتباع   قال: ال أنا من القائلني باجلرب.. وال أنا من القائلني 

بيت  ، والقدر، فقال: بحر عميق فال تلجه  عنذلك اإلمام اجلليل الذي قيل له أخربنا 

أمرين ال جرب وال   إنه أمر بني )قال: ثم تبحث عنه،  رس اهلل فال، ومظلم فال تدخله 

موه  فقال: عيل به، فأقا ،  وهو حارض  ، إن فالنا يقول باالستطاعة(، فقال الرجل:  تفويض

وإياك أن تقول واحدة منهام   ، أو من دون اهلل فلام رآه قال له: االستطاعة كلكها مع اهلل

  (1)(قل: أملكها باهلل الذي أنشأ ملكتها )فرتتد، فقال: وما أقول؟ قال:  

إن أصحابنا بعضهم يقول باجلرب،  وأنا من أتباع ذلك اإلمام الذي قيل له: )

قال اهلل تبارك وتعاىل: يا بن آدم بمشيتي كنت أنت  ) فقال:  (،  وبعضهم يقول باالستطاعة

تشاء، وبقويت أديت إيل فرائف، وبنعمتي قويت عىل معصيتي،   الذي تشاء لنفسك ما 

ما أصابك من حسنة فمن اهلل، وما أصابك من سيئة فمن   جعلتك سميعا بصريا قويا،

أين ال أسأل   ىل بسيئاتك مني، وذلك و منك، وأنت أ نفسك، وذلك أين أوىل بحسناتك

 
 ، والقائل هو اإلمام عيل.5/57(  بحار األنوار، 1)



153 

 

  (1)  (شئ تريد عام أفعل وهم يسألون، فقد نظمت لك كل 

 قلت: فأنت لست من كال الفريقني يف املدينة. 

 قال: أجل.. أنا من كليهام، ولست من كليهام. 

 قلت: مل أفهم. 

بعض الباطل.. ولو أهنام التقيا،  يملك  قال: كالمها يملك بعض احلق.. وكالمها  

 الشقاق الذي تراه. ملا حصل هلام هذا 

 قلت: فهل عندك حل لذلك؟ 

قال: أجل.. ولو أهنم سمعوين الرتفع عنهم اخلالف، ولعرفوا اهلل وعظموه،  

 وعرفوا مسؤولياهتم وأدوها. 

قلت: فاعتربين أحدهم، وأدل يل بام عندك.. فلعل أقدار اهلل وهبت يل فضل  

 تبليغهم ما تريد. 

 ك. قال: ربام يكون ذلك.. ولذلك كنت أنتظر

 قلت: كيف تنتظرين، وأنا مل آت هذه املدينة إال بغتة.. ومل يكن يف بايل زيارهتا. 

قال: نعم أنت أتيتها بغتة.. لكن لطف اهلل ومقاديره العجيبة هي التي حركتك  

من غري أن تشعر، أمل تسمع قول يوسف عليه السالم خماطبا والده بعد تلك األحداث  

ُسُن  ُياُأبُ   ﴿العجيبة التي مر هبا:   ا ُوُقدن ُأحن ُياُي ُمنن ُقبنلا ُقدن ُجُعُلُها ُر ي ُحقًّ ؤن ُت ُهُذا ُتأنُويلا را

  ُ ُد ُأنن ُنُزُغ الِشينُطانا ُبيننُي ُوُبنين ُو ُمنن ُبعن ُبدن من ُمُن الن ُن ُوُجاُء بُكا جن ُرُجنُي ُمُن السي ُ  إُذن ُأخن

ُا ُيُشاءا إُنِ 
ُويُت إُِن ُر ي ُلطُيٌف ملُ يما إُخن

ُكُ يما احلن
ُعلُ ُو الن  [ 100]يوسف:   ﴾ها ها

 األقدار؟ أرسار. فام فيها من العلم املرتبط ب.قلت: بىل 

قال: لو أن يوسف عليه السالم كان من أولئك املتحررين الذين يتصورون أن  
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األمر بأيدهيم ال بيد اهلل، لنسبوا نجاحهم ألنفسهم، ولتصوروا أهنم بقدرهتم حققوا ما  

 كاسب.. لكن يوسف عليه السالم مل يفعل ذلك.حققوه من م

 قلت: فهل تراه من اجلربية الذي يزعمون أنه ال جمال حلرية اإلنسان؟

قال: معاذ اهلل أن يقع نبي اهلل يف ذلك.. وكيف يقول ذلك، وهو الذي نسب  

ُف ُوُأُخيُه إُذن  ﴿ جريمة إخوته إليهم، فقال:  تامن ُما ُفُعلنتامن بُياوسا من
  ﴾ ُأننتامن ُجاُهلاونُ ُهلن ُعلُ

 ؟[89]يوسف:  

ُربي ُقدن آُتينُتنُي ُمُن املنالنُك  ﴿قلت: لكنه نسب ما حصل له من فضل إىل اهلل، فقال:  

ُُحاُديُث  ُتنُي ُمنن ُتأنُويُل األن  [ 101]يوسف:  ﴾ُوُعِلمن

 قال: ألن األمر كذلك..  

 قلت: مل أفهم.. 

فيعبق اجلو بأرجيها العطر، وتنزل    قال: األقدار مثل األمطار.. تنزل عىل الورود؛

 عىل املستنقعات، فتزكم األنوف من روائحها النتنة. 

 قلت: مل أفهم. 

قال: األقدار من اهلل جارية يف كل حلظة، وبكل األلوان، ونحن الذين ن تار  

 األلوان التي تناسبنا. 

األلوان، ثم  قلت: أتقصد أن األقدار مثل اللون األبيض الذي جتتمع فيه كل 

 ختتلف بحسب استعدادات األجسام هلا. 

قال: أجل.. أقصد ذلك.. فالقدر من اهلل.. وال يصح أن نعزل اهلل كام يفعل  

القائلون باالختيار املطلق.. ولإلنسان حرية اختيار ما ينسابه.. ولذلك ال يصح ما  

 يذكره أهل اجلرب املطلق. 

دل عىل ذلك؛ فهذا أمر ال يصح  قلت: فهال ذكرت يل من النصوص املقدسة ما ي
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ا ُأون ُقاُل أاوُحُي  ﴿نفتي بعقولنا، أمل تسمع قوله تعاىل:  أن   ُوُمنن ُأظنُلما مُمُِن افنرُتُى ُعىُل اهللُِ ُكُذب 

ٌء ُوُمنن ُقاُل ُسأاننُزلا ُمثنُل ُما ُأننُزُل اهللِا   ن ياوُح إُُلينُه يُشن يُلِ ُومُل
 [ 93]األنعام:   ﴾إُ

ولُهُ ﴿بىل، ونعوذ اهلل من أن نقدم بني قال:  ُ ُيُدُي اهللُِ ُوُرسا ،  [1]احلجرات:  ﴾ ُبنين

 إنا إذن لظاملون. 

  أرسارقلت: لقد عرفت جمامع السنن، وارتباطها بالتغيري والتمكني.. فام جمامع 

 األقدار؟

 قال: ما رشحته لك سابقا. 

 قلت: تقصد اإلرسال واالستقبال. 

 األقدار. أرسار اإلرسال واالستقبال مل يفقه  أرسارل: أجل.. فمن مل يفقه قا 

 قلت: فهال وضحت يل ذلك بمثال. 

من   ..قال: أال يضع قومك للقنوات الفضائية التي يبثوهنا تشفريات خاصة

 اهتدى إىل تلك القناة؟ ها اهتدى إلي

 قلت: أجل.. هم يفعلون ذلك..  

 ىل املستقبل القناة التي يرغب فيها؟ قال: فهل يمكن للمرسل أن يفرض ع

قلت: ال.. حتى أن املستقبل إذا مل يستطع أن يستقبل إال قناة واحدة، ومل تعجبه  

 أغلق جهازه، ومل يشاهد تلك القناة. 

 قال: فهل للمستقبل أن يشاهد قناة ال يوجد هلا بث؟ 

 قلت: هذا مستحيل.. فهو ال يستقبل إال ما بث من قنوات. 

 ت إذن أرسار األقدار. قال: فقد فهم

 . األقدارأرسار اإلرسال واالستقبال، ومل أفهم أرسار  ت قلت: فهم

 قال: املثال قنطرة احلقيقة؛ فمن فهمه اقرتب منها. 
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 قلت: فأنا قريب إذن من فهم احلقيقة. 

قال: أجل.. وال عليك إال أن تنزه املثال من درون الكثافة والتشبيه، فاهلل أعظم  

 األمثال. من أن ترضب له 

 اإلرسال:   أرسار ـ    1

اإلرسال.. تلك األقدار الصادرة من احلق   أرسارقلت: أجل .. فحدثني عن 

 لعباده. 

قال: األقدار هي تنظيامت اهلل لكونه وعباده بام تقتضيه رأفته ورمحته هبم، ولذلك  

 هبا. يمن عليهم بأفضاله عرب ما يكتبه هلم منها، لييرس هلم منافذها وطرقها.. وخيتربهم 

  ﴿ قلت: أتلك التي أشار إليها قوله تعاىل: 
ُ
ُلما ُما يُف الِساُمء ُلمن ُأِن اهللُِ ُيعن ن ُتعن ُأمُل

ُض إُِن ُذلُُك يُف كُُتاٍب إُِن ُذلُُك ُعىُل اهللُِ ُيُسريٌ  ُرن ُوُعننُدها ُمُفاتُحا  ﴿:  ، وقوله( 70)احلج:  ﴾ ُواألن

ُو ُويُ  ُها إُاِل ها ُلما ُغينُب ال ُيعن ُها ُوال  الن ُلما طا ُمنن ُوُرُقٍة إاُِل ُيعن قا ُر ُوُما ُتسن ُبحن رُبي ُوالن ُلما ُما يُف الن عن

بُنيٍ  ُض ُوال ُرطنٍب ُوال ُيابٍُس إُاِل يُف كُُتاٍب ما ُرن  ( 59)األنعام:  ﴾ُحِبٍة يُف ظالااُمُت األن

  قال: أجل.. فعلم اهلل وخربته ب لقه حميطة هبم، فال يعزب عن علمه يشء يف 

ِ يُف الِساُمُواُت  ﴿ قال تعاىل: األرض وال يف السامء.. كام  ُلما الرسي ُزُلها اِلُذي ُيعن قالن ُأنن

ورا  ُرُحيام   ُض إُِنها ُكاُن ُغفا ُرن  ( 6)الفرقان: ﴾ُواألن

 قلت: فقد آل األمر إىل اجلرب إذن ..  

عليه اجلهل    قال: ال .. بل آل األمر إىل التوحيد.. فاهلل اخلالق لكل يشء يستحيل 

 والعجز واإلكراه، ولذلك مل يكن ألحد أن خيالف علم اهلل فيه. 

 قلت: فهو جمرب إذن عىل ما ال يستطيع الفكاك منه. 

نوعان، منها ما ال يستطيعون الفكاك منه، ومنها ما  لعباده  قال: أقدار اهلل املرسلة  

 يمكنهم ذلك..  
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 قلت: مل أفهم ..كيف ذلك؟ 

امتحانات العباد بعضهم لبعض يف الدنيا، كيف يضعون بعض  قال: أال ترى يف 

 األسئلة اإلجبارية، ويضعون بعدها ومعها بعض األسئلة االختيارية؟ 

 قلت: بىل.. هم يفعلون ذلك. 

قال: فلذلك كان من سنة اهلل يف خلقه أن يضع هلم بعض االختبارات التي ال  

هبا.. ووضع هلا معها اختبارات   انفكاك هلم منها، ألهنم قد يولدون عليها، ويعيشون

 أخرى يمكنهم أن يترصفوا معها وفق ما تقتضيه إرادهتم. 

 قلت: فهم حياسبون عىل الثانية .. ال عىل األوىل. 

قال: وقد حياسبون عىل األوىل إذا مل يسلموا لرهبم، واعرتضوا عليه، وراحوا  

 وجهها له أستاذه. يتهمونه.. مثلام حياسب الطالب الذي يرفض بعض األسئلة التي ي

 قلت: فاألقدار املرسلة نوعان إذن.

ثنبُتا ُوُعننُدها أامُّ  ﴿ قال: أجل.. وقد أشار إليها قوله تعاىل:  وا اهللِا ُما ُيُشاءا ُويا حا ُيمن

  ، فاآلية الكريمة تشري إىل نوعني من األقدار: أقدار جازمة ثابتة ( 39)الرعد: ﴾النكُُتاُب 

 حمتملة، يمكن أن كحى أو تبدل. اختيارية ، وأقدار جربية 

 : اجلربية أ ـ  األقدار  

 اجلازمة. اجلربية قلت: فحدثني عن األقدار 

قال: هي التي جيد العبد نفسها خمتربا هبا من غري أن يكون له كسب فيها.. وقد  

يست  . وقد يغرت هبا ويستكرب، مع أهنا ل يتأمل هلا، مع أن اهلل مل يقدرها عليه إال ملصلحته. 

 من عمل يده. 

عند ذكر التنوع يف بسط الرزق  قلت: أتقصد تلك التي أشار إليها قوله تعاىل 

لا بُُقُدٍر ُما ُيُشاءا إُِنها   نُزي ُض ُوُلكُنن يا ُرن ا يُف األن ُق لُُعُباُدُه ُلُبُغون زن وقبضه:﴿ ُوُلون ُبُسُط اهللِا الري
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أي لو أعطاهم فوق حاجتهم التي ختتلف   ، (27)الشورى:بُُعُباُدُه ُخبُرٌي ُبُصرٌي﴾ 

 باختالف طبائعهم وأحواهلم حلملهم ذلك عىل البغي والطغيان.

قال: أجل، فاهلل تعاىل بحكمته وخربته بعباده خيتار لكل واحد منهم ما يناسبه  

  : ل تانى جربيل فقا )أ :  من العطاء املرتبط ببيئته وزمانه وحاله وكل ما يصلحه، كام قال  

إن من عبادي من ال يصلح إيامنه إال   : ويقول لك ،يا حممد إن ربك يقرأ عليك السالم 

بالغنى ولو أفقرته لكفر، وإن من عبادي من ال يصلح إيامنه إال بالفقر ولو أغنيته لكفر،  

وإن من عبادي من ال يصلح إيامنه إال بالسقم ولو أصححته لكفر، وإن من عبادي من  

  (1)ولو أسقمته لكفر( ال يصلح إال بالصحة 

 قلت: فقد آل األمر يف هذا النوع من املقادير إىل اجلرب. 

قال: ال .. أنت مل تفهم اآلية وال احلديث.. فهي ال تعني أن ذلك قضاء الزم ال  

مفر منه.. وإال لو كان ذلك ملا أمكن للفقري أن يتحول إىل الغنى، وال للمريض أن  

 يتحول إىل الصحة. 

 ق بني ما ورد يف النصوص املقدسة، وما ذكرته؟ قلت: فكيف توف

قال:أرأيت لو أن ش صا كتب اهلل له أن يعيش يف بيئة فقرية، ثم راح مجيع عمره  

 يتأسف عىل ما كتب له من العيش يف تلك البيئة، هل ترى ذلك نافعا له يف دنياه وأخراه؟

دل أن يتأمل  قلت: ال.. بل هو لن يكسب من ذلك سوى األمل واحلرسة، ولو أنه ب

للمصري الذي وجد نفسه فيه، فكر يف الطريقة التي خيرج هبا منه، لكان أوىل له، وأجدى  

 نفعا.

قال: وهذا ما تشري إىل النصوص املقدسة؛ فهي تطلب من العباد عدم االهتامم  

بالوضع الذي ال يستطيعون اخلروج منه، ليهتموا بدل ذلك بالطريقة التي خيرجون هبا  

 
 (8098، رقم 5/250(، والديلمى )6/14(  رواه اخلطيب )1)
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 منه.. 

ُض ُوال يُف  ﴿ أذلك ما يشري إليه قوله تعاىل: قلت:  ُرن ُصيُبٍة يُف األن ُما ُأُصاُب ُمنن ما

ُأُها إُِن ُذلُُك ُعىُل اهللُِ ُيُسريٌ  ُ من إُاِل يُف كُُتاٍب ُمنن ُقبنُل ُأنن ُنربن ُسكا قال  ، فقد  ( 22)احلديد: ﴾ُأننفا

من ُوال  ﴿بعدها:   ا ُعىُل ُما ُفاُتكا ورٍ لُُكينال ُتأنُسون نُتاٍل ُف ا ِل خما بُّ كا
ُ من ُواهللِا ال حيا وا باُُم آُتاكا ُرحا   ﴾ ُتفن

 ( 23)احلديد: 

قال: أجل.. فاهلل تعاىل يف اآليتني الكريمتني يذكر لعباده رس إخبارهم عن علمه  

ف روا عىل  ي وال  ، مال يأسوا عىل ما فاهتوذلك حتى لألشياء قبل كوهنا،  هوسبق كتابت

كال األمرين حيول بني اإلنسان والعمل الصالح اجلاد،  و . .م ه به عليالناس بام أنعم اهللم 

فاألول هو الوهن الذي يسببه حتمل مجيع أثقال املايض، والثاين هو البطر الذي يسببه  

فإذا وقي اإلنسان من كليهام توجه  . الفرح باحلارض، واإليامن بالقدر يقي من كليهام. 

 ح له التحكم فيه. بكليته للعمل اجلاد املثمر الذي أتي

الذين ينكرون عىل املؤمنني ما طبعوا عليه من تسليم  قلت: صدقت.. وهلذا أرى  

ال يفعلون شيئا سوى  هذه األمور التي خترج من أيدهيم وكسبهم، األمر هلل يف مثل 

رميهم يف أتون اإلحباط أو البطر الذي جيعلهم مستعبدين لذواهتم بعيدين عن رهبم،  

 كل عمل إجيا .ومن ثم بعيدين عن 

قال: أجل.. فاإليامن بالقدر مرهم اهلل لعباده الذي يملؤهم بالسكينة والطمأنينة  

والتسليم، ألهنم يعلمون أن مصدر ذلك البالء هو اهلل الرحيم الرمحن، وأنه ما ابتالهم  

 إال لعلمه بأن يف ذلك مصلحتهم. 

حجابا بينهم وبني اهلل..  قلت: ولكن الناس ال يرمحون هذا املبتىل، بل قد يعتربونه  

 أمل تسمع بمعضلة الرش؟ 

قال: بىل.. وهذا من أرسار تنزل هذا النوع من البالء.. حتى يميز اخلبيث من  



160 

 

من  الطيب، أمل تسمع قوله تعاىل:  ُضكا ُض ُوُرُفُع ُبعن ُرن من ُخالئُُف األن ُو اِلُذي ُجُعُلكا ﴿ ُوها

من يُف مُ  ٍض ُدُرُجاٍت لُُيبنلاُوكا ُق ُبعن وٌر ُرُحيٌم﴾  ُفون ُعُقاُب ُوإُِنها ُلُغفا يعا الن من إُِن ُرِبُك رُسُ ا آُتاكا

 ؟ (165)األنعام:

رس اختالف  تشري إىل قلت: بىل.. وقد سمعت معها تلك اآليات الكريمة التي 

ُض  ﴿ تعاىل:كقوله  ، البرش يف املتاع الدنيوي ُرن من ُخالئُُف األن ُو اِلُذي ُجُعُلكا ُوُرُفُع  ُوها

وٌر   ُعُقاُب ُوإُِنها ُلُغفا يعا الن من إُِن ُرِبُك رُسُ من يُف ُما آُتاكا ٍض ُدُرُجاٍت لُُيبنلاُوكا ُق ُبعن من ُفون ُضكا ُبعن

الذي هو اخلالفة يف  ـ فقد ربطت اآلية الكريمة بني التكليف ، (165ُرُحيٌم﴾ )األنعام: 

فاوت يف األرزاق واألخالق  واالختبار باختالف الدرجات الذي يعني التـ األرض 

 واملحاسن واملساوي، واملناظر واألشكال واأللوان. 

ُيا   ﴿ قال: أجل.. ومثلها قوله تعاىل:  نن ُُياُة الدُّ من يُف احلن من ُمُعيُشُتها نُا ُبيننُها نا ُقُسمن ُنحن

رُ  ضا  سا ن من ُبعن ها ضا ٍض ُدُرُجاٍت لُُيِتُ ُذ ُبعن ُق ُبعن من ُفون ُضها نُا ُبعن ٌ مُمِا  ُوُرُفعن ُتا ُربيُك ُخرين ا  ُوُرمحن يم

وُن﴾ )الزخرف:   هم بعضا   ، (32جُينُمعا ر بعضا أي أن العلة يف ذلك التفاوت هي أن يس م

 يف األعامل، الحتياج بعضهم لبعض. 

قلت: وعيت هذا.. لكن قد يتهم بعض هؤالء امل تربين ربه، ألنه أنزل عليه  

 ذلك البالء الذي عاىف منه غريه.

لة اهلل قسمت بني اخللق البالء والعافية.. ولذلك كان الكل مبتلون،  قال: عدا

أولئك الذين ابتلوا بالفقر، أو أولئك الذين ابتلوا بالغنى.. لذلك كان الصادق من  

 املؤمنني مسلام هلل، عاملا أن ذلك مل يكن إال ملصلحته. 

عاىل أراد  يذكر فيه أن اهلل ت قلت: لقد ذكرين حديثك هذا بحديث لرسول اهلل 

بني إرسائيل أبرص، وأقرع، وأعمى، لي رجوا ما خيفيه جوهرهم  من اختبار ثالثة نفر 

من صفات، فبعث ملكا فأتى األبرص، فقال: أي يشء أحب إليك؟ قال: لون حسن  
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وجلد حسن، قد قذرين الناس، فمسحه فذهب، وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا،  

 فأعطي ناقة عرشاء، فقال: يبارك لك فيها.  فقال: أي املال أحب إليك؟ قال: اإلبل،

وأتى األقرع، فقال: أي يشء أحب إليك؟ قال شعر حسن، ويذهب هذا عني،  

قد قذرين الناس، فمسحه فذهب وأعطي شعرا حسنا، فقال: فأي املال أحب إليك؟  

 قال: البقر فأعطاه بقرة حامال، وقال: يبارك لك فيها. 

أحب إليك؟ قال، يرد اهلل إيل برصي، فأبرص به وأتى األعمى، فقال: أي يشء 

الناس، فمسحه فرد اهلل إليه برصه، فقال: فأي املال أحب إليك؟ قال: الغنم فأعطاه شاة 

 والدا.

وبعد مدة أنتجت تلك األنعام التي اختربوا هبا، فكان هلذا واد من اإلبل، وهلذا  

 واد من البقر، وهلذا واد من غنم. 

النعمة عاد امللك لي تربهم من جديد، فأتى األبرص يف  وعندما اكتملت هلم 

صورته وهيئته فقال: رجل مسكني، تقطعت به احلبال يف سفره، فال بالغ اليوم إال باهلل  

ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون احلسن، واجللد احلسن واملال بعريا أتبلغ عليه يف  

رفك، أمل تكن أبرص يقذرك الناس  سفري، فقال له: إن احلقوق كثرية، فقال له: كأين أع

فقريا؛ فأعطاك اهلل، فقال: لقد ورثت لكابر عن كابر، فقال: إن كنت كاذبا فصريك اهلل  

 إىل ما كنت. 

ورد عليه مثل ما رد   ،وأتى األقرع يف صورته وهيئته، فقال له: مثل ما قال هلذا 

 عليه هذا، فقال له: إن كنت كاذبا فصريك اهلل إىل ما كنت. 

األعمى يف صورته، فقال رجل مسكني، وابن سبيل وتقطعت   احلبال يف  وأتى  

سفري، فال بالغ اليوم إال باهلل، ثم بك أسألك بالذي رد عليك برصك شاة أتبلغ هبا يف  

سفري، فقال: قد كنت أعمى فرد اهلل برصي، وفقريا، ف ذ ما شئت، فواهلل ال أجهدك  
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إنام ابتليتم فقد ريض اهلل عنك وس ط عىل  اليوم بيشء أخذته هلل فقال: أمسك مالك ف

 .  (1)صاحبيك

فهذا احلديث يدل عىل أرسار تنوع البالء سواء للش ص الواحد أو  قال: أجل..  

للمجتمع ككل، وهلذا يوجد يف كل جمتمع من املجتمعات، بل يف حياة كل ش ص  

تسيري من اهلل ليظهر  االختبارات امل تلفة املتناقضة التي قد يتصورها عشوائية بينام هي 

 اإلنسان ما خيفيه جوهره من صفات. 

 األقدار االختيارية: ـ    ب 

 قلت: وعيت هذا.. فام األقدار االختيارية؟ 

 قال: هي تلك األقدار التي يساهم اإلنسان يف صنعها من غري أن تفرض عليه. 

 قلت: فهي كثل األسئلة االختيارية يف االمتحان اإلهلي لعباده.

أجل.. وهي أكثر أنواع األسئلة، ذلك أن اهلل تعاىل أتاح لإلنسان جماال كبريا  قال:  

للحرية، ليعرب عن ش صيته بالطريقة التي يريد.. حتى أنه يمكنه أن يدخل الكثري من  

التحسينات عىل ما فرض عليه من أقدار احلياة.. فيتحول مرضه إىل صحة، وفقره إىل  

 غنى، وبالؤه إىل عافية. 

تقول ذلك، وقد ورد يف احلديث ما يشري إىل عكس ما ذكرت، فقد   قلت: كيف 

:)إن أحدكم جيمع خلقه يف بطن امه أربعني يوما نطفة، ثم  قال  روي أن رسول اهلل 

يكون علقه مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث اهلل إليه ملكا ويؤمر باربع 

أال يدل هذا احلديث  ..    (2) عيد(كلامت ويقال له: اكتب عمله ورزقه واجله وشقي أو س

 ان عليه، وأنه ال انفكاك له عنها؟ سعادة اإلنسان وشقاءه مكتوبعىل أن 

 
 ( 2964، رقم 4/2275( ، ومسلم )3277، رقم 3/1276( رواه الب ارى )1)

 (  2643، رقم 4/2036( ، ومسلم )3036، رقم 3/1174( رواه الب ارى )2)
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املقادير  قال: هذا احلديث ال يدل عىل املقادير اإلجبارية، بل هو يدل عىل 

وا  وهي التي يشري إليها  ، وهي املقادير التي حتتمل النسخ،  االختيارية  حا قوله تعاىل:﴿ ُيمن

ثنبُتا ﴾ )الرعد:  اهللِا  ( 39 ُما ُيُشاءا ُويا

قلت: كيف ذلك.. وهل يمكن لإلنسان أن يغري من عمره، فيزيد فيه أو ينقص  

 منه؟ 

إن ما يكتبه املالك هو العمر االفرتايض لإلنسان، مثلام  فأجل.. ولذلك قال: 

يكون األجل الذي سأل عنه  وبذلك  صانع يدرك العمر االفرتايض لصناعته، يفعل أي 

 ، ومع ذلك يمكن الزيادة فيه، كام وصف رسول اهلل هنا هو هذا العمر االفرتايض

)صلة الرحم، وحسن اخللق، وحسن اجلوار يعمرن الديار ويزدن  طريق ذلك، فقال: 

: )من رسه أن يمد اهلل له يف عمره ويوسع له يف  قال ويف حديث آخر ، (1)(يف االعامر

  (2)فليتق اهلل، وليصل رمحه(رزقه ويدفع عنه ميتة السوء، 

 قلت: وهل يمكن اإلنقاص منه؟

قال: أجل.. مثل من يقتل نفسه، ولذلك ورد يف احلديث العقوبة الشديدة  

كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح، فجزع فأخذ  يذكر ذلك: ) للمنتحر، وقد قال 

بدي بنفسه، حرمت  سكينا فحز هبا يده، فام رقأ الدم حتى مات، قال اهلل تعاىل: بادرين ع

، وهو يشبه ذلك التلميذ املشاغب الذي خيرج من االمتحان قبل أن ينتهي    (3)(عليه اجلنة 

 من اإلجابة عىل األسئلة املطروحة عليه.. ولذلك يتحمل مسؤولية عمله. 

وذلك يدل  .. العملكتابة لذكر احلديث وعيت هذا.. لكن ما تقول يف قلت: 

 
 . 159ص  6(  رواه أمحد، ج 1)

 .160ص  4(  رواه احلاكم، ج 2)

 (113، ومسلم رقم ) 362/  6رواه الب اري (  3)
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 عنه؟عىل أن اإلنسان جمرب عىل كل عمل يعمله، وال انفكاك له 

قال: معاذ اهلل.. ولوكان ذلك كذلك النقطع التكليف، ومل تقم احلجة هلل عىل  

 عباده.

 قلت: فكيف توجه احلديث إذن؟

الوظيفة التي ندب هلا، ونوع األسئلة التي  قال: املراد من عمله ليس كسبه، وإنام 

 تطرح عليه، وليس ما يعمله، أو ما جييب به. 

 ب له؟قلت: وما تقول يف رزقه الذي كت

أو لطعام   ، كل إنسانا شعورا جيذبه حلرفة معينةقال: أنت ترى يف الواقع أن ل 

وقد جعل اهلل ذلك كذلك حتى  معني، فيكون رزقه من تلك احلرفة أو من ذلك الطعام،  

يستقيم أمر اخللق، فال يمكن أن يتوجهوا مجيعا نحو حرف واحدة، وال أن يأكلوا من  

 طعام واحد. 

 املذكورة يف احلديث؟  الشقاوة والسعادةقلت: وما تقول يف 

قال: أقول فيها ما ورد يف الدعاء املشهور الذي وردت به دواوين األحاديث  

اللهم، إن كنت كتبتنا أشقياء فاحمه، واكتبنا سعداء،  واآلثار، ودعا به مجيع الصاحلني: )

  (1) (ابوإن كنت كتبتنا سعداء فأثبتنا، فإنك كحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكت

 قلت: ما تعني بذلك؟

قال: أال ترى أن أي مؤسسة من املؤسسات تضع عالمات للنجاح من بلغها  

فاز، ومن مل يبلغها رسب.. ثم تعلم مجيع املنتمني إليها بذلك.. فتكون اختياراهتم هي  

 التي حتدد مصريهم؟ 

 قلت: بىل.. وكل حياتنا قائمة عىل ذلك. 

 
 (469/ 4(  انظر اآلثار الكثرية الواردة يف هذا يف تفسري ابن كثري )1)
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ذلك.. وهي باختيار العبد، وال يفرض عليه  قال: فالشقاوة والسعادة مرتبة ب

أحدمها، بل إن اهلل كتب اجلميع.. فمن شاء أن يسعد عمل عمل السعداء، ومن شاء أن  

 يشقى عمل عمل األشقياء. 

 قلت: ولكن بعضهم قد يتعلل بكونه كتب من األشقياء ليسري سريهم. 

اهلل قد أتاح  قال: ذلك هو املحجوب.. فكيف عرف أنه كتب من األشقياء مع أن  

 له كل فرص السعادة.. بل أعطاه املدة الفسيحة لرياجع نفسه. 

فإن الرجل  : )قلت: أجل.. وقد ذكرتني بام ورد يف آخر احلديث، فقد قال فيه  

منكم ليعمل بعمل أهل اجلنة حتى ما يكون بينه وبينها إال ذراع، فيسبق عليه الكتاب،  

الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون   فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، وإن 

  (1)  (بينه وبينها إال ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل اجلنة فيدخل اجلنة

قال: فهذا احلديث يدعو السعداء إىل مراعاة أنفاسهم يف كل حلظة، حتى ال  

هلل وكرمه ال  تسلبها منهم األهواء.. ويدعو األشقياء إىل املسارعة إىل التوبة، فرمحة ا

كتنعان منهام مثلام ال كتنعان من املحسنني، ألن اجلميع مرسل متاح، واألعامل هي التي  

 حتدد املصري. 

 االستقبال:   أرسار ـ    2

 االستقبال.   أرسارقلت: وعيت هذا.. فحدثني عن  

 قال: أمل تسمع سورة العرص؟ 

  اإلمام الصادق قلت: بىل.. تلك التي حتدد قوانني الربح واخلسارة، وقد قال فيها  

يف نوافله بعثه اهلل يوم القيامة مرشقا وجهه،    [ والعرص ] من قرأ  ) :  مبينا فضل قراءهتا والتدبر فيها 

 
 (  2643، رقم 4/2036( ، ومسلم )3036، رقم 3/1174( رواه الب ارى )1)
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   ( 1) يدخل اجلنة(   ضاحكا سنه، قريرة عينه، حتى 

مكانة املعاين التي حتملها السورة، وقد  قال: أجل .. فهذه الفضيلة العظيمة، تدل عىل  

  (2)( لو تدبر الناس هذه السورة، لوسعتهمقال فيها بعض العلامء: ) 

إذا التقيا،  كانا   من أصحاب رسول اهلل الرجلني قلت: وقد روي يف احلديث أن  

أحدمها  مل يتفرقا إال عىل أن يقرأ أحدمها عىل اآلخر سورة العرص إىل آخرها، ثم يسلم 

 .(3) عىل اآلخر

قال: هم يفعلون ذلك، حتى يذكروا أنفسهم بقوانني الربح واخلسارة، والسعادة  

  . . يف األرضإال يكون ال ا .. فهي وإن تنزلت من السامء إال أن استقباهلء والشقا 

وبحسب املستقبلني.. مثلام تنرش األقامر الصناعية قنواهتا، ليتفرق املشاهدون يف  

 ون منها. مشاهدة ما يشاء

وقد وضحت سورة العرص ذلك بأخرص عبارة، فقد ورد  وعيت هذا.. قلت: 

ُ ) ﴿فيها قوله تعاىل:  ٍ ) 1ُوالنُعرصن رسن ننُساُن ُلُفي خا ُ ( إُاِل اِلُذيُن آُمناوا ُوُعُملاوا  2( إُِن اإلن

 ( ُ ا بُالِصربن ُقي ُوُتُواُصون ا بُاحلن  [ 3  -  1]العرص:   ﴾ (3الِصاحُلُاُت ُوُتُواُصون

قال: فام القانون الذي حيدد الربح واخلسارة، وهل وضع يف أيدي العباد، أم أنه  

 خارج عن إرادهتم؟

قلت: لقد ذكر القرآن الكريم أن القانون الذي يقي العباد من اخلسارة هو  

االلتزام باإليامن، والعمل الصالح، والتوايص باحلق، والتوايص بالصرب.. وكلها يف  

 ول يد اإلنسان.. بل هي سهلة ويسرية عليه. متنا 

 
 .. 545، ص10(  جممع البيان، ج1)

 (479/ 8(  تفسري ابن كثري )2)

 (5097(  املعجم األوسط برقم )3)
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 قال: فهل كلف اهلل عباده ما ال يطيقون؟

ُعُها  ﴿ قلت: ال .. وقد قال اهلل تعاىل:  سن ا إُاِل وا س  ُكليفا اهللِا ُنفن ]البقرة:   ﴾ اُل يا

يا  ﴿، وقال: [ 286 ها ُفلن قا ُدُر ُعُلينُه ُرزن ننُفقن مُمِا آُتاها اهللِا اُل  لُياننُفقن ذاو ُسُعٍة ُمنن ُسُعتُُه ُوُمنن قا

ا إُاِل ُما آُتاُها  س  ُكليفا اهللِا ُنفن  [ 7]الطالق:   ﴾يا

قال: فهل وفر اهلل هلذه القوانني من يرشحها ويبينها ويقنع اخللق هبا، ويبني هلم  

 كيفية تنفيذها؟

قلت: أجل.. فقد أرسل اهلل تعاىل الرسل، وأنزل الكتب، وبني كل احلقائق  

م، ووضحها، وأقام احلجج هبا، وقد قال تعاىل بعد ذكره لكثري من أسامء الرسل  والقي

من  ﴿عليهم الصالة والسالم:  ها صن صا ن ُنقن ال  مُل سا من ُعُلينُك ُمنن ُقبنلا ُورا نُاها ال  ُقدن ُقُصصن سا ُورا

يام  )
لُ وُسى ُتكن ننُذُري 164ُعُلينُك ُوُكِلُم اهللِا ما يُن ُوما ُ ُبرشي ال  ما سا وُن لُلنِاُس ُعىُل  ( را ُن لُُئاِل ُيكا

يام   
ا ُحكُ ُل ُوُكاُن اهللِا ُعُزيز  سا ُد الرُّ ِجٌة ُبعن  [ 165، 164]النساء:    ﴾اهللُِ حا

 قال: فهل يف هذه القوانني ما يتناىف مع الفطرة السليمة، أو تأباه العقول؟ 

ُهُك  ﴿قلت: كال .. فدين اهلل متناسب مع الفطرة كاما، كام قال تعاىل:  ُفُأُقمن ُوجن

ُرُة اهللُِ اِلتُي ُفُطُر النِاُس ُعُلينُها ال ُتبنُديُل خُلُلنُق اهللُِ ا فُطن يُن ُحنُيف   ( 30)الروم:   ﴾لُلدي

أن اإلنسان يولد بفطرته مسلام، لكن البيئة التي يعيش    وأخرب رسول اهلل  قال:  

: )كل مولود يولد عىل  اهلل قال رسول فيها هي التي تساهم يف تضليله، ففي احلديث 

سانه، كام تولد البهيمة هبيمة مُجنُعاء هل حتسون   انه أو ياُمجي نُرصي دانه أو يا ُوي الفطرة، فأبواه هيا

وقال حاكيا عن ربه عز وجل: )يقول اهلل عز وجل: إين خلقت   (1)فيها من جدعاء؟(

نُفاء فجاءهتم الشياطني فاجتالتهم عن دينهم(   (2)عبادي حا

 
 (11923، رقم 6/203( ، والبيهقى )828، رقم 1/283( ، والطربانى )942، رقم 2/240(  أبو يعىل )1)

 (1/310احلكيم الرتمذي، )(  رواه 2)
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: وعيت هذا.. ولكني ال أزال متعجبا من أن يكون اهلل وهو الرمحن الرحيم  قلت

 أيضا. أنزل الشقاء اللطيف بعباده، مل ينزل السعادة فقط، وإنام 

 ومن قال ذلك.. اهلل أرحم بعباده من أن ينزل عليهم الشقاء. قال: 

 قلت: ولكن اهلل خالق كل يشء.. والشقاء والرش من خملوقاته. 

، وهل تسبب  يت النار التي نطبخ هبا طعامنا.. هل هي رمحة أم نقمةقال: أرأ

 ؟ ملستعمليها السعادة أم الشقاء

نحن نستدفئ بحرها، وننعم  فقلت: بل هي رمحة.. فلوالها ما هنأ لنا عيش.. 

أساس احلضارة التي  ـ وبسبب الطاقة التي تعطيها ـ ا.. بل إهنا هببلذيذ الطعام املطبوخ 

 نعيشها.. فلوال النار ما كان يشء مما ينعم به الناس من وسائل احلضارة. 

، وحيولوهنا إىل  قال: ولكني سمعت أن بعض قومك راحوا حيرقون أنفسهم هبا 

 . مصدر شقاء 

 قلت: أجل..  

 هي رش بسبب كوهنم فعلوا ذلك هبا؟ قال: فهل

امللومون ألهنم حولوا النعمة  قلت: معاذ اهلل .. بل هي خري وفضيلة.. لكنهم هم  

 نقمة، والعافية بالء. 

إىل املستقبلني ال إىل اهلل.. فاهلل مل ينزل عىل عباده إال ما   ءقال: فقد آل أمر الشقا 

ينفعهم.. ومل حيذرهم إال ما يرضهم.. ولذلك ذكر هلم قوانني السعادة ليلتزموها،  

 وقوانني الشقاء ليبتعدوا عنها. 

 مل خيلق الرش املجرد.. وإنام اخلري هو الذي قد يتحول إىل رش.قلت: أتعني أن اهلل  

قال: أجل.. وقد أشار اهلل تعاىل إىل ذلك عندما ذكر ما فعله الشياطني ببعض  

العلوم التي أنزهلا اهلل عىل سليامن عليه السالم حيث حولوها إىل علوم سحر، كام قال  
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وا ُما ُتتنلاوا الِشُياطُنيا ﴿: تعاىل ُليناُمنا ُوُلكُِن الِشُياطُنُي  ُواِتُبعا ُليناُمُن ُوُما ُكُفُر سا لنُك سا  ُعىُل ما

ُعلياُمُن   وُت ُوُما يا وُت ُوُمارا  بُُبابُُل ُهارا
ُ
ُر ُوُما أاننُزُل ُعىُل املنُُلُكنين حن وُن النِاُس السي ُعليما وا يا ُكُفرا

نا فُتننٌُة ُفال وال إُِناُم ُنحن ُجُه  ُمنن ُأُحٍد ُحِتى ُيقا  ُوُزون
ُ
ء ُ املنُرن قاوُن بُُه ُبنين ُفري اُم ُما يا وُن ُمننها رن ُفُيُتُعِلما فا  ُتكن

من ُوُلُقدن عُ  ها من ُوال ُيننُفعا ها ُّ وُن ُما ُيرضا ُن اهللُِ ُوُيُتُعِلما يُن بُُه ُمنن ُأُحٍد إُاِل بُإُذن من بُُضاري وا  ُوُما ها ما
لُ

اها ُما ُلها يُف اآلن  رُتُ وُن(  ملُُُن اشن ُلما من ُلون ُكاناوا ُيعن ُسها ا بُُه ُأننفا ون ُخُرُة ُمنن ُخالٍق ُوُلبُئنُس ُما رُشُ

 ( 102)البقرة: 

قلت: لطاملا تعجبت من هذه اآلية الكريمة، وخاصة بعد قراءيت ملا ورد فيها من  

 التفاسري املشحونة باإلرسائيليات. 

يبثها ذانك امللكان )هاروت  هذه اآلية الكريمة تشري إىل أن العلوم التي كان  قال:  

وماروت( من العلوم التي تصف حقائق كونية .. كتلك احلقائق التي توصل إليها علامء  

العلوم حتمل ثامرا طيبة خرية يمكن أن تستفيد منها البرشية،   عرصنا .. وقد كانت تلك

 وحتمل يف نفس الوقت ثامرا خبيثة يمكن أن تتحول إىل رش حمض .. وهلذا، فإن هذين

امللكني كانا ينبهان كل من يدرس عىل يدهيام تلك العلوم إىل املحاذير التي تنطوي عليها  

املعارف التي يدرسوهنا .. فالعلم وحده إن مل يصحبه التوجيه األخالقي سيكون وباال  

 عىل أصحابه .. 

قلت: فهي تشبه إذن العلوم الذرية، التي يمكن أن نستفيد منها طاقة نووية  

 ن أن نستفيد منها قنابل مدمرة. سلمية، ويمك

 قال: أجل.. فبحسب املستقبلني، تكون األشياء نافعة أو ضارة.

 أهلذا يقال: العلم سالح ذو حدين؟  قلت: 

ليس العلم فقط.. بل كل يشء سالح ذو حدين.. فالسياسة عند  أجل.. وقال: 

الصاحلني وسيلة لإلصالح، وعند الفاسدين وسيلة للمصالح.. واالقتصاد عند  
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الصاحلني وسيلة إلطعام اجلائعني، وهو عند الفاسدين وسيلة لالختالس والرسقة وكل  

 أنواع اللصوصية.. وهكذا كل يشء. 

 لتي حتدد بعد ذلك مصريه؟ قلت: واختيارات اإلنسان هي ا

 ُربيُك ُوُما  ﴿قال: أجل.. أمل تسمع قوله تعاىل: 
ُ
 ُمنن ُعُطاء

ُ
اُلء  ُوُهؤا

ُ
اُلء الًّ ناُمدُّ ُهؤا كا

ا   ؟ [ 20]اإلرساء:    ﴾ُكاُن ُعُطاءا ُربيُك حُمنظاور 

نُا ُلها ﴿قلت: بىل.. وقد قال اهلل تعاىل قبلها:  ُعاُجُلُة ُعِجلن ُريدا الن  فُيُها ُما  ُمنن ُكاُن يا

ا )  ور  حا ا ُمدن وم  ما اُلُها ُمذن نُا ُلها ُجُهنُِم ُيصن ِم ُجُعلن ُخُرُة  18ُنُشاءا ملُُنن ناُريدا ثا ( ُوُمنن ُأُراُد اآلن

ا  ور  كا من ُمشن ياها ُمٌن ُفأاوُلئُُك ُكاُن ُسعن ؤن ُو ما ُيُها ُوها ،  [19، 18]اإلرساء:  ﴾ُوُسُعى هُلُا ُسعن

 أن املصري املقدر لكل إنسان ناتج عن اختياراته يف الدنيا. فاآليتان الكريمتان تذكران

قال: بل حتى مصريه الدنيوي.. فاهلل سيد مقادير الدنيا واآلخرة.. أمل تسمع قوله  

 ُواألرض  ﴿تعاىل: 
ُ
نُا ُعُلينُهمن ُبُرُكاٍت ُمُن الِساُمء ا ُلُفُتحن ُرى آُمناوا ُواِتُقون قا ُل الن ُوُلون ُأِن ُأهن

ُسباونُ ُوُلكُنن  من باُُم ُكاناوا ُيكن ُناها تعاىل أن كل  اهلل أخرب ، فقد ( 96)ألعراف: ﴾ُكِذباوا ُفُأُخذن

ما حيصل يف األرض من مشاق هو نتيجة حتمية للذنوب، عىل حسب ما يقتضيه العدل  

 . اإلهلي واحلكمة اإلهلية، التي رتبت املشقة عىل املعصية، كام رتبت الراحة عىل الطاعة 

ُوُلون  ﴿أهل الكتاب: يذكر ذلك يف آية أخرى عن  تعاىل اهلل قال . وقد قلت: بىل .

من ُجنِاُت النُِعيُم ُولُ  نُاها ُخلن من ُسييُئاهُتُمن ُوأُلُدن ُنا ُعننها ا ُلُكِفرن ُل النكُُتاُب آُمناوا ُواِتُقون ون ُأهِنامن  ُأِن ُأهن

ننُجيُل ُوُما أاننُزُل  ُ ُراُة ُواألن وا الِتون لُُهمن  ُأُقاما جا ُت ُأرن ُقُهمن ُوُمنن حُتن ُمن أُلُُكلاوا ُمنن ُفون إُُلينُهمن ُمنن ُرهبي

ُملاونُ  من ُساُء ُما ُيعن ُتُصُدٌة ُوُكثرٌُي ُمننها قن من أاِمٌة ما  ( 66ـ  65)املائدة:  ﴾ ُمننها

قال: وهكذا؛ فإن أكثر ما تراه من أنواع البالء ناتج عن اختيارات البرش، فهم  

 أنفسهم بسلوكهم الناتج عن أنانيتهم وبعدهم عن احلق. الذين يعذبون 

ُر باُُم ُكُسُبتن ُأينُدي  ﴿قلت: لقد ذكرتني بقوله تعاىل:  ُبحن رُبي ُوالن ُفُسادا يُف الن ُظُهُر الن



171 

 

ونُ  ُجعا من ُيرن ُض اِلُذي ُعُملاوا ُلُعِلها من ُبعن اآلية الكريمة تشري  ف  (، 41)الروم:   ﴾ النِاُس لُياُذيُقها

الكثري من الرشور التي نراها يف العامل مصدرها اإلنسان نفسه، واحلرية التي  إىل أن 

 . وهبت له

قال: ولذلك فإن اهلل تعاىل أرحم بعباده من أن يعاقبهم، بل هم الذي يعاقبون  

 أنفسهم، وما يرونه من أنواع العقاب ليس سوى جتسيم جلرائمهم.. 

تامن  ﴿ين ذلك بقوله تعاىل: قلت: أجل.. وقد ذكر  من إُنن ُشُكرن ُعلا اهللِا بُُعُذابُكا ُما ُيفن

 ( 147)النساء:  ﴾ ُوآُمننتامن ُوُكاُن اهللِا ُشاكُرا  ُعلُيام  

 *** 

ما وصلنا من حديثنا إىل هذا املوضع حتى حصل يشء عجيب، مألين باالنبهار..  

والعجيب أنه كان معهام  ذلك أنه دخل علينا السجن القايض، برفقة املدعي عيل، 

 صاحب العصا التي سقطت بسببها. 

وعندما رأيتهم تصورت أن املدعي عيل قد سحب دعواه، وأن صاحب العصا  

أقر بذنبه، وأن القايض جاء ليعفو عني.. لكني فوجئت بأن اجلميع يعرف بعضهم  

الكلامت  بعضا، وأن ما حصل يل مل يكن سوى مرسحية الستدراجي لسامع تلك 

 النورانية. 

وقد سمعت منهم أهنم مل يفعلوا ذلك   فقط، وإنام فعلوه بغريي أيضا، وأنه من  

 الوسائل التي يستعملوهنا لتصحيح املفاهيم اخلاطئة التي كتلئ هبا تلك املدينة. 

وعندما سألتهم عن رس اختيار هذا األسلوب للتعريف بأرسار األقدار، ذكروا  

عليهام السالم، وكيف علم اخلرض موسى عليه السالم بعض  يل قصة موسى واخلرض 

 أرسار األقدار ب رقة للسفينة وبنائه للجدار وقتله للغالم.. 

ذلك أن من األقدار التي نتوهم أهنا رش، ليست سوى خري عظيم، ألن العربة  
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مثلام  ليست بتلك اللحظات القليلة التي نتأمل هلا، وإنام بالنتيجة العظيمة التي تنتظرنا.. 

   حيصل مع املريض الذي قد تؤذيه مرارة الدواء، ولكن عاقبتها الشفاء.



173 

 

 والتطور   الثبات أرسار  

.. فحدثني عن أرسار  واألقدارقلت: عرفت أرسار العداوة والصداقة والسنن 

 .. وعالقتها بأرسار احلياة. والتطور  الثبات

قال: بعد أن من اهلل عيل بلقيا العلامء والعارفني الذين فتح اهلل يل عىل أيدهيم  

رحت أبحث عن   ،اهلل ما مألين بالرضا واألنسأرسار أقدار مغاليق التعرف عىل 

الثوابت التي ثبت اهلل هبا الكون واحلياة.. فال يمكن أن تفهم احلياة، وال أن تكشف  

 ل الروايس التي تثبتها، وتتحكم يف حركتها. أرسارها، من غري أن تعرف اجلبا 

وككل مرة.. فإن اهلل مل يعرفني باحلقيقة إال بعد أن عرفني بنواقضها املؤملة.. كام  

إال بعد أن   مل يعرفني اإلسالم إال بعد أن عرفني باجلاهلية.. ومل يعرفني بمحمد 

 عرفني بكثري من الدجالني. 

،  أدنربه( يف أسكتلندا باململكة املتحدةذهبت يف بعض تلك األيام إىل )مؤسسة 

 (1)[دوليل ]أشهر نعجة يف التاريخ النعجة مع مجع غفري من الناس ملشاهدة وذلك 

وقد شاء اهلل أن أجد يف تلك املؤسسة مجعا من الصحفيني املتمرسني جيرون  

 (2) ويلمت(حوارا مع صاحب النعجة.. أو )خمرتعها ( ـ كام يتوهم ـ وكان اسمه )إيان 

: أال ترى أن العلم انتقل باخرتاع هذه النعجة إىل يشء  (3)قال له بعض الصحفيني

 
 (   هي أول حيوان ثدي يتم استنساخه بنجاح من خلية جسمية.1)

(   ننبه إىل أن احلديث اجلاري هنا افرتايض حمض.. وال عالقة له باألفكار التي حيملها هذا الرجل الذي استعملت 2)

 اسمه.. وإنام ذكرت اسمه لكونه هو مستنسخ االستنساخ النعجة دوليل. 

استفدت الكثري من املعلومات العلمية املرتبطة هبذا احلوار من مقال بعنوان )االستنساخ(، د.عبد الرشيد   ( 3)

(، ولذلك فإن املعلومات الواردة فيه مرتبطة هبذا  08/12/2004- 1425/ 25/10قاسم.. وتاريخ املقال هو  )

 التاريخ. 
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 جديد مل يكن خيطر عىل بال..  

 قال ويلمت: ما تقصد؟

قال الصحفي: لقد كانت االخرتاعات مرتبطة باملادة اجلامدة.. ولكنها تنتقل إىل  

 املادة احلية. 

رب هذه النعجة سلام مهام جدا يف  قال ويلمت: ذلك صحيح.. ولذلك فإين أعت

 تاريخ التطور العلمي املذهل الذي مل يقف يف وجهه يشء.. 

 قال الصحفي: فأنت تتنبأ إذن باملزيد من الكشوف واالخرتاعات يف هذا الباب؟

قال ويلمت: أجل.. هذه النعجة التي تروهنا جمرد خطوة يف هذا الباب.. وستليها  

 طيع أن تغري احلياة عىل هذه األرض تغيريا هنائيا..  خطوات كثرية مذهلة.. ربام تست

 .. أم هو رجم بالغيب؟؟قال الصحفي: ما مصادر تنبئك هذا

قال ويلمت: تأمل سري امل رتعات واالكتشافات.. وسرتى أهنا كلها تسري يف  

 طريق تصاعدي ال يقف يف وجهه يشء..  

ة.. مل تؤد إال أغراضا  انظر.. لقد بدأت الثورة الذرية بصناعة قنابل ذرية بسيط

  1945بسيطة.. مل تعدو تلك الرشات التي رشتها عىل مدينتي هريوشيام ونجازاكي عام  

م.. لكن الدول املتطورة اآلن كتلك عددا من القنابل الذرية املتطورة التي تستطيع أن  

تدمر األرض ست مرات عىل األقل.. بل ربام نستطيع يف املستقبل أن ن رتع قنبلة  

 ة تستطيع تدمري األرض مجيعا..  واحد

مثل ذلك انظر ثورة اإللكرتونيات.. لقد ظهر علم السيربنطيقا.. وكان ظهوره  

بمثابة األساس لتقنية احلاسوب فيام بعد، ومن ثم ثورة االنرتنت الذي أورث ثورة  

 عارمة يف املعلومات امل تلفة يف شتى امليادين.. 

أ بإطالق الروس أول قمر صناعي  ومثل ذلك حصل مع غزو الفضاء.. حيث بد
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م.. ثم توالت بعدها املحاوالت التي كان منها هبوط اإلنسان    1957( عام  1)سبوتنيك  

عىل سطح القمر وإرسال مركبات للمريخ وزحل والكوكب األخرى لدراسة أحواهلا،  

وتم وضع أقامر صناعية حول األرض ألغراض متعددة منها تسهيل االتصاالت  

 األحداث من شتى بقاع العامل مبارشة.. والتجسس ونقل 

منها   ومثل ذلك حصل مع الثورة احليوية.. والتي كثلت يف مظاهر خمتلفة.. 

م أول عملية زرع قلب برشي.. وحظيت  1967زراعة األعضاء.. حيث تم عام 

بالنجاح.. ثم توسعت عمليات النقل والزرع حتى سجلت الكىل والبنكرياس والكبد  

 ا .. والقلب والرئة مع

ومنها اهلندسة الوراثية.. حيث تم الكشف عن احلمض الريبي النووي، ونال  

م، ثم تم الكشف عن أنزيامت التحديد أو التقييد  1962صاحبه جائزة نوبل عام 

الالزمة لقص ذلك احلمض يف مواقع حمددة.. وتدرجييا  بدأ مصطلح هندسة وراثية  

 ة من أخطر الثورات العلمية..  يتداول بني الناس لتشكل تلك اهلندسة يف ذاهتا ثور

قام صحفي آخر، وقال: قبل أن نتحدث عن اجلوانب الكثرية املرتبطة  

باالستنساخ.. حدثنا ـ حرضة الربوفيسور ـ عن حقيقته.. هل هو اكتشاف.. أم هو  

 اخرتاع.. أم هو ماذا؟

رفع ويلمت رأسه ببعض الكرب، ثم قال: تستطيع أن تقول كل ذلك.. وغري  

 ليس جمرد اكتشاف.. ولكنه يف نفس الوقت ال يرقى إىل أن يكون اخرتاعا.   ذلك.. إنه

 قال الصحفي: فام هو إذن؟ 

قال ويلمت: لقد عرفته يف بعض املقاالت العلمية بقويل : ) هو زرع خلية إنسانية أو  

حيوانية جسدية حتتوي عىل املحتوى الوراثي كامال  يف رحم طبيعي أو صناعي، وذلك  
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بغرض إنتاج كائن حي ) حيوان أو إنسان ( صورة طبق األصل من نظريه صاحب اخللية  

 ( 1) األوىل( 

نساخ إذن بحسب هذا التعريف ينقسم إىل قسمني:  قال الصحفي: فاالست

 استنساخ يشمل احليوانات والنباتات.. واستنساخ يرتبط بالبرش. 

قال ويلمت: أجل.. وهو ينقسم نظريا إىل ثالثة أقسام.. أوهلا االستنساخ  

وثانيها االستنساخ العضوي.. وهو العمل عىل  وهو معروف وواضح.. اجلنيني.. 

.  حيتاج إليه اإلنسان يف حياته حال حدوث عطب يف هذا العضو.استنساخ العضو الذي  

وثالثها هو االستنساخ اخللوي.. وهو زرع خلية جسدية مكان نواة منزوعة من بيضة  

ليتوىل السيتوبالزم املحيط بالنواة اجلديدة حثها عىل االنقسام والتنامي من طور إىل طور  

مطابقة لصاحب تلك اخللية اجلسمية  من أطوار اجلنني الذي يكون بعد والدته صورة 

 من الناحية املظهرية. 

 قام صحفي آخر، وقال: كيف خطرت عىل العلامء فكرة االستنساخ؟

قال ويلمت: عندما نجح العلامء يف معاجلة البقرة )روزي( التي يمكنها إفراز  

ر  حليب مقارب حلليب األم البرشية بعد القيام هبندستها وراثيا  هي وثامن بقرات أخ

إلنتاج الربوتني اآلدمي ألفا الكتالبومني.. فكرت مع زميل يل هو )كامبل( يف احلفاهل  

 . . ( 2) عىل هذه اخلاصية يف البقرة

أشار ويملت إىل  وبعد رشوح علمية مفصلة حول كيفية حتقيق ذلك التناسخ 

النعجة، وقال: بفضلنا صارت هذه النعجة أشهر نعجة يف التاريخ.. لقد اشرتك يف  

ثالث أمهات بدون أب.. أما األوىل، فأعطت اخللية املانحة للمورثات من   وجودها 

 
 .  13(   ا الستنساخ البرشي لتوفيق علوان ص 1)

 .  130الستنساخ البرشي لفوزي حممد ص (   ا2)
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رضعها.. وأما الثانية، فأعطت البييضة.. وأما الثالثة، فحملت البييضة يف رمحها حتى  

 ولدت جنينها الكامل. 

انظروا جيدا إىل هذه النعجة..إن تركيبها الكروموزومي يتطابق كاما  مع النعجة  

وانظروا.. إهنا كائن ثدي كامل سليم التكوين.. وقد ولدت  . ة منها. التي أخذت اخللي

 م بشكل طبيعي. 1998ابنتها يف نيسان  

 لكن شيئا واحدا نحن نأسف عليه.. ومل نجد له حال..  ثم أردف يقول متأسفا:  

ست  إن هذه النعجة ولدت وعمرها  ثم ربت بيده عىل كتف النعجة، وهو يقول:  

النعاج الطبيعية.. وهي وبالتايل ستصل ملرحلة  ليست كلذلك سنوات.. وهي 

 الشي وخة مبكرا . 

قام صحفي آخر، وقال: أال ترى أن االستنساخ ينحرف بالتصور البرشي  

 ؟ يف الطريق املعروفاملعروف عن عملية التكاثر.. والتي حترصها 

قال ويلمت: االستنساخ يصحح اخلطأ البرشي.. وال ينحرف به.. فاإلنسان  

 لد من أي خلية.. ال من اخلاليا اجلنسية وحدها. يمكن أن يو 

 قال الصحفي: أال ترى يف هذا انحرافا عن الفطرة. 

 قهقه ويلمت بصوت عال، وقال: ما تريد بالفطرة؟ 

 قال الصحفي: الطبيعة التي جبلت عليها األشياء..  

الطبائع  قال ويلمت: ليس هناك طبيعة لألشياء.. نحن الذين نصنع الطبائع.. ال  

 هي التي تصنعنا. 

قال الصحفي: هبذه املناسبة.. أال تت وفون من حصول انحرافات أخالقية عند  

 القيام باالستنساخ املرتبط باإلنسان؟

قال ويلمت: عندما يفكر العامل يف مراعاة مثل هذه األمور.. فإنه حيتاج إىل أن  
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ول من هذه املؤسسة إىل  خيلع رداء العامل ليلبس بدله رداء القسيس.. وحينذاك سنح 

 كنيسة. 

قال الصحفي: ليس بالرضورة حتول هذه املؤسسة العلمية املحرتمة إىل كنيسة..  

 ولكن يمكنها أن تطعم العلم باألخالق. 

 ضحك ويلمت، وقال: العلم علم.. واألخالق أخالق..  

يطلقنا من  األخالق تقيدنا بالقوانني الكثرية.. والثوابت الكثرية.. ولكن العلم 

 إسارنا لنرى احلياة ونترصف يف احلياة.. ونحول احلياة إال ما نحب ال إىل ما حتب. 

 ومع ذلك.. فإن ما نفعله يصب يف األخالق التي تتحدث عنها..  

لعلك رأيت يف حياتك الكثري من املرىض الذين يعانون من الفشل الكلوي..  

سبوعية عىل األقل لعمل الغسيل  إهنم يعانون بشدة.. إهنم حيتاجون لثالث جلسات أ

 الكلوي الذي يستغرق ساعات طويلة. 

إن هؤالء حتى لو حالفهم احلظ، ووجدوا متربعني للكىل، فإن أجسادهم  

بعدها لعملية نقل كىل أخرى،   ن ستعمل بتلك الكىل لعدة سنوات فقط، ثم سيحتاجو

 بسبب رفض جسمهم هلا الختالف فصائل األنسجة. 

سان من عمل نس ة منه، فإنه يضمن احلصول عىل أعضاء كثرية.. مثل  بينام لو ككن اإلن 

الكىل والرئتني واملبايض أو اخلصيتني.. بل إنه يمكنه احلصول عىل جزء من الكبد أو ن اع  

العظم دون التأثري عىل اإلنسان املنسوخ مع ضامن استمرار عمل األعضاء املنقولة يف املريض  

 ة. بكفاءة ؛ ألهنا من نفس الفصيل 

قال الصحفي: أال ترى أن ذلك اإلنسان املستنسخ سيصبح، وكأنه جمموعة من قطع  

 الغيار؟ 

 قال ويلمت: وما يف ذلك.. أليست السيارات حتتاج إىل قطع غيار؟
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 قال الصحفي: السيارات سيارات.. واإلنسان إنسان.. وال يمكن املقارنة بينهام.

ت سلطة الكنيسة اململوءة  قال ويلمت: يف العصور املاضية.. عندما كنا حت

بالقيود.. كنا ال نقارن بينهام.. لكنا اآلن يف وضع خمتلف كاما.. نحن اآلن يف عامل خمتلف  

 ال حتكمه األخالق.. بل حيكمه العلم.. العلم الذي ال يقيد بأي قيود. 

قام صحفي آخر، وقال: أال ختافون من أن ينجم عن االستنساخ اختالل التوازن  

 بب االستغناء عن أحد اجلنسني وفقدان التنوع الذي هو أساس املجتمع؟السكاين بس

مل جيب )ويلمت(.. فقام آخر، وقال: أال ختافون من أن يؤدي االستنساخ إىل  

 إنتاج أش اص مشوهني أو جمرمني لدهيم االستعداد لإلفساد أو الت ريب؟ 

لدول الستنساخ  مل جيب )ويلمت(.. فقام آخر، وقال: أال ختافون من أن تتسابق ا

أفراد ذوي صفات معينة مما يمهد للحروب، واعتبار هؤالء أسلحة هتدد الشعوب  

 األخرى؟ 

مل جيب )ويلمت(.. فقام آخر، وقال: أال ختافون من إمكانية أن يتالعب  

املتالعبون باجلينات واخلاليا واألجنة حسب الرغبات واألهواء.. ثم يستعملوهنا بعد 

 ؟  ذلك للكسب والتجارة.. 

مل جيب )ويلمت(.. فقام آخر، وقال: أال ترون يف االستنساخ مس ا لإلنسان  

 وامتهانا لكرامته؟ 

مل جيب )ويلمت(.. فقام آخر، وقال: أال ختافون من احتامل حدوث خلل تقني  

أثناء إجراء عملية االستنساخ مما ينتج عنه تشوهات جسمية وعقلية ونفسية مل نسمع هبا  

 من قبل؟  

لمت(.. فقام آخر، وقال: أال ختافون من اآلثار السلبية التي تنتج عن  مل جيب )وي

استبدال الطريقة الطبيعية للتكاثر وعامرة األرض واختالل النظم االجتامعية كالزواج  
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 واألرسة واألبوة والبنوة وغري ذلك من أسس النسيج االجتامعي؟

 مل جيب )ويلمت(.. فقام آخر، وقال: أال..  

وقال: أرى أن الصحفيني الذين سألوا كل هذه األسئلة نسوا   قاطعه )ويلمت(،

أنفسهم، ونسوا املحل الذين هم فيه.. أنتم لستم يف كنيسة.. وال يف مدرسة تربية.. أنتم  

 يف مؤسسة علمية.. وال ضوابط حتكم العلم.. وال ثوابت حتكم الكون واحلياة. 

الكثرية التي تنترش يف    قال ذلك، ثم محل حقيبته وانرصف غري مبال بالتساؤالت

 أرجاء القاعة. 

 *** 

رست بعدها إىل مزرعة أبقار بنفس البلدة.. وقد جلست فيها لبعض العلامء..  

وكان حيدثنا بحامسة عن االخرتاعات التي توصل إليها يف تغذية األبقار.. ووصف لنا  

إليه من  بأن األيام أثبتت كوهنا علمية ومفيدة.. فهي تعطي األبقار ما هي يف حاجة 

ا لأللبان..   العنا  املتنوعة املستحرضة صناعيًّا.. وهي بالتايل جتعل األبقار أكثر إدرار 

ا.. وكل ذلك سيؤدي طبعا إىل وفرة يف األرباح..   ا رسيع   وجتعلها تنمو نمو 

بينام هو يف محاسته تلك إذا بأحد العامل يأيت مرسعا.. وهو يصيح: أدركنا يا دكتور.. لقد  

 ..  ( 1) األبقار جنت  

بعد أيام رأينا الربح العظيم الذي ناله الدكتور.. وناله مع زمالؤه.. لقد شممنا  

من مكان بعيد روائح األبقار املحروقة.. ومجيع تلك األغذية التي أرادت أن خترتق سنة  

اهلل يف غذاء األبقار.. ومعها ماليني بل ماليري الدوالرات.. ومعها تلك املستشفيات  

 
(   يعتقد العلامء أن إطعام األبقار باملنتجات احليوانية املصابة قد سبب هذا املرض. ويف أواخر الثامنينيات بدأت 1)

م ظهرت يف اململكة املتحدة خماوف من ترسب 1990البحوث الكتشاف كيفية انتشار العدوى بني احليوانات.. ويف عام 

. وباإلضافة %20بقار املصابة إىل طعام البرش. وأدت هذه امل اوف إىل تناقص مبيعات اللحوم املنتجة حملي ا بنسبة  حلوم األ

ا عىل استرياد اللحوم واألبقار احلية من اململكة املتحدة.   إىل ذلك وضعت أكثر من عرشين دولة قيود 
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 كلوا حلوم البقر املجنون. التي امتألت بجثث من أ

 *** 

رست بعدها إىل حمال كثرية رأيت فيها من عجائب التطور الصناعي والزراعي  

 ما مألين بعضه باإلعجاب واالنبهار، ومألين بعضه اآلخر باالشمئزاز والتقزز.. 

  والتطور لكني بعد تلك الرحلة الطويلة، مل أجد من يدلني عىل أرسار الثبات

رحالت السابقة؛ فقررت أن أذهب إىل بلدة من بالد املسلمني، لعيل  مثلام وجدت يف ال 

 أجد فيها من كتب له أن يكون معلمي يف هذا النوع من األرسار.

 ..  حينيكانت البلدة مقسمة بني 

أحدمها موغل يف حمبة كل ما ورثه عن أسالفه من عادات وتقاليد، فهو ال يرى  

ن كل يشء جديد، فال طرقات معبدة، وال  م ا استبداهلا بأي يشء.. ولذلك كان خالي

سيارات وال غريها من وسائل النقل احلديثة.. ومل يكن هناك أي وسيلة من وسائل  

 االتصال حتى البسيطة منها. 

وكانت مالبس الناس مثل مدينتهم، يشعر السائر فيها، وكأنه يعيش يف العصور  

 الوسطى.. وهكذا كانت كل شؤوهنم. 

كان عىل العكس لذي كان يبعد قليال عن احلي األول، فقد وا الثاين؛ احلي وأما 

فيه كل وسائل التطور والرفاهية، ولكن ليس بجانبها العادي   تكان.. من ذلك كاما 

 البسيط فقط، وإنام بجانبها املتوحش أيضا.. 

فقد كانت دور السينام تعرض صورا غري أخالقية عىل واجهات حماهلا، تدعو  

امن رمزية.. وكان الشباب يلبسون ثيابا أقرب إىل التهتك منها إىل  الناس ملشاهدهتا، وبأث

 السرت.. وكان النساء غري حمجبات..  

أما  املساجد، فال وجود هلا .. إال مسجد واحدا يشبه املتاحف.. مل يكن يقرتب  
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منه أحد.. ومع ذلك مل جيد من أهل ذلك القسم من املدينة أي حرمة، فقد كان بعض  

ليه بأحذيتهم ليشاهدوا عمرانه.. دون أن حتدثهم نفوسهم بأن يصلوا  إ الناس يدخلون 

 أو يذكروا اهلل فيه. 

بل إين رأيت بعض الشباب يس ر من كل يشء يتعلق بالدين.. وسمعت  

بعضهم يقول لصاحبه، وهو حياوره: ال شك أنك تريد هبذه الطريقة التي تفكر هبا أن  

 أولئك الظالميني الذين جياوروننا.حي أشباح مثل حي إىل حينا تحول  ي

مل أقصد هذا.. ولكني قصدت أن بعض ما حيمله أصحاب احلي  قال له صاحبه:  

 الذي تسميه ظالميا من أفكار مجيل جدا.. فقد ناقشت بعضهم، وأعجبني طرحه. 

قال األول: لو كانت أفكارهم صحيحة ألثرت يف حياهتم.. وختلفهم  

 الظالم الذي يسكن عقوهلم.وظالميتهم ليست إال دليال عىل 

قال الثاين: مل أذكر لك أن كل أفكارهم صحيحة.. ولكني ذكرت لك أن بعضها 

 صحيح.. وأنه يمكننا أن نستفيد منها..  

 قال األول: لو كان فيها فائدة الستفادوا هم منها قبلنا. 

قال الثاين: ليس بالرضورة.. فقد يكون الش ص صاحب سيارة لكنه قعيد..  

  يستطيع أن يسوقها. ولذلك ال 

قال األول: دعك من هذا حتى ال تقع يف سجوهنم.. فنحن قد آثرنا أن نت لص  

من كل تلك الرواسب التي جعلتنا من املت لفني.. وال يمكننا أن نقبل التطور املادي،  

 ونرتك سائر أنواع التطور.. فالتطور يشء واحد. 

وتركه، وهو يس ر منه بطريقة  أراد الثاين أن يقول شيئا.. لكن األول أرسع 

ممجوجة آذتني كثريا.. فاقرتبت منه، وقلت: ال عليك.. فهو يف مرحلة الشباب  

 واملراهقة، وال يعرف ماذا يفعل. 
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قال: بل هو يعرف ما يفعل، ويتصور أنه لن يكون متطورا وال متحرضا إال إذا  

فرتة، والكل يقلده  منذ  أهل هذا احليفعل هذا.. هو متأثر بممثل مشهور نال إعجاب 

 يف حركاته. 

 قلت: لقد كان حيدثك عن التطور.. 

 قال: أي تطور هذا.. بل كان حيدثني عن الت لف الذي طيل بطالء التطرف. 

 قلت: مل أفهم.. فهل أنت من أهل احلي الذي يسميه ظالميا؟ 

منعزل ال يعرفه كثري   قال: ال .. أنا لست من أهل كال احليني.. بل من حي ثالث 

ال يسكنه إال ثلة قليلة، أنا أحدهم.. وقد أرسلني معلمي لعيل  فهو حاليا ..  الناسمن 

 أستطيع أن أقنع بعض هذا احلي بزيارته.. لكني مل أفلح. 

 خر.. فلعلك جتد فيهم من يسمعك؟ قلت: ومل ال تذهب إىل احلي اآل

اقي  رفوقال: لقد كنت فيه.. لكني أيضا مل أفلح.. لكني مع ذلك لن أيأس، وأنا 

 ليس لنا من عمل يف كل مساء إىل تنوير كال احليني بحقائق الثبات والتطور. 

حتى اهتززت طربا.. وقلت: لعيل يف هذه   والتطور ما إن نطق بكلمة الثبات

 .مها املدينة أظفر بأرسار

  قال يل: أجل.. فلم هنتد لبناء احلي الثالث إال بعد أن تعلمنا أرسار الثبات 

 . والتطور 

 لمكم علومها؟قلت: فمن ع

 .. وإن شئت أن تزوره، فهو يف انتظارك. والتطور  قال: معلمي .. معلم الثبات 

 امتألت فرحا بحديثه هذا، وقلت: وجدته .. هذا ما كنت أبحث عنه. 

ذهبت معه إىل احلي الثالث الذي احتاج منا إىل بعض السري واجلهد.. كان حيا  

 كنه حيافظ عىل كل سامت األصالة. صغريا، لكنه ممتلئ باجلامل، وكان متطورا، ول
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وأمجل ما رأيت فيه مدرسة مزودة بكل التقنيات، وأمامها مسجد، كان حينها  

ممتلئا ببعض الشباب واألطفال.. والذين انرصفوا إىل دروسهم بمجرد انتهائهم من  

 الصالة. 

.. وكان حينها باملدرسة.. وقد عجبت حني  والتطور دخلنا عىل معلم الثبات

هات العلمية، ويف ختصصات دقيقة، وأنه فوق ذلك  بيملك كثريا من الش علمت أنه

 . يملك براءات اخرتاع

وقد دعاين ذلك إىل سؤاله عن رس إعراض حي املتطورين عنه، وقلت له: ال  

أعجب أن يعرض عنك أولئك التقليديون.. فهم ال يؤمنون بالعلوم احلديثة.. ولكني  

 من ترك أصحاب احلي املتطور لك، وعدم استفادهتم منك. أعجب 

. فلو  .والتطور  قال: رس ذلك بسيط، وهو انرصافهم عن معرفة أرسار الثبات

 عرفوها، مليزوا بني ما حيتاج إىل التطور، وبني ما حيتاج إىل الثبات. 

 قلت: ومل مل تعلمهم ذلك؟ 

قال: وهل تركت تلك البالد التي كنت فيها إال ألجل هذا.. لقد جئت إليهم  

ألدعوهم إىل احلفاهل عىل أصالتهم يف نفس الوقت الذي يستفيدون فيه من كل تطور  

رة.. واحلمد هلل ها أنت ترى النتائج.. وسرتى أفضل منها بعد  سليم يتناسب مع الفط 

 مدة وجيزة. 

 قلت: كيف ضمنت ذلك؟ 

إال  قال: سيصطدم أهل كال احليني بم الفتهم للفطرة.. ولذلك لن جيدوا ملجأ 

 فيه النقص الذي يعيشونه.  ون يكون نموذجا صاحلا هلم، يكتشفسهذا احلي الذي 

 ليؤدوا عنك رسالتك. قلت: فأنت تنرش تالميذك بينهم 

قال: أجل.. أنا أفعل ذلك.. واحلمد هلل، قد نجحوا يف استنقاذ الكثري، وقد  
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 أصبحوا نامذج طيبة، يمكنها أن تثمر بكل صنوف الثامر بعد فرتة قصرية. 

.. فأنا منذ مدة طويلة أبحث عن  والتطور  قلت: فهال علمتني أرسار الثبات

 معلمها. 

 طويلة أنتظر حضورك. قال: وأنا منذ مدة 

قلت: لقد عرفت جمامع أرسار السنن، وجمامع أرسار األقدار.. فهل ألرسار  

 جمامع جتتمع فيها؟ والتطور  الثبات

 قال: أجل.. مها جممعان: احلقائق والقيم. 

 ـ أرسار احلقائق:   1

 . والتطور قلت: فحدثني عن أرسار احلقائق، وعالقتها بأرسار الثبات 

ق ثابتة.. والتطور معرفتها والوصول إليها وإزالة األوهام  قال: أعيان احلقائ

 واخلرافات املرتبطة هبا، وتفعيلها لالستفادة منها. 

 قلت: ما تعني؟ 

 قال: أمل ير البرش مجيعا الشمس، وهي كأل األرض بأشعتها احلنون الدافئة؟

قلت: أجل.. ولذلك ذكرت يف كل األشعار، والكتب املقدسة، بل إهنا عبدت  

 كثري من الديانات.  يف

.. لكن التعامل معها هو الذي  ، ويف كل العصور قال: فحقيقة الشمس واحدة

 اختلف من جهة إىل جهة، ومن زمن إىل زمن. 

قلت: أجل.. فالشمس مذ كانت هي الشمس.. ومثلها القمر.. ومثلها كل  

ها، وأزالت  الكون.. لكن العلوم احلديثة أعطتنا الكثري من املعارف التي كنا نجهلها عن

كثريا من اخلرافات واألوهام املرتبطة هبا، وبذلك تطور فهمنا هلا، ومعرفتنا هبا،  

 وازدادت استفادتنا منها.. 
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 قال: وهل التطور الذي وصل إليه البرش حوهلا ألغاها، أو ألغى حقيقتها؟

ختلينا  قلت: كال .. بل هو زادنا طمأنينة هلا، وتعلقا هبا.. وشعورا بعدم إمكانية 

 عنها.

قال: فهل اختلف حالكم معها عن ذلك البدوي يف الصحراء، أو البدائي يف  

 الكهوف؟ 

قلت: نحن اآلن أكثر استفادة منها، وشعورا بأمهيتها.. فالكثري من قومنا  

 أصبحوا يستثمرون طاقتها يف الكهرباء، ويف كل يشء. 

 ق. قال: فقد عرفت إذن جمال الثبات والتطور املرتبط باحلقائ

 قلت: ما تعني؟ 

قال: األشياء ثابتة يف نفسها، والتطور هو موقفنا منها، ومن كيفية التعامل معها..  

فإن وقفنا منها موقفا متناسبا مع حقيقتها، واستفدنا منها، كان تطورنا إجيابيا، وإن وقفنا  

تطورنا   منها موقفا ال يتناسب معها، ومل نستفد منها، أو استفدنا منها بطريقة خاطئة كان

 انتكاسة وسقوطا وانحدارا. 

 قلت: مل أفهم. 

األكل من كل شجر اجلنة إال  عليه السالم  قال: أنت تعلم أن اهلل تعاىل أباح آلدم  

 شجرة واحدة، هناه عن أكلها. 

نُا ُياآُدما  ﴿قال: فقلت: أجل .. وقد ذكر اهلل تعاىل ذلك يف القرآن الكريم،  لن ُوقا

ُك ا جا نن ُأننُت ُوُزون كا وُنا اسن ُرُبا ُهُذُه الِشُجُرُة ُفُتكا ا ُحينثا ُشئنتااُم ُواُل ُتقن اُل ُمننُها ُرُغد  ُنُِة ُوكا جلن

 [ 35]البقرة:   ﴾ ُمُن الِظاملنُُيُ 

قال: فهل كان آدم عليه السالم عندما وسوس له الشيطان، فأكل منها بحاجة إىل  

 ج إليه؟ذلك األكل، أم أن اهلل تعاىل وفر له يف اجلنة كل ما حيتا 
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قلت: بل وفر اهلل له كل ما حيتاج إليه، ومل يكن بحاجة إىل األكل منها، كام قال  

ُرى )﴿تعاىل:   يُها ُواُل ُتعن
ُحى118إُِن ُلُك ُأاِل جُتاوُع فُ ]طه:    ﴾ ( ُوُأِنُك اُل ُتظنُمأا فُيُها ُواُل ُتضن

118  - 119 ] 

 اهلل له يف اجلنة كل ما يغنيه عنها؟قال: فلم أكل آدم عليه السالم منها بعد أن وفر  

لنٍك  ﴿قلت: لقد  النُد ُوما لُُّك ُعىُل ُشُجُرُة اخلن ُوُس إُُلينُه الِشينُطانا ُقاُل ُياآُدما ُهلن ُأدا ُوسن

 [ 120]طه:   ﴾ اُل ُيبنىُل 

 قال: فهل كان ما ذكره الشيطان حقيقة أم ومها وتلبيسا؟

الشجرة تلك املواصفات، بل عىل  قلت: بل كان ومها وتلبيسا، فلم تكن يف تلك  

ااُم ُوُطُفُقا خُينُصُفاُن ُعُلينُهاُم ُمنن   ﴿ بمجرد أن أكال منها فالعكس من ذلك،  آهتا ُبُدتن هُلااُم ُسون

ُنِةُ   [ 121]طه:  ﴾ُوُرُق اجلن

قال: فهل ما حصل آلدم عليه السالم بعد أكله من الشجرة، واكتشافه لرسها،  

 تطور أم انتكاسة؟

عرب اهلل تعاىل عن ذلك باهلبوط، وهو ال يعني سوى االنتكاسة، كام  قلت: لقد 

وٌّ   ﴿قال تعاىل:  ٍض ُعدا من لُُبعن كا ضا ا ُبعن بُُطا ُمننُها مُجُيع   [ 123]طه:    ﴾ُقاُل اهن

قال: وهكذا احلقائق.. هي ثابتة.. ولكن تعاملنا معها هو املتطور، وهو ليس  

 سلبيا. بالرضورة تطور إجيا ، بل قد يكون تطورا 

 قلت: ما تعني؟ 

قال: اهلل تعاىل اختربنا بشيئني: بمعرفة احلقائق كام هي من غري تبديل وال تغيري،  

وبالتعامل الصحيح معها.. فلو أن آدم عليه السالم اكتفى من معرفته بالشجرة التي هني  

ملا    ،ثقة يف ربه   عنها، بأهنا شجرة منهي عنها، واكتفى من تعامله معها بعدم القرب منها،

 حصلت له تلك االنتكاسة. 
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 قلت: ال أزال ال أفهم مرادك. 

 قال: لتفهم هذا حتتاج إىل معرفة ركنني من أركان التعامل مع احلقائق. 

 قلت: ما مها؟ 

قال: التوثيق والتفعيل.. فال يمكن أن نصل إىل احلقائق الثابتة، ونتطور يف  

 التعامل معها من دون هذين الركنني. 

 احلقائق: أ ـ توثيق  

 قلت: فحدثني عن توثيق احلقائق، ومل كان مقدمة لتفعيلها؟

قال: ال يمكن فهم احلقائق باهلوى أو بالظن أو بالرغبة املجردة، وإنام نحتاج إىل  

 التعرف عليها من خالل املصادر التي تدل عليها. 

فا ُما ُلينُس ُلُك بُُه ُعلنمٌ ﴿ قلت: أراك تشري إىل قوله تعاىل: ُع   ُوال ُتقن إُِن الِسمن

وال   ؤا لُّ أاوُلئُُك ُكاُن ُعننها ُمسن ُؤاُد كا فا ُبرُصُ ُوالن  (36)االرساء:  ﴾ ُوالن

قال: أجل.. فاحلقائق التي تنبعث من اهلوى كتلئ بالوهم، والكذب  

 واألسطورة. 

 قلت: احلمد هلل.. لقد ختلص عرصنا من أوهام اخلرافة والكذب واألسطورة. 

 يف بعض اجلوانب.. ال يف كل اجلوانب. قال: هو ختلص منها 

 قلت: ما تعني؟ 

قال: لقد ختلص مدعو التطور يف هذا العرص من اخلرافات التي كانت تصف  

الكون يف العصور السابقة، ولكنه وقع يف خرافات ال تقل عنها، عندما راح ينكر  

 احلقائق الثابتة، بسبب كوهنا من معتقدات العصور السابقة. 

ُهُداُء  ﴿ إىل قوله تعاىل:  قلت: أراك تشري وناوا ُقِواُمنُي هللُُِ شا ُا اِلُذيُن آُمناوا كا ُيا ُأهيُّ

وا اهللُِ ُوى ُواِتقا ُو ُأقنُربا لُلِتقن ُدلاوا ها ُدلاوا اعن ٍم ُعىُل ُأاِل ُتعن من ُشنُآنا ُقون ُرُمنِكا ُط ُوال جُين ُقسن  إُِن  بُالن
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ُملاونُ   ( 8املائدة: ) ﴾ اهللُِ ُخبرٌُي باُُم ُتعن

قال: أجل.. فهذه اآلية الكريمة تضع مقياسا لتوثيق احلقائق، ال خيضع لزمان،  

وال ملكان، وال لدين، وال لعرق.. بل خيضع ملا تتطلبه احلقيقة نفسها من البحث  

 املوضوعي. 

قلت: هل تقصد أن نتعامل مع القضايا بحسبها، ال بحسب العرص الذي ذكرت  

 فيه؟

يون تصوروا أن اخلرافات التي رست للمعلومات الكونية  قال: أجل.. فالتطور

ألهل العصور السابقة، رسى مثلها يف املعتقدات، ولذلك راح ينكروهنا، وليس هلم من  

 دليل عىل ذلك سوى تلك اخلرافات التي ردوها، وكان هلم احلق يف ردها. 

 قلت: مل أفهم.. هل لك أن توضح يل ذلك بمثال. 

استطاع أن يثبت لدى القضاء بأن لديه بعض احلقوق    قال: أرأيت لو أن ش صا 

املالية عىل ش ص آخر، وأثبت له القضاء صحة دعواه، وكلف املدعى عليه بأن يرد له  

حقوقه التي طلبها .. هل يمكن للمدعي بسبب تلك الدعوى أن يطلب حقوقا أخرى  

 لالحقة؟ من غري إثبات، معتربا أن نجاح دعواه السابقة كافية إلثبات دعواه ا

قلت: كال .. والقايض الذي حيكم بذلك، ال شك أنه متهم؛ فكل جريمة دليلها  

 اخلاص املثبت هلا. 

قال: لقد قام التطوريون بنفس خطأ أو جريمة ذلك املدعي.. ذلك أهنم راحوا  

يستدلون بام وقع فيه أهل القرون السالفة من خرافات عىل فساد كل معتقداهتم، حتى  

  نفسها. معتقداهتم يف اهلل

قلت: صدقت.. فقد انترش اإلحلاد بعد الثورة الفرنسية، ومل يكن هلم من دليل  

 سوى تلك اخلرافات التي كانت تؤمن هبا الكنيسة أو يؤمن هبا رجال الدين. 



190 

 

قال: وبذلك بدأت احلرب عىل الدين.. مع أنه كان يمكن أن توجه لل رافات  

 املرتبطة بالدين.. 

ولكنهم يذكرون أن الدين يشء غيبي ال يمكن إثباته، ولذلك  قلت: صحيح.. 

 كان البحث فيه نوعا من اللهو أو اللغو الذي يبعدهم عن احلياة.

قال: وهنا كان خطؤهم األكرب.. ألهنم حكموا عىل الدين من خالل أش اصهم  

 وأوهامهم وفهومهم، وليس بحسب ما هو عليه يف الواقع. 

  عىل ذلك مثاال. قلت: مل أفهم.. هال رضبت يل 

قال: أرأيت لو أن ش صا من الناس حيب بعض األطعمة، التي ال ترض صحته؛  

فيأيت ش ص ويرغبه عنها من غري حجة سوى كون ذلك الطعام مرتبطا بأهل العصور  

 السابقة، وال عالقة له هبذا العرص.. هل يمكن أن يقبل أحد هذه احلجة؟ 

احلق يف أن يأكل ما يشتهي.. وليس    قلت: ال.. هذا الرجل مفرت .. ولكل ش ص

عىل اآلخرين هنيه، ألن الطباع خمتلفة.. وما يشتهيه ش ص من الناس قد ال يشتهيه  

 غريه. 

قال: فهكذا األمر يف األديان .. فالتاريخ البرشي يثبت أن الدين ركن أسايس يف  

لعرص  حياة كل الشعوب، وال عالقة لذلك بعرص دون عرص.. لكن التطوريني يف هذا ا

راحوا يتصورون أن الدين مرتبط بعصور سابقة، وأن التطور يقتف إبعاده عن احلياة  

 بجميع جماالهتا.. وهنا أدخلوا هواهم يف هوى غريهم، ورغبتهم يف رغبة غريهم. 

 قلت: ولكنهم يستدلون لذلك بتلك اخلرافات التي وقع فيها أهل األديان. 

لوء باحلشائش الضارة، لكنه بدل  قال: أرأيت لو أن ش صا ذهب إىل بستان مم

أن يطهر البستان منها راح يقف عىل كل يشء فيه، حتى أشجاره املثمرة.. هل تراه  

 مصلحا أم مفسدا؟ 
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 قلت: ال شك يف كونه مفسدا.. فال يصح أن نحكم عىل النافع بجريمة الضار. 

من  قال: وهكذا فعل التطوريون .. فهم مل يكتفوا بالرد عىل ما يف األديان 

 التحريفات، وإنام راحوا يقضون عليها، وقد أسلمهم ذلك إىل أوهام كثرية. 

 قلت: فام كان عليهم أن يفعلوا؟

قال: كان عليهم أن يستعملوا وسائل البحث عن احلقيقة، ويتحروا يف مجيع  

املفرقة بني احلقائق واألوهام، ليميزوا بني احلقيقة  مجيع املقاييس  األديان، ويطبقوا عليها  

 يها واألسطورة. ف

 قلت: حينها سيصلون حتام إىل اإلسالم. 

قال: ولكنهم مل يفعلوا.. ألن خوفهم من احلقائق جعلهم يتوقفون يف منتصف  

 الطريق.. وال يكتفون بذلك، بل راحوا يشنون عىل حقائق اإلسالم ما شنوه عىل غريها.

قلت: أنت تذكرين بام فعله أهل الكتاب الذين كان لدهيم كل األدلة املثبتة لكون  

رسول اهلل الذي وعدوا به.. لكنه عندما مل يتفق مع أهوائهم راحوا ينفرون منه،    حممد  

 وينفرون. 

ُتاٌب ُمنن ُعننُد اهللُِ  ﴿ قال: صدقت.. وقد قال اهلل تعاىل يف شأهنم: 
من كُ ُوملُِا ُجاُءها

وما  من ُما ُعُرفاوا ُكُفرا وا ُفُلاِم ُجاُءها وُن ُعىُل اِلُذيُن ُكُفرا تُحا ُتفن من ُوُكاناوا ُمنن ُقبنلا ُيسن ُا ُمُعها
ٌق ملُ ا  ُصدي

ُكافُُريُن  نُةا اهللُِ ُعىُل الن  [ 89]البقرة:   ﴾ بُُه ُفُلعن

ا بُُه ُأنن  ﴿ قلت: وقد ذكر اهلل تعاىل علة ذلك، فقال:  ون رُتُ وا  بُئنُساُم اشن را فا من ُأنن ُيكن ُسها فا

وا بُُغُضٍب ُعىُل  ُه ُعىُل ُمنن ُيُشاءا ُمنن ُعُباُدُه ُفُباءا
لُ ُل اهللِا ُمنن ُفضن نُزي ي ا ُأنن يا  ُغُضٍب  باُُم ُأننُزُل اهللِا ُبغن

ُهنٌي  ُريُن ُعُذاٌب ما
 .. فقد كان احلسد هو السبب يف عدم إيامهنم. [ 90]البقرة:   ﴾ُولُلنُكافُ

 ل .. وهو سبب نفيس مبني عىل مزاج مريض مركب من اهلوى املجرد..قال: أج 

ُوإُُذا ُقيُل هُلامن آُمناوا باُُم ُأننُزُل  ﴿قلت: وقد أضاف اهلل تعاىل إىل ذلك السبب قوله: 
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ا  ق  ُصدي ُقُّ ما ُو احلن وُن باُُم ُوُراُءها ُوها را فا ُمنا باُُم أاننُزُل ُعُليننُا ُوُيكن وا ناؤن من  اهللِا ُقالا ُا ُمُعها
]البقرة:   ﴾ملُ

91 ] 

قال: وهو سبب اجتامعي مبني عىل عنرصيتهم وطائفيتهم وكربهم.. فلذلك  

أنكروا أن يكون النبي من غريهم، مثلام فعل التطوريون الذين مل يستسيغوا أن يروا  

 احلقائق يف بالد املسلمني. 

طوريون  قلت: وعيت هذا.. ووعيت معه أمهية هذا الركن من الثبات.. فالت

امتنعوا من تقبل احلقائق، ال بسبب عدم الدليل عليها، وإنام بسبب نفرهتم النفسية  

 واالجتامعية منها. 

قال: أجل.. ولذلك ترانا يف هذه املدرسة ندرس احلقائق الدينية باألسلوب  

 الذي يتناسب مع هذا العرص.. حتى ال نيسء إليها. 

 تناسب مع العرص. قلت: مل أفهم ما تعني.. هل طورتم الدين لي 

قال: ال .. دين اهلل واحد.. وحقائقه ثابتة.. وإنام طورنا أساليب عرضه، وأنواع  

حججه ليفهمها أهل عرصنا .. ذلك أن بعض ما ذكره السابقون من أدلة ال يتناسب مع  

أمزجة وعقول هذا العرص.. ولذلك جددنا العرض، حتى ال يساء إىل احلقائق عندما  

 السابقة.  تلبس ألبسة القرون 

قلت: أراكم استفدتم يف هذا من رد اهلل تعاىل عىل أولئك الذين طالبوا رسول اهلل  

 .بأن يستعمل نفس ما استعمله األنبياء السابقون من حجج 

ُمُن   ﴿قال: أجل.. لقد قال اهلل تعاىل يف ذلك:  اِلُذيُن ُقالاوا إُِن اهللُِ ُعُهُد إُُليننُا ُأاِل ناؤن

وٍل ُح  لنتامن لُُرسا ُبيينُاُت ُوبُاِلُذي قا ٌل ُمنن ُقبنيُل بُالن سا من را لاها النِارا قالن ُقدن ُجاُءكا ُباٍن ُتأنكا رن ُينُا بُقا
  ِتى ُيأنتُ

ننتامن ُصاُدُقنُي  من إُنن كا وها ُم ُقُتلنتاما
 [ 183]آل عمران:   ﴾ ُفلُ

 قلت: أهذا فقط ما قمتم به من تطوير يرتبط باحلقائق الدينية؟ 
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ال .. ليس ذلك فقط.. وإنام أزحنا عنها الكثري من اخلرافات والدجل الذي  قال:  

 ارتبط هبا.. والذي شوهها، وحال بني اخللق وتقبلها. 

 قلت: هال رضبت يل عىل ذلك مثاال؟

قال: عندما نقرأ كلامت اهلل املقدسة نجدها تصف اهلل بالتنزيه والتقديس املطلق..  

ذلك التقديس، فراحت تصف اهلل بام تصف به   غتستسلكن عقول رجال األديان مل 

 البرش، فغرقت يف أوحال التشبيه والتجسيم. 

 قلت: فامذا فعلتم أنتم؟ 

 قال: لقد طهرنا العقائد من كل ذلك الرجس، ألنه افرتاء عىل اهلل، وكذب عليه.

 قلت: أهذا ما فعلتم؟ 

لك جردنا  قال: هذا جمرد مثال.. فقد دخلت التحريفات يف كل يشء.. ولذ

املقدس من كل أنواع املدنس.. وطهرنا دين اهلل من كل آثار دين البرش.. فتحول دين  

 اهلل إىل مجاله وقوته التي أضعفها ذلك الدنس الذي أحاط هبا. 

 قلت: فهل كان لكم يف ذلك حجة؟

 بذلك يف وصاياه اخلالدة.  قال: أجل.. لقد أمرنا 

العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه   )حيمل هذا:  قلت: أراك تشري إىل قوله 

  (1) حتريف الغالني وانتحال املبطلني وتأويل اجلاهلني(

قال: أجل.. فدين اهلل حيتاج كل حني إىل تطهريه من كل األهواء التي ترسبت  

 إليه. 

ه هو أن األهواء ترسبت إىل أهل األديان من قبلنا.. فقد  مقلت: لكن الذي أعل

كان رجال الدين يكتمون ما أمر اهلل به أن ينرش.. وكانوا يضيفون للدين ما يتناسب مع  

 
 (135البغدادي )اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع لل طيب (  1)
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وُن بُُه ُثُمنا   ﴿أمزجتهم كام قال تعاىل:  رُتا ُتاُب ُوُيشن
وُن ُما ُأننُزُل اهللِا ُمُن النكُ تاما إُِن اِلُذيُن ُيكن

يُهمن  ُقلُيال   ُزكي ُقُياُمُة ُوال يا ُم الن ما اهللِا ُيون ها ُكليما لاوُن يُف باطاوهُنُمن إُاِل النِاُر ُوال يا  أاوُلئُُك ُما ُيأنكا

 ( 174)البقرة:   ﴾ُوهُلامن ُعُذاٌب ُألُيمٌ 

  ، أرميا: )أما وحي الرب فال تذكروه بعدبل أشار إليه الكتاب املقدس، فقد قال 

فتم كالم اإلله احلي رب اجلنود إهلنا( )إرميا:  ن كلمة كل إنسان تأل كون وحيه إذ قد حرم

.  .نبياء الذين يتنبأون لكم )هكذا قال رب اجلنود ال تسمعوا لكالم األ ، وقال:  (36:  23

،  (16/ 23. يتكلمون برؤيا قلبهم ال عن فم الرب( )إرميا: .هنم جيعلونكم باطالإف

عا بل يف بيتي وجدت رشهم يقول الرب(  )ألن األنبياء والكهنة تنجسوا مجيوقال: 

)كيف تقولون نحن حكامء ورشيعة الرب معنا .. حقا إنه إىل  ، وقال:  ( 11/  23)إرميا:  

هلا قلم الكتبة الكاذب( )إرميا:    ( 8: 8الكذب حوم

)لتتمبعنم سنن من كان قبلكم شربا شربا، وذراعا ذراعا حتمى  : قال: وقد قال 

. قلنا: يا رسول اهلل، اليهود والنمصارى؟. قال:  لو دخلوا جحر ضبم تبعتموهم(

  (1))فمن؟(

قلت: هل تقصد أن التحريفات التي وقع فيها أهل األديان من قبلنا ترسب مثلها  

 إىل اإلسالم؟

ك أسسنا مركزا للبحث عن كل دخيل ترسب إىل اإلسالم،  لقال: أجل.. ولذ

 نطهره من دنس الدخيل. ذلك أنه ال يمكن الوصول إىل مجال األصيل قبل أن 

 ب ـ تفعيل احلقائق: 

قلت: وعيت رس توثيق احلقائق.. وكيفية تطويرها..فام تعني بتفعيل احلقائق،  

 وكيف تطور؟

 
 (7320) 13الفتح  -الب اري(  1)
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ُجي  ﴿ قال: أمل تسمع قوله تعاىل:   ُُهِلُة قالن ُهُي ُمُواُقيتا لُلنِاُس ُواحلن ُألاوُنُك ُعُن األن ُيسن

 ؟ [189]البقرة:   ﴾

 ها من العلم؟قلت: بىل.. فام في

قال: اهلل تعاىل يدعونا يف تلك اآلية الكريمة إىل تفعيل احلقائق واالستفادة منها  

 يف كل شؤون احلياة، وعدم االكتفاء هبا بمعرفتها فقط. 

قلت: أهلذا مل جيب اهلل تعاىل عن سؤاهلم عن احلقيقة وأجاهبم عن كيفية االستفادة  

 منها؟

نت أضعف من أن تفهم حقيقتها؛ فلذلك  قال: أجل.. ألن عقوهلم حينذاك كا 

 دعوا إىل االهتامم بتفعيلها واالستفادة منها. 

قلت: أهلذا هنى اهلل تعاىل عن البحث عن األحداث الدقيقة املرتبطة بأهل  

 الكهف؟ 

قال: أجل.. ألن تلك األحداث لن تقدم أو تؤخر، والعاقل هو الذي هيتم  

 يل التي قد ال يفيده علمه هبا، وال يرضه جهله. بالتفعيل والعربة، ال الذي هيتم بالتفاص

 قلت: أهذا يف كل احلقائق؟ 

 قال: أجل.. فلكل حقيقة آثارها العملية اخلاصة هبا. 

 قلت: حتى احلقائق املرتبطة باهلل؟

قال: أجل.. فنحن لسنا مطالبني بأن نعرف اهلل فقط، وإنام طولبنا بالتواصل معه  

.. فمن عرف اهلل، ومل يتحرك للسري إليه كان جاهال  أيضا؛ وذلك تفعيل للمعرفة باهلل

 وضاال وغافال.

بنُيٌ ﴿قلت: ألذلك قال اهلل تعاىل:   من ُمننها ُنُذيٌر ما وا إُىُل اهللُِ إُيني ُلكا ]الذاريات:    ﴾ُفُفرُّ

 ؟[50



196 

 

قال: أجل.. فالعاقل هو الذي جيعل اهلل مطلوبه األكرب؛ فيتعرف عليه، ويتواصل  

 معه. 

 التطوريني يعتربون ذلك لغوا. قلت: ولكن 

قال: وذلك جلهلهم وكربهم وغرورهم وعنادهم.. وإال فإن اهلل هو املطلوب  

 األكرب لكل عاقل.. فامذا وجد من فقده؟.. وما الذي فقد من وجده؟

 قلت: وعيت هذا.. فكيف نفعل عالقتنا باألنبياء؟

أاوُلئُُك اِلُذيُن  ﴿قال: بالتواصل معهم.. واختاذهم أسوة.. أمل تسمع قوله تعاىل: 

ُتُدهن  ما اقن ُداها  ( 90)األنعام:   ﴾ ُهُدى اهللِا ُفبُها

 قلت: فكيف نفعل عالقتنا باملالئكة؟

قال: بمحبتهم وصداقتهم والتواصل معهم والشعور بحضورهم الدائم معنا..  

ُعلاونُ ﴿ تعاىل: أمل تسمع قوله  وُن ُما ُتفن ُلما بنُُي ُيعن
ا ُكاتُ ُرام 

من حُلُافُظُنُي كُ   ﴾ ُوإُِن ُعُلينكا

اُمُل ُقُعيد ُما  ﴿[، وقوله: 11 - 10]االنفطار:  ُياُن ُعُن اليُمنُي ُوُعُن الشي إُذن ُيُتُلِقى املناُتُلقي

ُه ُرُقيٌب ُعتُيدٌ  ٍل إُاِل ُلُدين  ؟ [18  -  17]ق:   ﴾ُيلنُفظا ُمن ُقون

 قلت: بىل.. فام فيها من العلم؟

قال: أرأيت لو أن صاحبك الذي حتبه وتعتقد مودته كان مصاحبا لك يف حمل  

 ه إليك؟ت من املحال، أكنت تفعل ما يغري نظر

 قلت: كال .. إين حينها أستعمل كل الوسائل ألظهر أمامه بأحسن مظهر. 

فت حضورهم الدائم  قال: فكذلك إن عرفت املالئكة وكامهلم وصدقهم.. وعر

 معك، فإن ذلك جيعلك تستحيي منهم أكثر من استحيائك من صديقك. 

قلت: ولكن أليس يف ذلك رشك.. فنحن مطالبون بأن نعظم اهلل، ونكتفي بنظره  

 إلينا. 
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ُل  ﴿قال: ونحن مطالبون بمراعاة أهل اهلل وتعظيمهم، أمل تسمع قوله تعاىل:  ُوقا

ى اهللِا ُعمُ  ُملاوا ُفُسرُيُ ُمناونُ اعن ها ُواملناؤن ولا من ُوُرسا  [ 105]التوبة:   ﴾ ُلكا

 قلت: بىل.. فأخربين عن كيفية تفعيل حقائق اليوم اآلخر؟ 

قال: من عرف حقائق اليوم اآلخر امتأل بكل أنواع السعادة، وتزود معها بكل  

 أنواع اهلمة. 

 قلت: ما تعني؟ 

وغكم الشي وخة،  أرأيت لو قيل للناس: إن هناك فرتة من حياتكم بعد بلقال: 

ال شيبا كام  ، أو بعد إصابتكم بمرض خطري يشل أعضاءكم مجيعا تولدون من جديد

لو قيل ذلك، ورآه الناس  . ويمتد شبابكم أمدا ال ينتهي.، كنتم، بل شبابا أقوياء

، وقد اخرض عوده،  يشاهدونهيرون الشيخ الكبري ينام أمامهم، ثم يف الصباح  .  بأعينهم.

 ذلك بأعينهم، كيف يكون حاهلم؟ الو رأو. قام قوامه. واشتدت أوصاله، و 

قلت: إهنم حينها يبدلون كل أشعارهم التي قالوها عن الشباب ليمدحوا هبا  

 الشي وخة، وحينها لن يقول أبو العتاهية: 

 فياليُت الشباُب يعودا يوما  

 

 فأخرُبها بام فعل املشيبا   

 بل سيقول:  

 فياليُت الشباب يعودا يوما  

 

 فأخرُبها بأفضال املشيبا   

قال: فإذا قيل هلم: إن هذا التغيري لن حيصل لكل الناس، بل لكل من عمل أعامال   

 معينة.. هل ترى الناس يعرضون عن تلك األعامل، أم سيقبلون عليها بكل شوق؟ 

هي مصدر  قلت: بل سيقبلون عليها بكل شوق.. وكيف ال يقبلون عليها، و

 سعادهتم. 

قال: فكذلك حقائق اليوم اآلخر عندما تترشهبا القلوب، وتعيها العقول، لن  
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تبقى جمرد حقائق، بل تتحول إىل أعامل ممتلئة بالصالح، وتتحول معها النفوس املكتئبة  

 إىل نفوس ممتلئة بالسعادة.. وتتحول معها اهلمم الدنية إىل مهم رفيعة تناطح اجلوزاء. 

قلت: لقد ذكرتني بمقالة السحرة لفرعون، فقد دخلوا عليها أذلة يسبحون  

بحمده، لكنه ما إن غمر اإليامن قلوهبم حتى راحوا يتحدونه.. لقد قال اهلل تعاىل خمربا  

ُبيينُاُت ُواِلُذي ُفُطُرُنا ُفاقنُض ُما   ﴿ عن حديثهم وحتدهيم:  ثُُرُك ُعىُل ُما ُجاُءُنا ُمُن الن ُلنن ناؤن

ُيا )أُ  نن ُُياُة الدُّ ُف ُهُذُه احلن ُتنُا  72ننُت ُقاٍض إُِناُم ُتقن ُرهن ُفُر ُلنُا ُخُطاُياُنا ُوُما ُأكن نُا لُُيغن ( إُِنا آُمنِا بُُربي

ٌ ُوُأبنُقى ) ُر ُواهللِا ُخرين حن ا ُفإُِن ُلها ُجُهنُِم اُل 73ُعُلينُه ُمُن السي نُرم  وتا  ( إُِنها ُمنن ُيأنُت ُرِبها جما  ُيما

يُها ُواُل حُينُيى ) 
ىُل  74فُ عا ُمن ا ُقدن ُعُمُل الِصاحُلُاُت ُفأاوُلئُُك هُلاما الِدُرُجاتا الن ؤن ُه ما

( ُوُمنن ُيأنتُ

يُها ُوُذلُُك ُجُزاءا ُمنن ُتُزِكى 75)
ُارا ُخالُُديُن فُ هُنن تُُها األن ٍن جُتنُري ُمنن حُتن ]طه:   ﴾( ُجنِاتا ُعدن

72  -  76]   

وهكذا ترى كيف حتول احلقائق اإليامنية حياة اإلنسان إىل حياة ممتلئة   قال: 

 باإلجيابية والقوة. 

 قلت: لكن التطوريني يذكرون أن الدين أفيون الشعوب. 

قال: لقد ذكرت حمل خطئهم، فهم ال يكتفون بمحل اخلطأ، وإنام يتجاوزونه إىل  

 لذباب؛ فقتله. غريه.. هم مثل ذلك الدب الذي أراد أن يذب عن صاحبه ا

 قلت: أترى أن هلم بعض احلق فيام ذكروا؟

قال: أجل.. وما كنت ألكذهبم تكذيبا مطلقا، ولو فعلت ذلك لكنت شبيها  

 هلم.. وكيف أفعل ذلك، والقرآن الكريم نفسه نطق بذلك قبل أن ينطقوا به..  

 قلت: عجبا.. هل أخرب القرآن الكريم أن الدين أفيون الشعوب؟

 القرآن الكريم أن دين البرش هو أفيون الشعوب ال دين اهلل.. فدين  قال: لقد أخرب 

 اهلل هو املحرك لكل طاقات اإلنسان واملجتمع لكل أنواع الفضائل. 
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ُباُن  ﴿  قلت: أراك تقصد قوله تعاىل:  هن ُباُر ُوالرُّ ُحن ا ُمُن األن ُا اِلُذيُن آُمناوا إُِن ُكثرُي  ُياُأهيُّ

ُواُل ا لاوُن ُأمن ُفِضُة  ُلُيأنكا وُن الِذُهُب ُوالن نُزا وُن ُعنن ُسبُيُل اهللُِ ُواِلُذيُن ُيكن دُّ ُل ُوُيصا
ُباطُ لنِاُس بُالن

من بُُعُذاٍب ُألُيمٍ  ها ن وهُنُا يُف ُسبُيُل اهللُِ ُفُبرشي ننُفقا [؛ فهذه اآلية الكريمة تشري  34]التوبة:    ﴾ ُواُل يا

لدين يف سبيل حتقيق املصالح الش صية،  إىل ما كان يقوم به رجال الدين من استغالل ل

 وتشويه الدين ألجل ذلك، حتى يصبح مطية خلدمة أغراضهم. 

قال: كل القرآن الكريم يتحدث عام يفعله املفسدون يف األرض من تالعب  

باألديان.. أمل تسمع قصة السامري، وهو من أصحاب موسى عليه السالم، ويف عهده،  

 بالوثنية.  ومع ذلك حاول أن يدنس دين اهلل

قلت: بىل .. وقد سمعت معها تلك اإلحلاحات الشديدة لليهود بأن يرهيم اهلل  

 جهرة، أو جيعل هلم إهلا يعبدونه من دون اهلل. 

 قال: فإذا كان األمر كذلك يف حياة األنبياء، فكيف بمن بعدهم؟

قلت: وعيت هذا .. فحدثني عن تفعيل حقائق الكون، بعد أن حدثتني عن  

 ئق اإليامن. تفعيل حقا 

من ُمُن  ﴿ قال: أمل تسمع قوله تعاىل:  من مُمِا ُخُلُق ظاُُلال  ُوُجُعُل ُلكا ُواهللِا ُجُعُل ُلكا

مُ  مُّ نُعن
تُ من ُكُذلُُك يا من ُبأنُسكا ابُيُل ُتُقيكا ُِر ُورُسُ ما احلن ابُيُل ُتُقيكا من رُسُ نُان ا ُوُجُعُل ُلكا ُباُل ُأكن ُ ُتها  اجلن

من ُلُعِلكا  ونُ ُعُلينكا لُما  ؟ [81]النحل:   ﴾ من تاسن

 قلت: بىل .. فام فيها من العلم؟ 

قال: إن اهلل تعاىل يف هذه اآلية الكريمة يأمرنا باالستفادة من الطاقات املوجودة  

 يف األشياء لتطوير احلياة ومرافقها، وتيسري العيش فيها. 

 للسكنى. قلت: ولكنه ذكر أشياء بدائية جدا.. فاجلبال مل تعد حمال  

قال: القرآن الكريم يذكر احلقائق التي يستفيد منها اجلميع.. فهل تطالبه يف تلك  
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 البيئة البدوية البسيطة أن حيدثهم عن ناطحات السحاب، أو األبراج العالية. 

 قلت: ال .. ولو قال ذلك لس روا منه. 

قال: ومع ذلك، فقد ذكر القرآن الكريم الكثري من اإلشارات التي يمكن  

لعقالء أن يستنتجوا منها الكثري من النتائج التي تفيدهم يف حياهتم عندما ينظرون إىل  ل

 األشياء باعتبارها نعمة إهلية يمكن استثامرها يف نواح كثرية. 

 قلت: هال رضبت يل عىل ذلك مثال. 

ُها ُش ﴿قال: أمل تسمع قوله تعاىل:   ٌر ُوُرُواحا ُها ُشهن وُّ دا يُح غا ُليناُمُن الري رٌ ُولُسا )سبأ:    ﴾ هن

12 ) 

عن النعم التي وهبها سليامن عليه السالم، ومنها  بىل.. فاهلل تعاىل خيرب قلت: 

 ، بحيث يستفيد منها يف حاجاته امل تلفة. تس ري الريح له 

هذا منطوقها .. أما إشارهتا فهي تشري اىل أن الطريق مفتوح أمام البرش لقطع  قال:  

حتث عىل البحث عن القدرات امل زنة يف اهلواء  وهي بذلك ، مثل هذه املسافة يف اهلواء

 الستغالهلا يف قطع املسافات. 

قلت: صدقت.. وقد ذكرتني بمقولة لبديع الزمان النوريس يقول فيها تعليقا  

)هذه اآلية الكريمة تبني معجزة  من معجزات سيدنا سليامن عليه  عىل اآلية الكريمة: 

قطع يف اهلواء ما ياقطع يف شهرين يف يوم  السالم. وهي تس ري الريح له، أي إنمه قد 

  (1)واحد. فاآلية تشري إىل أن الطريق مفتوح أمام البرش لقطع مثل هذه املسافة يف اهلواء(

ُبنُرُص ﴿قال: وهكذا قوله تعاىل:   ُمُه ُواألن ُكن  [ 49]آل عمران:  ﴾ ُوأابنُرئا األن

البرشية  احة   القرآن الكريم إذ حيثقلت: أجل.. وقد قال فيها النوريس: )

ب   عىل اتباع األخالق النبوية السامية التي يتحىلم هبا سيدنا عيسى عليه السالم، فهو يرغم
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.  فيها وحيض عليها رمزا إىل النظر إىل ما بني يديه من مهنة مقدسة وطب رباين عظيم. 

نة  فهذه اآلية الكريمة تشري إىل أنه يمكن أن ياعثر عىل دواء يشفي أشِد األمراض املزم

والعلل املستعصية، فال تيأس أهيا اإلنسان، وال تقنط أهيا املبتىل املصاب. فكلُّ داء مهام  

ه، واكتشفه، بل حتى يمكن معاجلة   ه ممكن، فابحث عنه، وُجدن كان، له دواء، وعالجا

 (1)  (املوت نفُسه بلون من ألوان احلياة املوقتة

النرية تفهم منه املعاين السامية التي  قال: وهكذا كل القرآن الكريم.. فالعقول 

تستثمرها يف احلياة، وتوظفها خلدمتها، وأما العقول املمتلئة بالدنس؛ فتبحث يف  

 األساطري عن تفسريها لتحول دين اهلل إىل خرافة ودجل. 

قصة ذي القرنني الذي مارس  من  قص علينا القرآن الكريم  قلت: لقد ذكرتني ما  

 ه واألمن ملن ويل شأهنم .. كل األساليب ليحقق الرفا 

أنه اتبع األسباب.. وما األسباب إال ما توفره  تعاىل قد ذكر اهلل ف قال: أجل.. 

بل إن اهلل تعاىل ذكر بعض تلك   العلوم من حقائق تستغل يف التقنيات امل تلفة .. 

ُبُر ﴿، فقال: التي استعملها عند استثامره حلقائق األشياء  التقنيات  ُُديُد ُحِتى  آتاويُن زا احلن

ُرغن ُعُلينُه قُطنرا   وا ُحِتى إُُذا ُجُعُلها ُنارا  ُقاُل آتاويُن أافن ُ ُقاُل اننفا ا ُ الِصُدُفنين   ﴾ إُُذا ُساُوى ُبنين

 ( 96)الكهف:

قلت: أجل.. وقد ذكرين ما ذكرته من أن بعض العلامء املعا ين استطاع أن  

من خالل قراءته   طة بالبيئات اجلافةتقنيات الزراعة الناجحة املرتبيكتشف بعض 

نُاٍب  ﴿تعاىل:  لقوله  (2) وتفعيله ُ ُمنن ُأعن ا ُجنُِتنين نُا أُلُُحُدمُهُ  ُجُعلن
ُ
ُلنين بن هُلامن ُمُثال  ُرجا ُ ُوارضن

عا   اُم ُزرن نُا ُبيننُها ٍل ُوُجُعلن ا بُنُ ن ُ نُامها  ( 32)الكهف: ﴾ُوُحُففن

 
 . 282الكلامت، ص(  1)

 (304انظر: معجزات علمية )ص: (  2)



202 

 

 ـ أرسار القيم:    2

.. فـحدثني عن والتطورق، وعالقتـها ـبأرسار الثـبات قـلت: وعـيت أرسار احلـقائ

 أرسار القيم، وعالقتها هبام.

ة من غري أن  ا بـكل دـق ال: أال ترى األرض وـكل الكواـكب تســـري يف ـمداراهـت ـق

 تفكر يف يوم من األيام أن تغري تلك املسارات؟

 قلت: بىل.. ولو فعلت ذلك الهندت واهند معها بنيان الكون.

 حيافظ األكسجني وغريه من الغازات عىل نسبته يف اهلواء؟قال: أال ترى كيف 

يف الكيمياء  ، وهو عامل خمتص ]جيمس الفلوك[ قلت: بىل.. وقد سمعت 

باملائة الشتعلت احلرائق يف كافة الغابات   25احليوية: )لو زادت نسبة األوكسجني عن  

احللقة الرئيسية يف شبكة  االستوائية والسهول القطبية، بل كافة النباتات التي تشكل 

الغذاء لإلنسان .. أما النسبة احلالية لألوكسجني فهي حمفوظة بواسطة توازن دقيق بني  

حد اخلطر وبني الفائدة .. فلو كانت نسبة غاز األوكسجني يف الغالف اجلوي أكثر بقليل  

صغرية   مما هي عليه لتحول كوكبنا إىل عامل ال يطاق وال يمكن العيش عليه، ألن رشارة

تكفي إلشعال حرائق ض مة جدا حتول كوكبنا إىل شعلة من النار .. لو كانت نسبة غاز  

ثاين أوكسيد الكربون يف الغالف اجلوي أقل مما هي عليه لنتج من ذلك عدم املحافظة  

عىل حرارة سطح األرض ولتحولت البحار واملحيطات شيئا فشيئا إىل مسطحات  

  (1) غري مالئم للحياة(متجمدة وبالتايل يصبح كوكبنا  

 قال: فهل كان األكسوجني يف العصور الوسطى خمتلفا عنه يف هذا العرص؟ 

 قلت: ال .. نسبته واحدة.. ولو اختلفت لتأثر اخللق بذلك.. 

 قال: أتدري ما رس ذلك، وما عالقته بالثبات والتطور؟ 

 
 ( 148انظر: الكون بني التوحيد واإلحلاد )ص: (  1)
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 التفصيل. قلت: ال .. مل أفهم بعد.. واعذرين، فأنا أحتاج دائام إىل التوضيح و

قال: لقد خلق اهلل تعاىل لكل يشء يف هذا الكون نظاما دقيقا يسري عليه إن هو  

 راعاه، وبقي ثابتا عليه، ومل يغريه عاش عيشة طبيعية، فإن غريه وبدله أثر ذلك فيه. 

 قلت: هل تقصد النظام الكوين؟

 تسمع  قال: بل كل يشء.. فقد جعل اهلل لكل يشء من القوانني ما يرتبط به .. أمل

ُباُل    ﴿خطاب اهلل تعاىل للنحل، فقد قال عنها:   ُ ُل ُأُن اخِتُُذي ُمُن اجلن ُحى ُربُُّك إُىُل النِحن ُوُأون

وُن ) ُرشا ا ُوُمُن الِشُجُر ُومُمِا ُيعن ياوت  لاال   68با باُل ُربيُك ذا لاكُي سا لي الِثُمُراُت ُفاسن يُل ُمنن كا ِم كا ( ثا

جا ُمنن باطاوهُنُ  ونُ خُينرا ٍم ُيُتُفِكرا ُواناها فُيُه ُشُفاٌء لُلنِاُس إُِن يُف ُذلُُك آُلُية  لُُقون ٌف ُألن
نُتلُ اٌب خما   ﴾ ا رُشُ

   [ 69،  68]النحل:  

 قلت: بىل.. فاآليتان الكريمتان تبينان قوانني احلياة التي يسري عليها عامل النحل. 

 اهلل هو الذي جبله عليها؟قال: فهل هذه القوانني ابتدعها النحل ابتداعا أم أن 

 قلت: بل اهلل تعاىل هو الذي جبله عليها. 

قال: فلو أن النحل غري تلك القوانني.. وراح يتالعب هبا.. وراح بدل أكله من  

 كل الثمرات، صار يأكل حلوم احليوانات. 

 قلت: حينها سيحصل هلا ما حصل للبقر من جنون. 

نني التي هداه اهلل إليها، وجبله  قال: وهكذا عامل البرش.. إن هو خالف القوا

 عليها.. فإنه حينها سيصاب بانتكاسة أعظم من انتكاسة البقر وجنوهنا. 

 قلت: فهل هذا ما يدعو إليه التطوريون؟

كونه وخلقه..   ا قال: أجل.. فهم يتمردون عىل القيم التي بنى اهلل عليه

 ويتصورون أهنم لن ينالوا حريتهم إال بذلك. 

يرددون هذا.. وقد قال أحدهم معربا عن كرده عىل اهلل:   قلت: لقد سمعتهم
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)مرة واحدة شعرت بأن اهلل موجود حني كنت ألعب بعيدان الكربيت، وأحرقت  

سجادة صغرية، وفيام كنت أخفي جرمي أبرصين اهلل فجأة .. لقد شعرت بنظراته داخل  

  اية، ولكن رأيس .. أحسا أنني مرئي منه بشكل فظيع، وشعرت بأنني هدف حي للرم

اإلستنكار أنقذين، فقد اغتظت لفضوله املبتذل، هلذا رفضته وجدفت عليه فلم ينظر إيِل  

ا فيام بعد( )إذا  ، وقال آخر: )جيب أال يكون اهلل، حتى يكون اإلنسان( ، وقال آخر:أبد 

ا فلست بحر، أنا حر فاهلل إذا غري موجود(   (1)كان اهلل موجود 

الرساب.. ذلك أن حرية اإلنسان يف عبوديته هلل.. فاهلل  قال: لكنهم لن ينالوا إال 

 هو مصدر السعادة واألمان والسالم واحلضارة.. وكل من ابتعد عن اهلل انتكس. 

 قلت: لقد توعد الشيطان البرش بأن يغريهم عن اجلبلة التي خلقوا عليها. 

ك راح يتوعد  قال: أجل.. لقد آمله أن يأمر اهلل تعاىل املالئكة بالسجود آلدم، فلذل

ُذِن ُمنن ُعُباُدُك ُنُصيب ا   ﴿ بأن حيوهلم من آدميتهم إىل شيطانيته.. قال تعاىل: 
ُوُقاُل أُلخُِتُ

ا )  وض  را ُرهِنامن  118ُمفن ُننُعاُم ُوآُلما ِن آُذاُن األن ُرهِنامن ُفُلياُبتيكا من ُوآُلما ُمنيُينِها
من ُوأُلا ( ُوأُلاُضِلنِها

ِن ُخلنُق اهللُِ ا  [ 119،  118]النساء:   ﴾ ُفُلياُغريي

 قلت: وقد أفلح يف دعواه..  

ل: أجل.. وخصوصا مع أدعياء التطور.. فهم يتومهون أن كل جديد يأتون به  قا 

من بنات أفكارهم وإبداعهم، بينام هو يف حقيقته ليس سوى وساوس شيطانية،  

 وتلبيسات إبليسية. 

 قلت: أتعترب احلضارة التي يدعو إليها التطوريون حضارة إبليسية. 

ألخطاء.. بل كام ميزت بني احلق  قال: أنا ال أقع فيام يقع فيه املعممون من ا

 والباطل يف عامل احلقائق أميز بني اخلري والرش يف عامل القيم. 

 
 (96انظر هذه النصوص وغريها يف: ما قاله املالحدة ومل يسجله التاريخ )ص: (  1)
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 قلت: كيف ذلك؟

 قال: لقد رأيت التطوريون خيلطون بني املبادئ واملامرسات..  

 قلت: مل أفهم.. 

،  املبادئ القيميةقال: لن تفهم أرسار الثبات والتطور يف القيم حتى تفرق بني 

 متغرية متطورة.  املامرسات القيميةثابتة، و  املبادئ القيمية.. فسات القيمية املامرو

 أ ـ املبادئ القيمية: 

 املبادئ القيمية.فحدثني عن  قلت:

قال: املبادئ القيمية هي الثوابت التي تقوم عليه احلياة.. والتي اتفق الرشع  

 والعقل عىل حتسينها، وتقبيح ما خيالفها. 

قلت: ولكني سمعت أن بعض العلامء، أو بعض املدارس اإلسالمية تذكر أن  

احلسن والقبح رشعيان، وال يقف العقل بحسن يشء منها وال بقبحه، بل القايض  

نه فهو حسن  وما قبحه فهو قبيح.  ، بذلك هو الرشع وما حسم

 قال: ما صدقوا.. وما كذبوا. 

 قلت: ما تعني؟ 

للعقل املجرد أن يعرفها من دون الوحي.. وهناك قيم  قال: هناك قيم ال يمكن 

 جعلها اهلل تعاىل يف العقول السليمة، يمكنها أن تكتشفها، بل هي يف جبلتها وفطرهتا. 

 قلت: هال وضحت يل ذلك. 

قال: لو كانت العقول املجردة وحدها كافية للتعرف عىل كل أنواع القيم ما  

ك كانت الرشيعة معينة للعقل حتى يتحقق  احتاجت البرشية إىل رشيعة إهلية.. ولذل

 . للحياة ما أراده اهلل هلا 

 قلت: أذلك يشبه الوحي الذي أوحاه اهلل إىل النحل. 
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قال: أجل.. فاهلل تعاىل كام أودع يف عقل اإلنسان حتسني احلسن وتقبيح القبيح  

التلبيسات    أيده بعد ذلك بالوحي الذي يبني له كيفية القيام بذلك.. فقد يقع اخلطأ نتيجة

 واألهواء. 

 قلت: هال رضبت يل عىل ذلك مثاال. 

قال: احلرية التي كنت تذكرها.. فهي قيمة من القيم النبيلة.. حيسنها العقل  

والرشع.. لكن العقل قد خيطئ يف فهم حقيقتها وجماالهتا.. فلذلك كان الرشع هو  

 املحدد لذلك، واملبني له. 

 ة للحرية. قلت: لقد وضع اهلل تعاىل حدودا كثري

قال: أجل.. حتى ال تصبح ذريعة لالنتكاسة اإلنسانية.. ذلك أن الشيطان ال  

 يستعمل وسيلة إلغراءته مثلام يستعمل احلرية.. ليحول هبا اإلنسان عن إنسانيته. 

قلت: وعيت إنكارك عىل الذين ينكرون عىل الرشع تقريره حلسن احلسن، وقبح  

 رون عىل العقل أن يعرف ذلك؟القبيح.. فام تقول ألولئك الذين ينك

ُعلا اِلُذيُن آُمناوا ُوُعُملاوا الِصاحُلُاُت   ﴿قال: أدعوهم إىل سامع قوله تعاىل:  ُأمن ُنجن

ِجاُر  فا ُعلا املناِتُقنُي ُكالن ُض ُأمن ُنجن ُرن ُسُديُن يُف األن ُعلا  ﴿، وقوله: [28]ص:  ﴾ُكاملنافن ُأُفنُجن

ُرُمنُي  ُمنُي ُكاملناجن
لُ وُن 35) املناسن ما من ُكينُف حُتنكا  [ 36،  35]القلم:    ﴾( ُما ُلكا

 قلت: فام يسمعون منها؟ 

قال: إن اهلل تعاىل يف تلك اآليات الكريمة بني أن العقول نفسها تقر بالفرق بني  

املسلمني واملجرمني.. وبني الفساد والصالح.. وذلك يدل عىل أن الصالح حسن  

 بذاته، والفساد قبيح بذاته. 

ذلك كثري يف القرآن الكريم.. فاهلل تعاىل خياطب العقول يف كل   قلت: مثل 

ُب اهللِا ُمُثال     ﴿املحال، لتكتشف بنفسها حسن احلسن، وقبح القبيح، كام قال تعاىل:   ُورُضُ
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ها  هن ُوجي ناُُم يا اُلها ُأين ُو ُكلٌّ ُعىُل ُمون  ُوها
ٍ
ء ُدرا ُعىُل يُشن ا ُأبنُكما اُل ُيقن ُ مها  ُأُحدا

ُ
ُلنين ٍ ُهلن    ُرجا اُل ُيأنُت بُُ رين

ُتُقيمٍ  سن اٍط ما ُو ُعىُل ُ ُ ُل ُوها ُعدن را بُالن ُو ُوُمنن ُيأنما ُتُوي ها  [ 76]النحل:   ﴾ ُيسن

قال: ولذلك قامت حجة اهلل عىل عباده.. ألن دينه الذي رشعه هلم متناسب مع  

 عقوهلم والفطر التي فطروا عليها، وال خيتلف معها. 

ا ُأتنلا ُما  ﴿ د ذكر بعض وصاياه لعباده: قلت: أجل.. ولذلك قال عن قالن ُتُعاُلون

من ُمنن  اُلُدكا تالاوا ُأون ُسان ا ُواُل ُتقن ُن إُحن ُوالُُدين وا بُُه ُشينئ ا ُوبُالن كا ُ من ُأاِل تارشن من ُعُلينكا اُلٍق    ُحِرُم ُربُّكا إُمن

ُفُواُحُش ُما   ُرباوا الن من ُواُل ُتقن من ُوإُِياها قاكا زا نا ُنرن ُس اِلتُي  ُنحن تالاوا النِفن ُظُهُر ُمننُها ُوُما ُبُطُن ُواُل ُتقن

ُقلاونُ  من ُتعن من بُُه ُلُعِلكا من ُوِصاكا ُقي ُذلُكا  [ 151]األنعام:    ﴾ُحِرُم اهللِا إُاِل بُاحلن

 ب ـ املامرسات القيمية: 

 قلت: وعيت هذا.. فحدثني عن املامرسات القيمية. 

مع   يمكن أن تتطور، وتتغري باختالف البيئات هي التي قال: املامرسات القيمية 

 . احلفاهل عىل املبادئ

 قلت: هال رضبت يل عىل ذلك مثاال. 

ُقلنُب  ﴿قال: أمل تسمع قوله تعاىل:   ننُت ُفظًّا ُغلُيُظ الن ٍُة ُمُن اهللُِ لُننُت هُلامن ُوُلون كا ُفباُُم ُرمحن

وا ُمنن ُحون  ُت ُفُتُوِكلن  اُلننُفضُّ ُر ُفإُُذا ُعُزمن ُمن من يُف األن ها ُفرن هُلامن ُوُشاُورن ُتغن من ُواسن فا ُعننها لُُك ُفاعن

لُنيُ  بُّ املناُتُوكي
ُ  ؟ [159]آل عمران:  ﴾ ُعىُل اهللُِ إُِن اهللُِ حيا

  قلت: بىل.. فاآلية الكريمة تذكر األساليب التي كان يستعملها رسول اهلل 

 حابه رمحة هبم، وحتى ال ينفضوا عنه. لتأليف قلوب أص

 قال: فهل هذه األساليب توقيفية.. أم أنه يمكن االجتهاد فيها؟

قلت: بل يمكن االجتهاد فيها.. بل ال يمكن حتقيق تلك األساليب من دون  

 االجتهاد فيها مراعاة لطباع الناس امل تلفة. 
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 قال: كيف ذلك؟ 

مألوف، وال خري فيمن ال يألف وال  إلف املؤمن ):    قلت: لقد قال رسول اهلل 

، وهو يدعونا هبذا إىل استعامل كل املامرسات التي جتعل الناس ال ينفرون   (1) (يؤلف

 منا، ما دامت تلك املامرسات خاضعة للقيود الرشعية. 

 قال: فهل ذكرت يل بعض تلك القيود؟ 

اها  قلت: أال يكون فيها غش وال خديعة وال أي رذيلة من الرذائل التي يأب

 الرشع، وتأباها معه العقول السليمة. 

 ة. ي قال: تقصد أهنا مقيدة باملبادئ القيم

 قلت: يمكنك أن تقول ذلك. 

قال: فاملامرسات القيمية هي كل ما ترك اهلل تعاىل فيه لعباده احلرية يف النظر يف  

 كيفية تنفيذه بام يتناسب مع املبادئ القيمية. 

 قلت: أجل.. ذلك صحيح. 

 مكن أن يكون التطور.. قال: وهنا ي 

 قلت: هال رضبت يل عىل ذلك مثاال. 

قال: من أقرب األمثلة عىل ذلك، ما اختلفنا فيها مع بعض التقليديني من سكان  

ذلك احلي الذي رأيته .. والذين يرفضون كل جديد حتى لو كان فيه خدمة للقيم  

التي مارسها سلفهم   الرفيعة التي جاءت هبا الرشيعة.. ذلك أهنم تومهوا أن املامرسات

هي التي جيب أن يامرسها خلفهم.. ولذلك شوهوا املبادئ القيمية نتيجة خلطهم بني  

 املبادئ واملامرسات. 

 . ال أزال أنتظر منك مثاال أكثر وضوحا قلت: 

 
 (6549( برقم )77/ 4(، الفردوس للديلمي )335/ 5( ويف )400/ 2أمحد )رواه (  1)
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قال: من األمثلة عىل ذلك أن أهل ذلك احلي يرفضون نظام التعليم احلديث..  

أن ذلك النظام خيدم القيم التي جاءت هبا   بحجة كونه مستوردا من الكفار.. مع

أن الكفار مل يكفروا يف ذلك املجال، وإنام كفروا  مع والرشيعة، والتي تدعو إىل العلم.. 

 يف موقفهم من اهلل، ومن دينه، وليس يف موقفهم من العلم. 

 قلت: وعيت هذا.. فهال رضبت يل مثاال آخر. 

املامرسات االقتصادية حتى لو مل يدل  قال: أهل ذلك احلي يرفضون كل جتديد يف  

دليل عىل حرمته.. مع أن الرشيعة مل تضع يف اجلانب االقتصادي إال القيم التي جيب  

 مراعاهتا، ثم تركت احلرية بعد ذلك للناس يف ممارسة أي نشاط اقتصادي يريدون. 

 قلت: وعيت هذا.. فهال رضبت يل مثاال آخر. 

يد مرتبط باحلياة.. بلباس الناس أو كيفية  قال: أهل ذلك احلي يرفضون كل جتد 

عامرهتم ملساكنهم.. وغريها.. وهم يتومهون أن ذلك خمالف ملا جاءت به الرشيعة.. مع  

 أهنا بريئة من ذلك، بل إن اهلل تعاىل أخرب أن سليامن عليه السالم اختذ قرصا من الزجاج. 

الورع، وهو  قد اختاروا طريق أال ترى أن هؤالء قلت: وعيت هذا.. ولكن 

 أسلم الطرق. 

قال: هم اختاروا طريق الورع ألنفسهم، لكنهم سدوا منافذ احلق أمام اخللق..  

 ؟أتدري رس ذلك احلي الذي أساء فهم التطور، وانحرف به انحرافا شديدا

 قلت: ما رسه؟ 

قال: لقد كان يف إمكان أهل حي الثبات لو فرقوا بني املبادئ واملامرسات يف  

تعاملهم مع القيم أن جينبوا أهل حي التطور ما حصل هلم، لكنهم مل يفعلوا.. ألهنم ظلوا  

مرصين عىل فهم الدين بتلك الصورة التقليدية التي تلقوها من أسالفهم.. وهو ما  

 أحدث تلك الثورة السلبية التي رأيتها.. ولذلك كانوا هم سبب ما حصل هلم. 
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مر عىل معاذ، وهو يصيل بالناس،   اهلل  قلت: لقد ذكرتني بام روي أن رسول 

إذا صليت بالناس    ،أتريد أن تكون فتانا يا معاذ: )له   بسورة البقرة، فقاليقرأ  افتتح  وقد  

واقرأ باسم   ،والليل إذا يغشى  ،وسبح اسم ربك األعىل  ،فاقرأ بالشمس وضحاها 

  (1)(ربك

صالة الصبح من  جاء رسول اهلل فقال: إين ألتأخر عن  ويف حديث آخر أن رجال  

: )أهيا الناس إن  ا شديدا، ثم قال غضب فغضب رسول اهلل أجل فالن مما يطيل بنا، 

  (2)منكم منفرين، فأيكم أم الناس فليوجز فإن من ورائه الكبري والضعيف وذا احلاجة(

.. فقد كان أهل ذلك احلي الذي يدعي الورع فتنة   قال: صدق رسول اهلل 

للحي اآلخر، ألنه صور له الدين بصورة سلبية جعلته ينفر منه.. ولذلك كان ورعهم  

 ورعا باردا، مثل ذلك الذي يبني قرصا، وهيدم مرصا. 

 *** 

بقيت مع صاحبي معلم الثبات والتطور مدة يف ذلك احلي، أرى كيف يامرس  

ة هبا.. وأجتول معهم يف احليني املتناقضني لننقذ كل حني بعض الشيوخ  أهله القيم املرتبط

أو الشباب.. وقد رأيت من عجائب طرقه يف اإلنقاذ ما مألين باالنبهار.. فقد كان مثل  

 ..  ة ذلك الصياد املاهر الذي يستحيل أن خيطئ صيد

عظة  واملو  احلكمةعىل بصرية، وب وقد تعلمت من صحبته الكثري من فنون الدعوة  

 التي استعملتها بعد ذلك يف رحاليت امل تلفة. و.. احلسنة واجلدال بالتي هي أحسن

وقد وجدت عند استعاميل هلا قبوال كبريا من أولئك الذين كانوا يرفضون ما  

  التي أدعوهم إليه، ألن رفضهم مل يكن للحقائق التي كنت أذكرها، وإنام لألساليب

 
 (998، رقم 2/172( ، والنسائى )465، رقم 1/340مسلم )(  1)

 (466، رقم 1/340( ، ومسلم )672، رقم 1/249الب ارى )(  2)
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 كنت أستعملها. 
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 ء أرسار الفناء والبقا 

قلت: عرفت أرسار العداوة والصداقة والسنن واملقادير والثبات والتطور..  

 .. وعالقتها بأرسار احلياة.والبقاء فحدثني عن أرسار الفناء

مجيع الكائنات،  التطور الذي أودعه اهلل يف و أرسار الثباتبعد أن علمت  قال:

السطحية إىل األعامق.. ومن اجلهل إىل  البساطة إىل التعقيد.. ومن والذي تنتقل به من 

ذلك أهنام ركنان أساسيان يف احلياة..  .. والبقاء العلم.. تاقت نفيس ملعرفة رس الفناء 

فالكل خيشى الفناء، وهيرب منه بكل الطرق.. والكل حيب البقاء، ويستعمل له كل  

 الوسائل. 

ه من غري أن يكون  وبمجرد أن خطر هذا عىل بايل، أتاح اهلل يل وسائل التعرف علي

يل أي جهد يف ذلك؛ فاهلل تعاىل برمحته جعل لعباده من اآليات ما يعرفون به احلقائق  

 الكربى، حتى ال حيتجوا عليه بجهلها، أو بصعوبة فهمها. 

وقد كتب اهلل يل أن أتعرف عىل هذه األرسار يف مقربة ببلديت، ذهبت إليها لزيارة  

م، بسبب حادث أجلأمها إىل املستشفى أياما، ثم ما  قربي صديقني يل توفيا يف نفس اليو 

 لبثا أن غادرا احلياة. 

وقد عجبت إذ وجدت قربهيام متجاورين مع أن املسافة بينهام أثناء احلياة كانت  

 متباعدة جدا، ويف كل يشء. 

أما أحدمها، فكان صاحب ثروة ض مة، وكان مرسفا عىل نفسه، يعطيها من  

 فيها، فإذا ما عوتب عىل ذلك، أنشد قول اخليام: األهواء كل ما ترغب 

م يف غــد  رتك اهـل ي ـن ـب ـي م حــب ـل  ـه

 

 ونغنم قصري العمر قبل فوات   

 سنزمع عن ذي الدار رحلتنا غدا  

 

 بســـبـعة آالف من الســـنوات   
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وكان إذا ما اجتمع مع صديقنا الثاين قال له: قبل أن تقدم يل نصائحك، اسمع  

 مني هذه املقطوعة: 

 تقون ـغدا ســـتحـيا يقول امل

 

 عىل ما كنت يف هذي احلياة  

 لذا اخرتت احلبيبة واحلميا  

 

 ألحرشـــ هـكذا بـعد املامت  

ئا بكل معاين الزهد والنبل، وكان خملصا  لأما الصديق الثاين، فكان تقيا ورعا ممت 

الصديق  يف نصيحته لصديقه الذي كان يعمل معه يف نفس الرشكة، ثم افرتقا بعد أن نال  

األول حظه من الدنيا بصفقة مشبوهة حتول هبا من عامل بسيط إىل ثري صاحب مال  

 كثري. 

فكالمها كانا حماسبني يف رشكة   ؛وقد حصلت بينهام بعض الشحناء بسبب ذلك 

كبرية، وعرضت عىل كليهام بعض الرشاوى لتزوير بعض احلسابات؛ فقبل األول،  

 وأعرض الثاين. 

أن أصبح األول يف قمة الثراء، بينام بقي الثاين يف حياته  وقد كان من نتائج ذلك 

 البسيطة التي تشبه حياة كل املوظفني العاديني. 

لست أدري بدقة سبب احلادث، وال كيف تم، لكني سمعت الكثري يذكر أن  

األول هو الذي حاول أن يدهس الثاين بسيارته، بعد أن خاف أن ييش به، وبام قام به من  

 نال عىل ذلك من رشاوى.تزويرات، وما 

وكان من نتائج ذلك أن كليهام أصيب إصابة بليغة، أجلأته إىل املستشفى، ثم مات  

بعدها.. ليبقى رسمها يف طي الكتامن عن كل اجلهات.. إال تلك اجلهات املقربة منهام،  

 والتي ذكرت سبب احلادثة. 

لست أدري كيف أصابتني غفوة، وأنا بجانب قربمها، أتذكر تلك األيام التي  

 مجعتني هبام..  
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وقد رأيت أثناء تلك الغفوة من املشاهد ما تعلمت منه أرسار الفناء والبقاء..  

فقد كانت من الوضوح بحيث شعرت فيها، وكأين أنا بجسدي وروحي ونفيس وكل  

 لطائفي أعيش ما أراه وأسمعه.

أيت كال القربين.. لكن بصورة خمتلفة كاما.. أما أوهلام، وهو قرب ذلك  لقد ر

قد كان عىل هيئة كوخ حقري، حماط بالقاذورات، التي  ف الصديق املرسف عىل نفسه، 

 ..  السامة وغري السامة جتمعت عليها أنواع احلرشات

بكل ألوان  وأما الثاين، وقد كان جماورا له، فقد رأيته بصورة قرص منيف، حماط 

 الزينة، وتعبق من جنباته روائح الزهور الزاهية املمتلئة باجلامل. 

بينام أنا يف دهشتي إذا باملعلم الذي كتب يل أن أتعلم أرسار الفناء والبقاء عىل  

يديه، يقدم إيل، وهو يقول: لقد وصلتنا رغبتك يف أن تتعرف عىل أرسار الفناء والبقاء..  

 بعينيك؛ فليس اخلرب كالعيان.  ولذلك شاء اهلل أن ترامها 

 قلت: من أنت.. وكيف عرفت رغبتي يف معرفة هذين الرسين؟

قال: ال تسل عن الكيف.. فأنت ال تطيقه.. واعلم أن اهلل تعاىل هو املعلم األكرب  

لعباده، ولذلك إن أراد أن يعلمهم شيئا يرس هلم من األسباب ما خيرجون به من ظلمة  

 اجلهل إىل نور املعرفة. 

 قلت: هل أنت برش أم مالك؟.. وما هذا العامل الذي أراه؟.. ويف أي بالد أنا؟

قال: لن أجيبك إال عىل ما أذن يل اإلجابة عليه، ولن أعلمك إال ما أذن يل يف  

تعليمك إياه.. فال تسلني إال ما ينفعك.. فلله تعاىل من الشؤون ما ال يمكن ألحد  

 اإلحاطة به.. فسلم لربك تسلم. 

 سلمت أمري هلل.. فحدثني عن رس هذا الكوخ.. والقرص الذي بجانبه. قلت: 

 قال: هذان ثمرتان لبعض أعامل صديقيك اللذين جئت تزورمها.
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 قلت: اللذان توفيا؟

قال: مل تكن وفاهتام إال رحلة عن املدينة التي تسكنون فيها إىل هذه املدينة اجلديدة  

 إنام خلقهم للبقاء، أمل تسمع قول الشاعر: التي تراها.. فاهلل ما خلق خلقه للفناء، و

 خلق الناس للبقاء فضلت 

 

 أـمة حيســـبوهنم للفـناء   

 إـنام ـيـنـقـلون ـمن دار أـعامل  

 

 إىل دار شقوة أو رشاد  

قلت: بىل.. وقد سمعت معه القرآن الكريم، وهو حيدثنا عن البقاء.. وأنه مصري   

 أراه. كل اخلالئق.. لكني أسأل عن هذا الذي 

ُباُقُياتا الِصاحُلُاتا  ﴿قال: أمل تسمع قوله تعاىل:   ُيا ُوالن نن ُُياُة الدُّ ُبناوُن ُزينُةا احلن املنُالا ُوالن

ٌ ُأُمال    ا ُوُخرين ٌ ُعننُد ُربيُك ُثُواب   ؟[46]الكهف:   ﴾ُخرين

ٌ عُ   ﴿ قلت: بىل.. وقد سمعت معها قوله تعاىل:   ُباُقُياتا الِصاحُلُاتا ُخرين ننُد ُربيُك  ُوالن

ا   ٌ ُمُردًّ ا ُوُخرين  [76]مريم:    ﴾ُثُواب 

قال: فهذا الكوخ، وذاك القرص كالمها يمثالن الباقيات الصاحلات، والباقيات  

 ..  املوبقات

 قلت: هل تقصد أهنام ثامر لألعامل التي كان يقوم هبا صديقاي يف الدينا. 

يف كل حلظة حرشة من  قال: بل هي جتسيد ألعامهلام.. فقد كان أحدمها يرسل 

احلرشات التي تقززت منها، وكان اآلخر يرسل يف كل حلظة لبنة من لبنات القرص الذي  

 أعجبت به. 

قلت: هل تقصد أن مصري ذلك الصديق املرسف عىل نفسه هو هذا الكوخ، وأن  

 مصري ذلك الصديق املحسن هو هذا القرص؟ 

ا كوخ أو قرص.. إنام هذه بعض  قال: مل أقصد هذا.. فأعامهلام أكرب من أن يبنى هب

 أمالكهام.. 
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قلت: ولكن صاحب الكوخ ال يملك إال احلرشات والقاذورات وهذا الكوخ  

 املمتلئ باآلالم.. 

أجل.. فقد كان بأعامله يقوم ببنائه، وبتوفري كل ما تراه فيه من دنس وأمل  قال: 

 وقاذورات .. وما خفي عن عينيك أعظم. 

 عىل كل هذا؟  قلت: وصاحب القرص.. كيف حصل 

أنفاسه من  قال: لقد كان يرسل كل يوم.. بل كل حلظة .. بل مع كل نفس من 

األعامل الصاحلة ما هيأ له هذا القرص، ومعه قصور وجنات كثرية.. هو اآلن يرتع فيها،  

 ممتلئا بالسعادة. 

 هو؟ نقلت: واآلخر.. أي

ينتظره يف   ليشاهد رشيطا وثائقيا عن املصري الذيقبل قليل ذهب لقد قال: 

 اآلخرة.. 

 قلت: ما تعني؟ 

ا ُوُعُشيًّا   ﴿ قال: أمل تسمع قوله تعاىل عن آل فرعون:  وًّ دا وُن ُعُلينُها غا ُرضا عن النِارا يا

 ؟ [46]غافر:  ﴾

 قلت: بىل.

قال: لقد كان صاحبك يسري سرية آل فرعون، فلذلك بمجرد أن رحل من تلك  

وفيهم.. يعامل مثلام يعاملون.. وهو اآلن صديق محيم  املدينة إىل هذه املدينة، صار منهم  

 لقارون الذي كان نظريا له يف تلك املدينة، فصار صديقا له يف هذه املدينة. 

 قلت: وصديقي الثاين. 

قال: هو اآلن مع كل األولياء واألصفياء والعلامء الذين كان حيبهم يف الدنيا..  

ض احلدائق، ليشاهد معهم بعض عجائب  وقد ذهب قبل قليل مع رفاقه إىل سياحة يف بع
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 خلق اهلل، والتي كان يتوق إىل مثلها يف املدينة التي كان يسكن فيها.

 قلت: هل تقصد أن كل ما كان يتوق له يف الدنيا حقق له هنا؟

بل حقق له ما مل يكن حيلم، أو خيطر عىل باله.. أمل تسمع قوله تعاىل:  قال: أجل..  

ٌس مُ ﴿ ُلما ُنفن  ُجُزاء  باُُم ُكاناواُفاُل ُتعن
ٍ
نيا ِرُة ُأعن ُفُي هُلامن ُمنن قا ُملاونُ  ا أاخن  [ 17]السجدة:    ﴾ُيعن

: )قال اهللم تعاىل أعددت لعبادي الصاحلني  قلت: بىل، وقد سمعت معها قوله 

.. ولكن ذلك يف جنة   (1) ما ال عني رأت، وال أذن سمعت، وال خطر عىل قلب برش(

 املأوى.

 قال: تعالت رمحة اهلل وكرمه أن خيص باجلنة دون غريها..  

قلت: صدقت.. فإن اهلل تعاىل وفر من النعيم الصالح للصاحلني يف الدنيا، ما  

 جعلهم يشعرون أهنم يف اجلنة.. ولكن كيف حصل صاحبي الصالح عىل ذلك؟ 

واب البقاء.. ولذلك حفظ اهلل له كل  ألنه عرف املفاتيح التي يفتح هبا أبقال: 

 أعامله الصاحلة، والتي شكلت له رصيدا ض ام، هو اآلن يتنعم به. 

 ـ الباقيات املوبقات:   1

بينام كنا مستغرقني يف هذا احلديث، إذا باملعلم يغيب عن عيني فجأة، وحيل بدله  

  ي.. أنا صديقكش ص ممتلئ بالدمامة والروائح الكرهية، فسألته عنه، فقال: أال تعرفن

 فالن؟

 قلت: ولكن صديقي مات. 

قال: لقد كنت مثلك أظن أن املوت فناء.. لكني اكتشفت أن املوت ليس إال  

 رحلة من مدينة إىل مدينة، ومن عامل إىل عامل.. وواحرستاه عىل ما جنته يداي. 

 قلت: لكن صديقي كان وسيام صاحب رائحة طيبة. 

 
 (4780رواه الب اري رقم )(  1)
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بينك وبني معرفته.. أما ما تراه فهي نفسه  قال: ذاك جسده الذي كان حجابا 

اخلبيثة املمتلئة بكل ألوان الدنس.. كل ما تراه من دمامة ليس سوى أخالقي وأعاميل  

 التي شكلت منها نفيس يف تلك املدينة. 

 قلت: فكيف وجدت طعم املوت؟

 قال: أمل تسمع ما ذكره القرآن عن النازعات. 

ا ) وُ ﴿قلت: بىل.. فقد قال اهلل تعاىل:  ق  ط ا 1النِاُزُعاُت ُغرن   ﴾ ( ُوالنِاُشُطاُت ُنشن

)املالئكة، حني تنزع أرواح بني آدم،  ، وقد ذكر يف تفسريها أهنا [2 - 1]النازعات: 

فمنهم من تأخذ روحه بعنف فتغرق يف نزعها، ومنهم من تأخذ روحه بسهولة وكأنام  

  (1) حلته من نشاط(

أرواحهم بشدة.. لقد ذكر يل ذلك   قال: فقد كنت أنا من أولئك الذين قبضت 

صاحبي، وحذرين منه، لكني كنت أس ر منه، لقد تال عيل حينها بعض آيات من القرآن  

 تذكر ما تفعله املالئكة بأصحاب النفوس اخلبيثة.. لكني ال أذكر ما قرأه، وال أستطيع. 

ُت   ُوُلون ﴿قلت: لعله كان يقرأ عليك قوله تعاىل:  اوُن يُف ُغُمُراُت املنُون
ُتُرى إُُذ الِظاملُ

ولاونُ  ننتامن ُتقا اوُن باُُم كا ُن ُعُذاُب اهلن ُزون ن ُم جتا ُيون ما الن ُسكا وا ُأننفا ُرجا ُعىُل    ُواملناُُلئُُكةا ُباُسطاو ُأينُدهيُمن ُأخن

ننتامن  ُقي ُوكا ُ احلن وُن )  اهلل ُغرين رُبا ُتكن ُه ُتسن
من ُأِوُل  93ُعنن آُياتُ نُاكا ُراُدى ُكاُم ُخُلقن وُنا فا ( ُوُلُقدن ُجئنتاما

تامن ُأهِنامن  ما اِلُذيُن ُزُعمن ُفُعاُءكا من شا من ُوُما ُنُرى ُمُعكا وُركا من ُوُراُء ظاها نُاكا تامن ُما ُخِولن   ُمِرٍة ُوُتُركن

ُكاءا ُلُقدن ُتُقِطُع   ُ من رشا يكا
وُن ) فُ ما عا ننتامن ُتزن من ُما كا من ُوُضِل ُعننكا  [ 94،  93]األنعام:    ﴾ (94ُبيننُكا

قال: أجل.. كان يقرأ عيل هذه اآليات، وكنت أس ر منها ومنه.. لكني اكتشفتها  

ورأيتها بحقيقة عيني.. لقد كنت أطالبه بدليل حيس عىل ما يقوله، وكان حينها يقرأ عيل  

 أستطيع أن أنطق هبا.  آيات أخرى.. ال أذكرها، وال 

 
 (312/ 8تفسري ابن كثري )(  1)
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اُل أاننُزُل  ﴿قلت: لعله كان يقرأ عليك قوله تعاىل:   وُن لُُقاُءُنا ُلون جا ُوُقاُل اِلُذيُن اُل ُيرن

ا )  ا ُكبرُي  تاوًّ ا عا ُسُهمن ُوُعُتون وا يُف ُأننفا رُبا ُتكن ُن  21ُعُليننُا املناُُلئُُكةا ُأون ُنُرى ُرِبنُا ُلُقُد اسن ُم ُيُرون ( ُيون

ا )املناُُل  ور  ا حُمنجا ر  ولاوُن ُحجن ُرُمنُي ُوُيقا جن ُمئٍُذ لُلنما ى ُيون ُ   -  21]الفرقان:  ﴾(22ئُُكُة اُل بارشن

23 ] 

قال: أجل.. فهذه اآليات تنطبق عيل كاما؛ فأنا مذ رأيت أولئك املالئكة الذين  

 قدموا عيل يف تلك اللحظات القصرية قبل مويت، وأنا ال أرى طعم الراحة. 

 عند قبض روحك؟  أملت إذنقلت: فقد ت

 قال: وكيف ال أتأمل.. وقد ذكر يل حينها املصري الذي سأصري إليه. 

قلت: أجل.. لقد أخرب اهلل تعاىل أن املوتى يعرفون مصريهم قبل موهتم، قال  

وُم ) ﴿خمربا عن ساعة االحتضار:    تعاىل النقا اُل إُُذا ُبُلُغُت احلن وُن  ( ُوُأننتامن  83ُفُلون ُحينُئٍُذ ُتننظارا

وُن ) 84) بنرُصا من ُوُلكُنن اُل تا نا ُأقنُربا إُُلينُه ُمننكا ُ ُمُديننُُي ) 85( ُوُنحن ننتامن ُغرين اُل إُنن كا (  86( ُفُلون

ننتامن ُصاُدُقنُي ) وهُنُا إُنن كا ُجعا ُاٌن ُوُج 88( ُفُأِما إُنن ُكاُن ُمُن املناُقِربُنُي )87ُترن ٌح ُوُرحين نِتا  ( ُفُرون

ُيُمنُي )89ُنُعيٍم )  ُحاُب الن ُيُمنُي  90( ُوُأِما إُنن ُكاُن ُمنن ُأصن ُحاُب الن ( ُفُساُلٌم ُلُك ُمنن ُأصن

بنُُي الِضالينُي )91) ٌل ُمنن مُحُيٍم )92( ُوُأِما إُنن ُكاُن ُمُن املناُكذي لُُيةا ُجُحيمٍ 93( ُفنازا   ﴾( ُوُتصن

 ل هذا؟ .. فهل عاينت ك[ 94 -  83]الواقعة: 

 قال: ال .. أنا مل أعاين سوى ما عاينه أمثايل من املكذبني الضالني. 

قلت: ولكنك كنت مسلام، وعشت يف بالد املسلمني.. وكل أجدادك مسلمون،  

وحيملون أسامء إسالمية.. بل إن بعضهم يذكر أن أرستكم من األرس الطيبة التي هلا  

 تاريخ كبري يف الصالح. 

ني هذا العامل الذي أعيشه.. فهو عامل ال يغني فيه اسم  قال: أنت ال تعرف قوان

 وال نسب وال حسب .. وال آباء وال أجداد.. ال يغني فيه إال العمل الصالح. 
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قلت: فكيف أجبت املالئكة حني سألوك؟.. الشك أنك أجبتهم بام حفظناه يف  

ت تقلدها،  س الوعظ، فقد كن ودروس الرتبية اإلسالمية.. وبام سمعناه يف املساجد ودر

 وحتفظ الكثري منها. 

قال: لقد كنت أحفظها يف ذاكرة جسدي، ال يف ذاكرة روحي.. ولذلك رسعان  

 ما ارتبكت حني سئلت.. فلم أجد نفيس إال وأنا أقول ملالئكة ر : ها ها .. ال أدري..  

ثم ترجيت أن يرتكوا يل الفرصة ألتذكر.. لكني مل أستطع، فقد غابت عني حينها  

 ئق التي كنت أحفظها..  كل احلقا 

 قلت: ولكن .. مل؟ 

قال: ألين كنت أحفظها، وال أؤمن هبا.. أو كان إيامين هبا ال يتجاوز حنجريت..  

 بل كنت أحيانا أس ر منها. 

 قلت: كيف ذلك.. مل أكن أعلم ذلك. 

قال: مل أكن غبيا حتى أخرب الناس بذلك.. ألين كنت أجد مصاحلي يف اإليامن  

لكن قلبي كان مستغرقا يف الدنيا، ال يرى سواها.. ولوال ذلك ما   الذي عليه قومي..

شاركت يف تلك الصفقة املشؤومة التي بعت هبا كل ما عندي من بذور اخلري، ألشرتي  

 هبا هذا الكوخ الذي تراه. 

 قلت: أهذا الكوخ هو ثمن تلك الصفقة؟ 

 اه. قال: أجل.. لقد جسد اهلل يل عميل يف هذا الكوخ املشؤوم الذي تر

 قلت: ال بأس .. فام أكثر الذين كانوا يعيشون يف األكواخ يف الدنيا.

قال: أنت ال تعرفه.. هذا ليس مثل األكواخ التي تعرفها.. إنه كوخ عاقل مثل  

كل يشء تراه..فكلام أويت إليه راح يضيق عيل، وجيمع يل كل أصناف احلرشات  

 سى واالكتئاب واإلحباط. والعقارب واحليات، ثم خياطبني بكل ما يملؤين باأل
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 قلت: فقد ندمت عىل تلك الصفقة إذن. 

قال: والت ساعة مندم.. لقد كنيت أن تسوي   األرض، أو أحتول إىل تراب،  

 وال أكون أجريتها. 

 قلت: فام رس احلرشات التي أراها؟

 قال: ويلك هل هذه حرشات .. هذه أسود وسباع وحيات وعقارب. 

 حرشات.. قلت: لكني أراها 

قال: أنت تراها كذلك.. ألنك مل تعاين أفعاهلا يف جسدك، ولو عاينتها لعرفت  

 . ا ت واحدة منهل أنه لو اجتمعت مجيع سباع الدنيا وحياهتا وعقارهبا ما عاد

 قلت: فهل أنت الذي صنعتها؟

قال: أجل.. لقد كنت يف الدنيا أتفنن يف صناعة احليات والعقارب.. كنت أكذب  

وأميش بني الناس بالنميمة.. وكل تلك الصفات جتسدت يل فيام تراه..  وأغش وأحسد 

وما خفي أعظم.. لقد شاهدت اليوم ككل يوم بعض ألوان العذاب املعدة يل، فامتألت  

 رعبا.

 قلت: إىل متى يظل هذا حالك؟

، فجرائمي كثرية، وآخرها جريمة  اقال: ال أظن أنني سأخرج من هذه احلال أبد

ي قىض كل عمره ينصحني، لكني كنت مستكربا عن نصيحته.. وها  قتيل لصديقي الذ

 أنت ترى مصريي. 

 قلت: هو اآلن جارك.. فهل تراه يزورك؟ 

 قال: وكيف يكون جاري.. وقد سمعت أنه حرش مع الشهداء. 

 قلت: لكن قرصه بجانب كوخك.

 قال: أي قرص هذا.. أنا ال أرى أمامي أي قرص. 
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 جيدا لرتاه. قلت: ها هو .. حدق ببرصك  

قال: أنت تقول ذلك، ألنك ال تعرف قوانني هذا العامل.. فهو ليس كعاملنا نشرتك  

فيه يف رؤية األشياء أو اإلحساس هبا.. نحن هنا يف عامل العدالة املطلقة.. فال يرى أحد  

 شيئا أو ال حيس بيشء إال بحسب ما قدمه من عمل. 

يا الصاحلة التي قد تنقذك  قلت: فهل تركت يف أهلك من يرسل لك بعض اهلدا

 من هذه احلال. 

قال: بل تركت فيهم من يرسل يل كل حني أنواع البالء.. فآثار أعاميل ال تزال يف  

ذلك العامل كلؤه باألسى.. لقد علمت أوالدي مجيعا فنون االحتيال واللصوصية، وهم  

 يئا. اآلن يامرسوهنا، وأنا أحتمل كل أوزارهم من غري أن ينقص من أوزارهم ش

 قلت: لعلك أعنت من قد يرسل لك بعض الدعوات. 

قال: وما عسى دعواته تفعل يل.. وخصومي ال يعدون.. وآثار أعاميل ال يمكن  

 إحصاؤها.

   : الصاحلاتـ الباقيات    2

ما إن وصل من حديثه إىل هذا املوضع حتى غاب عني هو اآلخر، بل تالشى،  

روائح طيبة، ما إن رأيته حتى تومهت  وحل بدله ش ص آخر ممتلئ مجاال، وتنبعث منه 

ا إُنن ُهُذا إُاِل ُمُلٌك  ﴿ أنه يوسف عليه السالم، وكدت أقول ما قال النسوة عنه:   ُما ُهُذا ُبرُش 

 [ 31]يوسف:  ﴾ ُكُريٌم 

قلت، وأنا مندهش مما أرى: من أنت.. هل أنت من مالئكة اهلل، أم أحد النبيني  

 أو الصديقني والصاحلني؟

 صديقك فالن.  قال: بل أنا 

قلت: مل أرك يف حيايت هبذا اجلامل أبدا.. بل كان الكل يصفونك بالدمامة،  
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 ويعريونك هبا. 

قال: كانوا ينظرون إىل جسدي.. والذي مل يكن سوى قناع ابتالين اهلل به،  

 وابتالهم به.. لنكشف من خالله عن حقائقنا. 

 واالبتسامة.قلت: لكني كنت أراك راضيا، بل كنت دائم البرش 

قال: ألين مل أكن أنظر إىل جسدي، وإنام كنت أنظر إىل حقيقتي، وأمحد اهلل تعاىل  

عىل أن زين نفيس بالفضائل.. أما جسدي فكنت أراه كام أرى سائر األشياء، جمرد  

 واجهة ألبسها ملدة حمدودة، ثم رسعان ما أتركها. 

وأما اجلسد فليس   قلت: صدقت.. فاألخالق هي الصورة احلقيقية لإلنسان.. 

 سوى قناع عن تلك احلقيقة. 

 قال: ال أستطيع مهام قلت أن أصف نعم اهلل عيل.. مذ دهستني تلك السيارة. 

 قلت: أمل تشعر بأمل الدهس؟ 

،  قوله  عقال: وكيف أشعر به.. وقد كتبني اهلل بفضله من الشهداء، أمل تسم

القتل، إال كام جيد أحدكم مس  )ما جيد الشهيد من مس .. فقد قال: تتهميموهو يصف 

  (1)القرصة(

قلت: بىل.. فأخربين .. كيف واجهت املالئكة عليهم السالم ألول مرة.. أمل  

 يصبك الفزع؟ 

قال: وكيف يصيبني الفزع، وأنا يف كل حيايت كنت مصاحبا هلم، مشتاقا لاللتقاء  

اهلم ولطفهم  هبم.. وقد رشفني اهلل تعاىل بذلك.. آه يا صديقي العزيز لو رأيت مج

 وأنوارهم، إهنا وحدها كافية لتمسح عنك كل اآلالم. 

 
(،  4655(، وابن حبان )2802(، وابن ماجة )3161(، والنسائي )1668(، والرتمذي )7953)رواه أمحد (  1)

 (18525والبيهقي )
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 قلت: فهل حدثتهم؟

حدثهم.. لقد تعاملوا معي بكل لطف.. وقد رأيت كل ما ذكره  أ قال: وكيف ال 

ر  من أنوار وروح ورحيان.. وأنواع اجلامل التي ال يمكنني أن أعرب عنها.. فاللغة التي  

 تصف هذا العامل الذي نعيشه. كنا نتحدث هبا ال يمكنها أن  

 قلت: أنت تسكن اآلن يف هذا القرص؟ 

قال: هذا جمرد قرص واحد من قصوري.. وأنا أتردد إليه أحيانا.. لكني معظم  

ما ال عني رأت، وال أذن سمعت، وال خطر  )أوقايت أقف أمام باب اجلنة ألشاهد فيها 

  (1)(عىل قلب برش

يف جوف طري خرض، هلا  رواحكم )قلت: لقد سمعت يف بعض األحاديث أن أ

 (2)قناديل معلقة بالعرش، ترسح من اجلنة حيث شاءت، ثم تأوي إىل تلك القناديل(

قال: اهلل أكرم من أن يضع أرواحنا يف جوف الطيور.. بل نحن نرسح يف اجلنة  

 ب لقتنا التي خلقنا اهلل عليها، والتي تراها اآلن. 

عن أرواح  يقول فيها ملن سأله  إلمام الصادق  قلت: أجل.. لقد ذكرتني بمقولة ل

: )يف حجرات يف اجلنة يأكلون من طعامها، ويرشبون من رشاهبا،  يف اجلنة  املؤمنني

نا أقم لنا الساعة، وانجز لنا ما وعدتنا(، وسئل عن أرواح املرشكني، فقال:   ويقولون ربم

 (3) لنا ما وعدتنا(  )يف النار يعذبون، ويقولون ربمنا ال تقم لنا الساعة وال تنجز

قيل له: )جعلت فداك يروون أنم أرواح املؤمنني يف حواصل طيور  وروي أنه 

خرض حول العرش(، فقال: )ال، املؤمن أكرم عىل اهلل من أن جيعل روحه يف حوصلة  

 
 (4780رواه الب اري رقم )(  1)

 (1887مسلم )(  2)

 .269/ 6بحار األنوار: (  3)
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وجلم صريم تلك الروح  (1)طري، لكن يف أبدان كأبداهنم( ، ويف رواية: )فإذا قبضه اهلل عزم

يف الدنيا فيأكلون ويرشبون، فإذا قدم عليهم القادم عرفوه بتلك الصورة  يف قالب كقالبه  

  (2)التي كانت يف الدنيا(

)ُواُل  قال: أجل.. وقد ذكر القرآن الكريم ذلك، بل  ح به، فقد قال تعاىل: 

ُمن يا  ُياٌء ُعننُد ُرهبي ا ُبلن ُأحن ُوات  تُلاوا يُف ُسبُيُل اهلل ُأمن ُسُبِن اِلُذيُن قا ُزقاوُن )حُتن   ( ُفُرُحنُي باُُم 169رن

ٌف ُعُلينُهمن ُواُل  وا هُبُمن ُمنن ُخلنُفُهمن ُأاِل ُخون ن ُيلنُحقا اِلُذيُن مُل
وُن بُ ُتبنرُشا ُه ُوُيسن

لُ ما اهلل ُمنن ُفضن   آُتاها

من حُينُزناوُن )]آل عمران:    [ 170،  169ها

 قلت: إن هذه اآلية الكريمة تشري إىل معرفتكم بأهل الدنيا. 

ال: أجل.. نحن نطلع عىل كل يشء حيصل فيها، مثلام تطلعون أنتم يف وسائل  ق

 اإلعالم عىل كل ما حيصل يف أنحاء العامل. 

قلت: ولكنا قد نشارك بآرائنا ومواقفنا.. وربام بأعاملنا.. وقد عزلتم أنتم عن  

 ذلك. 

قال: نحن خمتلفون يف ذلك.. منا من يكتفي بام ذكرت.. ومنهم من يتاح له  

 شاركة. امل

 قلت: كيف؟

قال: ذلك غيب ال يمكنني أن أرشحه لك.. ولكن اعلم بأن من جزاء املؤمن أن  

 بأن يعطيه كليهام. ا اهلل تعاىل يكافئة نتيجة زهده يف الدنيا وورعه فيه

 قلت: ال أكاد أفهم هذا. 

قال: نحن هنا ال نرى إال األعامل.. فكل عمل من األعامل له جزاؤه اخلاص  

 
 ..268/ 6بحار األنوار: (  1)

 ..270/ 6بحار األنوار: (  2)
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املناسب له.. ولذلك ال يمكنك أن تعد أنواع اجلزاء، هي تشمل كل ما خيطر عىل بالك،  

 وما ال خيطر عىل بالك. 

 ؟ك قلت: ألست تشتاق إىل أهل

إليهم متى  قال: وكيف أشتاق إليهم، وأنا أراهم كلام خطروا عىل بايل.. أتنقل 

 أشاء، وقد يتاح يل أن أتدخل يف حياهتم بام ينفعهم. 

 قلت: مل أفهم..كيف ذلك؟ 

ُ يُف املنُُدينُُة ُوُكاُن  ﴿قال: أمل تسمع قوله تعاىل:  يُمنين
ُ ُيتُ اُلُمنين ُدارا ُفُكاُن لُغا ُ ُوُأِما اجلن

ا ُصاحُل ا ُفُأُراُد ُربُُّك  ُ ُتها ُكننٌز هُلااُم ُوُكاُن ُأباومها ُة  ُمنن  حُتن ا ُرمحن ُ ُرُجا ُكننُزمها ُت ن ا ُوُيسن ُ ِدمها  ُأنن ُيبنلاُغا ُأشا

 ؟ [82]الكهف:   ﴾ُربيُك 

قلت: بىل.. وقد ذكر اهلل تعاىل فيها كيف ذهب اخلرض وموسى عليهام السالم  

 خلدمة ذينك الولدين بسبب أبيهام الصالح. 

فعله اخلرض  قال: فنحن كذلك قد ندعو بعض الصاحلني ليفعل بأرسنا ما 

 وموسى عليهام السالم. 

 قلت: كنت أظن أن ذلك خاص هبام. 

قال: معاذ اهلل .. فرمحة اهلل وكرمه أوسع من أن تشمل من عباده ش صا واحدا،  

 ثم تضيق بغريه. 

 قلت: أخربين عن هذا القرص.. ما هو العمل الذي عملته حتى نلته؟

أحدهم بأن يرزقني اهلل   قال: خدمات بسيطة قدمتها لبعض الناس.. وقد دعا يل 

قرصا يف اجلنة بسبب ذلك، وهذا القرص بني يف تلك اللحظة التي دعا يل فيها هذا  

 الدعاء. 

قلت: كنت أحسبه جزاء خاصا بتلك التضحية التي قمت هبا يف الرشكة التي  
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 كنت تعمل فيها. 

قال: جزاء تلك التضحية ال يمكنك تصوره.. لقد أعطاين اهلل به فضال عظيام  

 غري حساب..  ب

 قلت: هل تتمنى أن ترجع للدنيا؟

 قال: أجل.. بمجرد أن رأيت ما رأيت من فضل اهلل كنيت أن أرجع للدنيا. 

ُتبنُدلاوُن  ﴿قلت: ويلك .. أتريد أن أقول لك ما قال اهلل تعاىل لبني إرسائيل:  ُأُتسن

 ٌ ُو ُخرين ُنى بُاِلُذي ها ُو ُأدن  [ 61]البقرة:   ﴾اِلُذي ها

)ما من نفس كوت هلا عند اهللم خري، يرسها أن ترجع إىل  :   تسمع قوله  قال: أمل  

الدنيا إال الشهيد، فإنه يرسه أن يرجع إىل الدنيا فيقتل مرة أخرى مما يرى من فضل  

 (1)الشهادة(

جلابر عند استشهاد أبيه: )أعلمت أن اهللم   قلت: بىل.. وقد سمعت معها قوله 

قال له: أردُّ إىل الدنيا فأقتل فيك مرة اخرى، قال: إين قضيت  أحيا أباك فقال له: كِن، ف

)والذي نفيس بيده لوال أن رجاال  : ، وسمعت معها قوله  (2)أهنم إليها ال يرجعون(

يكرهون أن يت لفوا بعدي وال أجد ما أمحلهم ما ختلفت لوددت أين أقتل يف سبيل اهلل  

  (3)أقتل( ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم 

 قلت: فهل تأكلون وترشبون .. ؟ 

قال: نحن نامرس حياتنا بكل معانيها.. فنأكل ونرشب ونلبس ونتجول..  

 ونسيح يف ملكوت اهلل.. ونصحب أولياء اهلل. 

 
 ( 1877، رقم 3/1498( ، ومسلم )2642، رقم 3/1029الب ارى )(  1)

 (2/4أبو نعيم ىف احللية )(  2)

 (52/135( ، وابن عساكر )3132، رقم 6/20النسائى )(  3)
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 قلت: فهل تتذوقون اللذات مثلام نتذوقها نحن أهل الدنيا؟

 قال: ال.. ال يمكن ذلك. 

 تتلذذون مثلنا. قلت: كيف.. كنت أحسبكم  

قال: كل لذات الدنيا منغصة ومكدرة ومملوءة بالشوائب.. أما نحن فلذاتنا  

خالصة صافية، ليس فيها شائبة.. ونحن نتلذذ بجميع كياننا، ال ببعض أجسامنا مثلام  

 كنا يف الدنيا. 

 قلت: أكل هذا جتسد ألعاملكم؟

 يشء. قال: أجل.. فمن وهب كل حياته هلل.. وهبه اهلل كل  

قلت: هال أدخلتني هذا القرص، وقدمت يل بعض الطعام، مثلام كنت تستضيفني  

 يف الدنيا.. 

 *** 

ما قلت هذا حتى استيقظت من تلك الغفوة، وقد كان عجبي شديدا حني لقيت  

ذلك الذي سميته معلام أثناء غفويت، يقف بجانبي، وهو يقول يل مبتسام: ليس اآلن..  

اجلزاء، فقد ادخره اهلل لك يف تلك الدار.. فأرسل من أعاملك  اآلن دورك أن تعمل.. أما  

 الصاحلة ما ستجده هناك، فاهلل ال يضيع عنده يشء. 

 قلت: من أنت.. هل أنت من اإلنس أم من اجلن.. من البرش أم من املالئكة؟ 

 قال: أال تزال تسأل هذه األسئلة.. أمل خيلق ربك غري اإلنس واجلن واملالئكة؟ 

 ت خلق آخر من خلق اهلل؟قلت: فهل أن

ُو ﴿قال:  ناوُد ُربيُك إاُِل ها ُلما جا  [ 31]املدثر:  ﴾ ُوُما ُيعن

 قلت: ما الذي حصل يل، وكيف دخلت معي يف غفويت؟ 

قال: مل تكن تلك غفوة.. ومل يكن ذلك نوم.. بل كنت ترى احلقائق التي طلبتها..  
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 أمل تطلب أن ترى أرسار الفناء والبقاء. 

 قد كنت أتصور أين أحتاج لرحلة طويلة ألتعرف عىل أرسارها. قلت: بىل.. و

قال: لقد علم اهلل تعاىل صدقك، فلذلك أرسلني إليك ألريك هذه احلقائق رأي  

 العني.. فال يمكن ألرسار الفناء والبقاء أن ترشح بأحسن من رؤيتها رأي العني. 
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 أرسار السعادة والشقاء   

السنن واملقادير والثبات والتطور  قلت: عرفت أرسار العداوة والصداقة و

 الشقاء.. وعالقتها بأرسار احلياة. السعادة ووالفناء والبقاء.. فحدثني عن أرسار 

قال: بعد أن علمت علم اليقني بأن اهلل قدر هلذه احلياة عمرا أطول بكثري من كل  

نطق  تصور.. بل عمرا ال يطيق اخليال أن جيسمه أو يصوره أو حيسبه.. فلذلك يكتفي امل

 الريايض بالتعبري عنه بكونه )ما ال هناية( 

رس من أرسار  أهم بعد أن علمت هذه احلقيقة العظيمة.. رحت أبحث عن 

لقد قلت لنفيس: نعم.. اخللود مجيل ولذيذ.. لكنه  .. الشقاء، وهو رس السعادة واحلياة

  ؛ والكآبة ال يكون كذلك إال إذا كان مصحوبا بالسعادة.. أما إذا صحبه الشقاء واألمل

 فإن املوت أفضل منه. 

وعندما جادلتني نفيس املحبة للحياة يف هذا قلت هلا: أال ترين املنتحرين  

 بني الشقاء واملوت، فاختاروا املوت عىل الشقاء؟ نفوسهمالكثريين.. لقد وضعوا 

لقيت أقواما كثريين منهم العامي  ، وعندما علمت هذا سحت يف األرض

البسيط.. ومنهم املفكر العبقري.. ومنهم املشتهر بني الناس.. ومنهم اخلامل بينهم..  

وقد اكتشفت من صحبتي هلم الكثري من أرسار السعادة والشقاء.. وسأنقل لك بعض  

 ر. ااملشاهد التي عشتها، ورأيتها، لتكتشف بنفسك تلك األرس

 عنها مجيعا؟قلت: فلم ال حتدثني 

نُا  ﴿ قال: أمل تسمع قوله تعاىل:  من ُمنن ُقُصصن ال  ُمنن ُقبنلُُك ُمننها سا نُا را ُسلن ُوُلُقدن ُأرن

صن ُعُلينُك  صا من ُمنن مُلن ُنقن  ؟ [78]غافر:    ﴾ُعُلينُك ُوُمننها

 قلت: بىل .. فام تقصد منها؟
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ليهم الصالة  قال: لقد اكتفى اهلل تعاىل لتعريف األدوار التي قام هبا الرسل ع

والسالم، واحلقائق والقيم التي دعوا إليها بذكره لعدد حمدود منهم.. حتى ال ينشغل  

 قراء القرآن الكريم بالقصص عن العربة. 

قلت: أجل.. ذلك صحيح.. فالقرآن الكريم يكتفي بالنامذج واألمثلة ليعرب منها  

 العابرون إىل احلقائق الكربى..  

آن الكريم يف رضب األمثال لتكون عربة  قال: ولذلك سنستن بسنة القر 

 مشاهد منها.  بأربعةللمعتربين.. وسأكتفي لك 

 املشهد األول: 

قلت: فحدثني عن املشهد األول من املشاهد التي اكتشفت هبا أرسار السعادة  

 والشقاء. 

شارع  قال: لقد كان أول مشهد رأيته، مشهدا مألين باألسى، فقد كنت أسري يف 

.. تكاد تلقي  (1) التقيت امرأة منبطحة عىل األرضوهناك  ني الفقرية،  من شوارع األرجنت 

بآخر أنفاسها.. فأرسعت إليها، وطلبت منها أن أرسل إىل اإلسعاف.. لكنها رفضت،  

وقالت يل: ال.. ال داعي لإلسعاف.. مل يبق يل من احلياة إال هذه الكلامت التي سأسمعك  

 نظري هلا لو أين مل أسمعك إياها. إياها.. وأخاف أن أموت بحرسة ال 

 قلت: أنت تعرفينني إذن؟ 

 ؟والشقاء قالت: أنت الذي تبحث عن أرسار السعادة

 قلت: أجل.. وقد بذلت جهدا طويال يف ذلك. 

 قالت: وأنا  )كرستينا أوناسيس(..  

، وقلت: كرستينا أوناسيس ؟.. ابنة املليونري  ما ذكرت تفاجأت من هول 

 
 (  أنبه هنا إىل أن القصة حقيقية.. لكني ترصفت يف بعضها بام يقتضيه املقام.1)
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 لك الذي يملك املليارات.. ويملك معها اجلزر.. واألساطيل؟ املشهور )أوناسيس( ذ

قالت: أجل.. لقد مات أ .. وقبله ماتت أمي.. وبينهام مات أخي.. وبقيت  

  أهيا الباحث عن السعادة   ـ الوارثة الوحيدة مع زوجة أ   هلذه الثروات الطائلة.. أتدري  

 كم ورثت؟ ـ

 قلت: أعلم أنك من عائلة غنية جدا..  

لقد ورثت من أ  ما يزيد عىل وسة آالف مليون ريال.. وورثت أسطوال    قالت: 

مل  كله لكني مع ذلك . بحريا ض ام.. وورثت جزرا كاملة.. وورثت رشكات طريان.

 أذق طعم السعادة حلظة يف هذه احلياة..  

لقد عشت حياة ممتلئة بالشقاء.. أما أمي.. فقد ماتت بعد حياة مأساوية، كان  

وأما أخي.. فقد هلك بعدما سقطت به طائرته، التي كان يلعب  .  الطالق.آخر فصوهلا 

قد اختار  ووأما أ .. فقد اختلف مع زوجته اجلديدة التي هي )جاكلني كندي(.. . هبا.

لشقاوته أن يتزوج زوجة الرئيس األمريكي السابق )كندي(.. لتجعله رغم غناه عبدا  

ال ليشء إال ألجل أن يقال: إنه تزوج بزوجة  هلا.. لقد  ف عليها ماليني الدوالرات..  

ومع ذلك فقد عاش معها يف شقاء دائم.. لقد كان  ، الرئيس األمريكي )جون كندي(

 عبدا هلا بكل ما حتمله هذه الكلمة من معان. 

بعد أن يئست من أن أجد السعادة يف املال بحثت عنها يف الرجال.. لقد تصورت  

 ي كانت حلمي األكرب..  أين إن تزوجت سأعيش السعادة الت

يف حياة أ  تزوجت برجل أمريكي.. لكني مل أعش معه إال شهورا، ثم طلقته..  

ثم تزوجت برجل من أهل بلدي.. يوناين.. لكن اآلخر مل يكن أحسن حظا  .  أو طلقني.

ثم تزوجت شيوعيا   من األول.. فلم أعش معه إال شهورا، ثم طلقته.. أو طلقني.. 

بزواجنا قمة الرأساملية مع قمة الشيوعية.. أذكر أن الصحفيني  قد التقت و روسيا.. 
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سألوين حينها قائلني: أنت كثلني الرأساملية، فكيف تتزوجني بشيوعي؟.. قلت هلم: أنا 

 أبحث عن السعادة.. وال هيمني أن أجدها عند رأساميل أو عند شيوعي. 

احلنيـ  ال يسمح بامتالك  لقد ذهبت معه إىل روسيا، وبام أن النظام هناكـ  يف ذلك  

 . بل يف غرفتي، أكثر من غرفتني، وال يسمح ب ادمة، فقد جلست أخدم يف بيتي

سألونني: كيف يكون هذا؟..  يجاء الصحفيون الذي يتابعونني يف كل مكان 

لكني مع كل هذه التضحيات مل أجد السعادة التي  . فقلت هلم: أبحث عن السعادة.

 فطلقته كام طلقت من قبله. كنت أبحث عنها.. 

لقد أقيمت ـ بتلك املناسبة ـ حفلة يف فرنسا، وسألني الصحفيون: هل أنت أغنى  

 امرأة؟.. فقلت: نعم.. أنا أغنى امرأة، ولكني أشقى امرأة.. 

وهكذا بقيت احلياة تتقلب   من شقاء إىل شقاء.. ومن أمل إىل أمل إىل أن بعثت    

يه.. وها أنت تراين أموت بحرسيت وشقائي.. ومل أرتشف  إىل هذا املحل الذي تراين ف

 طيلة حيايت إال زخارف من السعادة الومهية التي مل تزدين ذكراها إال آالما. 

قالت ذلك، ثم لفظت آخر أنفاسها.. قمت بام وجب عيل من جتهيزات.. ورحت  

 أواصل بحثي عن السعادة. 

 املشهد الثاين: 

 د، فحدثني عن مشهد أرق منه وألني. قلت: لقد آملني كثريا هذا املشه 

بقعة من بقاع األرض مل يكن فيها من  قال: لك ذلك .. لقد عاينت هذا املشهد يف  

احلياة إال اسم احلياة.. ولوال أين وجدت خيمة هناك وأمامها بعض اجلامل لرسى إىل  

من   ألي أثر  ا ذهني أين يف املريخ أو يف أي كوكب من تلك الكواكب التي ال وجود فيه

 آثار احلياة. 

كان اجلو كئيبا.. وكان احلر شديدا.. وكان املاء شحيحا.. وكان الطعام قليال..  
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وكان الكأل الذي تأكل منه تلك اجلامل ليس إال أشواكا قاسية كقساوة الطبيعة التي  

هذا املحل الرس األول من أرسار  أن أكتشف يف شاء اهلل . ومع ذلك، فقد حتيط هبا. 

 السعادة.  

د أن أصابني اإلعياء يف تلك الصحراء.. وأخذ مني اجلوع والعطش كل  بعف

 مأخذ رست إىل تلك اخليمة املنفردة املنعزلة املمتلئة يف ظاهرها بالكآبة..  

وقفت بعيدا عنها.. وأنا مرتدد يف املناداة عىل صاحبها خشية أن يرميني بسهم  

شائه.. لكني.. ولفرط جوعي  من سهامه.. أو خشية أن يأيت بسكينه ليجعلني طعاما لع

وعطيش يف تلك الصحراء مل أجد إال أن أناديه.. ليسقيني ويطعمني.. وال هيمني بعدها 

 ما يصيبني من سهامه أو من سكينه..  

 لقد كاد اجلوع والعطش يفني جسدي.. ويملؤه بالشقاء..   

ام لقد أثرت تلك القساوة عىل عقيل.. فلم يعد يستطيع أن يفكر يف يشء.. فكل

 أراد شيئا ارتسمت صورة املياه وصورة اخلبز يف خميلته، فحجبته عن كل فكرة. 

يف تلك احلال القاسية خرج إيل الرجل صاحب اخليمة.. فالحظت صورة ال  

ختتلف عن صورة تلك الصحراء.. كانت صورة دميمة بشعة.. قد أثرت فيها تلك  

 . األجواء، فلم تعد ختتلف عنها.

 كانا خمتلفني كاما..  لكن قلب الرجل وعقله 

لقد أرسع إيل، وأخذ بيدي.. ومحلني إىل خيمته.. وقدم يل ما استطاع تقديمه من  

 ماء وطعام.. كانا ال خيتلفان يف قساوهتام عن تلك األجواء مجيعا..  

بعد أن ارتدت إيل روحي نظرت إليه، وقلت: ما مكوثك يف هذه البالد.. إهنا  

 بالد املوت، ال بالد احلياة؟

 ابتسم، وقال: أحيانا تكون بالد املوت أسعد من بالد احلياة..  
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قلت: هذا ال يمكن.. بالد املوت ال سعادة فيها.. وال يمكن مقارنتها ببالد  

 احلياة.

قال: لقد فررت من تلك البالد التي تسميها بالد احلياة إىل هذه البالد التي  

 تسميها بالد املوت. 

  هذا الفخ؟قلت: أجمنون أنت.. من أوقعك يف

 قال: إن كان هذا ف ا.. فديني هو الذي أوقعني فيه.. 

قلت: هذا دين سوء.. فاتركه إىل دين احلياة.. فال خري يف دين يبعث بك إىل  

 املوت. 

 قال: أنا رجل مسلم..  

قاطعته قائال: مسلم.. وتقول هذا.. ال شك أنك حتمل فهام خاطئا لإلسالم..  

ُق قالن ُهُي  فاهلل تعاىل يقول :﴿ قالن   زن ُرُج لُُعُباُدُه ُوالِطييُباُت ُمُن الري ُمنن ُحِرُم ُزينُُة اهللُِ اِلتُي ُأخن

وُن﴾   ُلما ٍم ُيعن ياُت لُُقون لا اآلن ُقُياُمُة ُكُذلُُك ناُفصي ُم الن ُيا ُخالُُصة  ُيون نن ُُياُة الدُّ لُِلُذيُن آُمناوا يُف احلن

 ( 32)ألعراف: 

ٌ  قال: وهو القائل :﴿ ا ُباُقُياتا الِصاحُلُاتا ُخرين ُيا ُوالن نن ُُياُة الدُّ ُبناوُن ُزينُةا احلن ملنُالا ُوالن

ٌ ُأُمال ﴾ )الكهف:   ( 46ُعننُد ُربيُك ُثُوابا  ُوُخرين

قلت: ال تعارض بني هذا وذاك.. فيمكنك أن تذكر اهلل وتعيش مع اهلل وأنت يف  

 بالد احلياة ال يف بالد املوت. 

وا فُيُم   ُسُهمن ُقالا ما املناُلئُُكةا ُظاملُُي ُأننفا قال: فقد قال اهلل تعاىل :﴿ إُِن اِلُذيُن ُتُوِفاها

وا فُيُها   ضا اهللُِ ُواُسُعة  ُفتاُهاُجرا نن ُأرن وا ُأمُلن ُتكا ُض ُقالا ُرن ُعُفنُي يُف األن تُضن سن نِا ما ننتامن ُقالاوا كا كا

من ُجهُ   (  97نِما ُوُساُءتن ُمُصريا ﴾ )النساء: ُفأاوُلئُُك ُمأنُواها

 قلت: وما عالقة هذه اآلية بام نحن فيه؟
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قال: هذه اآلية ختاطبني.. هذه اآلية هي التي حركتني إىل هذه األرض.. لقد  

لئا بالشقاء..  تكنت رجال صاحب مال ومتاع وقصور وجنات.. ولكني كنت مع ذلك مم

ادة، فلم أجدها.. وعندما بحثت يف  جربت كل املذاهب واألديان بحثا عن السع

اإلسالم وجدت كل يشء.. وجدت كل ما أبحث عنه.. لكني ما إن أعلنت إسالمي  

حتى راح ذلك املستبد يتهمني بأبشع التهم.. ثم راح يصادر أموايل وقصوري وجنايت..  

.  وليته اكتفى به.. بل راح يراودين عن ديني، وخيريين بينه وبني النفي إىل هذه األرض.

 فاخرتت النفي إىل هذه األرض عن أن أبيع ديني الذي ال تتحقق سعاديت إال به. 

بمشهد ذكره القرآن الكريم لبعض املؤمنني الذين تعرضوا  قلت: أنت تذكرين 

 ملساومات يف دينهم، فاختاروا دينهم. 

ُض  ﴿ قال: تقصد قوله تعاىل:  تُُغاُء ُمرن ُسها ابن ي ُنفن ُ اُت اهللُِ ُواهللِا  ُوُمُن النِاُس ُمنن ُيرشن

ُعُباُد  وٌف بُالن  [ 207]البقرة:   ﴾ُرءا

 قلت: أجل.. فهذه اآلية الكريمة تتحدث عن ش ص فعل مثلام فعلت كاما. 

قال: بل هي تتحدث عني وعنه وعن كل من فعل فعله.. فال حترص القرآن يف  

 التاريخ.. فالزمن أضعف من أن حييط بحقائقه. 

ُفاُق  ﴿ تعاىل إىل ذلك يف قوله: صدقت.. وقد أشار اهلل قلت:  ُسناُرهيُمن آُياتُنُا يُف اآلن

ُقُّ  ُسُهمن ُحِتى ُيُتُبنِيُ هُلامن ُأِنها احلن ، فقد تركت هذه اآلية الكريمة  [53]فصلت:  ﴾ُويُف ُأننفا

 التاريخ مجيعا جماال لفهم حقائق القرآن الكريم. 

ـ قبل إسالمي ـ تلك اآلية  الكريم قال: لقد كان أول ما طرق سمعي من القرآن 

فرحت أتساءل متعجبا عن هذا الدين الذي يضحي من أجله صاحبه بنفسه  الكريمة.. 

 وماله.. وقد كنت صادقا يف سؤايل، فهداين اهلل إىل اإلسالم.. 

 قلت: ما الذي حركك يف تلك اآلية؟ 
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قال: لقد ذكرت لك أين كنت صاحب مال ومتاع.. وكنت مغرما بالدنيا غراما  

 يبا.. ولكني مع ذلك كنت ممتلئا باحلزن والكآبة..  عج

فقد كنت أنظر بحرسة ملغيب كل شمس.. ألين أعلم أهنا بغياهبا أقرتب خطوة  

 إىل القرب.. ثم إىل العدم بعدها.. وكان ذلك ينغص عيل كل يشء..  

لكني ما إن أن سمعت تلك اآليات.. وتأملت تلك املعاين العظيمة التي  

عوى  حتملها.. حتى رحت أبحث وأستيقن عن مدى صدق هذه الدعوى العظيمة.. د

 أنه يمكن أن تكون هناك سعادة ال تعرف املوت وال املرض وال األمل وال الكدورة..  

 وقد وجدت ـ بحمد اهلل ـ من رجال اهلل من دلني عىل ذلك..  

بقيت عنده أياما أتزود من أرسار السعادة ما مألين بالعجب.. فالرجل، وعىل  

قيقية كانت خالية كاما من  الرغم من شظف العيش الذي كان يعانيه إال أن حياته احل 

كل الكدورات، ذلك أنه كان يعيش بجسده يف تلك الصحراء القاحلة، بينام كانت  

 روحه تعيش يف املصري الذي طلق كل يشء من أجله. 

 املشهد الثالث: 

 قلت: ما أمجل هذا املشهد.. فحدثني عن املشهد الثالث. 

يف صالة املغرب   ت رجاللقيقال: لقد حصل يل ذلك املشهد يف بعلبك.. ففيها 

  ( 1) اسمه )شداد(.. وكان كأنه )شداد بن أوس( عرفت بعد ذلك أن .. ها يف بعض مساجد

 احلقيقي.. ذلك الصحا  اجلليل الذي امتأل قلبه خشية من اهلل. 

أاوُلئُُك اِلُذيُن   ﴿: وقف يصيل بجانبي يف الصف.. وقرأ اإلمام حينها قوله تعاىل

 
وكان له عبادة واجتهاد.. وقد اخرتناه هنا ملا ، (  أشري به إىل شداد بن أوس، وقد  كان من صحابة رسول اهلل 1)

روي عنه من الروايات الدالة عىل اجتهاده بسبب خوفه من عذاب اهلل..  ومما يروى يف ذلك عنه أنه كان إذا دخل الفراش 

عضهم، يتقلب عىل فراشه ال يأتيه النوم فيقول : ) اللهم ان النار اذهبت مني النوم، فيقوم فيصيل حتى يصبح(، ووصفه ب

 فقال : )كان شداد بن أوس إذا أوى إىل فراشه كان حبة عىل مقىل فيقول: اللهم ان النار قد اسهرتني ثم يقوم إىل الصالة(
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وُن  عا ُُتها ُوخُيُافاوُن ُعُذاُبها إُِن ُعُذاُب  ُيدن وُن ُرمحن جا امن ُأقنُربا ُوُيرن ُوُسيُلُة ُأهيُّ ما الن
ُ وُن إُىُل ُرهبي ُيبنُتغا

ا ور   [  57]اإلرساء:   ﴾ُربيُك ُكاُن حُمنذا

 شعرت بجسمه يرتعش مجيعا.. وكأنه كام قال الشاعر: 

 له القطر كام انتفض العصفور بل      وإنى لتعرونى لذاكراك هزة  

وُها ُقبنُل  ﴿ قرأ اإلمام يف الركعة الثانية قوله تعاىل :  لُكا هن نا ما ُيٍة إُاِل ُنحن ُوإُنن ُمنن ُقرن

ا  طاور  ُتاُب ُمسن
ا ُكاُن ُذلُُك يُف النكُ ا ُشُديد  باوُها ُعُذاب  ُعذي ُقُياُمُة ُأون ما ُم الن ،  [58]اإلرساء:  ﴾ُيون

 فشعرت بجسمه يزداد ارتعاشا.. وبدموعه، وهي تفيض من غري حساب..  

ت إليه.. فوجدته هائام مستغرقا، وكأنه ينظر إىل  عندما انتهينا من الصالة نظر 

 يشء ال أراه، أو يستمع إىل يشء ال أسمع له. 

يف ذلك احلني خطر عىل بايل أن أتبعه ألرى حقيقته.. فقد شعرت بأن لديه من  

 أرسار احلياة ما يمكن أن ينفعني اهلل به..  

 أرقها..  انتظرت إىل أن أهنى أذكاره.. وصالته.. وما أمجل صالته، وما 

بعد أن انتهى منها مجيعا ذهبت إليه، وقلت له: أنا رجل قد انقطعت   السبل يف  

 فندق أبيت فيه..  و أهذه البالد، فإن شئت دللتني عىل مطعم أتقوت منه.. 

افرت ثغره عن ابتسامة عذبة ختفي أملا دفينا، وقال: أوال أدلك عىل ما هو أفضل  

 من ذلك؟ 

 قلت: وما هو؟ 

 تذهب معي إىل بيتي، فتأكل معي من فضل اهلل.. وتبيت معي يف كنف اهلل. قال:  

 قلت: ال يرسين إال ذلك..  

 ذهبت معه إىل بيته.. وقد كان بيتا متواضعا.. ولكنه يفيض بكل معاين اجلامل..  

استقبلنا بعض ولده.. وقدموا لنا طعاما طيبا.. فأكلنا.. وبينام نحن كذلك إذ 
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ع إليه، وأدخله معي إىل البيت.. كان الرجل يلبس بذلة حمرتمة  طرق طارق الباب، فأرس

كام خياطب شدادا  تدل عىل أن له منصبا مرموقا.. وقد فوجئت به مع تلك احلال خياطب  

 املوظف البسيط مسؤوله األكرب. 

كان صاحب مؤسسة  شدادا  وفوجئت أكثر عندما علمت من خالل احلديث أن 

لبنان.. وأن الرجل صاحب اهليئة املحرتمة الذي زاره   كبرية كتد فروعها يف مجيع أرض

 مل يكن إال موظفا مكلفا بالعالقات العامة يف تلك املؤسسة. 

 وقد دعاين ذلك إال التنصت واالهتامم حلديثهام: 

قال الرجل: لقد عرضوا علينا مبلغا ال يمكن االستهانة به.. إنه مبلغ جيعل لنا  

 ج هذه البالد..  القدرة عىل فتح فروع للمؤسسة خار

قال شداد: واهلل لو عرضوا علينا أموال الدنيا مجيعا.. فلن أقبل هذا.. إن تلك  

املبالغ التي يعرضوهنا علينا ليست سوى مجرات من نار تريد أن حترقنا وحترق معنا خلقا  

 كثريا. 

قال الرجل: لقد ذهبت إىل بعض الفقهاء.. وقد وجد هلا خمرجا.. وها هو نص  

 ليها إمضاؤه. فتواه.. وع

واإلثم ما   ، الرب ما اطمأنت إليه النفس ..  استفت نفسك : ) أمل تسمع قوله قال شداد:  

   ( 1) ( وإن أفتاك الناس وأفتوك   ، وتردد ىف صدرك   ، حاك ىف نفسك 

ولكن.. أال ختشى من  بىل .. سمعت احلديث، فأنت تكرره دائام.. قال الرجل: 

فتصيبها باإلفالس الذي أصاب الكثري من  أن تعدو العوادي عىل مؤسستك، 

 املؤسسات؟ 

قال شداد: أنا ال أخشى إال عذاب اهلل واحلجاب عن اهلل.. أما هذه املؤسسة، فأنا 

 
 ( 1586، رقم 3/160( واللفظ له، وأبو يعىل )18030، رقم 4/228أمحد )(  1)
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جمرد وكيل فيها عن اهلل.. فإن شاء أن تبقى أبقاها، وإن شاء أن تزول أزاهلا.. لقد  

ضيه الورع.. وقد وىف اهلل يل  عاهدت اهلل مذ رزقني من فضله أن ال أسري فيها إال بام يقت

 بفضله فأعطاين ما مل أكن أحلم به.. وليس عيل إال أن أويف بام عاهدته عليه..  

 قال الرجل: ولكن.. ما تقول يف فتوى الفقهاء؟ 

قال شداد: أنا أحرتم فتاوى الفقهاء.. ولكني يف هذه املسألة خصوصا أعرف من  

 ثغراهتا ما ال يفطن له الفقهاء..  

م أن الرشيعة رمحة كلها.. وعدالة كلها.. وما تعرضه عيل يتناىف مع العدالة  أنا أعل

 والرمحة..  

 . التي تتحدث عنها  هبذه القيم   ونال يتعامل وأهلها قال الرجل: ولكن السوق 

قال شداد: أنا أفكر يف سوق اآلخرة.. وال هيمني ما يفكر فيه أهل أسواق الدنيا..  

فيه الصحف.. وليس يل يف ذلك احلني إال أمل واحد هو   أنا أفكر يف اليوم الذي تتطاير 

 أن ال آخذ كتا  بشاميل..  

ُياُلينُتنُي مُلن أاوُت  ﴿إنه يقول:  أتدري ماذا يقول حينها من يأخذ كتابه بشامله.. 

ُتابُُيهن )
ُر ُما ُحُسابُُيهن ) 25كُ ن ُأدن ُقاُضُيُة )26( ُومُل ن27ُ( ُياُلينُتُها ُكاُنُت الن ى ُعنيي ُمالُُيهن  ( ُما ُأغن

لنُطانُُيهن 28)  [ 29 -   25]احلاقة:   ﴾( ُهُلُك ُعنيي سا

لُّوها ) ﴿أتدري ما يقال له حينها.. لقد ذكر اهلل ذلك، فقال :﴿  وها ُفغا ذا ِم  30خا ( ثا

ُُحيُم ُصلُّوها )  وها ) 31اجلن لاكا ا ُفاسن وُن ُذُراع  ُها ُسبنعا عا ِم يُف ُسلنُسُلٍة ُذرن ُمنا  (  32( ثا إُِنها ُكاُن اُل ياؤن

ُعظُيُم )  كنُُي )33بُاهللُِ الن نُا مُحُيٌم ) 34( ُواُل حُياضُّ ُعىُل ُطُعاُم املنُسن ُم ُهاها ُيون (  35( ُفُلينُس ُلها الن

لنٍُي ) ُاطُئاوُن ) 36ُواُل ُطُعاٌم إاُِل ُمنن ُغسن لاها إُاِل اخلن  [؟37  -  30]احلاقة:    ﴾ (37( اُل ُيأنكا

: ولكن اهلل تعاىل أمرنا بمراعاة نصيبنا من الدنيا.. أمل تسمع قوله:  قال الرجل

ننُيا ﴿  ؟[77]القصص:   ﴾ُواُل ُتننُس ُنُصيُبُك ُمُن الدُّ
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بىل.. ولكنه أمرنا بأال نبيع ديننا بدنيانا، فسعادتنا ال تتحق إال بديننا..  قال شداد:  

هام ورساب.. أمل تسمع قوله  جمرد أحالم وأو ي أما سعادة الدنيا اخلالية من الدين، فه

ها  ﴿تعاىل:  ُذا ُجاُءها مُلن جُيُدن
آنا ُماء  ُحِتى إُ اٍب بُُقيُعٍة حُينُسباها الِظمن امن ُكرُسُ اُمهلا وا ُأعن ُواِلُذيُن ُكُفرا

ُساُب  يعا احلنُ  [ 39]النور:    ﴾ُشينئ ا ُوُوُجُد اهللُِ ُعننُدها ُفُوِفاها ُحُساُبها ُواهللِا رُسُ

مل جيد الرجل إال أن ينرصف، وهو يتأسف لعدم قبول شداد للصفقة.. وقد شاء  

اهلل أال أخرج من املدينة إال بعد أن أرى العواقب اجلميلة التي ناهلا شداد بسبب ذلك  

املوقف، ذلك أن كل من قبل تلك الصفقة أقيمت عليه دعاوى لدى القضاء، ثم  

 ذلك إال شداد لورعه وتقواه. صودرت أمواله، ومل ينج من 

قلت: لقد ذكرت يل أنه كان متأملا خائفا، فكيف تزعم أنك اكتشفت من خالله  

 السعادة. 

قال: مل يكن أمله أمل القانطني، وال خوفه خوف املكتئبني املحبطني.. بل كان مع  

 خوفه ممتلئا بالرجاء هلل، يعاين فضل اهلل الذي ينتظره، بكل سعادة.

كر الكثري من املعاين املتناقضة.. فهل يمكن أن جتتمع السعادة مع  قلت: أراك تذ

 ما ذكرت؟

قال: أرأيت لو أن ش صا كانت له أموال كثرية، وكان يف بيئة مملوءة باللصوص،  

وكان حريصا عليها، يستعمل كل الوسائل حلاميتها، وال يثق يف أي ش ص قد يسلبها  

 منه.. هل تعترب ذلك شقاء؟ 

 هذا حرص.. وهو حرص ممدوح. قلت: ال .. بل 

قال: فكذلك كان شداد.. لقد كان حريصا عىل السعادة التي بلغها، فلم يكن  

 ليأذن ألي يشء يسلبها منه. 

 املشهد الرابع: 
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 قلت: حدثتني عن املشهد الثالث.. فحدثني عن املشهد الرابع. 

رجل  قال: لقد حصل يل هذه املشهد أثناء زياريت لرتكيا.. حيث التقيت فيها ب

 تعلمت منه من أرسار السعادة ما أزال عني كل أوهام الشقاء. ..  ( 1) سعيد اسمه 

ف، حيث كانت الدنيا  خلري فصل ا ل األخرية يام نقرة( يف يوم من األ أ ) التقيت به يف 

مملوءة بالكآبة.. قلت له، وقد رأيت الشيب قد اشتعل يف رأسه، والوهن قد ملك عليه جسده:  

 سريا حثيثا.   الذي كنت ختاف منه   إىل املوت أراك يا سعيد تسري  

نعم كنت أخاف منه، وأمتلئ رعبا من ذكره، وأمتلئ تشاؤما من  قال، وهو يبتسم: 

كل أماين أن  ف الذي يزورين فيه.. اليوم  ذلك  أشعر أن أمجل األيام اليوم وجوده.. لكني 

 يزورين، وأنا يف حالة طيبة، حتى ألقى اهلل بصورة مجيلة. 

، والتي كنت ترددها  ]شوبنهاور[  بك كفرت بتلك املقوالت التي قاهلا  لكأين قلت: 

)حياة اإلنسان كلها ليست إال نضاال مستميتا من  :  عيل كل حني.. لقد كنت تذكر يل قوله 

أجل البقاء عىل قيد احلياة مع يقينه الكامل بأنه سيهزم يف النهاية( .. وقوله: )ينبغي أن ندمر يف  

ل املمكنة، إرادة احلياة، أو الرغبة يف احلياة، أو حب احلياة( .. وقوله:  داخلنا، وبكل األشكا 

)ياقال أن السامء حتاسبنا بعد املوت عىل ما فعلنا يف احلياة الدنيا .. وأنا أظن أنه بإمكاننا أن  

نحاسبها أوال  عن املزحة الثقيلة للوجود الذي فارض علينا من دون أن نعلم ملاذا؟ وإىل أي  

)فكتور فرنكل(: )للكثري من الناس اليوم وسائل للحياة، غري  وتردد معها مقولة  ..  هدف؟( 

   ( 2) أهنم يفتقدون معنى يعيشون ألجله( 

قال: أجل.. كنت أردد ذلك قبل أن يذوق قلبي طعم اإليامن.. لقد كانت القسوة  

واجلفاء والغلظة تطبع حيايت مجيعا، نتيجة تركي للهداة الدالني عىل احلقائق، وكسكي بأولئك  

 
 (  أشري به إىل بديع الزمان النوريس.1)

 . 380وغريها يف كتا  ]كيف تناظر ملحدا[، ص  انظر هذه النصوص  (  2)
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 الدجالني الذي نصبهم الشيطان أئمة للضالل. 

)أن  يذكر فيها  التي  شوبنهاور قلت: عجبا.. لطاملا كنت أسمعك تردد عيل مقولة 

الدين هو من صنيعة البرش ابتكروها لتفسري ما هو جمهول لدهيم من ظواهر طبيعية أو نفسية  

أو اجتامعية، وكان الغرض منه تنظيم حياة جمموعة من الناس حسب ما يراه مؤسس الدين  

مناسبا وليس حسب احلاجات احلقيقية للناس الذين عن جهل قرروا بااللتزام بمجموعة من  

 لقيم البالية( ا 

 قال: أجل.. كنت أردد ذلك.. وكنت ممتلئا بالشقاء بسبب ذلك..  

 قلت: فكيف عرفت احلق؟ 

 قال: باللجوء ألهل احلق..  

 قلت: فكيف جلأت إليهم؟ 

 قال: بعد أن عرفت دجل الدجالني، وكذهبم، وكوهنم صناعة شيطانية. 

 قلت: فكيف اهتديت إىل ذلك؟ 

قال: لقد علم اهلل صدقي يف طلب احلق، ورأى معه عدم تكربي عن أهله.. فلذلك  

 دلني عليهم..  

 قلت: ولكنك قضيت كل عمرك مع الدجالني. 

 قال: أمل يقض سحرة فرعون كل عمرهم يف صناعة السحر، وخدمة فرعون؟ 

 قلت: بىل.. 

الرشور الكثرية التي   قال: ولكن اهلل شاء أن خيتم هلم بتلك اخلاكة الطيبة.. ألهنم مع 

  ن قاموا هبا كان فيهم الكثري من الصدق، ومعه الكثري من التواضع.. وهذان وحدمها كافيا 

 ليصدا كل وساوس الشياطني يف أي حلظة من حلظات الوعي. 

)والذي ال إله غريه إن أحدكم ليعمل بعمل  : قلت: لكأين بك تذكرين بقوله 
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أهل اجلنة حتى ما يكون بينه وبينها إال ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل  

النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إال ذراع،  

  (1)فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل اجلنة فيدخلها(

.. وإياك أن حتسب أن ذلك جرب، أو خمالف للحكمة؛ فتتهم    رسول اهلل    قال: صدق 

 ربك. 

 قلت: فكيف يكون ذلك؟ 

قال: ذلك الذي مل يبق بينه وبني اجلنة إال ذراع كان فيه الكثري من التواضع والصدق،  

ولكنه ربام يكون فيه من الغفلة ما أتاح ألهل الضالل بأن جيذبوه إىل صفهم.. فلذلك ما إن  

 ى احلقيقة حتى يرسع إليه، يف أي عمر كان.. ير 

 قلت: والذي قىض عمره يف عمل أهل اجلنة؟ 

قال: ذلك هو اململوء بالكرب والطغيان.. ولذلك يبدو يف ظاهره من الصاحلني، لكن  

ىُل  ﴿ باطنه يفوح بتلك الروائح املنتنة التي نطق هبا فرعون حني قال:  ُعن ما األن   ﴾ ُأُنا ُربُّكا

، ولذلك هييء اهلل من االختبارات ما تبىل به رسيرته، وتظهر به حقيقته، مثلام  [ 24]النازعات:  

 حصل مع إبليس حني مل تغن عنه كل عباداته بسبب سجدة واحدة استكرب أن يسجدها. 

 كيف حصل لك هذا التبدل الكبري. أجل.. فعد بنا إىل نفسك، وأخربين  قلت:    

األخرية لل ريف، صعدت إىل قمة )قلعة أنقرة(،  ذات يوم من األيام :  ( 2) قال 

التي أصاهبا الكرب والبىل أكثر مني، فتمثلت تلك القلعة أمامي كأهنا حوادث تارخيية  

متحجرة، واعرتاين حزن شديد وأسى عميق من شيب السنة يف موسم اخلريف، ومن  

ضطرتني تلك  . فا .شيبي أنا، ومن هرم القلعة، ومن هرم البرشية، ومن شي وخة الدنيا 

 
 (2643، ومسلم رقم )417/ 11رواه الب اري  (1)

 .322هذا النص مقتبس بترصف شديد من اللمعات، ص ( 2)
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احلالة إىل النظر من ذروة تلك القلعة املرتفعة إىل أودية املايض وشواهق املستقبل، أنقب  

عن نور، وأبحث عن رجاء وعزاء ينري ما كنت أحس به من أكثف الظلامت التي غشيت  

 روحي هناك وهي غارقة يف ليل هذا اهلرم املتداخل املحيط.  

بدت يل تلك  فايض باحثا عن نور ورجاء، ا نظرت إىل اليمني الذي هو املهحين

اجلهة من بعيد عىل هيئة مقربة كربى أل  وأجدادي والنوع اإلنساين، فأوحشتني بدال  

 من أن تسليني . 

ثم نظرت إىل اليسار الذي هو املستقبل مفتشا عن الدواء، فرتاءى يل عىل صورة  

 ا من أن يؤنسني. مقربة كربى مظلمة يل وألمثايل وللجيل القابل، فأدهشني عوض

ثم نظرت إىل زمني احلارض بعد أن امتأل قلبي بالوحشة من اليمني واليسار، فبدا  

ذلك اليوم لنظري احلسري ونظريت التارخيية عىل شكل نعش جلنازة جسمي املضطرب  

 كاملذبوح بني املوت واحلياة. 

فلام يئست من هذه اجلهة أيضا، رفعت رأيس ونظرت إىل قمة شجرة عمري،  

أيت أن عىل تلك الشجرة ثمرة واحدة فقط، وهي تنظر إيل، تلك هي جنازيت،  فر

فطأطأت رأيس ناظرا إىل جذور شجرة عمري، فرأيت أن الرتاب الذي هناك ما هو إال  

رميم عظامي، وتراب مبدأ خلقتي قد اختلطا معا وامتزجا، ومها يداسان حتت األقدام،  

 دواء. فأضافا إىل دائي داء من دون أن يمنحاين 

ثم حولت نظري عىل مضض إىل ما ورائي، فرأيت أن هذه الدنيا الفانية الزائلة  

تتدحرج يف أودية العبث وتنحدر يف ظلامت العدم، فسكبت هذه النظرة السم عىل  

 جروحي بدال من أن تواسيها باملرهم والعالج الشايف. 

وملا مل أجد يف تلك اجلهة خريا وال أمال، وليت وجهي شطر األمام ورنوت  

بنظري بعيدا، فرأيت أن القرب واقف يل باملرصاد عىل قارعة الطريق، فاغرا فاه، حيدق  
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  . 

تتواىل عيل صنوف الوحشة والدهشة واليأس والظلمة،  بينام أنا يف تلك احلال،  

برجل يقرتب مني، لست أدري من أين جاء.. لكنه كان خمتلفا كاما عن كل أولئك  إذا 

 الفالسفة الذين مألوا حيايت بالتشاؤم والشقاء. 

 يا سعيد..  ما أمجل اسمك  لقد قال خياطبني، وكأنه علم ما يف نفيس: 

. وقد  من السعادة إال االسم الذي سامين به والدي.  قلت: بل أنا شقي.. فليس يل 

 أخطأ خطأ كبريا يف ذلك، فهذا العامل مملوء بالشقاء، وال حمل فيه للسعادة. 

قال: أنا أحسبك يا سعيد عاقال، وأحسب أن ما حصل لك مل يكن ناجتا عن كربك 

 وتعاليك، ولكنه ناتج عن جهلك بالذين تأخذ منهم حقائق احلياة.

 تعني.. أال ترى أين قد جلأت إىل الفالسفة، وهم أعقل العقالء؟ قلت: ما  

قال: وقد يكونون أكرب امل ادعني.. فالعقل الكبري ليس بالرضورة عقل ناصح،  

 فعقول اللصوص وامل تلسني الكبار ممتلئة بالذكاء، ولكنها ممتلئة كذلك باخلداع. 

 قلت: فكيف أميز بني امل ادعني والصادقني. 

ن هم الذي مل يتاجروا باحلقائق التي دعوا إليها، وهم الذين أهلم  قال: الصادقو

اهلل قلوب البرش التباعهم، وهم الذين دلوا عىل مصدر احلقائق، وأخربوا أن كل ما  

 عندهم ليس من بنات أفكارهم، وإنام هو من منبع احلقيقة نفسها. 

 قلت: أراك تقصد األنبياء؟

 ائق .. فمن يدلنا؟ قال: إن مل يدلنا األنبياء عىل احلق

 قلت: لكن أتباع األنبياء خمتلفون.. فكيف أثق فيهم؟

قال: والفالسفة وأتباع الفالسفة كذلك خمتلفون، ومع ذلك كنت أراك تتبع  

 بعضهم، وتؤمن بام يقول، وترتك غريه. 
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قلت: صدقت يف هذا.. لكن كيف أميز بني احلق الذي جاء به األنبياء من الباطل  

 تباعهم. الذي سار عليه أ

أخرج مصحفا من جيبه، وقال: اقرأ هذا الكتاب.. وسرتى فيه كل حقائق  

الوجود.. فقط كن صادقا معه، وامسح عن قلبك كل ذلك الران الذي مأله.. وستسمع  

 اهلل نفسه حيدثك. 

كان الرجل ممتلئا بالصدق والوقار، ويظهر عليه كل سيام الصاحلني، فلذلك  

د كان ذلك من باب املجاملة، وقطع احلوار، ال  أخذت املصحف منه، وشكرته، وق

 أكثر.. فانرصف، وهو يقول: أسأل اهلل كام أمسكته يداك أن يمسكه قلبك..  

لست أدري كيف خطر يل بعد ذهابه أن أفتحه، وبمجرد فتحي له، وقعت عيني  

ورُ ﴿عىل قوله تعاىل:  ُن أاجا ُوِفون ُت ُوإُِناُم تا ٍس ُذائُُقةا املنُون لُّ ُنفن ُزُح  كا حن ُقُياُمُة ُفُمنن زا ُم الن من ُيون كا

وُر  را غا ُيا إُاِل ُمُتاعا الن نن ُُياةا الدُّ ُنُِة ُفُقدن ُفاُز ُوُما احلن  [ 185]آل عمران:   ﴾ُعُن النِاُر ُوأادنُخُل اجلن

وهيا.. فإذا   أرى فيها كل يشء.. فاملوت  حيرحت أتأمله، وأتأمل احلقائق التي 

القرآن الكريم خيتلف عن املوت الذي ذكره يل فالسفة التشاؤم.. املوت  الذي ذكره 

الذي ذكره القرآن الكريم مرحلة بسيطة يف سلم احلياة، وبعدها تكون السعادة، أو  

 يكون الشقاء. 

وقد جعلني ذلك أبحث فيه عن أرسار الفوز والسعادة، فوجدهتا كلها من  

ُلُح  ﴿أت يف القرآن الكريم قوله تعاىل: اخلالل النبيلة واألخالق الطيبة.. لقد قر ُقدن ُأفن

ُمناوُن ) وُن ) 1املناؤن من يُف ُصاُلهُتُمن ُخاُشعا وُن ) 2( اِلُذيُن ها ُرضا عن ُو ما من ُعُن الِلغن (  3( ُواِلُذيُن ها

من لُلِزُكاُة ُفاُعلاوُن )  وُجُهمن ُحافُظاوُن )4ُواِلُذيُن ها را من لُفا ُواُجُهمن   ( إُاِل 5( ُواِلُذيُن ها ُعىُل ُأزن

ا ُملاوُمنُي )  هِنامن ُغرين
امن ُفإُ اُمهنا ُعاداوُن  6ُأون ُما ُمُلُكتن ُأين ما الن ُتُغى ُوُراُء ُذلُُك ُفأاوُلئُُك ها ( ُفُمُن ابن

وُن ) 7) ُدُهمن ُراعا من أُلُُماُناهُتُمن ُوُعهن ُافُظا 8( ُواِلُذيُن ها من ُعىُل ُصُلُواهُتُمن حيا (  9وُن ) ( ُواِلُذيُن ها
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ُواُرثاوُن ) ما الن وُن )10أاوُلئُُك ها من فُيُها ُخالُدا ُس ها ُدون ُفرن ]املؤمنون:    ﴾(  11( اِلُذيُن ُيُرثاوُن الن

1  -  12 ] 

وكل هذه معان طيبة، وأخالق نبيلة.. مل يذكر يل الفالسفة الذين مألوين  

حقائق دون أن يربطوها  بالتشاؤم منها، ألهنم كانوا يقترصون فقط عىل ذكر ما يرونه من  

 بأي سلوك مؤثر يف احلياة. 

ال أكذبك أنني يف ذلك احلني، ومع كون اإليامن مل يدخل إىل قلبي بعد دخوال  

كامال إال أين رحت أحاول أن أطبق تلك املعاين التي ربط القرآن الكريم السعادة هبا،  

العناية هبم.. وكان   وأوهلا القيام ب دمة الناس، وإطعام املساكني، وتوفري كل أصناف

الكل يدعون يل، فأشعر مع دعواهتم بأمطار السعادة، وهي تتنزل عىل قلبي فتطهره من  

 كل أدناس الشقاء. 

وهكذا بقيت أمجع مدة بني تلك اخلدمات، وقراءيت الدائمة للقرآن الكريم إىل  

أرى  أن من اهلل عيل فرشح صدري لإليامن، فرصت أرى تلك احلقائق بعيني..  ت 

أهل اجلنة يتنعمون فيها، وأهل النار يصيحون فيها.. وكنت أعمل كل الوسائل ألبتعد  

 عن النار، وأدخل اجلنة، حتى أحقق السعادة األبدية. 

وقد أصبح حليايت منذ ذلك احلني معنى ملموسا، بعد أن كانت فارغة من أي  

ينقذ آخريت فقط،  غاية، وكانت لذلك مملوءة بكل أنواع الشؤم.. وبذلك فإن اإليامن مل 

 وإنام أنقذ دنياي أيضا. 
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 هذا الكتاب 

حتاول هذه الرواية أن تعرف بأهم احلقائق املرتبطة باحلياة وفق الرؤية اإلسالمية  

التي تعتمد املصادر األصلية، وما ساندها وأيدها وتوافق معها من األحاديث  

مية للحياة، مقارنة  والروايات واحلكمة.. وهي تربهن عىل مدى عقالنية الرؤية اإلسال

بسائر الرؤى، وبذلك تكون النظرة اإلسالمية للحياة، برهانا من براهني النبوة، ودليال  

 من الدالئل الكربى عىل حقانية اإلسالم. 

ذلك أن التشوهيات والتحريفات التي أصابت مصادر األديان أثرت يف نظرهتا  

نظر إىل احلياة نظرة خاطئة،  للحياة، وهو ما أثر يف سلوكها ومواقفا.. ذلك أن من ي 

 سيامرس ال حمالة كل أعامله، ويقف كل مواقفه بطريقة خاطئة..  

وهلذا كان من مهام الدين الكربى التعريف بحقيقة احلياة، ومعناها، وأهدافها، 

ورس كوهنا هبذه الصفة، وكل ذلك أجابت عنه املصادر املقدسة لإلسالم، وال نجد  

 سائر الكتب املقدسة. مثلها، وال ما يدانيها يف 
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