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 هذا الكتاب 

هتدف هذه الرواية إىل اإلجابة ـ وفق املنظور 

اإلسالمي ـ عىل عن كل التساؤالت التي يطرحها العقل 

حول اإلنسان، وحقيقته، ووظيفته، وطاقاته التي زود 

هبا، ومل زود هبا، وكيف يستخدمها، وما هي نتيجة 

 استخدامه هلا؟

يسمى ]احلكمة وهي لذلك تدخل ضمن ما 

العملية[، أو ]العرفان العميل[ أو ]السلوك التخلقي 

 والتحققي[

وقد كان اعتامدنا فيها بالدرجة األوىل عىل ما ورد يف 

النصوص املقدسة فيام يتعلق هبذه اجلوانب.. باإلضافة 

 إىل ما كتب يف علم السلوك والعرفان والتصوف.
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 املقدمة 

هتدف هذه الرواية إىل نفس األهداف التي هدف إليها ما قبلها من الروايات من سلسلة  

الذي جييب عن كل التساؤالت  ]حقائق ورقائق[، وهي إثبات أن اإلسالم هو الدين الوحيد 

 التي يطرحها العقل اإلنساين، وحيتار يف اإلجابة عليها. 

ومن أهم تلك التساؤالت التساؤل عن اإلنسان، وحقيقته، ووظيفته، وطاقاته التي زود  

 هبا، ومل زود هبا، وكيف يستخدمها، وما هي نتيجة استخدامه هلا.

كتب األخالق والسلوك والتصوف، وهلذا  وهذا النوع من األسئلة جياب عليه عادة يف 

كانت هذه الكتب هي مراجعنا الكبى، وقد اقترصنا منها عىل ما يسمى ]احلكمة العملية[، أو  

[، أما املسائل النظرية املرتبطة بحقيقة  السلوك التخلقي والتحققي ]أو  [العرفان العميل ]

 يف هذه الرسالة ألسباب كثرية.   ا رق هلاإلنسان، وترتيبه يف سلم الوجود، ونحو ذلك، فإننا مل نتط

لعل أمهها أن فهم أكثر تلك املسائل مرتبط بالسلوك التحققي والتخلقي.. ألن املعارف  

املرتبطة هبا معارف ذوقية، وهي من النوع الذي ال يمكن التعبري عنه، ومن عب عنه سيقع يف  

 اخلطأ ال حمالة. 

بثوثة يف كتب العرفان والتصوف ختتلط  باإلضافة إىل أن الكثري من تلك املعارف امل

 باألوهام والثقافات املختلفة، ومن الصعب التمييز بينها..  

لذلك كان األسلم واألحكم االكتفاء بام ورد يف النصوص املقدسة من التعريف بحقيقة  

.. واالكتفاء بام ورد يف الرتاث اإلسالمي من جتارب علامء   (1)اإلنسان، وصفاته ووظائفه

 ق والسلوك. األخال

بالدرجة األوىل عىل ما ورد يف النصوص املقدسة فيام يتعلق هبذه   ا وهلذا فقد كان 

 اجلوانب.. وخصوصا القرآن الكريم، والسنة الصحيحة املوافقة للقرآن. 

 
 حتدثنا عن حقيقة اإلنسان ومكوناهتا املختلفة يف كتاب ]سالم للعاملني[ من هذه السلسلة.(  1)
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ومن كتب الرتاث كان اعتامدنا األكب عىل كتاب ]إحياء علوم الدين[، العتبارات  

ليه عند مدارس األمة مجيعا، وهلذا كنا نرجع إليه، ونقارن ما فيه  أوهلا أنه كتاب متفق ع   .. خمتلفة

 بام يف كتاب ]املحجة البيضاء[ للفيض الكاشاين. 

باإلضافة إىل أن الغزايل يف كتابه ذلك، نقل كل ما أورده سلفه يف أمثال هذه املسائل من  

 ملحاسبي، وغريها.رب اأمثال ]قوت القلوب[ أليب طالب املكي، و]الرعاية حلقوق اهلل[ للحا 

باإلضافة إىل أن أكثر ما كتبه املتأخرون يف أمثال هذه املسائل منقول باحلرف أو املعنى  

 من كتب الغزايل. 

من مجيع   ا أن يكون أبطاهليف هذه الرواية ـ كام يف غريها من الروايات ـ حرصنا وقد 

، بناء عىل فيها آثارا ممن اهتموا باألخالق والسلوك، وتركوا  املذاهب واملدارس اإلسالمية 

أو    ، وذلك ال يعني أننا نوافق هذه الشخصيات يف كل ما سلكتهاإلسالمية   حرصنا عىل الوحدة

 رأته من آراء. 

ونحب أن نبني يف األخري أننا اخترصنا الكالم يف بعض القضايا يف هذه الرواية، ال لعدم  

سلسلة ]رسائل السالم[ التي تتناول  أمهيتها، وإنام ألننا خصصنا هلا كتبا خاصة هبا، وخاصة يف  

   بأجزائها مجيعا هذا النوع من املسائل. 
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 البداية 

. كانت أبعد ما تكون  .استيقظت فزعا مذعورا من رؤيا رأيتها  ، العجيباليوم يف ذلك 

. لقد كنت فيها ـ كام أنا يف اليقظة متاما ـ بجميع مشاعري  .يف وضوحها وصفائها عن الرؤى

وكان الزمان فيها كاملكان ككل يشء ال خيتلف متاما عام أراه يف اليقظة وأشعر  .  . وقواي وضعفي

 به وأعيشه. 

.. وهلا عالقة كبى  الرواية . فإن هلا عالقة هبذه .سأقص عليكم ما بقي منها يف خاطري

والتي سـأروهيا لكم بدوري كام  ، الشيخ الغريب الصالح التي حدثني عنها العجيبة بالرحلة 

 .(1)رواها يل

. وقد حتول نتيجة  .. كان ترابا ممتلئا باملاء. لقد رأيتني وحدي أنام عىل تراب األرض

. لعله يشبه احلمأ املسنون الذي .فصار محأ مسنونا   ،. بل إنه تغري من طول املكث .لذلك إىل طني 

 . تشكل منه آدم 

احلانية  . ولكني شعرت بيده .. ومل أكن أعرف من أيقظني .استيقظت يف تلك املتاهة 

. وليتها توقفت عند  . . كان ذلك هو أسعد يشء يف رؤياي.. وتوقظني بحنان. تربت عىل كتفي

. والتي جعلت حلمي كابوسا .. ومل أتعرض لتلك االختبارات التي تعرضت هلا .ذلك احلد 

 ثقيال مألين رعبا. 

ن  . وكا .رست يف تلك املتاهة خطوات طويلة إىل أن وجدت قرصا مكتنفا بأشجار كثرية

 . وعشب مجيل. . . وأزهار كثرية. حتت األشجار ماء كثري

. ولذلك دخلت القرص من غري  .لقد كانت يل يف ذلك احللم جراءة مل أعهدها يف اليقظة 

 .  . . فقد كان بابه مفتوحا .أن أطرق بابه

. بل أتاح يل يف ذلك  .لكني مع سوء أديب هذا استقبلني صاحب القرص أحسن استقبال

 
 (  ننبه إىل أن هذه الرؤيا التي نقصها هنا جمرد مثل.. واملثل ال يؤخذ به ـ كام هو معروف ـ بكل وجوهه. 1)



10 

 

 .  .حيطة به من املتاع ما مل أر مثله يف حيايتالقرص واجلنة امل

. مل تطمئن نفيس لتلك احلياة التي ليس  .بعد أن مكثت فرتة يف ذلك اجلو اهلادئ السعيد

 .  . فيها إال اللذة املجردة عن كل تكليف وكل مغامرة

. الذي أغدق عيل من كرمه ما  .. ذلك الرجل الكريم .لذلك طلبت من صاحب القرص

.  .وأنا ممتلئ محاسة وقوة: مل ال تكلفني   ، . لقد قلت له.أن يكلفني بأي وظيفة   ، حيايت  مل أر مثله يف

. وأطري يف األجواء  .. وأختيل.. وأشعر.. أنا أفكر.. وأحلل.أنت تراين ممتلئ بالقوى العجيبة

 التي ال يستطيع جسدي أن يطري إليها. 

تي كنت فيها جنات  . وأحول من تلك الرتبة ال.وقلت له: أنا أشق الشعرة بذكائي

 .  . وقصورا ال تقل عن هذا القرص الذي أسكنتني فيه

.  . . ولكني أشعر أين مع هذا القرب بعيد. . وقريب منك.وقلت له: نعم أنا معك اآلن

 بل أشعر أنك ال تريد إال أن هتجرين عندما تشغلني هبذا النعيم عن اجللوس إليك ومنادمتك.

وقال: لقد جاء قبلك من طلب مني   ، حانية ممتلئة بالشفقةنظر إيل صاحب القرص بعني 

. لكنه ما إن وضع قدمه عىل مقام التكليف حتى امتأل عقله وقلبه وكل قواه . ما تطلب

 . .. فراح يصورين يف أذهان اخللق بصورة املجرم.بالتحريف 

 . أيقابل مثلك هبذا؟ .قلت بغضب: ويل للمجرم

ين مع كرمي الشديد ال أترك ألي أحد الفرصة أن  . فإ.. فقد نال جزاءه .قال: ال هتتم

وعدم التقصري يف   ،يعبث بسمعتي أو بالرمحة والعدالة التي أشعر أن اهلل كلفني برعايتها 

 رعايتها.

 قلت: أهو مسجون يف هذا القرص؟

. أنا لدي من الزنازن ما يوضع فيه املجرمون  .وقال: القرص ال يسجن فيه ، ابتسم

 يرة التي حتدثهم باإلجرام. لريدعوا نفوسهم الرش
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 قلت: ما كنت أتصور أن ملثلك يف حنانك ورمحتك ولطفك زنازن؟

 قال: أحيانا تقتيض العدالة والرمحة أن تتخذ من الزنازن ما حيفظ هلام وجودمها وتوازهنام. 

. أسند إيل أي  . . حفيظا عليام.. فستجدين قويا أمينا .. وهيا كلفني. قلت: دعنا من هذا

 . فإن لدي من القدرات ما يطيق أعىل الوظائف وأدقها. .أسند إيل أخطر الوظائف  . بل . وظيفة

 .  . وقال: سأعطيك كنزا ، ابتسم

 ومل أملك أن أحبسه ـ : وما أفعل به؟   ،قاطعته قائال ـ وقد سال لعايب

.  .قال: لقد تعودت أن أتعهد قرية من القرى الضعيفة الفقرية بام يكفيها من املال وغريه

. وتوزعه عليها بحسب ما لديك من .أطلب منك إال أن توصل ذلك الكنز لتلك القريةوأنا ال  

 موازين العدالة التي ذكرهتا يل. 

. فلن جيد أهل القرية  .. نم هانئا . . وما أيرسه. قلت ـ وأنا ممتلئ زهوا ـ : ما أبسط ذلك

.  . تعلمته منك  . سأسري فيهم بام.مني إال ما وجدته منك من الكرم والرمحة واللطف واحلنان

 فقد تعلمت منك الكثري. 

. وقد يأخذون منك الكنز ليستأثروا  .. قد خيادعونك.. فهناك حمتالون. قال: لكن احذر

 ويدعو أهل القرية للجوع والعراء.  ، به ألنفسهم

. لدي طاقة تسمى الفراسة أتفرس هبا  . . أنا مل أذكر لك طاقايت مجيعا .قلت: ال هتتم 

 . واخلب من املغفل. . . والكاذب من الصادق.اخلبيث من الطيبالوجوه ألميز 

 .  . قال: واحذر أن حتدثك نفسك بأن تأخذ من هذا الكنز ما مل أتح لك منه

 . وهي لن تتحرك ألي إغراء. .. فيل نفس ممتلئة بالزهد والعفاف .قلت: ال هتتم

 .  . . فاألمر أخطر مما تتصور. قال: احذر

 أدري مل تعقده. . ولست  .قلت: األمر بسيط 

 . أنت ال تعلم عاقبة نجاحك أو فشلك. . قال: ألنه معقد



12 

 

 .  .قلت: لقد ذكرت يل أن عاقبة فشيل هي الزنزانة 

 . فإن العذاب الذي فيها ال يمكن ألحد ختيله. . قال: ال تستهن هبا 

 قلت: وما اجلزاء إن نجحت؟ 

 قال: ستعطى اجلائزة الكبى. 

 قلت: وما اجلائزة الكبى؟

. هو أن هذا القرص الذي تراه باجلنة  .. كل ما يمكن أن تعرفه عنها .كون مفاجأةقال: ست

 التي حتيط به سيصبح ملكك. 

 قلت مندهشا: ملكي!؟ 

 . وفيها من كل يشء. .. هناك قصور كثرية معه . قال: ليس وحده

  . إن هذا يشء مهم بالنسبة يل . . هل يمكنني أن أتصل بك وأجلس إليك.قلت: وأنت 

 ه مجيع قصور الدنيا؟ال تغنيني عن

. ولكن برشط واحد أن تؤدي هذه األمانة الثقيلة إىل املحل الذي طلبت  .قال: لك ذلك 

 منك. 

 . سأسري اآلن. .قلت: ال هتتم

 .  .. واعلم أن يل يف كل خطوة تتحركها من العيون من ينقلها يل .قال: رس

 قلت: لن ترى مني إال ما يرسك.

.  . وبصحبة ذلك الكنز العظيم املمتلئ بكل أصناف اجلامل. . بعد أن قلت هذا رست

. وكنت إذا ما ارحتت يف أي حمل أنشغل بالنظر إليه عن . كنت يف الطريق أنظر إليه كل حني

 .  . األكل والرشب

 .  .والتمتع بذلك ، بعد أيام من السري رصت مدمنا عىل النظر إليه

. بل وصل يب األمر إىل أن  . السري وقد وصل يب األمر بعد أيام قالئل إىل أن توقفت عن 
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 ورحت أجثو بني يديه كام جيثو الوثني أمام أصنامه.  ،وضعت الكنز يف حمل رفيع

أذكر أين يف تلك الرؤيا كنت أسمع التحذيرات الشديدة من االنشغال بالكنز عن  

 . لكني مل ألتفت ألي ناصح أو حمذر..  .الوظيفة التي كلفت هبا 

. لقد مددت يدي آلخذ من ذلك  .من حلمي كابوسا . حصل ما حول . وذات يوم

بل حدثتني حينها نفيس أن أستأثر    ،. وليت ذلك فقط كان. . فلم يعد يكفيني أن أنظر إليه. الكنز

.  .فستصري كصاحب ذلك القرص ، . وقال يل شيطاين: إنك لو ملكت هذا الكنز .به لنفيس

 .  .سيكون لك من األمر ما هو له 

إىل  به . لقد حتول ذلك الكنز الذي كنت ممتلئا إعجابا .ددهتا . وليتني ما م.مددت يدي

 .  .واستيقاظي بعده ، ومل ينقذين منها إال رصاخي  ،حية كبرية أحاطت بذراعي

 *** 

الشيخ الصالح ـ الذي  . ولست أدري كيف رست إىل .مألتني تلك الرؤيا باملخافة

 .  .من حيث ال أشعر ألقصها عليه ترشفت بزيارته ذلك اليوم ـ  

 لكني ما إن دخلت عليه حتى خاطبني بقوله: هل رأيت اإلنسان؟

. ألست أنت وأنا وكل أولئك  .. أنا ال أرى إال اإلنسان.قلت: كيف ال أرى اإلنسان

 الذين يعمرون القارات أنايس؟

فال   ،. أما من مل يبق إنسانا .. اإلنسان هو الذي بقي إنسانا . . ليسوا كلهم أنايس. قال: ال

 يصح أن نطلق عليه هذا اللقب العظيم. 

 قلت: مل أفهم. 

 . هل يبقى للعنب كرامة العنب؟ .قال: أرأيت لو أن عنبا لذيذا حالال حوله جمرم مخرا 

 وقد نجس بتحويله مخرا؟  ،قلت: كيف تبقى له كرامة العنب

. هل تكون مصيبا  .. فأعطيته مخرا . قال: فلو قال لك رجل من الناس: أعطني عنبا 
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 بفعلك هذا؟

 . فشتان بني اخلمر والعنب. .قلت: بل أكون مصيبة بفعيل هذا

 قال: ولكن اخلمر ليست سوى عنب. 

 . ال عنب مستقيم طيب. .قلت: هي عنب منحرف خبيث

 قال: أخبثه وانحرافه حيذف منه كرامة اسمه؟ 

 . كام حتذف من اخلائن كل ألقاب األمانة التي لقب هبا. .قلت: أجل

 .  .نسانقال: فهكذا اإل

 قلت: ما تقصد؟ 

قال: لقد خلق اهلل اإلنسان خملوقا طيبا بريئا ممتلئا بالطاقات العظيمة التي تؤهله للخالفة  

. ولكن الكثري من اخلالئق راحوا يمحون اسم اإلنسان ليضعوا بدله  . التي هي وظيفته الكبى

 اسم الشيطان. 

 قلت: مل أفهم. 

عل بعض عامله نادال ملا رأى فيه من اخلالل  قال: أرأيت لو أن صاحب مطعم أراد أن جي

. فهل يمكن أن يستمر  .. أو تشالن .املناسبة لذلك.. لكنه فوجئ بأن يدي النادل تقطعان

 صاحب املطعم عىل هذه النية؟ 

. فال يمكن للقطيع أو املشلول أن حيمل الطعام  . قلت: غبي إن هو استمر عىل هذه النية

 غريه؟  . فكيف حيمله إىل أفواه.إىل فمه 

. لقد وهب اهلل اإلنسان من القوى ما يستطيع أن يؤدي به  .قال: فهكذا اإلنسان

فلن يطيق حتمل   ، . لكنه إن راح يقطعها ويصيبها بالشلل . الوظائف اخلطرية التي وكلت إليه

 يشء. 

 قلت: فهال رضبت يل مثاال عىل ذلك. 
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التي جعلها اهلل أمانة يف  قال: أال ترى هؤالء اخلالئق الذين راحوا يتالعبون بالكنوز  

 أعناقهم؟ 

. لقد رأيتني أخون  .فقلت له: لقد ذكرتني بام جئت من أجله ،أصابني رعب الكابوس

. وكادت تقيض عيل لوال أن تداركتني  . . لكن احلية طوقت يدي.. لقد مددت يدي إليه . الكنز

 اليقظة. 

 اليقظة. قال: وهكذا البرش مجيعا لن ينقذهم من احليات إال 

 قلت: ولكنهم مستيقظون؟

. كل من انشغل عن وظيفته  .. كل من غفل عن حقيقته نائم . . بل هم نائمون.قال: ال 

 . . . كل من مد يده للكنوز التي اؤمتن عليها غري مدرك عواقبها نائم.نائم

 قلت: فمن يوقظهم؟ 

 .  .قال: لقد أيقظهم اهلل بالرسل

 قلت: ولكن الرسل ماتوا. 

 ا من الورثة ما خيلفهم يف هذه الوظيفة. قال: لقد تركو

 قلت: فهل يسمع الناس للورثة؟

 قال: فهل سمعت أنت؟ 

 قلت: يف احللم مل أسمع. 

بل    ،. أنت ال حتاسب عىل ما تفعله يف األحالم. قال: ليس الشأن باحللم.. الشأن باليقظة

 حتاسب عىل ما تفعله يف اليقظة.

 الذين مل أسمعهم يف الرؤيا؟قلت: فهل يمكنني أن أسمع الورثة 

 . وال يمكن ألحد يف الدنيا أن يقرر بدلك. . . أنت الذي تقرر.قال: ذلك يرجع إليك

 . سأتدارك بتوفيق اهلل ما فاتني يف احللم أن أتداركه. .قلت: لقد أرحتني بقولك هذا
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 . فلن تطوقك احلية. . قال: إنك إن صدقت

قصتك التي أخبتني أنك  ث عن قلت: لقد غفلنا باحلديث عن الرؤى عن احلدي

 .وطلبت مني كتابتها  ، ستحدثني عنها 

. اإلنسان  . . لقد تعرفت من خالهلا عىل اإلنسان. قصتي مرتبطة بام كنا نتحدث عنهقال:  

. ومل يستطع أحد يف الدنيا أن جيرؤ عىل حله لوال األشعة التي أنالنا اهلل إياها من .الذي كان لغزا 

   .شمس حممد 

 . فال يعرف ربه من ال يعرف نفسه. .أشد شوقي ألن أسمع أشعة ترتبط هبذاقلت: ما 

 *** 

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

فتخلصت من كل تلك  ،. وبعد أن هداين.ثم قال: بعد أن قدر اهلل يل من معرفته ما قدر  ،ذلك

. وبعد أن تنزل عيل من النور ما تنزل عىل .بني اإليامن بمحمد  القيود التي كانت حتول بيني و

. بعد كل ذلك شعرت بشوق عظيم حيركني للتعرف عىل ذايت.. عىل .من أراد اهلل هدايته 

 . والوظائف املناطة هبا. .. ومكانتها .حقيقتها 

جلو  فإن اهلل بفضله حرك أخي التوأم ألن يوفر يل من ا ،وكام تعودت يف رحاليت السابقة

. فقد أرسلني إىل بقعة خالية يف إقليم من أقاليم  .ما ييرس يل التعرض هلذا النوع من األشعة 

. وال أحسب أحدا يف الدنيا يمكن أن يعرفه.. لقد طارت يب طائرة خاصة إىل  . األرض مل أعرفه

 . .ثم انرصفت  ، ثم تركتني فيه مع بعض الزاد ، ذلك املوقع

. وكان بعض الطني قد حتول إىل محأ  .ممتلئة بالطني . وكانت . لقد كانت البقعة خالية

 .  . . وبعضه حتول إىل صلصال كالفخار.مسنون

 . لقد كان هذا ما رأيته يف رؤياي... لكأنك تذكر رؤياي.قلت: عجبا 

. فال يمكن أن يعرف اإلنسان من مل يعرف  .قال: لقد ذكرت لك أنك رأيت اإلنسان
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. فأنت رأيت  . هناك فرقا كبريا بني رؤيتي ورؤيتك الطني والرتاب واحلمأ املسنون.. ولكن

 أما أنا فقد أرانيه اهلل يف اليقظة.   ،اإلنسان يف احللم 

 قلت: ما أراد أخوك بإرسالك إىل هذه البقعة اخلالية؟

. فقد أوحى إليه بعضهم بأنني لن أكف عام أنا فيه إال  .قال: أراد أن يعاقبني بفعله هذا

 يل اتزانه. بتلك العزلة التي تعيد لعق

  ، . وكيف استطعت أن تقوم برحلتك هذه فيها . قلت: فكيف خرجت من هذه البقعة؟

 وقد ذكرت يل أنه ليس فيها إال الرتاب؟ 

 قال: لقد قدر اهلل أن تكون رحلتي هذه يف تلك البقعة اخلالية التي ليس فيها إال الرتاب. 

 اخلالء إال اهلباء. . وليس يف .. كيف ذلك؟.قلت: لقد مألتني بالعجب

 .ولكنا ببرص احلقيقة نرى ما ال يمكن تصوره. .قال: ببرصنا الضعيف نرى اهلباء

 . فحدثني كيف كان ذلك؟.قلت: لقد زدتني عجبا 

. وقد شعرت بأنس عظيم  .قال: عندما انرصفت الطائرة انرصفت إىل أذكاري وأورادي

 .  . ويف تلك البقعة ، وأنا يف تلك احلال

  ، وبينام أنا كذلك إذا يب أرى صاحبك )معلم السالم( كالشمس يف ضحاها . .وفجأة

. ما رأيته حتى صحت بأعىل صويت أريد أن أسمعه:  .وكالباءة يف ابتسامتها   ،وكالزهور يف مجاهلا 

. لقد .. لقد يرس اهلل يل الطريق إليه . . تعال أخبك أخبارا سارة.يا من يمتلئ باحلكمة والنور 

 . مجيع احلقائقعرفت أنه هو الشمس التي دلتني عليها  . و.عرفت حممدا 

وهو يقول: ليس الشأن أن تعرف   ،. لكنه أشاح بوجهه عني . رأيت البرش عىل وجهه

  ،فتدخل عليهم.. وليس الشأن أن تدخل عليهم  ، ولكن الشأن أن ترفع احلجب عنك ،امللوك

ن الشأن أن تصلح ولك ، . وليس الشأن أن تستقر عندهم.ولكن الشأن أن تستقر عندهم

وال يميزون   ،فال متيز عنهم   ،ولكن الشأن أن تنصهر فيهم  ، . وليس الشأن أن تنادمهم.ملنادمتهم 
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 .  (1)عنك

. وأنا يل كياين الذي ال يمكن أن يندمج يف  .وال يميزون عني  ، قلت: كيف ال أميز عنهم

 . ويل دولتي التي ال تستعمرها أي دولة؟   .أي كيان

 فمختلف متاما.  ،قال: ذلك عامل الرتاب.. أما عامل األرواح الذي يمثل حقيقتك

. لقد بعث اهلل يف من األشواق إىل معرفة ذايت ما بعثه قبل ذلك  . قلت: فحدثني عنه

 ملعرفته. 

. ثم يدعك تسري  .ة. والدليل يدلك عىل طرق احلقيق .. أنا دليل. قال: أنت تعلم دوري

 إليها. 

 )أنا(؟ الـ . فام أبواب . قلت: لقد تعودت منك أن تدلني عىل أبواب احلقيقة

 . (2)عددها كأعداد أبواب اجلنة الثامنية. . ثامنيةقال: 

 . وكيف أهتدي إليها؟.قلت: فام هي؟

 . وسيقيض اهلل لك من يدلك عليها. . قال: افتح عينيك

وأنت ترامها    ،. فكيف تطلب مني أن أفتح عيني .البقعة إال اهلباء قلت: أنا ال أرى يف هذه  

 منفتحتني؟ 

 . وسرتى ما ال يراه برصك. .قال: افتح عيني بصريتك 

 ال عامل األجساد.  ،قلت: بصرييت ترى عامل احلقائق

 قال: قد جيعل اهلل للحقائق أجسادا تعرف هبا ومتيز. 

 
نريد هبذا اإلشارة إىل املعنى الرمزي للفناء.. أما االحتاد بمفهومه احليس، فال يقبله العقل املجرد، فكيف يقبله العقل املسدد  (1)

 بأنوار الوحي.

: )من قال: أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له، وأن حممدا عبده ورسوله، وأن  الة عىل ذلك قوله من األحاديث الد( 2)

عيسى عبد اهلل وابن أمته وكلمته ألقاها إىل مريم وروح منه، وأن اجلنة حق، وأن النار حق، أدخله اهلل من أي أبواب اجلنة الثامنية 

 شاء( ]رواه البخاري ومسلم[
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 قلت: إهنا حينذاك تتلوت بلوث األجسام..  

 فلن يعجز عن خلق الطهارة يف عامل األجساد.  ،من خلق الطهارة يف عامل احلقائق قال: 

 قلت: هل تقصد أين سأرى ببصرييت أجسادا تتحرك؟ 

.  . . فلله من املعلمني ما له من اجلنود.فسرتى احلقائق تتحرك  ،قال: لو فتحت بصريتك

 ﴾ )املدثر( (31) ..َوَما َيْعَلُم ُجنُوَد َربَِّك إاِلَّ ُهوَ ﴿ 

 . فام أفعل حتى تنفتح بصرييت؟.قلت: ال أزال ال أرى إال اهلباء 

 . فأغلق برصك لتعيش عوامل بصريتك. .قال: إذا حجبك برصك عن بصريتك 

 .  .لست أدري كيف بدا أن أغلق برصي

. فام إن أغلقته حتى رأيت رياحا عجيبة هتب من الالمكان متتلئ  . وقد امتألت عجبا 

. ثم تنجيل الغاممة عن مدينة عجيبة ممتلئة بكل  . صف أن يصفها بروائح مقدسة ال يمكن للوا 

بل كأين   ،وكأن شبايب قد عاد إيل  ، رأيتني أحترك فيها بكل نشاط -فوق ذلك  -. بل . األلوان

 ولدت يف تلك اللحظة. 

 *** 

. وقد تعلمت منهم  . يف تلك البالد العجيبة التقيت كثريا من أهل اهلل يف مواطن خمتلفة

 )األنا( وأوصافها وأخالقها وصعودها وهبوطها.  مجيعا أركان

 قلت: فهل ستحدثني بام أفادوك؟

. وال ينبغي  . . ومنه ما ال تطيقه عقول اجلامهري.قال: من كالمهم ما تسمح العبارة بنقله

 للعاقل أن يتكلم بام ال تطيقه عقول اجلامهري. 

 قلت: فهو معارض للرشيعة إذن؟

وهم ال يستقون إال من حياضها   ، اهلل أن يعارضوا الرشيعة. ما كان ألهل . قال: ال

 الطاهرة. 
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 قلت: عهدي بالرشيعة اليرس والوضوح. 

 . ولكن فيها من احلقائق ما ال تطيق اجلامهري فهمه. .قال: هي كذلك 

 قلت: مل أستوعب رس ذلك. 

 قال: هل ترى اجلامهري تفهم احلقائق التي تنطوي عليها نظرية النسبية؟ 

 .  .ظرية حتتاج عقال رياضيا قلت: هي ن

 قال: ومن حقائق اإليامن ما حيتاج عقال عرفانيا. 

 قلت: فهل سترس يل منها ما أستفيد منه خلاصة نفيس؟ 

 . فهذه احلقائق ال تنال باأللسن. . قال: لن ينفعك ذلك

 قلت: فبم تنال إذن؟ 

.  .صفو قلبك . وعندما ي .. عندما تتطهر يف البحار املقدسة . . وبالتدريب.قال: بالسلوك

 حينها سيتنزل عليك من حقائق العرفان ما تعرف به حقيقة حقائق اإلنسان. 

 وبام يطيق قومي.  ، قلت: فهلم حدثني بام أطيق

. وحسبك  . التي فتحها اهلل عيل يف هذه الرحلة  الثامنيةقال: سأحدثك عن أرسار اإلنسان  

 هبا. 
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 ـ الضعيف   أوال 

  األول من أرسار اإلنسان؟قلت: فام الرس األول منها؟ .. ما الرس

ْنَساُن  فقال :﴿  ، قال: لقد عب عنه القرآن الكريم َف َعنُْكْم َوُخلَِق اإْلِ ُيِريُد اهللَُّ َأْن خُيَفِّ

 ( 28)النساء: ﴾   َضِعيفا  

 قلت: تريد ضعف اإلنسان؟

 وأنت جتهل ضعفه وقصوره وهوانه.  ،. فال يمكن أن تعرف اإلنسان.قال: أجل 

. فكيف نشكر اهلل  .قلت: أال ترى أن هذه احلقيقة ستؤدي بنا إىل التقصري يف شكر ربنا 

 . ثم أال ترى أنا سنتهم ربنا ونعارضه ألنه خلقنا ضعفاء؟.عىل ضعفنا؟

. ولن تتجىل فيه احلقائق حتى يلبس  .. لن يكمل اإلنسان حتى يشعر بضعفه . قال: ال

. أمل يأمر اهلل بني  .. ولن يدخل رياض امللكوت حتى يقول بكل كيانه )حطة( . ورهلباس قص

 إرسائيل بأن يقولوا ذلك؟ 

َوإِْذ ُقْلنَا اْدُخُلوا َهِذِه اْلَقْرَيَة َفُكُلوا ِمنَْها  . وقد نص عىل ذلك قوله تعاىل :﴿ .قلت: بىل 

دا  َوقُ    ﴾ وُلوا ِحطٌَّة َنْغِفْر َلُكْم َخَطاَياُكْم َوَسنَِزيُد املُْْحِسننِيَ َحْيُث ِشْئُتْم َرَغدا  َواْدُخُلوا اْلَباَب ُسجَّ

 (  58البقرة: )

. كيف أن اهلل رتب عىل قوهلم هلذه الكلمة مغفرته خلطاياهم ومزيد فضله  .قال: انظر 

 عليهم. 

 قلت: فام رس ذلك؟

. بينام الصخور  . الثمرات. كيف تثمر من كل . قال: أال ترى الرتبة اهلينة اللينة الضعيفة

 الصلبة القوية ال تنبت شيئا؟

 .  .قلت: بىل 
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. فمن بقي يشعر بضعف الرتاب ولني الرتاب  .قال: فقد خلق اهلل اإلنسان من تراب 

 . ومن حتول إىل صخرة صلبة قوية فإنه لن ينبت يف أرض نفسه يشء. . أثمر من كل يشء

وما حتمله من   ،ضعف اإلنسان. فحدثني كيف عرفت أرسار .قلت: فهمت هذا املثال 

 معان سامية. 

قال: يف تلك املدينة العجيبة ـ التي فتح اهلل يل فيها من علوم اإلنسان ما كان منغلقا ـ  

. فحدثتني نفيس .ف رعىل غري هدى إىل أن رأيت قرصا مهيبا ممتلئا بجميع ألوان الزخا رست 

 .  .اجلامل . ألتأمل ما أودع فيه صانعوه من صنوف .أن أسري إليه

ومل أنبسـ  دفاعا عن نفيس   ،. فانتهرت. ما اقرتبت من بابه حتى انتهرين حجابه الكثريون

 . .أن أرفض هلم أي أمر  معهام فقد كان هلم من البطش والقوة ما ال أستطيع  ، ـ ببنت شفة

ويف فمه   ، بينام أنا كذلك إذا يب أرى صاحب القرص يصل يف سيارة ضخمة إىل قرصه

وحسن  ، ومهابة املنظر ،. فقد كان له من قوة اجلسد .. وقد عجبت ملا رأيته . سيجار عمالق

 .  . اخللقة ما يمأل العيون

 .  .ولكنه ـ لألسف ـ مل يكن يملك مع هذا اجلسد أي عقل 

.  .وقسامت مالحمه  ،بمجرد نزوله من السيارة تقدم إليه رجل يشبهه يف قوة جسده

. فبينام كان العتو والطغيان يطغيان عىل . شديد. لكن الفرق بينهام . وكأهنام أخوان توأمان

 .  . . كان التواضع واألدب  متتلئ به أسارير الثاين. األول

. ثم يمد يده يريد أن  .مل يطل احلديث بينهام حتى رأيت األول تتسلط عليه أنفة شديدة

 .  . . لوال أنه محى نفسه عنه.يبطش بمحدثه 

. بل  .وهو ممتلئ كبياء وغرورا  ،ل قرصه ثم يدخ  ،فلم جيد األول إال أن يكفهر بوجهه

 كأن مجيع الغرور والكبياء ركبتا فيه. 

. فهو أحوج مني  .فقال: ال تسليني أنا  ، امتألت حزنا عىل الثاين.. واقرتبت منه ألسليه
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 إىل التسلية. 

 .؟  .. الناس عادة يسلون املستضعفني ال املستكبين.قلت: ما تقول 

. ولو علموا حقيقته مل جيدوا إال أن يسلوا  .بحقيقة اإلنسانقال: ذلك لعدم علمهم 

. ذلك أن كل مستكب حيمل يف حقيبة نفسه اململوءة بالغرور مجيع السموم التي ال  .املستكبين

 دور هلا إال اإلجهاز عليه. 

 قلت: كيف ذلك؟

 قال: أمل خيلق اهلل اإلنسان من تراب؟ 

ونَ َوِمْن آيَ . فقد قال تعاىل :﴿  .قلت: بىل  ِه َأْن َخَلَقُكْم ِمْن ُتَراٍب ُثمَّ إَِذا َأْنُتْم َبرَشٌ َتنَْترِشُ
﴾  اتِ

اَل َلُه  خمبا عن حديث الرجل املؤمن مع صاحبه املمتلئ بالغرور :﴿ ق وقال، (20)الروم: 

اَك َرُجال  َصاِحُبُه َوُهَو حُيَاِوُرُه َأَكَفْرَت بِالَِّذي َخَلَقَك ِمْن ُتَراٍب ُثمَّ ِمْن ُنْطَفٍة ُثمَّ    ﴾ َسوَّ

 (  37الكهف:)

 قال: انظر كيف يريب ربك عباده بالرتاب الذي خلقوا منه. 

 قلت: ما تعني؟ 

قال: إن ربك يأمر عباده بأن يتذكروا الرتاب الذي نشأوا منه لئال حيتقروا الرتاب الذي  

 . وال حيتقروا من يميش معهم عليه. . يمشون عليه

 كب عىل هذا الرتاب حيتاج إىل أن يعزى يف نفسه. قلت: لقد ذكرت يل أن من شأنه الت

. وسيعرف الطريقة التي  .. ألن الرتاب الذي تكب عليه سيضمه ال حمالة .قال: أجل 

 . أمل تسمع خب قارون؟. يضمه هبا 

 .  .قلت: بىل 

. كان  . وقال: لقد سمي هذا الرجل الذي كنت أحتدث إليه لشقائه باسم قارون ،ابتسم

. وحيول نفسه عن تواضع .. فأبى إال أن حيول من اهلاء قافا .والده هاروناسمه الذي سامه به 
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 إىل كبياء قارون وعتوه.  (1) هارون ولينه

 .  . قلت: أرى أن لك به معرفة

. كام سامه هارون تفاؤال بأسامء  . . سامين والدي موسى.. هو ابن أيب وأمي.قال: هو أخي 

وكان أول ما فعله بعد أن حتول إىل قارون أن قطع بيننا وبينه   ،. لكن أخي بغى علينا .األنبياء

 .  .. بل قطع بينه وبني ربه كل صلة . كل صلة

﴾  إِنَّاَم ُأوتِيُتُه َعىَل ِعْلٍم ِعنِْديكان يصيح يف الناس كل حني كام يصيح قارون :﴿ 

 ( 78:)القصص 

 وكان الناس قد انقسموا ملا رأوه قسمني: 

ه الغافلون الذين انشغلوا بزينة قارون عن الضعف اخلطري الذي  فردد ما ردد ، أما أوهلام

ُه َلُذو َحظٍّ  . لقد رددوا ـ شعروا أو مل يشعروا ـ :﴿ . كان حيمله َيا َلْيَت َلنَا ِمْثَل َما ُأويِتَ َقاُروُن إِنَّ

 ﴾ )القصص( (79َعظِيٍم )

بُّ اْلَفِرِحنَي ) اَل َتْفَرْح إِ ففريق من املؤمنني خاطبوه قائلني :﴿    ،وأما الثاين
(  76نَّ اهللََّ اَل حُيِ

ْنَيا َوَأْحِسْن َكاَم َأْحَسَن اهللَُّ اَر اآْلَِخَرَة َواَل َتنَْس َنِصيَبَك ِمَن الدُّ  إَِلْيَك َواَل  َواْبَتِغ فِياَم َآَتاَك اهللَُّ الدَّ

بُّ املُْْفِسِدينَ 
 ﴾ )القصص(  ( 77)  َتْبِغ اْلَفَساَد يِف اأْلَْرِض إِنَّ اهللََّ اَل حُيِ

إِنَّاَم ُأوتِيُتُه َعىَل ِعْلٍم  . والتي ظل يرددها كل حني :﴿ .لكنه أجاهبم بنفس إجابة قارون

 ( 78: )القصص﴾  ِعنِْدي 

 قلت: لكأين أرى قصة قارون تتكرر أمامي. 

. تتكرر بني األفراد  .. بل هي تتكرر يف مجيع األرض.قال: هي ال تتكرر أمامك فقط

 
مْحَُن فَ   إىل لني هارون (   يشري1) ُكُم الرَّ بُِعويِن َوَأطِيُعوا قوله تعاىل :﴿ َوَلَقْد َقاَل هَلُْم َهاُروُن ِمْن َقبُْل َيا َقْوِم إِنَّاَم ُفتِنُْتْم بِِه َوإِنَّ َربَّ اتَّ

َح َعَليِْه َعاكِِفنَي َحتَّى َيْرِجَع إَِلْينَا ُموَسى )90َأْمِري ) ( َأالَّ َتتَّبَِعِن 92اُروُن َما َمنََعَك إِْذ َرَأْيتَُهْم َضلُّوا )( َقاَل َيا هَ 91( َقاُلوا َلْن َنْبَ

ائِ 93َأَفَعَصيَْت َأْمِري ) ْقَت َبنْيَ َبنِي ِإرْسَ (﴾ 94يَل َومَلْ َتْرُقْب َقْويِل )( َقاَل َيا اْبَن ُأمَّ اَل َتْأُخْذ بِِلْحَيتِي َواَل بَِرْأيِس إيِنِّ َخِشيُت َأْن َتُقوَل َفرَّ

 عليه، ومع ذلك حتدث معه بذلك اللني.  (.. فمع شدة موسى )طه
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. كلهم يفخر ويزهو ببعض ما أوتيه من قوة غافال عن .وبني األمم والشعوب . .واجلامعات

 القنابل املوقوتة التي قد تدمر حياته كل حني. 

 قلت: قنابل موقوتة!؟

 .  . . لقد ركب اهلل يف أجهزة اإلنسان من الضعف ما يستأصله إن بغى وطغى.قال: أجل 

 قلت: فاإلنسان يشعل ـ إذن ـ يف عتوه فتيلة تفجريه؟

 .  .. هو يشعلها ـ من حيث ال يشعر ـ كام يشعل سيجارته.قال: أجل 

.  وأحسب  . لست أدري كيف قلت له من حيث ال أشعر: أنا طالب أبحث عن اإلنسان

 . فدلني عليه. .أن لك معرفة به

 . والقنابل املوقوتة التي حيملها يف ضعفه. .قال: لن تعرف اإلنسان حتى تعرف ضعفه 

 قلت: فام هي؟ 

. وفيه من النقص عدد ما يف ربه من  .نسان من الضعف عدد ما فيه من اخلاليا قال: لإل

 .  . الكامالت

 قلت: فال يمكن إحصاء ضعفه إذن. 

. فال يمكننا بحال من األحوال أن نحيص ضعف  .قال: ما دمنا ال نحيص كامل ربنا 

 هو املرآة التي تتجىل فيها كامالت ربنا.   نفوسنا . بل إن ضعف .نفوسنا 

 . وأنا أريد أن أعرف اإلنسان. .عرفت هذا يف رحلتي للبحث عن اهلل  قلت: لقد 

 . ال يليق بعاقل أن جيهلها. . قال: سأحدثك عن سبعة أركان لضعف اإلنسان

 قلت: فمن أين تعلمتها؟

. وقد تعلمت من أساتذهتا  .قال: لقد شاء اهلل يل أن أنتمي إىل مدرسة من مدارس املعرفة

 اين من الوقوع يف متاهة القوة املزيفة. من أركان ضعف اإلنسان ما مح

 وما أعذهبا. ،. فام أحىل أحاديث املدارس .قلت: فأخبين عن ذلك 
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 .  .قال: سأبدأ حديثي من أوله 

. وكان حصانا .. ثم ركبت حصانا يل. . ثم لبست ثوبا جديدا.دخلت احلامم  ،ذات يوم 

 .  .يف غاية القوة 

وتقول يل: أنت شاب قوي وسيم    ، تدعوين لالستعالءوبينا أنا كذلك إذا هبواتف غريبة  

 .  .متلك كل أنواع القوة 

. فهذا احلصان مع قوته مستعبد لك ال يتحرك  .أنت إنسان مكرم قد سخر لك كل يشء

 .  .وال يسكن إال بإذنك ،إال بإذنك

 .  .أنت لك من شدة الذكاء وقوة الذاكرة وحدة املالحظة ما تفرق يف غريك

 .  . أنت لك

بقيت هذه اخلواطر ترتدد عىل خاطري إىل أن أصابني من الزهو الكاذب ما ال يمكن  

 . .تصوره 

وقد   ،وكأين قد ثقلت عليه  ، ما أصابني ذلك الزهو حتى رماين احلصان من عىل ظهره

 أصابني من الكسور بسبب رميه يل ما ال أزال أمحد اهلل عليه كل حني. 

 ور؟ قلت: أحتمد اهلل عىل ما أصابك من الكس

.  . . لقد كانت كسور جسدي هي املراهم التي عوجلت هبا جراح قلبي. قال: أجل

. لقد كان أول ما فعلته بعد أن شفاين اهلل أن رحت  . وجراح قلبي أخطر بكثري من جراح جسدي

. فلست إال عبدا . وأقول له بكل تواضع: اعذرين ،أعتذر إىل ذلك احلصان الذي سخره اهلل يل 

َر َلنَا َهَذا . أمرت بأن أقول عندما أركبك :﴿ .تليت بكمثلك ابتليت يب واب ُسْبَحاَن الَِّذي َسخَّ

نَا ملَُنَْقلُِبوَن ) 13َوَما ُكنَّا َلُه ُمْقِرننَِي ) لكني أبيت إال أن أذلك  ، ﴾ )الزخرف((14( َوإِنَّا إىَِل َربِّ

 .  .وأستعبدك لنفيس  ، لنفيس

. فحاق يب ما حاق بجميع من  . ربا لكني أبيت أن أركبك إال ،أمرت أن أركبك عبدا
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 ادعى ما ليس له. 

يف ذلك املوقف الذي وقفته قيض اهلل يل رجال من الصاحلني علمت بعد ذلك أن اسمه  

 وقال: ها قد وجدت تلميذا جديدا ملدرستي.   ،فابتسم   ، رآين يف تلك احلال  ،(1)(أمحد الرفاعي)

.  .ونلت أرفع الرتب فيها  ، اجلامعةابتسمت قائال: لقد خترجت منذ زمن طويل من 

 فكيف تريدين تلميذا يف مدرستي. 

. الكل فيها يدرس  .. الكل جتده فيها .قال: مدرستي ال تفرق بني األمي والعامل 

 ِِس.  ويدرِّ 

 قلت: ما اسم مدرستك؟ 

وآخرون    ،وبعضهم يطلق عليها اسم )مدرسة الفقراء(   ،قال: اسمها )مدرسة الضعفاء( 

 سة العجزة(يطلقون عليها )مدر

 .  .ال املدرسة التي تعلمني الضعف ،قلت: أنا أبحث عن املدرسة التي تعلمني القوة

 . ومن مل يصل إىل عجزه لن يصل إىل توفيقه. . قال: من مل يعرف ضعفه مل يصل إىل قوته

 قلت: أراك تشري إىل معان خفية عني. 

مها ما فتحه عىل  فسيفتح اهلل لك من فه ،قال: ما دمت قد فقهت أن تعتذر للحصان

 أوليائه. 

 . فهلم رس يب إليها... ما دمت قد ذكرت يل هذا. قلت: ال بأس

 قال: هذه املدرسة ال يمكنك أن تسري إليها هبذه احلال. 

 قلت: وكيف أسري إليها؟

 
هـ(، وهو الفقيه  578ـ  500أشري به إىل الويل الصالح أمحد بن عيل بن أمحد بن حييى بن حازم الرفاعي، أبو العباس البطائحي ) (1)

ل واسط(، فولد هبا بعد أن تويّف والده وهو الزاهد،، مَوّسس الطريقة الرفاعية.. كان والده مغريب املوطن، وسكن البطائح )من أعام

محل.. تفّقه أّوال  عىل مذهب الشافعي، فقرأ )التنبيه(، ثم تصّوف وانضم إليه خلق من الفقراء، وأحسنوا فيه االعتقاد، وهم الطائفة 

 كوثر(وللرفاعي كالم مجيل مُجع يف رسالة ُسّميت )رحيق ال. الرفاعية ويقال هلم االمَحدية أو البطائحية.
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. وهذه املدرسة ال يذهب إليها إال من ختىل عن مجيع  .قال: أنت اآلن يف حلة فاخرة 

 لكفن الذي تكفن به جسدك؟. وأول احلظوظ هذا ا .حظوظه 

َيا َبنِي آَدَم َقْد  وقد ورد يف القرآن قوله تعاىل :﴿  ،قلت: لقد رفع عنا احلرج يف اللباس

ا َولَِباُس التَّْقَوى َذلَِك َخرْيٌ َذلَِك ِمْن آَياِت اهللَِّ  ا ُيَواِري َسْوآتُِكْم َوِريش  َلَعلَُّهْم  َأْنَزْلنَا َعَلْيُكْم لَِباس 

ُروَن ) كَّ  ﴾ )األعراف( ( 26َيذَّ

ا   عن أيب مطر؛ أنه رأى عليا وقد روي   ا حدث  ا بثالثة دراهم   ، أتى غالم    ، فاشرتى منه قميص 

احلمد هلل الذي رزقني من الرياش ما )يقول ولبسه:  ،ولبسه إىل ما بني الرسغني إىل الكعبني

؟ يشء ترويه عن نفسك أو عن نبي اهلل  فقيل: هذا ، ( وأواري به عوريت ،أجتمل به يف الناس 

احلمد هلل الذي رزقني من الرياش  )يقول عند الكسوة:    قال: هذا يشء سمعته من رسول اهلل  

  (1) (وأواري به عوريت ،ما أجتمل به يف الناس

  ، (ألك مال؟)  يف ثوب دون فقال:     أّنه قال: أتيت النّبّي    األحوص عن أبيه وحدث أبو  

قال: قد آتاين اهللّ من اإلبل والغنم واخليل   ، ( من أّي املال؟)قال: نعم من كّل املال. قال: 

  (2) فإذا آتاك اهللّ ماال فلري أثر نعمة اهللّ عليك وكرامته()قال:   ،والّرقيق

  عبد اهللّ بن شقيق أّنه قال: كان رجل من أصحاب النّبّي عن قال: وروي يف احلديث 

مايل أراك مشعاّنا  )   قال:   ،(3)اه رجل من أصحابه فإذا هو شعث الّرأس مشعانّ عامال بمرص فأت

الرّتّجل كّل  ) قلنا: وما اإلرفاه؟ قال: ،(4)ينهانا عن اإلرفاه قال: كان نبّي اهللّ  (وأنت أمري؟

  (5)يوم(

 
 رواه أمحد. (1)

 رواه أمحد وأبو داود والنسائي. (2)

 مشعاّن الرأس: املنتفش الشعر الثائر الرأس. (3)

 رواه النسائي. (4)

 اإلرفاه: كثرة التدهن والتنعم. (5)



29 

 

فقال رسول   ،يوما عنده الّدنيا  ذكر أصحاب رسول اهللّ أنه  أيب أمامة احلارثّي  وعن

يعني   ،البذاذة من اإليامن إنّ  ،من اإليامن (1) إّن البذاذة ، أال تسمعون ، أال تسمعون): اهللّ 

 (2)الّتقّحل(

يا رساقة أال أخبك بأهل اجلنّة وأهل  ): له  قال  عن رساقة بن مالك أّن رسول اهللّ و

وأّما أهل   ،ظرّي جّواظ مستكب أّما أهل النّار فكّل جع )قلت: بىل يا رسول اهللّ. قال:  (النّار؟

  (3)اجلنّة فالّضعفاء املغلوبون(

مدفوع باألبواب لو أقسم عىل اهللّ   (4)رّب أشعث): والشك أنك حتفظ قوله 

تعس عبد الّدينار وعبد الّدرهم وعبد اخلميصة إن أعطي ريض وإن مل يعط  ):  وقوله   ،(5)(ألبّره

أشعث    ، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه يف سبيل اهللّ  ، تعس وانتكس وإذا شيك فال انتقش   ، سخط

إن  ، وإن كان يف الّساقة كان يف الّساقة ، إن كان يف احلراسة كان يف احلراسة ،رأسه مغّبة قدماه

  (6) استأذن مل يؤذن له وإن شفع مل يشّفع(

 قلت: أترضب النصوص املقدسة بعضها ببعض؟

. ولكن أولياء اهلل الذين جعلهم اهلل أدالء عليه قد اتفقوا عىل أن عىل  . حاش هللقال: 

املريد يف أول سلوكه أن يتلخص من كل ما يشعره بأنانيته وقوته وغناه وعلمه.. فال يمكن أن  

 .  .يصل إىل اهلل إال من حتقق بقصوره

 يفارق جملس أيب  أن شاهدا  عظيم القدر من أعيان أهل بسطام كان ال وقد روي يف هذا 

 
 البذاذة: رثاثة اهليئة وترك الزينة واملراد التواضع يف اللباس وترك التبجح به. (1)

 رواه أبو داود وابن ماجة. (2)

 رواه البخاري. (3)

 أشعث: األشعث امللبد الشعر املغب. (4)

 رواه مسلم. (5)

 رواه البخاري. (6)
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فقال له يوما : أنا منذ ثالثني سنة أصوم الدهر ال أفطر وأقوم الليل ال أنام وال أجد يف   ،يزيد 

فقال أبو يزيد: ولو صمت ثلثامئة   ، قلبي من هذا العلم الذي تذكر شيئا  وأنا أصدق به وأحبه

قال: فلهذا  ،سكسنة وقمت ليلها ما وجدت من هذا ذرة! قال: ومل؟ قال: ألنك حمجوب بنف 

قال:   ، قال: فاذكره يل حتى أعمل ، قال: ال تقبله  ،قال: قل يل حتى أعمله  ، دواء؟ قال: نعم

اذهب الساعة إىل املزين فاحلق رأسك وحليتك وانزع هذا اللباس واتزر بعباءة وعلق يف عنقك 

وادخل    ،وامجع الصبيان حولك وقل: كل من صفعني صفعة أعطيته جوزة   ،خمالة مملوءة جوزا  

فقال الرجل:   ،السوق وطف األسواق كلها عند الشهود وعند من يعرفك وأنت عىل ذلك

قال: وكيف؟ قال:   ،رشك  (سبحان اهلل)سبحان اهلل! تقول يل مثل هذا! فقال أبو زيد: قولك 

ألنك عظمتك نفسك فسبحتها وما سبحت ربك! فقال: هذا ال أفعله ولكن دلني عىل غريه!  

 قال: قد قلت لك إنك ال تقبل؟   ،فقال: ابتدئ هبذا قبل كل يشء. فقال: ال أطيقه

 قلت: أال ترى أن هذه الوصفة خمالفة للرشع؟ 

.  .ربون النفوس املمتلئة بالكب والغرور . هذا دواء من األدوية التي يعالج هبا امل. قال: ال

   (1)(ما أنزل داء إال أنزل له شفاء أو دواء علمه من علمه وجهله من جهله أن اهلل )   وقد أخب  

 قلت: ذاك يف طب األجسام. 

ومل ينزل   ، قال: أترى أن اهلل الرحيم الرمحن أنزل لكل داء من أدواء األجساد ما يعاجله

 رواح؟مثله ما يداوي أدواء األ

 قلت: اجلسد خمتلف عن النفس. 

مثال النفس يف عالجها   (2)فذكروا أن ،قال: لقد عب أولياء اهلل من اجلسد إىل النفس 

 
 .رواه أمحد (1)

انظر: )كتاب رياضة النفس وهتذيب األخالق ومعاجلة أمراض القلب(، وهو الكتاب الثاين من )ربع املهلكات(، من )إحياء  (2)

 علوم الدين(
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مثال البدن  ،اجلميلة عليها  األخالقالرديئة عنها وجلب الفضائل و األخالقبمحو الرذائل و

 يف عالجه بمحو العلل عنه وكسب الصحة له وجلبها إليه. 

بعوارض األغذية    ر وإنام تعرتي املعدة الرض  ، غالب عىل أصل املزاج االعتدالوكام أن ال

وإنام أبواه هيودانه أو   ،فكذلك كل مولود يولد معتدال  صحيح الفطرة  ،واألهوية واألحوال 

  –أي باالعتياد والتعليم تكسب الرذائل   - ينرصانه أو يمجسناه 

وكام أن البدن يف االبتداء ال خيلق كامال  وإنام يكمل ويقوى بالنشو والرتبية بالغذاء؛  

والتغذية   األخالقفكذلك النفس ختلق ناقصة قابلة للكامل؛ وإنام تكمل بالرتبية وهتذيب 

 بالعلم.  

وكام أن البدن إن كان صحيحا  فشأن الطبيب متهيد القانون احلافظ للصحة وإن كان  

شأنه جلب الصحة إليه؛ فكذلك النفس منك إن كانت زكية طاهرة مهذبة فينبغي أن مريضا  ف 

وإن كانت عديمة الكامل   ،تسعى حلفظها وجلب مزيد قوة إليها واكتساب زيادة صفائها 

 والصفاء فينبغي أن تسعى جللب ذلك عليها.  

فإن كانت من   وكام أن العلة املغرية العتدال البدن املوجبة للمرض ال تعالج إال بضدها 

فكذلك الرذيلة التي هي مرض القلب   ،وإن كانت من برودة فباحلرارة ،حرارة فبالبودة

ومرض الكب   ، ومرض البخل بالتسخى  ، وعالجها بضدها. فيعالج مرض اجلهل بالتعلم

 ومرض الرشه بالكف عن املشتهى تكلفا .   ،بالتواضع

الصب عن املشتهيات لعالج األبدان  ال بد من االحتامل ملرارة الدواء وشدة  هوكام أن

املريضة فكذلك ال بد من احتامل مرارة املجاهدة والصب ملداواة مرض القلب بل أوىل. فإن 

 مرض البدن خيلص منه باملوت ومرض القلب مرض يدوم بعد املوت أبد اآلباد.  

ذلك  وكام أن كل مبد ال يصلح لعلة سببها احلرارة إال إذا كانت عىل حد خمصوص فك

 ال بد هلا من معيار.   األخالقالنقائض التي تعالج هبا 
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لدواء مأخوذ من عيار العلة حتى إن الطبيب ال يعالج ما مل يعرف أن  ا وكام أن معيار 

فإن كانت من حرارة فيعرف درجتها أهي ضعيفة أم قوية؟ فإذا  ، العلة من حرارة أو برودة

ن وصناعة املريض وسنه وسائر أحواله ثم  عرف ذلك التفت إىل أحوال البدن وأحوال الزما 

ال هيجم عليهم بالرياضة والتكاليف يف فن خمصوص  طبيب النفوس فكذلك  ،يعالج بحسبها 

 ويف طريق خمصوص ما مل يعرف أخالقهم وأمراضهم.  

طبيب  لو عالج مجيع املرىض بعالج واحد قتل أكثرهم فكذلك األجساد وكام أن طبيب 

بل ينبغي أن  .يدين بنمط واحد من الرياضة أهلكهم وأمات قلوهبم. لو أشار عىل املر النفوس 

ينظر يف مرض املريد ويف حاله وسنه ومزاجه وما حتتمله بنيته من الرياضة ويبني عىل ذلك 

 رياضته.  

 قلت: إن ما ذكرته جيعل مما تقوله علام قائام بذاته. 

 قال: بل علوما قائمة بذاهتا.

 قلت: فأين أتعلم علمها؟

 يف املدرسة التي دعوتك إىل االنتساب إليها.  قال: 

 . فام أحوجني إىل التخلص من درن نفيس.. قلت: فهلم رس يب إليها 

 ـ اجلهل   1

فسألته متعجبا:    ،وكان اسمه )قسم اجلهل(   ، رست مع الرفاعي إىل أول قسم من املدرسة

 ال اجلهل.    ،عادة املدارس أهنا تعلمنا العلم 

. فالعلم باجلهل هو مقدمة العلم..  . قال: ال يمكن أن يتعلم العلم من مل يعلم أنه جاهل

  ،. لقد ذكر اهلل ذلك.وقد ذكر اهلل أن األمم ما حجبت عن رسلها إال بام تومهته من علمها 

ُهْم بِاْلَبيِّنَاِت َفِرُحوا باَِم ِعنَْدُهْم ِمَن اْلِعْلِم َوَحاَق هِبِْم َما َكاُنوا بِِه َفَلامَّ َجاَءهْتُْم ُرُسلُ فقال:﴿ 

 ﴾ )غافر( (83َيْسَتْهِزُئوَن)
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وقد أتيح له   ، . فقد كان عاملا بالكيمياء وأرسارها .قلت: أنت تذكرين بأخي قارون

. وقد جعله  . اال ضخمةبسببها أن يكتشف مركبات استطاع أن يكتسب من خالل تصنيعها أمو

 ﴾ )القصص( (78) .. إِنَّاَم ُأوتِيُتُه َعىَل ِعْلٍم ِعنِْدي. . غروره يصيح يف كل حني :﴿

ة  َوَأْكَثُر  قال: ويله :﴿  ِه ِمَن اْلُقُروِن َمْن ُهَو َأَشدُّ ِمنُْه ُقوَّ
َأَومَلْ َيْعَلْم َأنَّ اهللََّ َقْد َأْهَلَك ِمْن َقْبلِ

ا َواَل ُيْسَأُل   ﴾ )القصص( (78 َعْن ُذُنوهِبُِم املُْْجِرُموَن ) مَجْع 

 . فمن شيخه؟.قلت: وعيت أمهية هذا القسم ورضورته 

  هباء  حممدواسمه ]، بخارىأعالم هذه األمة الكبار، وقد قدم من شيخه علم من قال: 

 [ عىل اسم جده األكب مؤسس الطريقة النقشبندية. (1) النبقشندي الدين

. سلوين ما  . فرأينا الراغب خياطب تالميذه املحيطني به بقوله: واآلن ، دخلنا إىل القسم

 بدا لكم. 

. ونحن نسألك عن أصناف الناس يف  . قال بعض تالميذه: لقد وعينا مجيع ما ذكرت

 عالقة علمهم بالعمل. 

 : (2)قال: الناس يف عالقة علمهم بعملهم عىل أربعة أصناف

  ، وله مع ذلك قوة العزيمة عىل العمل به ، فعلمن له العلم بام جيب أن ي الصنف األول: 

احِلَاِت :﴿  يف غري موضع تعاىل وهم املوصوفون بقوله   ِذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ  . ﴾  . الَّ

َوابِّ  :﴿  الثاين من عدمهام مجيعا  وهم املوصوفون بقول اهلل تعاىلالصنف و إِنَّ رَشَّ الدَّ

مُّ  ِذيَن اَل َيْعِقُلوَن )ِعنَْد اهللَِّ الصُّ ا أَلَْسَمَعُهْم َوَلْو َأْسَمَعُهْم  22اْلُبْكُم الَّ يِهْم َخرْي 
( َوَلْو َعلَِم اهللَُّ فِ

ْوا َوُهْم ُمْعِرُضوَن )  ْنِس  :﴿  ( وقوله ﴾ )األنفال (23َلَتَولَّ نِّ َواإْلِ ا ِمَن اجْلِ ري 
َوَلَقْد َذَرْأَنا جِلََهنََّم َكثِ

 
أشري به إىل حممد هباء الدين النقشبندي األوييس البخاري شيخ الطريقه النقشبندية، والنقشبند ـ من حيث املعنى ـ تنقسم اىل   (1)

األول منها هو ) النقش ( وهو فعل حيمل نفس املعنى العريب، والقسم الثاين هو ) البند ( والبند باللغة الكردية قسمني ، القسم 

 الفارسية والرتكية هي احلبل أو الوتر ، لذا يقصد بالنقشبند : بنقش إسم اجلاللة ) اهلل ( عىل حبال وأوتار القلب وشغافه .

 انظر: تفصيل النشأتني. (2)
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وَن هِبَا َوهَلُْم آَذاٌن اَل َيْسَمُعوَن هِبَا ُأوَلئَِك َكاأْلَْنَعاِم  هَلُْم ُقُلوٌب اَل  َيْفَقُهوَن هِبَا َوهَلُْم َأْعنُيٌ اَل ُيْبرِصُ

َسُب َأنَّ َأْكَثَرُهْم  وقوله :﴿  ،﴾ )األعراف(( 179َبْل ُهْم َأَضلُّ ُأوَلئَِك ُهُم اْلَغافُِلوَن )  َأْم حَتْ

   ﴾ )الفرقان((44إِْن ُهْم إاِلَّ َكاأْلَْنَعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ َسبِيال  )  َيْسَمُعوَن َأْو َيْعِقُلونَ 

فهو يف مرتبة اجلاهل بل    ،من له العلم وليس له قوة العزيمة عىل فعله   :الثالث والصنف  

  ، (أن ال يعمل به )كام روي أن حكيام  سئل: متى يكون العلم رّشا  من اجلهل فقال:   ،هو رشٌّ منه 

من كانت ضاللته بعد التصديق باحلق فهو بعيد من ) ري املؤمنني عيّل أنه قال: وروي عن أم 

 ( املغفرة

فهذا متى انقاد ألهل العلم   ، من ليس له العلم لكن له قوة العزيمة :الرابع والصنف 

ُسوَل  :﴿  وعمل بقوهلم أنجح يف فعله وصار من املوصوفني بقوله تعاىل َوَمْن ُيطِِع اهللََّ َوالرَّ

نَي َوَحُسنَ َفُأو احِلِ  َوالصَّ
ِ
َهَداء يِقنَي َوالشُّ دِّ ِذيَن َأْنَعَم اهللَُّ َعَليِْهْم ِمَن النَّبِيِّنَي َوالصِّ ُأوَلئَِك  َلئَِك َمَع الَّ

ا )  ﴾ )النساء( (69َرفِيق 

 ؟يف اجلهلقال آخر: فام مراتب الناس 

 عىل أربعة منازل:  : الناس يف اجلهلالنقشبنديقال 

فأمره يف إرشاده سهل إذا كان له طبع   ،يعتقد اعتقادا ال صاحلا وال طاحلا األّول: من ال 

ويقال له باعتبار العلم    ،وكأرض بيضاء مل يلق فيها بذر  ،فإّنه كلوح أبيض مل يشغله نقش  ،سليم

 ويقال له: سليم الّصدر.  ،وباعتبار العلم العميّل: غمر  ،النّظرّي: غفل

وإن   ،واستنزاله عنه سهل  ، ومل يرتّب به ،ه مل ينشأ عليه لكنّ ،والّثايّن: معتقد لرأي فاسد

  ، وكأرض حيتاج فيها إىل تنظيف  ،فإّنه كلوح حيتاج فيه إىل حمو وكتابة ، كان أصعب من األّول

 ويقال له: غاو وضاّل. 

فركن إليه جلهله   ،وتراءت له صّحته ،والّثالث: معتقد لرأي فاسد قد ران عىل قلبه 

ِذيَن اَل  :﴿    ممّن وصفهم اهللّ تعاىل بقوله  ،وضعف نحيزته  مُّ اْلُبْكُم الَّ َوابِّ ِعنَْد اهللَِّ الصُّ إِنَّ رَشَّ الدَّ
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ْوا َوُهْم ُمْعِرُضوَن 22َيْعِقُلوَن )  ا أَلَْسَمَعُهْم َوَلْو َأْسَمَعُهْم َلَتَولَّ يِهْم َخرْي 
﴾  ( 23) ( َوَلْو َعلَِم اهللَُّ فِ

كام قيل  . فال سبيل إىل تنّبهه وهتذيبه.  ،فام كّل داء له دواء  ،)األنفال( فهذا ذو داء أعيا األطّباء

 فقال: أغسل مسحا لعّله يبيّض.  حلكيم يعظ شيخا جاهال: ما تصنع؟

لكنّه اكتسب دنّية   ، أو متّكن من معرفته ،والّرابع: معتقد اعتقادا فاسدا عرف فساده

ويذّم أهل العلم    ، فيجادل بالباطل ليدحض به احلّق   ، فهو حيامي عليها   ، لرئاستهوكرسّيا    ، لرأسه 

مثل  وهو من املوصوفني باالستكبار والّتكّب يف    ،ويقال له: فاسق ومنافق  ،ليجّر إىل نفسه اخللق 

ُسوِل رَ :﴿  قوله تعاىل وَن َعنَْك َوإَِذا ِقيَل هَلُْم َتَعاَلْوا إِىَل َما َأْنَزَل اهللَُّ َوإِىَل الرَّ َأْيَت املُْنَافِِقنَي َيُصدُّ

ا )  ْوا ُرُءوَسُهْم  وقوله :﴿    ،﴾ )النساء( (61ُصُدود  َوإَِذا ِقيَل هَلُْم َتَعاَلْوا َيْسَتْغِفْر َلُكْم َرُسوُل اهللَِّ َلوَّ

وَن )  وَن َوُهْم ُمْسَتْكِبُ ما يقولونه )املنافقون( فنّبه تعاىل أهّنم ينكرون ﴾ ( 5َوَرَأْيَتُهْم َيُصدُّ

لكن يستكبون عن التزام احلّق وذلك حال إبليس فيام دعي إليه من الّسجود    ، ملعرفتهم ببطالنه

 .   (1)آلدم 

اّلذين مجعوا بني اجلهل  . أولئك .اجلهل والّظلم قال آخر: فام أصناف الذين مجعوا بني 

 ؟والّظلم باّتباع أهوائهم باحلقيقة 

 :(2)قسامن:  النقشبنديقال 

حيسبون أهّنم عىل  . أولئك الذين .أهل اجلهل والّضالل .. و : أهل اجلهل املرّكبأوهلام

وينرصون الباطل ويوالون  ، اّلذين جيهلون احلّق ويعادونه ويعادون أهلهأولئك  .. علم وهدى

ُ .. أولئك:﴿  أهله ْنَيا َوُهْم حَيَْسُبوَن َأهنَّ ِذيَن َضلَّ َسْعُيُهْم يِف احْلََياِة الدُّ ا )الَّ ﴾  ( 104ْم حُيِْسنُوَن ُصنْع 

ُْم ُهُم اْلَكاِذُبوَن ) . .)الكهف(.. أولئك الذين :﴿  َأاَل إهِنَّ
ٍ
ء ُْم َعىَل يَشْ ﴾  (18حَيَْسُبوَن َأهنَّ

.  .:﴿ فهم العتقادهم اليّشء عىل خالف ما هو عليه بمنزلة رائي الرّساب اّلذي  ، )املجادلة( 

 
 .132، 131عة إىل مكارم الرشيعة )الذري (1)

 ( بترصف.17 -15انظر: اجتامع اجليوش االسالمية عىل غزو املعطلة واجلهمية ) (2)
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   ﴾ )النور((39) .. ا َجاَءُه مَلْ جَيِْدُه َشْيئ ا حَيَْسُبُه الظَّْمآُن َماء  َحتَّى إِذَ 

أعامهلم وعلومهم بمنزلة الرّساب اّلذي يكون صاحبه أحوج ما هو  . .وهكذا هؤالء 

بل   ، ومل يقترص عىل جمّرد اخليبة واحلرمان كام هو احلال فيمن أّم الرّساب فلم جيده ماء  ، إليه

فحسب له   ، دل العادلني سبحانه وتعاىل وأع ، انضاف إىل ذلك أّنه وجد عنده أحكم احلاكمني

  ، وقدم إىل ما عمل من عمل يرجو نفعه ،ما عنده من العلم والعمل فوّفاه إّياه بمثاقيل الّذرّ 

وصارت تلك الّشبهات الباطلة اّلتي كان يظنّها  ،فجعله هباء منثورا؛ إذ مل يكن خالصا لوجهه 

 علوما نافعة كذلك هباءا منثورا.

فهم    ،قد أحاط هبم من كّل وجه  ،وهم املنغمسون يف اجلهل   ،: أصحاب الّظلامت وثانيهام

بل بمجّرد   ، فهؤالء أعامهلم اّلتي عملوها عىل غري بصرية ،بل هم أضّل سبيال ،بمنزلة األنعام

وظلمة   ، كظلامت عديدة وهي ظلمة اجلهل ، ع اآلباء من غري نور من اهللّ تعاىلالّتقليد واّتبا 

وظلمة اإلعراض عن احلّق اّلذي  ، وظلمة الّشّك والّريب ، وظلمة الّظلم واّتباع اهلوى ، الكفر

والنّور اّلذي أنزله معهم ليخرجوا به   ،- صلوات اهللّ وسالمه عليهم -بعث اهللّ تعاىل به رسله 

 . لّظلامت إىل النّور النّاس من ا 

من اهلدى ودين احلّق يتقّلب يف مخس ظلامت:    فإّن املعرض عاّم بعث اهللّ تعاىل به حمّمدا  

  ، وقلبه مظلم ،ومصريه إىل الّظلمة ،وخمرجه ظلمة  ، ومدخله ظلمة ،وعمله ظلمة  ،قوله ظلمة 

بعث اهللّ به حمّمدا  وحاله مظلم؛ وإذا قابلت بصريته اخلّفاشّية ما    ،وكالمه مظلم   ، ووجهه مظلم 

 فهرب إىل ظلامت اآلراء اّلتي هي به  ،وكاد نوره خيطف برصه  ، من النّور جّد يف اهلرب منه

 أنسب وأوىل كام قيل: 

 خفافيش أعشاها النّهار بضوئه  

 

 ووافقها قطع من الّليل مظلم   

 الرذائل ومرتعها. قال آخر: فقد آل األمر إىل أن اجلهل املركب أو البسيط هو منبع  

وكيفية اخلروج    ، . وهلذا أسسنا هذا القسم لنبحث يف أنواع اجلهل .: أجل النقشبنديقال  
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 . فال يمكن أن يعرف نفسه من مل يعرف جهله. . منه

ونقلوا   ،(األخالقالعلم يساوي )الفالسفة والعلامء أّن : لقد ذكر بعض (1) قال الرجل

وأّن الّرذائل  .. عرفة هي املنبع الّرئييس لألخالق أّن العلم واحلكمة وامل عن سقراط احلكيم 

 ّية سببها اجلهل. األخالق

: هذا الكالم ينبغي فهمه عىل ضوء ما سبق أن ذكرته لكم من أصناف  النقشبنديقال 

وهناك من يعزلونه  ،. فهناك من يعملون بعلمهم ويعيشونه .الناس يف عالقة علمهم بعملهم

 ويغفلون عنه أو يتغافلون. 

  األخالق . فال يمكن أن يؤسس بنيان . فال شك يف رضورته ،أما دور العلم يف الرتبية 

 من غري لبنات العلم النافع.

بيان اهلدف من  لقد أشار القرآن الكريم إىل ذلك يف آيات كثرية منها قوله تعاىل يف 

يِّنَي َرُسوال  ِمنُْهْم َيْتُلو عَ :﴿ البعثة يِهْم َوُيَعلُِّمُهُم اْلكَِتاَب  ُهَو الَِّذي َبَعَث يِف اأْلُمِّ َلْيِهْم آَياتِِه َوُيَزكِّ

ْكَمَة َوإِْن َكاُنوا ِمْن َقْبُل َلِفي َضاَلٍل ُمبنٍِي )   (اجلمعة ﴾ )(2َواحْلِ

و الّطهارة من الّرذيلة والذنوب تأيت بعد    ،فإّن النّجاة من الّضالل املبني  ،و بناء  عىل ذلك 

وهو دليٌل واضٌح عىل وجود العالقة بني   ،لكتاب واحلكمة وتعليم ا ،تالوة الكتاب املجيد 

 ثنني. اال

 يكفيكم عرشة منها.. . . وقد ذكر القرآن الكريم للداللة عىل هذه احلقيقة نامذج كثرية

 قالوا: فام أوهلا؟ 

َأئِنَُّكْم  . قال تعاىل يقرر ذلك :﴿ .اجلهل مصدٌر للفساد و اإلنحراف . أن .أوهلا قال: 

َهُلوَن ) َلَتْأُتوَن الرِّ   َبْل َأْنُتْم َقْوٌم جَتْ
ِ
  ، فقرن هنا اجلهل ،﴾ )النمل( (55َجاَل َشْهَوة  ِمْن ُدوِن النَِّساء

 ي. األخالقباإلنحراف اجلنيس والفساد 

 
 انظر: األخالق يف القرآن لنارص مكارم الشريازي. (1)
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 قالوا: فام الثاين؟ 

. قال تعاىل يقرر ذلك خمبا  . نفالت و الّتحلل اجلنيساجلهل سبب لال. أن . ثانيها قال: 

ْف َعنِّي َكْيَدُهنَّ َأْصُب  :﴿      يوسفعن دعاء   ْجُن َأَحبُّ إِيَلَّ مِمَّا َيْدُعوَننِي إَِلْيِه َوإِالَّ َترْصِ َربِّ السِّ

 ﴾ )يوسف( (33إَِلْيِهنَّ َوَأُكْن ِمَن اجْلَاِهلِنَي ) 

 قالوا: فام الثالث؟ 

. قال تعاىل يقرر ذلك خمبا عن حديث  . اجلهل أحد عوامل احلسد.. أن ثالثها قال: 

﴾  ( 89َقاَل َهْل َعلِْمُتْم َما َفَعْلُتْم بُِيوُسَف َوَأِخيِه إِْذ َأْنُتْم َجاِهُلوَن ) مع إخوته:﴿   يوسف

و   ، الذي دفعكم إىل تعذيبه ، أي أّن جهلكم هو السبب يف وقوعكم يف أرس احلسد ، )يوسف( 

 لقائه يف البئر. إو  ،الّسعي لقتله 

 وا: فام الرابع؟ قال

أّن   .فقد ذكر اهلل تعاىل. مصدر الّتعصب و العناد و اللؤمهو اجلهل .. أن رابعها قال: 

إِْذ َجَعَل  قال تعاىل :﴿  ، كان بسبب جهلهم و ضالهلم ،تعّصب مرشكي العرب يف اجلاهلية

يَّةِ 
ِذيَن َكَفُروا يِف ُقُلوهِبُِم احْلَِميََّة مَحِيََّة اجْلَاِهلِ  ﴾ )الفتح((26) ..الَّ

 قالوا: فام اخلامس؟ 

التي كان يواجه هبا األقوام    الذرائعهو السبب األكب يف تلك  اجلهل  . أن  .خامسها   قال: 

ِذيَن اَل َيْعَلُموَن َلْواَل ُيَكلُِّمنَا اهللَُّ َأْو َتْأتِينَا آَيٌة َكَذلَِك . قال تعاىل يقرر ذلك :﴿ . أنبياءهم َوَقاَل الَّ

ْم َتَشاهَبَْت ُقُلوهُبُْم َقْد َبيَّنَّا اآْلَياِت لَِقْوٍم ُيوِقنُوَن )َقاَل  
ِذيَن ِمْن َقْبلِِهْم ِمْثَل َقْوهِلِ  ﴾ )البقرة( (118الَّ

 قالوا: فام السادس؟

. قال تعاىل يقرر  .باهللسوء الظّن هو املنبع الذي ينشأ عنه اجلهل .. أن سادسها  قال: 

ْتُهْم َأْنُفُسُهْم  ُثمَّ َأْنَزَل َعَليْ ﴿    ذلك: َفٌة َقْد َأمَهَّ
ا َيْغَشى َطائَِفة  ِمنُْكْم َوَطائِ ُكْم ِمْن َبْعِد اْلَغمِّ َأَمنَة  ُنَعاس 

يَّةِ 
اهللَِّ َغرْيَ احْلَقِّ َظنَّ اجْلَاِهلِ

   ﴾ )آل عمران( (154)  . .َيُظنُّوَن بِ
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 قالوا: فام السابع؟

ّلذين  . قال تعاىل عند ذكر ا. سوء األدبعنه    هو املنبع الذي ينشأاجلهل  . أن  .سابعها قال:  

 احْلُُجَراِت َأْكَثُرُهْم اَل َيْعِقُلوَن ) :﴿  ال حيرتمون مقام النبوة
ِ
ِذيَن ُينَاُدوَنَك ِمْن َوَراء ﴾  (4إِنَّ الَّ

إشارة لطيفة للّسبب الكامن وراء سوء  ﴾  َأْكَثُرُهْم اَل َيْعِقُلونَ قوله تعاىل :﴿ في ف ،)احلجرات( 

 و قّلة أدهبم وجسارهتم.  ، لهمتعام

 قالوا: فام الثامن؟ 

أصحاب النّار هم  . و.ال يفقهونبأهنم أصحاب النّار . أن اهلل تعاىل وصف . ثامنها قال:  

العالقة بني اجلهل  . ويف ذلك إشارة إىل .ن بألوان القبائح وامللّوث وهم  ، أصحاب الرذائل

ْنِس هَلُْم ُقُلوٌب اَل َيْفَقُهوَن  َوَلَقْد  قال تعاىل :﴿    ، رتكاب القبائحاو نِّ َواإْلِ ا ِمَن اجْلِ ري 
َذَرْأَنا جِلََهنََّم َكثِ

وَن هِبَا َوهَلُْم آَذاٌن اَل َيْسَمُعوَن هِبَا ُأوَلئَِك َكاأْلَْنَعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ   ُأوَلئَِك ُهُم  هِبَا َوهَلُْم َأْعنُيٌ اَل ُيْبرِصُ

   راف(﴾ )األع (179اْلَغافُِلوَن )

 قالوا: فام التاسع؟

َا النَّبِيُّ  . قال تعاىل يقرر ذلك :﴿  . هو منبع الضعف األكباجلهل  . أن  . تاسعها قال:   َيا َأهيُّ

وَن َصابُِروَن َيْغلُِبوا ِماَئَتنْيِ َوإِْن َيُكْن ِمنْكُ  ِض املُْْؤِمننَِي َعىَل اْلِقَتاِل إِْن َيُكْن ِمنُْكْم ِعرْشُ ْم ِماَئٌة  َحرِّ

ُْم َقْوٌم اَل َيْفَقُهوَن ) َيغْ  ِذيَن َكَفُروا بَِأهنَّ ا ِمَن الَّ ُبوا َأْلف 
   ﴾ )األنفال((65لِ

 قالوا: فام العارش؟

هيود )بني  . قال تعاىل عند ذكر . والفرقةهو منبع النفاق اجلهل . أن . عارشها قال: 

رغم أّن ظاهرهم   ،ألهّنم كانوا خُمتلفني و ُمتفرقني  ،عن ُمقاومة املسلمني وعجزهم  ،النضري(

 ُجُدٍر َبْأُسُهْم َبْينَُهْم  :﴿  تفاق الوحدة واال 
ِ
نٍَة َأْو ِمْن َوَراء ى حُمَصَّ ا إِالَّ يِف ُقر  اَل ُيَقاتُِلوَنُكْم مَجِيع 

ُْم َقْوٌم اَل َيْعِقُلوَن )  ا َوُقُلوهُبُْم َشتَّى َذلَِك بَِأهنَّ َسُبُهْم مَجِيع   ﴾ )احلرش( (14َشِديٌد حَتْ

أن فساد أمر هذه األمة يكون    . وقد أخب رسول اهلل  .رجل من اجلالسني: صدقتقام  
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قال لكعب بن   ّن النّبّي أعن جابر . ففي احلديث . عىل أيدي اجلهلة السفهاء خفيفي العقول

)أمراء يكونون بعدي  عجرة: ) )أعاذك اهللّ من إمارة الّسفهاء(. قال: وما إمارة الّسفهاء؟ قال: 

فأولئك  ،وأعاهنم عىل ظلمهم ،فمن صّدقهم بكذهبم  ،وال يستنّون بسنّتي ،هبدييال يقتدون 

ومل يعنهم عىل  ،ومن مل يصّدقهم بكذهبم ،ولست منهم وال يردون عيّل حويض ،ليسوا منّي 

  (1)وسريدون عيّل حويض( ،وأنا منهم ،فأولئك منّي  ، ظلمهم

ّطاعون قال: يا طاعون خذين  أّنه ملّا رأى النّاس خيرجون يف ال عن عبس الغفارّي و

: )ال يتمّن أحدكم املوت؛ فإّنه عند فقال له رجل: مل تقول هذا؟: أمل يقل رسول اهللّ  ، )ثالثا(

يقول: )بادروا باملوت سّتا:    انقطاع عمله. وال يرّد فيستعتب( فقال: إيّن سمعت رسول اهللّ

ونشوا يّتخذون  ،وقطيعة الّرحم ، واستخفافا بالّدم ، وبيع احلكم ، وكثرة الرّشط ،إمرة الّسفهاء 

  (2) يقّدمونه يغنّيهم وإن كان أقّل منهم فقها(  ،القرآن مزامري 

  (3) : )إّن هالك أّمتي عىل يدي غلمة سفهاء من قريش(قال   ،ويف حديث آخر 

ويكّذب فيها  ،يصّدق فيها الكاذب ،قال: )إهّنا ستأيت عىل النّاس سنون خّداعة و

وينطق فيها الّرويبضة( قيل: وما الّرويبضة؟.    ، وخيّون فيها األمني  ، ويؤمتن فيها اخلائن  ،دقالّصا 

  (4) )الّسفيه يتكّلم يف أمر العاّمة( قال: 

فقالت الكلبة: واهللّ    ،(5)قال: )ضاف ضيف رجال من بني إرسائيل ويف داره كلبة جمّح و

عّز   - قيل: ما هذا؟ قال: فأوحى اهللّال أنبح ضيف أهيل. قال: فعوى جراؤها يف بطنها قال: 

 
لرتمذي والنسائي وقال رواه أمحد واللفظ له والبزار ورواهتام حمتج هبم يف الصحيح. ورواه ابن حبان يف صحيحه بنحوه. ورواه ا  (1)

 الرتمذي يف أحد أسانيده: حديث غريب صحيح.

 رواه أمحد وأبو عبيد يف فضائل القرآن وابن أيب الدنيا والطباين واحلاكم وغريهم. (2)

 رواه أمحد واحلاكم وقال: صحيح اإلسناد ومل خيرجاه. (3)

 رواه ابن ماجة وأمحد واحلاكم وقال: صحيح اإلسناد،. (4)

 : أي حامل وقرب وقت والدهتا.جمّح  (5)
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  (1) (إىل رجل منهم: هذا مثل أّمة تكون من بعدكم يقهر سفهاؤها أحالمها  - وجّل 

يقولون من خري   ،سفهاء األحالم  ،: )خيرج يف آخر الّزمان أقوام أحداث األسنانوقال

فإّن قتلهم أجر ملن قتلهم   ،فأينام لقيتموهم فاقتلوهم  ،ال جياوز إيامهنم حناجرهم  ، قول البّية

  (2) يوم القيامة(

 *** 

وتالميذه منابع اجلهل وثامره وحماله إىل    النقشبندي. أتعلم من  .بقيت مدة يف قسم اجلهل 

. وأيقنت أن كل ما أوتيته من علم ال يستطيع أن يصد جحافل .أن أيقنت بجهيل وقصور علمي

 . . هيل اجليوش التي ينرشها ج

. فرصت أستحيي من ذكر شهادايت التي كانت متلؤين  .وقد مألين هذا الشعور باحلياء 

 فخرا وزهوا. 

وقد أيقنت فوق ذلك أن العلم الذي تعلمته والذي مل يتحول إىل عمل ال خيتلف عن  

  ، يف هذا النقشبندي -مرة  -. بل إن األمر أخطر من ذلك.. وقد وعظنا .جهيل بام مل أعلمه

أن العلم املجرد ال   وا وتيّقن ،وال من األحوال خالني ، نيمن األعامل مفلس  تكونواال : (3)فقال

  ، لو كان عىل رجل يف برية عرشة أسياف هندية مع أسلحة أخرى. مثال ذلك ما يأخذ باليد. 

؟ هل تدفع مفام ظنّك ،فحمل عليه أسد عظيم مهيب ،وكان الرجل شجاعا وأهل حرب 

 استعامهلا ورضهبا؟!األسلحة رشه عنه بال 

لو قرأ  . وهكذا  .إال بالتحريك والرضب عنه  تدفع    نلثم أجاب قائال: أنتم تعلمون أهنا  

 ومل يعمل هبا: ال تفيده إال بالعمل.  ،رجل مائة ألف مسألة علمية وتعلمها 

 
 رواه أمحد والبزار والطباين. (1)

 رواه البخاري ومسلم. (2)

 هذا النص من رسالة أهيا الولد للغزايل. (3)
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 .  . أن أسري إىل القسم الثاين  النقشبنديوغريها طلب مني  ، بعد أن تعلمت هذه العلوم

 اجلدل ـ    2

وكان اسم شيخه وأستاذه علم كبري من أعالم اإلسالم اسمه   ،رست إىل القسم الثاين 

 .  (1)أبو احلسن الشاذيل

َفاَل َرَفَث َواَل ُفُسوَق  كان أول جملس جلسته معه ومع تالميذه يف تفسري قوله تعاىل :﴿ 

 ﴾ )البقرة( (197).. َواَل ِجَداَل يِف احْلَجِّ 

احلكمة يف أن اهلل تعاىل ذكر هذه األلفاظ  : (2) ومما ال أزال أذكره من ذلك الدرس قوله 

هي أنه قد ثبت يف   ﴾ َفاَل َرَفَث َوالَ ُفُسوَق َوالَ ِجَداَل :﴿ وهو قوله  ، الثالثة ال أزيد وال أنقص

وقوة ومهية    ،ة وقوة غضبية سبعي  ،: قوة شهوانية هبيمية قوى  العلوم العقلية أن اإلنسان فيه أربعة

 . وقوة عقلية ملكية  ،شيطانية

  ، الشهوانية : املقصود من مجيع العبادات قهر القوى الثالثةعلم كذلك بالرضورة أن و

 . والومهية ،والغضبية 

   . .إشارة إىل قهر الشهوانية   ﴾َفاَل َرَفَث :﴿ قوله في ف

 . إشارة إىل قهر القوة الغضبية التي توجب التمرد والغضب ﴾ َوالَ ُفُسوَق :﴿ قوله يف و

إشارة إىل القوة الومهية التي حتمل اإلنسان عىل اجلدال يف   ﴾ َوالَ ِجَداَل :﴿ قوله يف و

  ، وهي الباعثة لإلنسان عىل منازعة الناس ومماراهتم  ،وأسامئه ،وأحكامه  ،ذات اهلل وأفعاله

ْنَساُن . .اهلل تعاىل إىل هذه القوة يف قوله:﴿  وقد أشار ،واملخاصمة معهم يف كل يشء  َوَكاَن اإْلِ

 َجَدال  ) 
ٍ
ء  ﴾ )الكهف( (54َأْكَثَر يَشْ

 
الطريقة الشاذلية، إليه  تنتسب    الذياحلسن عيل بن عبد اهلل بن عبد اجلبار الشاذيل املغريب، الزاهد، الصويف    أيبأشري به إىل الشيخ  (   1)

هـ بقبيلة األمخاس الغامرية، تفقه وتصوف يف تونس، وسكن مدينة )شاذلة( التونسية ونسب إليها، 571سكن اإلسكندرية، ولد 

ا إىل بيت اهلل احلرام يف أوائل ذي القعدة وتويف الشاذيل بوادي محيثرة بصحراء عيذاب مت  هـ..656وجه 

 انظر: التفسري الكبري للرازي. (2)



43 

 

وتعد بالوعد   ،وقد وردت النصوص الكثرية تأمر بتهذيب هذه القوة الداعية إىل اجلدل

 فراحت تتحكم فيه.  ، وتتوعد بالوعيد اخلطري من ركن هلا  ،اجلزيل من استطاع التحكم فيها 

ومن   ، من ترك املراء وهو مبطل بني له بيت يف ربض اجلنة : ) ورد قوله  في الوعد ف 

   (1)(ومن حسن خلقه بني له يف أعالها  ،تركه وهو حمق بني له يف وسطها 

وببيت يف وسط اجلنة وببيت يف أعىل اجلنة ملن   ، أنا زعيم ببيت يف ربض اجلنةوقال: ) 

 (2)(وحسن خلقه   ،وترك الكذب وإن كان مازحا  ، ترك املراء وإن كان حمقا 

َما  :﴿ ثم قرأ ،( ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إال أوتوا اجلدل: )قال  ويف الوعيد 

ُبوُه َلَك إِالَّ َجَدال     (3))الزخرف( ﴾( 58. ). رَضَ

  (5)(اخلصم  (4)رجال إىل اهلل األلدإن أبغض ال وقال: )

  (6)(كفى بك إثام أن ال تزال خماصام: )قالو

  (7)(املراء يف القرآن كفر وقال: ) 

يوما ونحن  قالوا خرج علينا رسول اهلل  مجع من أصحاب رسول اهلل عن وروي 

مهال يا : ) فقال ،ثم انتهرنا  ،نتامرى يف يشء من أمر الدين فغضب غضبا شديدا مل يغضب مثله

ذروا املراء فإن املؤمن ال  . .ذروا املراء لقلة خريه. . أمة حممد إنام هلك من كان قبلكم هبذا

ذروا .  .ذروا املراء فكفى إثام أن ال تزال مماريا .  . ذروا املراء فإن املامري قد متت خسارته.  .يامري

 
 رواه أبو داود والرتمذي واللفظ له وابن ماجه والبيهقي وقال الرتمذي حديث حسن ورواه الطباين يف األوسط. (1)

 رواه البزار والطباين يف معاجيمه الثالثة. (2)

 الرتمذي وابن ماجه وابن أيب الدنيا يف كتاب الصمت وغريه وقال الرتمذي حديث حسن صحيح.رواه  (3)

 األلد: هو شديد اخلصومة. (4)

 رواه البخاري ومسلم والرتمذي والنسائي. (5)

 رواه الرتمذي وقال حديث غريب. (6)

 رواه أبو داود وابن حبان يف صحيحه ورواه الطباين وغريه.  (7)
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روا املراء فأنا زعيم بثالثة أبيات يف اجلنة يف رباضها ذ.  .املراء فإن املامري ال أشفع له يوم القيامة 

ذروا املراء فإن أول ما هناين عنه ريب بعد عبادة . .ووسطها وأعالها ملن ترك املراء وهو صادق 

    (1)(األوثان املراء 

  ، نتذاكر ينزع هذا بآية كنا جلوسا عند باب رسول اهلل  :عن أيب سعيد قال روي و

يا هؤالء هبذا  )   : فقال  ،كام يفقأ يف وجهه حب الرمان  فخرج علينا رسول اهلل    ، وينزع هذا بآية

   (2) (ال ترجعوا بعدي كفارا يرضب بعضكم رقاب بعض ؟أم هبذا أمرتم ؟بعثتم

. وقد ورد يف النصوص املقدسة اعتبار اجلدال  . قال بعض احلارضين: كيف تقول هذا

ِذيَن :﴿  ل تعاىلقا   ، وسيلة من وسائل الدعوة تِي ِهَي َأْحَسُن إاِلَّ الَّ اِدُلوا َأْهَل اْلكَِتاِب إِالَّ بِالَّ َواَل جُتَ

ُن َلُه ُمْسلُِموَن َظَلُموا ِمنُْهْم َوُقوُلوا آَمنَّا بِالَِّذي ُأْنِزَل إَِلْينَا َوُأْنِزَل إَِلْيُكْم َوإهَِلُنَا َوإِهَلُُكْم َواِحٌد َوَنحْ 

تِي  وقال:﴿  ، )العنكبوت(﴾ (46) ْكَمِة َواملَْْوِعَظِة احْلََسنَِة َوَجاِدهْلُْم بِالَّ اْدُع إِىَل َسبِيِل َربَِّك بِاحْلِ

 ﴾ )النحل( (125ِهَي َأْحَسُن إِنَّ َربََّك ُهَو َأْعَلُم بَِمْن َضلَّ َعْن َسبِيلِِه َوُهَو َأْعَلُم بِاملُْْهَتِديَن ) 

تِي ِهَي َأْحَسنُ : لقد قيدت هذه اآليات الكريمة اجلدال بكونه :﴿ الشاذيل قال    ،﴾  بِالَّ

 . وشتان بني احلوار وبني اجلدال. . وهو قيد حيول من اجلدال حوارا باملعروف

 قلت: فام الفرق بينهام؟ 

 قال: لقد ذكر العلامء يف هذا أربعة مصطلحات بجميعها وردت النصوص. 

 ؟ أوهلا قال الرجل: فام  

)الكالم وتبادل  أو    ، )الكالم املتبادل بني طرفني(أو    ،تبادل احلديث(وهو )   ،احلوارقال:  

بني املتخاطبني   ـ أو ما يقوم مقامه  ـ )هو تردد الكالم أو  الرأي من أجل الوصول إىل احلقيقة( 

 
 باين يف الكبري.رواه الط (1)

 رواه الطباين يف الكبري. (2)
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 (1) عىل وجه املراجعة يف القول وانتظار اجلواب للوصول إىل احلقيقة(

ووسيلة من وسائل    ،نه وسيلة من وسائل الدعوة إىل اهللأل   ،وهو ممدوح يف كل األحوال 

ومن ذلك قوله   ،بل ورد ما يشري إىل مدحه ،. وهلذا مل يذمه القرآن الكريم مطلقا .طلب العلم 

اَك َقاَل َلُه َصاِحُبُه َوُهَو حُيَاِوُرُه َأَكَفْرَت بِالَِّذي َخَلَقَك ِمْن ُتَراٍب ُثمَّ ِمْن ُنْطَفٍة ُثمَّ تعاىل :﴿ :﴿    َسوَّ

اِدُلَك يِف َزْوِجَها َوَتْشَتكِي إِىَل اهللَِّ  وقوله :﴿   ،﴾ )الكهف((37َرُجال  )  تِي جُتَ َقْد َسِمَع اهللَُّ َقْوَل الَّ

اُوَرُكاَم إِنَّ اهللََّ َسِميٌع َبِصرٌي )  ﴾ )املجادلة( (1َواهللَُّ َيْسَمُع حَتَ

 ؟ الثانية قال الرجل: فام  

إلظهار خلل فيه لغري غرض سوى حتقري قائله  غريك طعنك يف كالم  وهو  ، املراءقال: 

 .. وقد ذكرت لكم ما ورد يف فضل تركه.وإظهار مرتبتك عليه

 ؟ الثالثة قال الرجل: فام  

يقصد به  هو ما أو  ،دفع املرء خصمه عن إفساد قوله بحّجة أو شبهةهو اجلدل قال: 

 . قريرها وت اآلراء هو ما يتعلق بإظهار أو  ، تصحيح كالمه

احْلَجُّ َأْشُهٌر َمْعُلوماٌت َفَمْن َفَرَض  :﴿ كام ورد ذلك يف قوله تعاىل   ، وهو يف أصله مذموم 

دُ  يِهنَّ احْلَجَّ َفال َرَفَث َوال ُفُسوَق َوال ِجداَل يِف احْلَجِّ َوما َتْفَعُلوا ِمْن َخرْيٍ َيْعَلْمُه اهللَُّ َوَتَزوَّ
وا َفإِنَّ فِ

اِد التَّ  ُقوِن يا ُأويِل اأْلَْلباِب ) َخرْيَ الزَّ َكام َأْخَرَجَك َربَُّك ِمْن وقوله:﴿  ، ﴾ )البقرة((197ْقوى َواتَّ

َ َكَأنَّام ُيساُقوَن  5َبْيتَِك بِاحْلَقِّ َوإِنَّ َفِريقا  ِمَن املُْْؤِمننَِي َلكاِرُهوَن )  ( جُياِدُلوَنَك يِف احْلَقِّ َبْعَد ما َتَبنيَّ

َوِمنُْهْم َمْن َيْسَتِمُع إَِلْيَك َوَجَعْلنا َعىل ُقُلوهِبِْم  وقوله:﴿    ،﴾ )األنفال((6 َينُْظُروَن )إِىَل املَْْوِت َوُهمْ 

َنَك َيُقوُل  َأكِنَّة  َأْن َيْفَقُهوُه َويِف آذاهِنِْم َوْقرا  َوإِْن َيَرْوا ُكلَّ آَيٍة ال ُيْؤِمنُوا هِبا َحتَّى إِذا جاُؤَك جُياِدُلو

ِذيَن َكَفرُ  لنَِي ) الَّ رُي اأْلَوَّ
َوال َتْأُكُلوا مِمَّا مَلْ ُيْذَكِر اْسُم  وقوله:﴿    ،﴾ )األنعام((25وا إِْن هذا إِالَّ َأساطِ

ياطِنَي َلُيوُحوَن إِىل َأْولِيائِِهْم لِيُجاِدُلوُكْم َوإِْن َأَطْعُتُموُهمْ  ُه َلِفْسٌق َوإِنَّ الشَّ  إِنَُّكْم  اهللَِّ َعَلْيِه َوإِنَّ

 
 انظر التفاصيل الكثرية املرتبطة هبذا يف رسالة )النبي اهلادي(، فصل )املحاور( (1)
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( اهللَُّ حَيُْكُم  68َوإِْن جاَدُلوَك َفُقِل اهللَُّ َأْعَلُم باِم َتْعَمُلوَن )وقوله:﴿    ،﴾ )األنعام( (121ُكوَن ) ملرَُْشِ 

َتلُِفوَن )  ِذيَن جُياِدُلوَن يِف آياِت  وقوله:﴿  ،﴾ )احلج( (69َبْينَُكْم َيْوَم اْلِقياَمِة فِيام ُكنُْتْم فِيِه خَتْ إِنَّ الَّ

ِمياهللَِّ   ُه ُهَو السَّ ْبٌ ما ُهْم بِبالِِغيِه َفاْسَتِعْذ بِاهللَِّ إِنَّ
ُع اْلَبِصرُي  بَِغرْيِ ُسْلطاٍن َأتاُهْم إِْن يِف ُصُدوِرِهْم إِالَّ كِ

ُفوَن )وقوله:﴿    ، ﴾ )غافر((56) ِذيَن جُياِدُلوَن يِف آياِت اهللَِّ َأنَّى ُيرْصَ ِذيَن َكذَّ 69َأمَلْ َتَر إىَِل الَّ ُبوا  ( الَّ

الِسُل  70بِاْلكِتاِب َوباِم َأْرَسْلنا بِِه ُرُسَلنا َفَسْوَف َيْعَلُموَن ) ( إِِذ اأْلَْغالُل يِف َأْعناِقِهْم َوالسَّ

ِه اجْلَواِر يِف  وقوله:﴿  ، ﴾ )غافر((72( يِف احْلَِميِم ُثمَّ يِف النَّاِر ُيْسَجُروَن ) 71ُيْسَحُبوَن )
َوِمْن آياتِ

يَح َفَيْظَلْلَن َرواكَِد َعىل َظْهِرِه إِنَّ يِف ذلَِك آَلياٍت لُِكلِّ  32ْعالِم )اْلَبْحِر َكاأْلَ  ( إِْن َيَشْأ ُيْسكِِن الرِّ

ِذيَن جُياِدُلوَن يِف آياتِنا 34( َأْو ُيوبِْقُهنَّ باِم َكَسُبوا َوَيْعُف َعْن َكثرٍِي ) 33َصبَّاٍر َشُكوٍر )  ( َوَيْعَلَم الَّ

ي ْعُد بَِحْمِدِه َواملاَْلئَِكُة ِمْن ِخيَفتِِه  وقوله :﴿  ،﴾ )الشورى( (35)  صٍ ما هَلُْم ِمْن حَمِ َوُيَسبُِّح الرَّ

واِعَق َفُيِصيُب هِبا َمْن َيشاُء َوُهْم جُياِدُلوَن يِف اهللَِّ َوُهَو َشِديُد املِْحاِل )  ﴾  ( 13َوُيْرِسُل الصَّ

﴾  (8اهللَِّ بَِغرْيِ ِعْلٍم َوال ُهدى  َوال كِتاٍب ُمنرٍِي ) َوِمَن النَّاِس َمْن جُياِدُل يِف وقوله :﴿  ،)الرعد( 

ِذيَن وقوله :﴿  ، )احلج( ِذيَن جُياِدُلوَن يِف آياِت اهللَِّ بَِغرْيِ ُسْلطاٍن َأتاُهْم َكُبَ َمْقتا  ِعنَْد اهللَِّ َوِعنَْد الَّ الَّ

  ٍ  ﴾ )غافر((35َجبَّاٍر ) آَمُنوا َكذلَِك َيْطَبُع اهللَُّ َعىل ُكلِّ َقْلِب ُمَتَكبِّ

وبالتايل يتحول من اجلدل الذي ال يقصد منه إال   ،وقد يمدح إذا تقيد بالقيود الرشعية

 الغلبة إىل احلوار املمدوح.  

 ؟ الرابعةقال الرجل: فام  

. وقد وردت النصوص بذمه ذما  .وهي ثمرة من ثامر املبالغة يف اجلدل  ،اخلصومةقال: 

ا َأْنَزْلنا إَِلْيَك اْلكِتاَب بِاحْلَقِّ لَِتْحُكَم َبنْيَ النَّاِس باِم َأراَك اهللَُّ  :﴿  . ومن ذلك قوله تعاىل.شديدا إِنَّ

َوال جُتاِدْل َعِن   (106( َواْسَتْغِفِر اهللََّ إِنَّ اهللََّ كاَن َغُفورا  َرِحيام  )105َوال َتُكْن لِْلخائِننَِي َخِصيام  ) 

ِذيَن خَيْتاُنوَن َأْنُفَسهُ  انا  َأثِيام  ) الَّ َيْستَْخُفوَن ِمَن النَّاِس َوال   ( 107ْم إِنَّ اهللََّ ال حُيِبُّ َمْن كاَن َخوَّ

  ( 108يطا  ) َيْسَتْخُفوَن ِمَن اهللَِّ َوُهَو َمَعُهْم إِْذ ُيَبيُِّتوَن ما ال َيْرىض ِمَن اْلَقْوِل َوكاَن اهللَُّ باِم َيْعَمُلوَن حُمِ 
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 جادَ 
ِ
ْنيا َفَمْن جُياِدُل اهللََّ َعنُْهْم َيْوَم اْلِقياَمِة َأْم َمْن َيُكوُن َعَلْيِهْم  ها َأْنُتْم هُؤالء ْلُتْم َعنُْهْم يِف احْلَياِة الدُّ

 ﴾ )النساء( (109َوكِيال  ) 

وَن ) وقال تعاىل:﴿  َب اْبُن َمْرَيَم َمَثال  إِذا َقْوُمَك ِمنُْه َيِصدُّ َأآهِلَُتنا َخرْيٌ  َوقاُلوا  ( 57َوملََّا رُضِ

ُبوُه َلَك إاِلَّ َجَدال  َبْل ُهْم َقْوٌم َخِصُموَن )  إِْن ُهَو إِالَّ َعْبٌد َأْنَعْمنا َعَلْيِه َوَجَعْلناُه  (58َأْم ُهَو ما رَضَ

 ﴾ )الزخرف( (59َمَثال  لَِبنِي إرِْسائِيَل ) 

    (1)(كفى بك أن ال تزال خماصام: ) قال رسول اهلل    ،ويف احلديث

 . أي كثري اخلصومة  ،(2) (أبغض الرجال إىل اهلل األلد اخلصموقال: ) 

 قال الرجل: ولكن مع ما ذكرت فإنا أحيانا قد نجد أنفسنا مضطرين للخصومة. 

ويدخل يف الذم   .. أو بغري علم  ،ملن خاصم بباطل متوجه أن الذم قال: لقد ذكر العلامء 

بل يظهر اللدد والكذب لإليذاء أو   ،منه   لكنه ال يقترص عىل قدر احلاجة  ،من طلب حقا كذلك 

  .. وكذلك من حيمله عىل اخلصومة حمض العناد لقهر اخلصم وكرسه .. التسليط عىل خصمه 

  ، وليس له إليها رضورة يف التوصل له إىل غرضه ، وكذلك من خيلط اخلصومة بكلامت تؤذي

 . فهذا هو املذموم 

غري لدد وإرساف وزيادة جلاج عىل  املظلوم الذي ينرص حجته بطريق الرشع من أما 

لكن األوىل تركه ما  ، احلاجة من غري قصد عناد وال إيذاء ففعله هذا ليس مذموما وال حراما 

وجد إليه سبيال ؛ ألن ضبط اللسان يف اخلصومة عىل حد االعتدال متعذر واخلصومة توغر  

ل واحد منهام فإذا هاج الغضب حصل احلقد بينهام حتى يفرح ك  ، الصدور وهتيج الغضب

فمن خاصم فقد تعرض هلذه اآلفات   ، بمساءة اآلخر وحيزن بمرسته ويطلق اللسان يف عرضه

  ، وأقل ما فيها اشتغال القلب حتى إنه يكون يف صالته وخاطره معلقا باملحاججة واخلصومة

 
 رواه الرتمذي وقال غريب. (1)

 رواه البخاري. (2)



48 

 

 . واخلصومة مبدأ الرش  ، فال يبقى حاله عىل االستقامة

 *** 

وأصحابه كيف أوجه اجلدل إىل اجلهة   الشاذيل ن . أتعلم م. بقيت مدة يف قسم اجلدل

 وقد كانت تداريب يف غاية اإلرهاق والتعب..   ،وأتدرب عىل ذلك  ، احلسنى

ورأى أين قد نجحت فيها أجازين يف هذا   ، ببعض االمتحانات الشاذيل وبعدما امتحنني 

 . .وأمرين أن أسري إىل القسم الثالث  ، القسم

 ـ الغرور   3

كان أول ما  .. و(1)الشيخ عبد القادر اجليالينث.. وقد كان شيخه  رست إىل القسم الثال 

هْتُُم  سمعته منه قراءته بصوت خاشع لقوله تعاىل:﴿  َُذوا ِدينَُهْم َلِعبا  َوهَلْوا  َوَغرَّ ِذيَن اختَّ َوَذِر الَّ

ْر بِِه َأْن ُتْبَسَل َنْفٌس باِم َكَسَبْت َلْيَس هَلا  ْنيا َوَذكِّ ِمْن ُدوِن اهللَِّ َويِلٌّ َوال َشِفيٌع َوإِْن َتْعِدْل  احْلَياُة الدُّ

ِذيَن ُأْبِسُلوا باِم َكَسُبوا هَلُْم رَشاٌب ِمْن مَحِيٍم َوَعذاٌب َألِيٌم باِم   كاُنوا  ُكلَّ َعْدٍل ال ُيْؤَخْذ ِمنْها ُأولئَِك الَّ

ْنسِ وقوله:﴿  ،)األنعام( ﴾ (70َيْكُفُروَن )  نِّ َواإْلِ وَن  يا َمْعرَشَ اجْلِ ْ َيْأتُِكْم ُرُسٌل ِمنُْكْم َيُقصُّ  َأمَل

ْنيا وَ  هْتُُم احْلَياُة الدُّ َشِهُدوا َعَلْيُكْم آيايِت َوُينِْذُروَنُكْم لِقاَء َيْوِمُكْم هذا قاُلوا َشِهْدنا َعىل َأْنُفِسنا َوَغرَّ

ُْم كاُنوا كافِِرينَ  َُذوا ِدينَُهْم هَلْوا  َوَلِعبا  الَّ وقوله: ﴿  ،)األنعام( ﴾ (130)  َعىل َأْنُفِسِهْم َأهنَّ ِذيَن اختَّ

نا جَيَْحُدوَن  
ْنيا َفاْلَيْوَم َننْساُهْم َكام َنُسوا لِقاَء َيْوِمِهْم هذا َوما كاُنوا بِآياتِ هْتُُم احْلَياُة الدُّ ﴾  ( 51) َوَغرَّ

َْذُتْم آياِت اهللَِّ ُهُزوا  َوغَ وقوله:﴿  ، )األعراف( ْنيا َفاْلَيْوَم ال  ذلُِكْم بَِأنَُّكُم اختَّ ْتُكُم احْلَياُة الدُّ رَّ

 )اجلاثية( ﴾  (35خُيَْرُجوَن ِمنْها َوال ُهْم ُيْسَتْعَتُبوَن )

. وتعتبه السبب  . سأله بعض احلارضين قائال: إن هذه اآليات تتحدث عن الغرور

 
هـ(، هو أبو حممد عبد القادر بن موسى بن عبد  561 -هـ  470عبد القادر اجلييل أو اجليالين أو الكيالين )أشري به إىل الشيخ (  1)

 . وإليه تنتسب الطريقة القادرية الصوفية..اهلل، لقبه أتباعه باز اهلل األشهب وتاج العارفني وحميي الدين وقطب بغداد
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 ؟(1). فام الغرور. األكب فيام يقع فيه اإلنسان من أنواع الضالل واالنحراف

أو   ، ويميل إليه الّطبع عن شبهة ، هو سكون النّفس إىل ما يوافق اهلوىرور قال: الغ

أو   ،خري إّما يف العاجل أو يف اآلجل عن شبهة فاسدةيف فمن اعتقد أّنه  . .خدعة من الّشيطان

 . فهو مغرور  وسواس خادع 

 قال الرجل: فهو نوع من اجلهل إذن؟ 

يعتقد اليّشء ويراه عىل خالف  . فاملغرور يشارك اجلاهل يف أنه .قال ابن اجلوزي: أجل

 . . عليهما هو 

 قال الرجل: فام األصناف التي يصيبها هذا الداء؟ 

 : أنبئني أوال عن األصناف التي تصلها وساوس الشيطان. اجليالينقال 

. فليس هناك من عصم منها إال من  .قال الرجل: وساوس الشيطان تصل إىل الكل 

 عصمه اهلل بتقواه وإخالصه. 

 : فالغرور يصيب الكل إذن إال من عصمه اهلل بتقواه وإيامنه وإخالصه. اجليالينقال 

 . وقد وصف اهلل به الكفار. . . كيف تذكر أنه يصيب الكل.قال الرجل: عجبا 

  . لقد ذكر رسول اهلل . : كونه صفة للكفار ال يعني عصمة املؤمنني منه اجليالين قال 

ومن كانت فيه خصلة منهّن  ،)أربع من كّن فيه كان منافقا خالصا فقال:  ،نافقني أوصاف امل

  ، وإذا عاهد غدر ،وإذا حّدث كذب  ،كانت فيه خصلة من النّفاق حّتى يدعها: إذا ائتمن خان

. أم أن من عوام املؤمنني  .. فهل ترى هذه األوصاف خاصة باملنافقني. (2)وإذا خاصم فجر( 

 من يقع فيها؟

 
(، وقال 167جاين ص  عرفه اجلرجايّن بقوله: )الغرور هو سكون النّفس إىل ما يوافق اهلوى ويميل إليه الّطبع( )التعريفات للجر  (1)

 (252احلرايّل: )الغرور هو إخفاء اخلدعة يف صورة النّصيحة( )التوقيف عىل مهامت التعاريف البن املناوي ص 

 رواه البخاري ومسلم. (2)
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 قال الرجل: بل من عوامهم من يقع فيها؟ 

. ومع ذلك فقد أخب اهلل تعاىل أن الشيطان قد يصل بحبال  .: فهكذا الغرور اجليالين قال  

  . قال تعاىل خمبا عن خب آدم وزوجه مع إبليس يف اجلنة: .غروره إىل خواص خواص عباد اهلل

ْيَطاُن لُِيْبِدَي هَلاَُم مَ ﴿  ا ُووِرَي َعنُْهاَم ِمْن َسْوآهِتاَِم َوَقاَل َما هَنَاُكاَم َربُُّكاَم َعْن َهِذِه َفَوْسَوَس هَلاَُم الشَّ

َجَرِة إاِلَّ َأْن َتُكوَنا َمَلَكنْيِ َأْو َتُكوَنا ِمَن اخْلَالِِديَن ) ( َوَقاَسَمُهاَم إِينِّ َلُكاَم ملََِن النَّاِصِحنَي  20الشَّ

ا بُِغُروٍر َفَلامَّ 21) مُهَ َجَرَة َبَدْت هَلاَُم َسْوآهُتُاَم َوَطِفَقا خَيِْصَفاِن َعَلْيِهاَم ِمْن َوَرِق اجْلَنَِّة  ( َفَدالَّ َذاَقا الشَّ

ْيَطاَن َلُكاَم َعُدوٌّ مُ  َجَرِة َوَأُقْل َلُكاَم إِنَّ الشَّ ْ َأهْنَُكاَم َعْن تِْلُكاَم الشَّ ُاَم َأمَل ا َرهبُّ ﴾  ( 22بنٌِي ) َوَناَدامُهَ

 )األعراف( 

خر: إن هذا يدعوك إىل أن تذكر لنا احلبال التي يصل هبا الشيطان إىل بني آدم  قال آ 

 ليمألهم بالغرور. 

. إننا نبحث فيه عن  .: هذا هو اهلدف الذي من أجله أسس هذا القسم اجليالينقال 

 احلبال التي يدليها الشيطان إىل أصناف اخللق ليمألهم بالغرور.

 قال الرجل: فحدثنا عام وصلتم إليه. 

. ولكن سلوين ما بدا لكم عن  . . ال يمكن وصفه وال حرصه. : ذلك كثرياجليالينقال 

فيمألهم   ، وسأذكر لكم بعض احلبال التي قد يصل الشيطان إليهم بسببها  ، أصناف الناس

 .(1)غرورا

 الكفار: 

ليمألهم   ، وقال: فحدثنا عن احلبال التي يدليها الشيطان للكفار ،قام بعض احلارضين

 هبا غرورا. 

 
 هذه استفدنا يف هذا املبحث من كتاب )الكشف والتبيني يف غرور اخللق أمجعني(، أليب حامد الغزايل مع الترصف الذي ألفناه يف   (1)

 السلسلة. 
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. صنف غرهتم األماين واألهواء والدنيا بام  .: الكفار يف غرورهم صنفاناجليالينقال 

  َواْسَتْفِزْز َمِن اْسَتَطْعَت ِمنُْهْم بَِصْوتَِك َوَأْجلِْب َعَلْيِهمْ وإليهم اإلشارة بقوله تعاىل:﴿  ،فيها 

ْيطاُن إِالَّ ُغُرورا   بَِخْيلَِك َوَرِجلَِك َوشاِرْكُهْم يِف اأْلَْمواِل َواأْلَْوالِد َوِعْدُهْم َوما َيِعُدُهُم الشَّ

 )اإلرساء( ﴾ (64)

ْ َنُكْن َمَعُكْم  فقال:﴿  ، وهم الذي ذكرهم اهلل ، وصنف غرهم باهلل الغرور ُيناُدوهَنُْم َأمَل

ُكْم  قاُلوا َبىل َولكِنَُّكْم َفَتنْ  ْتُكُم اأْلَمايِنُّ َحتَّى جاَء َأْمُر اهللَِّ َوَغرَّ ُتْم َأْنُفَسُكْم َوَتَربَّْصُتْم َواْرَتْبُتْم َوَغرَّ

 )احلديد( ﴾ ( 14بِاهللَِّ اْلَغُروُر )

 .احلياة الدنيا  مغرهت . أولئك الذين . قال الرجل: فحدثنا عن الصنف األول

قالوا:  ف ، قاسوا هذه األقيسة الفاسدةيا هم الذين الذين غرهتم احلياة الدن: اجليالين قال 

 النقد خري من النسيئة.. ولذات الدنيا يقني.. ولذات اآلخرة شك!!.. وال يرتك اليقني بالشك..  

َأَنا َخرْيٌ ِمنُْه َخَلْقَتنِي ِمْن  عندما قال :﴿ قياس إبليس نفس هذا قياس فاسد.. وهو كل و

 .. فظن أن اخلريية ىف النسب.. ﴾ )األعراف((12َناٍر َوَخَلْقَتُه ِمْن طِنٍي ) 

 قال الرجل: فام البلسم الذي يعالج به هذا النوع من الغرور؟ 

 وبلسم البهان.  ،: يعالج هذا الداء ببلسمني: بلسم التصديق اجليالينقال 

 قال الرجل: فام بلسم التصديق؟

خبة بأن اآلخرة  ما ورد يف النصوص املقدسة املالتصديق هو أن يصدق : اجليالين قال 

يٌل َواآْلِخَرُة َخرْيٌ ملَِِن اتََّقى َواَل ُتْظَلُموَن  وذلك كقوله تعاىل :﴿   ،خري من الدنيا 
ْنَيا َقلِ ُقْل َمَتاُع الدُّ

بُِعوِن وقوله خمبا عن مؤمن آل فرعون:﴿  ، ﴾ )النساء((77َفتِيال  ) َوَقاَل الَِّذي آَمَن َيا َقْوِم اتَّ

َشاِد )  ْنَيا َمَتاٌع َوإِنَّ اآْلِخَرَة ِهَي َداُر اْلَقَراِر )38َأْهِدُكْم َسبِيَل الرَّ ﴾  ( 39( َيا َقْوِم إِنَّاَم َهِذِه احْلََياُة الدُّ

 )غافر( 

لو كانت الدنيا تعدل عند اهلل جناح بعوضة ما سقى   :)  ويف احلديث قال رسول اهلل 
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  (1) (كافرا  منها رشبة ماء

 (2)(فلينظر بامذا ترجع  ، ما الدنيا يف اآلخرة إال كام جيعل أحدكم أصبعه يف اليم)   :   قالو

 قال الرجل: فام بلسم البهان؟

الدنيا نقد واآلخرة  )أن قوله: وهو أن يعرف وجه فساد قياسه..  البهان : اجليالينقال 

كام ليس األمر  ففهو حمل التلبيس..    ، (النقد خري من النسيئة )مقدمة صحيحة وأما قوله:    ( نسيئة

فالنسيئة    ،.. بل إن كان النقد مثل النسيئة يف املقدار واملقصود فهو خري.. وإن كان أقل منها اعتقد

ولذات الدنيا يقني ولذات  )والدنيا غري أبدية.. وأما قوله:    ،خري منه.. ومعلوم أن اآلخرة أبدية

   فهو أيضا باطل.. بل ذلك يقني عند املؤمنني..  ( اآلخرة شك

وليقينه مدركان: أحدمها اإليامن والتصديق عىل وجه التقليد لألنبياء والعلامء كام يقلد  

 الطبيب احلاذق يف الدواء.. واملدرك الثاين: الوحى لألنبياء واإلهلام لألولياء..  

 النوع الثاين؟. فام .قال الرجل: عرفنا النوع األول من غرور الكفار

. وقد حكاه اهلل عن الصاحب الكافر يف سورة  . باهلل تعاىل: هو الغرور اجليالينقال 

ا ) الكهف عندما قال :﴿  اَعَة َقائَِمة  َوَلئِْن ُرِدْدُت إىَِل  35َما َأُظنُّ َأْن َتبِيَد َهِذِه َأَبد  ( َوَما َأُظنُّ السَّ

ا ِمنَْها ُمنَْقلَ   ﴾ )الكهف( (36ب ا ) َريبِّ أَلَِجَدنَّ َخرْي 

 ام سبب هذا الغرور؟قال الرجل: ف

هنم ينظرون مرة إىل نعم اهلل  أ.. ذلك  الفاسدةقياس من أقيسة إبليس    هسبب :  اجليالينقال  

ومرة ينظرون إىل تأخري عذاب اهلل عنهم   .. فيقيسون عليها نعم اآلخرة ،تعاىل عليهم يف الدنيا 

َوَيُقوُلوَن يِف َأْنُفِسِهْم َلْواَل  فقال :﴿  ،  اهلل تعاىل عنهميف الدنيا فيقيسون عذاب اآلخرة كام أخب 

ُبنَا اهللَُّ باَِم َنُقوُل َحْسُبُهْم َجَهنَُّم َيْصَلْوهَنَا َفبِْئَس املَِْصرُي ) ومرة ينظرون إىل   ﴾ )املجادلة(.. ( 8ُيَعذِّ
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 َمنَّ اهللَُّ :﴿  فيزدروهنم ويقولون  ، املؤمنني وهم فقراء 
ِ
َعَلْيِهْم ِمْن َبْينِنَا َأَلْيَس اهللَُّ بَِأْعَلَم  َأَهُؤاَلء

اكِِريَن )  ْ هَيَْتُدوا بِِه  :﴿  ويقولون  ﴾ )األنعام(..(53بِالشَّ ْذ مَل
ا َما َسَبُقوَنا إَِلْيِه َوإِ َلْو َكاَن َخرْي 

 ﴾ )األحقاف( (11َفَسَيُقوُلوَن َهَذا إِْفٌك َقِديٌم ) 

قد أحسن اهلل إلينا بنعم الدنيا..  ) هنم يقولون: وترتيب القياس الذى نظم ىف قلوهبم أ 

 ( وكل حمب فهو حمسن ، وكل حمسن فهو حمب

 ؟كل حمسن حمب. أليس .قال الرجل: أليس األمر كذلك

يكون حمسنا  وال يكون حمبا .. بل ربام  ربام بل . .. ليس األمر كذلك. : الاجليالينقال 

:﴿    اهلل تعاىل كام قال  يكون اإلحسان سبب هالكه عىل االستدراج.. وذلك حمض الغرور باهلل..  

َمُه َفَيُقوُل َريبِّ َأْكَرَمِن ) ُه َفَأْكَرَمُه َوَنعَّ ْنَساُن إَِذا َما اْبَتاَلُه َربُّ ا اإْلِ ا إَِذا َما اْبَتاَل 15َفَأمَّ ُه َفَقَدَر َعَلْيِه  ( َوَأمَّ

﴾ )الفجر( أي ليس األمر كام (17) ..َكالَّ ثم قال :﴿    ، ﴾ )الفجر((16ِرْزَقُه َفَيُقوُل َريبِّ َأَهاَنِن )

 تزعمون. 

ُهْم بِِه ِمْن َماٍل َوَبننَِي ) يف آية أخرى يكذب أصل قياسهم:﴿  وقال   (  55َأحَيَْسُبوَن َأنَّاَم ُنِمدُّ

اِت َبْل اَل َيْشُعُروَن ) ُنَساِرُع هَلُْم يِف اخْلَ  ُب هِبََذا :﴿ قال و  ،﴾ )مريم( (56رْيَ َفَذْريِن َوَمْن ُيَكذِّ

  ، ﴾ )القلم((45( َوُأْميِل هَلُْم إِنَّ َكْيِدي َمتنٌِي ) 44احْلَِديِث َسنَْسَتْدِرُجُهْم ِمْن َحْيُث اَل َيْعَلُموَن )

ُروا بِِه َفَتْحنَ:﴿    وقال  َحتَّى إَِذا َفِرُحوا باَِم ُأوُتوا َأَخْذَناُهْم  َفَلامَّ َنُسوا َما ُذكِّ
ٍ
ء ا َعَلْيِهْم َأْبَواَب ُكلِّ يَشْ

 ﴾ )األنعام( (44َبْغَتة  َفإَِذا ُهْم ُمْبلُِسوَن ) 

َفال  . ومن ذلك قوله تعاىل :﴿  . وقد رد اهلل عىل قياسهم ذلك يف مواضع كثرية من القرآن

ْنَيا َوَتْزَهَق َأْنُفُسُهْم َوُهْم  ُتْعِجْبَك َأْمَواهُلُْم َوال َأْوالُدهُ  هَبُْم هِبَا يِف احْلََياِة الدُّ ْم إِنَّاَم ُيِريُد اهللَُّ لُِيَعذِّ

ِذيَن َكَفُروا َأنَّاَم ُنْميِل هَلُْم َخرْيٌ أِلَْنُفِسِهْم إِنَّاَم :﴿ وقال  ، ( التوبة(﴾ )55) َكافُِروَن  َواَل حَيَْسَبنَّ الَّ

َوَما َأْمَواُلُكْم َواَل  :﴿ وقال  ،(آل عمران﴾ ) (178َداُدوا إِْثام  َوهَلُْم َعَذاٌب ُمِهنٌي ) ُنْميِل هَلُْم لَِيزْ 

عْ  ُبُكْم ِعنَْدَنا ُزْلَفى إِالَّ َمْن آَمَن َوَعِمَل َصاحِل ا َفُأوَلئَِك هَلُْم َجَزاُء الضِّ تِي ُتَقرِّ ِف باَِم  َأْواَلُدُكْم بِالَّ
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 ( سبأ ﴾ )(37َفاِت آِمنُوَن )َعِمُلوا َوُهْم يِف اْلُغرُ 

 قال الرجل: ففي أي أرض ينبت هذا الغرور؟ 

ال يقع يف  اجلهل باهلل تعاىل.. فإن من عرف اهلل : هذا الغرور ينبت يف أرض اجليالينقال 

فرعون وهامان وثمود وماذا حل هبم.. مع أن اهلل تعاىل  بل يأخذ العبة من .. مثل هذا الوهم

 .. كل األموالأعطاهم من 

   : عصاة ال 

 . فحدثنا عن احلبال التي دالها الشيطان للعصاة. .وقال: وعينا هذا ،قام آخر 

مع إمهاهلم  عفو اهلل : احلبال التي دالها الشيطان للعصاة هي اتكاهلم عىل اجليالين قال 

  ته رمحو ،. فهم يرددون كل حني إما بألسنة مقاهلم أو ألسنة أحواهلم: اهلل غفور رحيم . لعملل

نرجوه بوسيلة اإِليامن والكرم  ونحن موحدون ونحن  ،وكرمه عميم ،ونعمته وشاملة ،واسعة

 ..  واإِلحسان

فإن آباءهم مع صالحهم   ، .. وذلك هناية الغروروربام غرهم بمن صلح من آبائهم

من أحب إنسانا  أحب  )وورعهم كانوا خائفني.. ونظم قياسهم الذى سول هلم الشيطان: 

فاتكلوا عىل ذلك  ، ( قد أحب أباكم فهو حيبكم فال حتتاجون إىل الطاعات أوالده.. فإن اهلل 

وأغرقه إليه سبحانه   ، أراد أن حيمل ولده ىف السفينة فمنع  ومل يعلموا أن نوحا    ،واغرتوا باهلل

 وتعاىل بأشد ما أغرق به قوم نوح.. 

َأْن َلْيَس لإِْلِْنَساِن إاِلَّ َما َسَعى  ( وَ 38َأالَّ َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى ) تعاىل :﴿ ونسوا قوله 

َزاُه اجْلََزاَء اأْلَْوىَف ) 40( َوَأنَّ َسْعَيُه َسْوَف ُيَرى ) 39)  ﴾ )النجم( (41( ُثمَّ جُيْ

 .. مأو يروى برشاهب  همكمن ظن أنه يشبع بأكلآبائه من ظن أنه ينجو بتقوى ونسوا أن 

التقوى فرض عني ال جيزى فيها والد عن  ونسوا ما ورد يف النصوص املقدسة من أن 

ِه َوَأبِيِه ) 34َيْوَم َيِفرُّ املَْْرُء ِمْن َأِخيِه ) كام قال تعاىل :﴿  ،ولده (  36( َوَصاِحَبتِِه َوَبنِيِه ) 35( َوُأمِّ
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 ( ﴾ )عبس( 37لُِكلِّ اْمِرٍئ ِمنُْهْم َيْوَمئٍِذ َشْأٌن ُيْغنِيِه )

واألمحق من أتبع نفسه وهواها   ،: )الكيُِّس من دان نفسه وعمل ملا بعد املوتوقال 

  (1)ومتنى عىل اهلل األماين(

فرتى   ، السيئاتعىل كفة حسناهتم ترجح ومن هؤالء من يغرتون بتصورهم أن كفة  

لناس  ويكون ما تناوله من أموال ا ،بدراهم معدودة من احلالل واحلرام  دقيتصمنهم الواحد 

ووضع ىف الكفة األخرى   ،وهو كمن وضع ىف كفة امليزان عرشة دراهم. .والشبهات أضعافا 

 وذلك غاية اجلهل.. . .وأراد أن متيل الكفة التى فيها العرشة ،ألفا  

كالذى يستغفر بلسانه أو يسبح ىف   ، عمل طاعة حفظها واعتد هبا ومن هؤالء من إذا 

تكلم بام ال يرضاه اهلل طول  يثم يغتاب املسلمني و  ، مرةالليل والنهار مثال مائة مرة أو ألف 

ويلتفت إىل ما ورد ىف فضل التسبيح.. ويغفل عام ورد ىف عقوبة املغتابني والكذابني   ،النهار

 فحفظ لسانه عن املعاىص آكد من تسبيحاته.  ،والناممني واملنافقني.. وذلك حمض الغرور 

فأحسن الوضوء ثّم   ،توضأ وإىل هؤالء مجيعا يشري ما ورد يف احلديث من أن النبي 

ثّم جلس غفر له ما تقّدم من   ،ثّم أتى املسجد فركع ركعتني  ، من توّضأ مثل هذا الوضوء)قال:  

  (2))ال تغرّتوا(  :وقال  ، (ذنبه

 : العلامء 

اخللق.. فهل يصيب  وقال: ما دمت قد ذكرت بأن الغرور يصيب كل طوائف    ، قام آخر

 العلامء؟

. وما داموا يتعرضون لوساوس  . : ما دام العلامء من طوائف اخللقاجليالين قال 

 . فالشك أن الغرور يصيبهم كام يصيب سائر الناس. . . وما دامت هلم نفوس أمارة. الشياطني
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ْيَطاُن  َواْتُل َعَلْيِهْم َنَبَأ الَِّذي  فقال :﴿    ،لقد ذكر اهلل ذلك آَتْينَاُه آَياتِنَا َفاْنَسَلَخ ِمنَْها َفَأْتَبَعُه الشَّ

َبَع َهَواُه َفَمَثُلُه َكَمَثِل  175َفَكاَن ِمَن اْلَغاِويَن )  ( َوَلْو ِشْئنَا َلَرَفْعنَاُه هِبَا َوَلكِنَُّه َأْخَلَد إِىَل اأْلَْرِض َواتَّ

ِمْل َعَلْيِه َيْلَهْث َأْو  ُبوا بِآَياتِنَا َفاْقُصِص  اْلَكْلِب إِْن حَتْ ِذيَن َكذَّ ْكُه َيْلَهْث َذلَِك َمَثُل اْلَقْوِم الَّ َترْتُ

ُروَن )   ﴾ )األعراف( (176اْلَقَصَص َلَعلَُّهْم َيَتَفكَّ

 قال الرجل: فحدثنا عن غرورهم. 

 منها. بتسعة سأكتفي لكم . .: هم عىل فرق يف ذلكاجليالينقال 

 قالوا: فام أوهلا؟ 

تعمقوا فيها واشتغلوا هبا وأمهلوا  و العلوم الرشعية والعقلية  وا أحكمن م قال: أوهلم 

فاغرتوا بعلمهم وظنوا أهنم عند اهلل   ، تفقد اجلوارح وحفظها عن املعاىص وإلزامها الطاعات

يقبل عليهم  ظنوا أن اهلل  بل    .. بمكان.. وأهنم قد بلغوا من العلم مبلغا ال يعذب اهلل تعاىل مثلهم

 .  .وال يطالبهم بذنوهبم وخطاياهم ، ق شفاعتهمويقبل ىف اخلل

مثال طبيب طب غريه وهو عليل قادر عىل طب نفسه ومل يفعل..  يف غرورهم ومثاهلم 

وهل ينفع الدواء بالوصف؟!.. هيهات ال ينفع الدواء إال من رشبه بعد احلمية.. وغفلوا عن 

اَها ):﴿   قوله تعاىل اَها ) ( َوَقْد َخا 9َقْد َأْفَلَح َمْن َزكَّ من فلم يقل:  ، ﴾ )الشمس((10َب َمْن َدسَّ

 يعلم تزكيتها وأمهل علمها وعلمها الناس.. 

 قالوا: وعينا هذا .. فام الثانية؟ 

وغفلوا عن   ،وتركوا املعاىص الظاهرة ، العلم والعمل الظاهر واأحكم من  قال: الثانية

فلم يمحو منها الصفات املذمومة عند اهلل كالكب والرياء واحلسد وطلب الرياسة   ، قلوهبم

وذلك غرور سببه    ،والعال وإرادة الثناء عىل األقران والرشكاء وطلب الشهرة ىف البالد والعباد 

ِذيَن َيْكِسُبوَن اإْلِ تعاىل :﴿  غفلتهم عن قوله   ْثِم َوَباطِنَُه إِنَّ الَّ ْثَم َسيُْجَزْوَن باَِم َكاُنوا  َوَذُروا َظاِهَر اإْلِ

ُفوَن )   ﴾ )األنعام( (120َيْقرَتِ
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مريض ظهر به اجلرب فأمره الطبيب بالطالء ورشب الدواء..  ومثاهلم يف ذلك مثال 

فاشتغل بالطالء وترك رشب الدواء.. فأزال ما بظاهره.. ومل يزل ما بباطنه.. وأصل ما عىل 

فكذلك اخلبائث إذا كانت كامنة ىف    يزداد أبدا مما ىف باطنه..   ظاهره مما ىف باطنه.. فال يزال جربه

 القلب يظهر أثرها عىل اجلوارح.

 قالوا: وعينا هذا .. فام الثالثة؟ 

.. وعلموا أهنا مذمومة من وجه الرشع إال أهنم  األخالقعلموا هذه قال: الثالثة من 

 من أن يبتليهم بذلك.. وإنام .. وأهنم أرفع عند اهللعنها  لعجبهم بأنفسهم يظنون أهنم منفكون 

 يبتىل به العوام دون من بلغ مبلغهم ىف العلم.. فأما هم فإهنم أعظم عند اهلل من أن يبتليهم..  

فظهرت عليهم خمايل الكب والرياسة.. وطلبوا   ، وهبذا االعتقاد تسلل إليهم الشيطان

 وإظهار رشف العلم..    ،ينعز الد ولبسوا عىل أنفسهم بأن القصد من ذلك هو  العلو والرشف..  

شيئا   مأو فيمن رد عليه  ،م لسان ىف احلسد ىف أقراهن  واأطلقثم لبسوا عىل أنفسهم بأن 

ورد عىل املبطل ىف عدوانه وظلمه.. وهذ مغرور..    ، : إنام هو غضب للحقوقالوا    ، ممن كالمه 

إن أظهر الغضب عند و  ، بل ربام يفرح  ، فإنه لو طعن يف غريه من العلامء من أقرانه ربام مل يغضب

الناس بأنه حيبه.. وربام يظهر العلم ويقول: غرىض به أن أفيد اخللق.. وهو هراء ألنه لو كان 

 غرضه صالح اخللق ألحب صالحهم عىل يد غريه ممن هو مثله أو فوقه. 

وربام يدخل عىل السلطان ويتودد إليه ويثنى عليه.. فإذا سئل عن ذلك قال: إنام غرىض  

سلمني.. وأن أرفع عنهم الرضر.. وهو مغرور. ولو كان غرضه ذلك فرح به إذا  أن أنفع امل 

ولو رأى من هو مثله عند السلطان يشفع ىف أحد يغضب.. وربام أخذ من  ، جرى عىل يد غريه

أمواهلم فإن خطر بباله أنه حرام قال له الشيطان هذا مال ال مالك له وهو ملصالح املسلمني  

 وأنت إمام املسلمني وعاملهم وبك قوام الدين.. 

 قالوا: وعينا هذا .. فام الرابعة؟
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وزينوها بالطاعات.. واجتنبوا   ، وطهروا اجلوارح حكموا العلم.. أ قال: الرابعة من 

ظاهر املعاىص.. وتفقدوا أخالق النفس وصفات القلب من الرياء واحلسد والكب واحلقد  

وقلعوا من القلب منابتها اجللية القوية..   ، وطلب العلو.. وجاهدوا أنفسكم ىف التبى منها 

يا مكايد الشيطان.. خبايا خدع النفس  ولكنهم مغرورون إذ بقى ىف زوايا القلب بقايا من خفا 

 ما دق وغمض.. فلم يفطنوا هلا.. وأمهلوها..  

كمثل من يريد تنقية الزرع من احلشيش فدار عليه.. وفتش عن  يف حاهلم هذه ومثاهلم 

كل حشيش فقلعه.. إال أنه مل يفتش عام مل خيرج رأسه بعد من حتت األرض وظن أن الكل قد 

ظهرت وأفسدت عليه الزرع. وهؤالء إن غريوا تغريوا.. وربام تركوا    ظهر وبرز فلام غفل عنها 

خمالطة اخللق استكبارا.. وربام نظروا إليهم بعني احلقارة.. وربام جيتهد بعضهم ىف حتسني نظمه  

 لئال ينظر إليه بعني الركاكة.. 

 قالوا: وعينا هذا .. فام اخلامسة؟

قترصوا عىل علوم الفتاوى ىف احلكومات  تركوا املهم من العلوم.. واقال: اخلامسة من 

واخلصومات وتفصيل املعامالت الدنيوية اجلارية بني اخللق ملصالح املعايش.. وربام ضيعوا 

  ، ومل يتفقدوا اجلوارح.. ومل حيرسوا اللسان من الغيبة ،مع ذلك علم األعامل الظاهرة والباطنة

وكذلك سائر اجلوارح.. ومل حيرسوا  والرجل عن السعى إىل السالطني..  ،والبطن عن احلرام 

 وسائر املهلكات..   قلوهبم عن الكب والرياء واحلسد

كمثل  يف ذلك مثاهلم و ، وهؤالء مغرورون من وجهني: احدمها: من حيث العمل

املريض الذى تعلم الدواء من احلكامء ومل يعلمه أو يعمله وهؤالء مرشفون عىل اهلالك حيث  

ختليتها.. فاشتغلوا بكتاب الديات والدعاوى والظهار واللعان..  أهنم تركوا تزكية أنفسهم و

 وضيعوا أعامرهم فيها..  

والثانى: من حيث العلم وذلك لظنهم أنه ال علم إال بذلك وأنه املنجى املوصل.. وإنام  
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 املنجى املوصل حب اهلل.. وال يتصور حب اهلل تعاىل إال بمعرفته.. 

ع الزاد ىف طريق احلاج.. ومل يعلم أن الفقه هو الفقه  ومثال هؤالء مثال من اقترص عىل بي

   . عن اهلل تعاىل ومعرفة صفاته املخوفة والزاجرة ليستشعر القلب اخلوف ويالزم التقوى

ومن هؤالء من اقترص من علم الفقه عىل اخلالفيات وال هيمه إال العلم بطريق املجادلة  

هاة.. وهو طول الليل والنهار ىف التفتيش ىف  ودفع احلق ألجل املبا   ،واإللزام.. وإقحام اخلصم

والتفقد لعيوب األقران.. وهؤالء مل يقصدوا العلم.. وإنام قرصوا  ،مناقضات أرباب املذاهب 

مباهاة األقران ولو اشتغلوا بتصفية قلوهبم كان خريا هلم من علم ال ينفع إال ىف الدنيا.. ونفعه  

 نارا تلظى..  ىف الدنيا التكب.. وذلك ينقلب ىف اآلخرة

 قالوا: وعينا هذا .. فام السادسة؟

اشتغلوا بعلم الكالم واملجادلة والرد عىل املخالفني وتتبع  قال: السادسة من 

واستكثروا من علم املقوالت املختلفة.. واشتغلوا بتعلم الطريق ىف مناظرة أولئك   مناقضاهتم.. 

 وإفحامهم..  

 واألخرى حمقة.  ، عىل فرقتني: إحدامها: ضالة مضلةوهم 

فرق كثرية   مأما غرور الفرقة الضالة فلغفلتها عن ضاللتها وظنها بنفسها النجاة.. وه 

يكفر بعضهم بعضا.. وإنام ضلوا من حيث أهنم مل حيكموا رشوط األدلة ومناهجها.. فرأوا 

 الشبه دليال .. والدليل شبهة. 

األمور وأفضل القربات ىف  أهم هو اجلدال  أن فمن حيث أهنم ظنوا  ،وأما غرور املحقة

ن من صدق اهلل تعاىل  أأنه ال يتم ألحد دينه ما مل يتفحص ويبحث.. و  وا دين اهلل تعاىل.. وزعم

ومل يلتفتوا   ،من غري بحث وحترير دليل فليس ذلك بمؤمن وليس بكامل وال بمقرب عند اهلل 

 . خري ومل يطلب منهم الدليل عىل  شهد هلم بأهنم  إىل القرن األول.. وأن النبي 

 قالوا: وعينا هذا .. فام السابعة؟
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اشتغلوا بالوعظ.. وأعالهم نية من يتكلم ىف أخالق النفس وصفات  قال: السابعة من 

يقني واإلخالص  القلب.. من اخلوف والرجاء.. والصب والشكر والتوكل.. والزهد وال

وهم مغرورون ألهنم يظنون بأنفسهم إذا تكلموا هبذه الصفات.. ودعوا اخللق . .والصدق

إليها فقد اتصفوا هبا.. وهم منفكون عنها إال عن قدر يسري ال ينفك عنه عوام املسلمني..  

 وغرورهم أساس الغرور ألهنم يعجبون بأنفسهم غاية اإلعجاب.. 

علم املحبة إال وهم من الناجني عند اهلل تعاىل وأهنم مغفور  ويظنون أهنم ما تبحروا ىف 

هلم بحفظهم لكالم الزهاد مع خلودهم من العمل وهؤالء أشد غرورا ممن كان قبلهم ألهنم  

يظنون أهنم حيببون ىف اهلل ورسوله.. وما قدروا عىل حتقيق دقائق اإلخالص إال وهم خملصون 

 وهم عنها منزهون.. وكذلك مجيع الصفات.. وال وقفوا عىل خطايا عيوب النفس إال 

لشدة  وما ذلك إال  ،يظهرون الزهد ىف الدنيا . .ومع ذلك فهم أشد الناس حبا للدنيا 

.. وقوة رغبتهم فيها.. وحيثون عىل اإلخالص وهم غري خملصني.. ويظهرون  عليها حرصهم 

كرون باهلل وهم له ناسون..  ويذ  ..وخيوفون باهلل وهم منه آمنون.  .الدعاء إىل اهلل وهم منه فارون

.  .ويقربون إىل اهلل تعاىل وهم منه متباعدون.. ويذمون الصفات املذمومة وهم هبا متصفون 

ويرصفون الناس عن اخللق وهم عىل اخللق أشدهم حرصا.. لو منعوا عن جمالسهم التى  

صالح ويزعمون أن غرضهم إ. . يدعون فيها الناس إىل اهلل لضاقت عليهم األرض بام رحبت 

ولو ظهر من أقرانه أحدهم ممن أقبل اخللق عليه ومن صلحوا عىل يديه ملات غام  ،اخللق

  ، ولو أثنى واحد من املرتددين إليه عىل بعض أقرانه لكان أبغض خلق اهلل تعاىل إليه  ، وحسدا

 فهؤالء أعظم الناس غرورا وأبعدهم عن التنبيه والرجوع إىل السداد. 

 الثامنة؟ قالوا: وعينا هذا .. فام 

فاشتغلوا بالطامات والشطح  . . عدلوا عن املنهج الواجب ىف الوعظقال: الثامنة من 

 وتلفيق كلامت خارجة عن قانون الرشع والعدل طلبا لإلغراب. 
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سجيع األلفاظ وتلفيقها.. وأكثر مههم ىف األسجاع  ت وطائفة اشتغلوا بطيارات النكت و

ضهم أن يكثر ىف جملسهم التواجد والزعقات  واالستشهاد بأشعار الوصال.. والفراق.. وغر

ولو عىل أغراض فاسدة.. وهؤالء شياطني اإلنس ضلوا وأضلوا.. فإن األولني إن مل يصلحوا  

أنفسهم فقد أصلحوا غريهم وصححوا كالمهم ووعظهم.. وأما هؤالء فإهنم يصدون عن 

هم جرأة عىل املعاىص..  السبيل.. وجيرون اخللق إىل الغرور باهلل بلفظ الرجاء فيزيدهم كالم

ورغبة ىف الدنيا ال سيام إذا كان الواعظ متزينا بالثياب واخليل واملراكب ويقنطهم من رمحة اهلل  

 تعاىل. 

 قالوا: وعينا هذا .. فام التاسعة؟

فتنوا بكالم الزهاد وأحاديثهم ىف ذم الدنيا فيعيدوهنا عىل نحو ما  قال: التاسعة من 

بفعل ذلك عىل املنابر.. وبعضهم    فبعضهم غري إحاطة بمعانيها..    حيفظونه من كالم حفظوه من

ىف املحاريب.. وبعضهم ىف األسواق مع اجللساء.. ويظن أنه ناج عند اهلل.. وأنه مغفور له  

 بحفظه لكالم الزهاد مع خلوه من العمل.. وهؤالء أشد غرورا ممن كان قبلهم. 

 اد: العبَّ 

فهل يصيب    وقال: ما دمت قد ذكرت بأن الغرور يصيب كل طوائف اخللق..  ، قام آخر

 اد؟فصاروا مشهورين بني اخللق بالعبَّ  ،أولئك الذين تفرغوا للعبادة

. وما داموا يتعرضون لوساوس  .اد من طوائف اخللق: ما دام العبَّ اجليالينقال 

 . فالشك أن الغرور يصيبهم كام يصيب سائر الناس. . . وما دامت هلم نفوس أمارة. الشياطني

 قال الرجل: فحدثنا عن غرورهم. 

 منها. بعرشةسأكتفي لكم . .هم عىل فرق يف ذلك: اجليالينقال 

 قالوا: فام أوهلا؟ 

وربام تعمقوا حتى خرجوا إىل   ، واشتغلوا بالنوافل ،أمهلوا الفرائض من قال: أوهلم 
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.. ويقدر االحتامالت  ا كالذى تغلب عليه الوسوسة ىف الوضوء فيبالغ فيه ، الرسف والعدوان

النجاسة.. وإذا آل األمر إىل أكل احلالل قدر االحتامالت القريبة بعيدة وربام البعيدة قريبة من 

 أكل احلرام املحض.. 

 قالوا: وعينا هذا .. فام الثانية؟ 

نية    ونالشيطان يعتقد  مفال يدعه  ، عليهم الوسوسة ىف نية الصالة  تغلب  منقال: الثانية  

 لصالة عن الوقت..  وخترج ا ، اجلامعة م حتى تفوهت م صحيحة.. بل يوسوس عليه

 قالوا: وعينا هذا .. فام الثالثة؟ 

غلب عليها الوسوسة ىف إخراج حروف الفاحتة.. وسائر األذكار من   منقال: الثالثة 

خمارجها.. فال تزال حتتاط ىف التشديدات.. والفرق بني الضاد والظاء.. ال هيمه غري ذلك وال  

يعلم أنه مل يكلف اخللق ىف تالوة القرآن من حتقيق يتفكر ىف أرسار الفاحتة وال ىف معانيها.. ومل 

 خمارج احلروف إال ما جرت به عادهتم ىف الكالم.. 

وهذا غرور عظيم.. ومثاهلم مثال من محل رسالة إىل جملس السلطان وأمر أن يؤدهيا عىل  

وجهها.. فأخذ يؤدى الرسالة ويتأنق ىف خمارج احلروف ويكررها ويعيدها مرة بعد أخرى وهو  

ع ذلك غافل عن مقصود الرسالة.. ومراعاة حرمة املجلس.. وهبذا يرد إىل دار املجانني  م

 وحيكم عليه بفقد العقل. 

 قالوا: وعينا هذا .. فام الرابعة؟

اغرتوا بقراءة القرآن.. فيهدرونه هدرا.. وربام خيتمونه ىف اليوم والليلة   من قال: الرابعة 

ختام.. وألسنتهم جترى به.. وقلوهبم ترتدى ىف أودية األماين والتفكر ىف الدنيا.. وال يتفكر ىف  

معانى القرآن..لينزجر بزواجره.. ويتعظ بمواعظه.. ويقف عند أوامره ونواهيه.. ويعتب  

منه.. ويتلذذ به من حيث املعنى ال من حيث النظم.. ومن قرأ كتاب اهلل تعاىل  بمواضع االعتبار  

ىف اليوم والليلة مائة مرة.. ثم ترك أوامره ونواهيه فهو مستحق العقوبة.. وربام قد يكون له  
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صوت لني فهو يقرأ ويتلذذ به.. ويغرت باستلذاذه.. ويظن أن ذلك مناجاة اهلل سبحانه تعاىل..  

.. وهيهات ما أبعده.. إذا لذاته ىف صوته.. ولو أدرك لذة كالم اهلل تعاىل ما نظر  وسامع كالمه

 إىل صوته وطيبه..وال تعلق خاطره به..  

 قالوا: وعينا هذا .. فام اخلامسة؟

اغرتوا بالصوم.. وربام صاموا الدهر.. وصاموا األيام الرشيفة وهم   منقال: اخلامسة 

ة.. وال خواطرهم من الربا.. وال بطوهنم من احلرام عند فيها ال حيفظون ألسنتهم من الغيب

االفطار وال من اهلذيان من أنواع الفضول.. وذلك غرور عظيم.. وهؤالء تركوا الواجب..  

 وأبقوا املندوب.. فظنوا أهنم يسلمون.. وهيهات.. إنام يسلم من أتى اهلل بقلب سليم.. 

 قالوا: وعينا هذا .. فام السادسة؟

ىف طريق اخلشية واألمر باملعروف والنهى عن املنكر ينكر عىل    واأخذ  منة  قال: السادس

الناس.. ويأمرهم باخلري.. وينسى نفسه!.. وإذا أمرهم باخلري عنف وطلب الرياسة والعزة..  

.. وقد جتمع الناس    ،وإذا بارش منكرا أنكر عليه وغضب وقال: أنا املحتسب.. فكيف تنكر عىلَّ

ومن تأخر عنه أغلظ عليه القول.. وإنام غرضه الرياء والسمعة وحب  ىف جملسه أو مسجده.. 

 الرئاسة.. وعالمة أنه لو قام باملسجد غريه جترأ عليه.. 

بل منهم من يؤذن ويظن أنه يؤذن هلل تعاىل.. ولو جاء غريه وأذن ىف وقت غيبته قامت  

 عليه القيامة.. وقال: مل أخذ حقى؟!.. وزومحت؟!.. 

ام مسجد ويظن أنه عىل خري.. وإنام غرضه أن يقال: إنه إمام  مإ ومنهم من يتقيد 

 املسجد.. وعالمته: أنه لو قدم غريه وإن كان أروع منه.. وأعلم.. ثقل عليه ذلك.. 

 قالوا: وعينا هذا .. فام السابعة؟

من الطعام واللباس بالدون.. ومن السكن   واىف املال وقنع  وازهد من قال: السابعة 

رتبة الزهاد.. وهم مع ذلك راغبون ىف الرياسة واجلاه.. والزهادة   واأدرك   م أهن  واباملساجد. وظن
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إنام حتصل بأحد أشياء: إما بالتعلم أو بالوعظ.. أو بمجرد الزهد.. فلقد تركوا أهون األمرين..  

ن املال.. ولو أخذ املال وترك اجلاه كان إىل السالمة  وباءوا بأعظم املهلكات.. فإن اجلاه أعظم م

 ومل يفهموا كيف مكر هبم..   ،أقرب.. وهؤالء مغرورون بظنهم أهنم من الزهاد ىف الدنيا 

ومنهم من يعجب بعلمه.. ومنهم من يؤثر اخللوة وهو عن رشوطها خال.. ومنهم من  

ىف الدنيا.. خائف من ذم الناس..    يعطى املال فال يأخذه خيفة أن يقال بطل زهده.. وهو راغب 

ومنهم من شدد عىل نفسه ىف أعامل اجلوامع.. حتى يصىل ىف اليوم مثال ألف ركعة وخيتم القرآن 

وهو ىف مجيع ذلك ال خيطر له مراعاة القلب وتفقده وتطهريه من الرياء والكب والعجب وسائر  

احلسنات.. وهيهات ذرة من ذى  املهلكات.. وربام يظن أن العبادة الظاهرة ترجح هبا كفة 

تقوى.. وخلق واحد من خلق األكياس أفضل من أمثال اجلبال عمال باجلوارح.. ثم قد يغرت  

بقول من يقول له: إنك من أوتاد األرض.. وأولياء اهلل وأحبائه.. فيفرح لذلك.. ويطهر له  

عل ذلك به.. وربام تزكية نفسه.. ولو شتم يوما واحدا ثالث مرات أو مرتني لكفر وجاهد من ف

 قال ملن سبه: ال يغفر اهلل لك أبدا.. 

 قالوا: وعينا هذا .. فام الثامنة؟ 

ومل يعظم اعتدادها بالفرائض.. فتارة يفرح   ،حرصت عىل النوافل من قال: الثامنة 

فال جيد لصالة الفريضة لذة وال خري من   ، وصالة الليل.. وأمثال هذه النوافل  ،بصالة الضحى 

 لشدة حرصه عىل املبادرة ىف أول الوقت..   ، اهلل تعاىل

وترك الرتتيب بني اخلريات من مجلة الغرور.. بل قد يتعني عىل اإلنسان فرضان: أحدمها  

يفوت واآلخر ال يفوت.. أو نفالن أحدمها يضيق وقته واآلخر متسع وقته.. فإن مل حيفظ  

عصية ظاهرة.. وإنام الغامض  الرتتيب كان مغرورا.. ونظائر ذلك أكثر من أن حتىص.. فإن امل

تقديم بعض الطاعات عىل بعض.. كتقديم الفرائض كلها عىل النوافل.. وتقديم فروض  

األعيان عىل فروض الكفايات التى ال قائم هبا عىل ما قدم هبا غريه.. وتقديم األهم من فروض  
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وتقديم الدين عىل   األعيان عىل ما دونه.. وتقديم ما يفوت مثل تقديم حق الوالدة عىل الوالد..

القروض غريه.. وما أعظم العبد أن ينفذ ذلك.. ويرتبه.. ولكن الغرور ىف الرتتيب دقيق خفى  

 ال يقدر عليه إال العلامء الراسخون ىف العلم. 

 قالوا: وعينا هذا .. فام التاسعة؟

 .  .. وهؤالء أصناف متعددة.فرق اهتموا بالعبادات املالية قال: التاسعة  

.. ليتخلده  ا ويكتبون أسامءهم عليه ، رصون عىل بناء املساجد واملدارسحي من  فمنهم 

ويبقى بعد املوت أثرهم.. وهم يظنون أهنم استحقوا املغفرة بذلك.. وقد اغرتوا فيه   ،ذكرهم 

 من وجهني.. 

أحدمها: أهنم قد اكتسبوها من الظلم والشبهات والرشا واجلهات املحظورة.. وهم قد  

الواجب عليهم ىف التوبة ردها إىل مالكها إن كانوا أحياء أو  وكسبها.. تعرضوا لسخط اهلل ىف 

 إىل ورثتهم.. فإن مل يبق منهم أحد وانقرضوا فالواجب رصفها ىف أهم املصالح..  

والثانى: أهنم يظنون بأنفسهم اإلخالص وقصد اخلري ىف االنفاق.. وعلو األبنية.. ولو  

 مل تسمح نفسه بذلك..   كلف أحد منهم أن ينفق دينارا عىل مسكني 

وهى أيضا   ،ربام اكتسبوا احلالل.. واجتنبوا احلرام وأنفقوه عىل املساجدآخرون  ومنهم 

 مغرورة من وجهني:  

ورصف    ،أحدمها: الرياء وطلب السمعة والثناء.. فإنه ربام يكون ىف جواره أو بلده فقراء

 املال إليهم أهم.. فإن املساجد كثرية.. واملساكني والفقراء حمتاجون. 

وإنام خف عليهم دفع املال ىف بناء املساجد لظهور ذلك بني الناس.. وملا يسمع من الثناء  

 فيظن أنه يعمل هلل وهو يعمل لغري اهلل.. واهلل أعلم بذلك..   ،عليه من اخللق

فة املساجد وتزيينها بالنقوش املنهى عنها.. الشاغلة  والثانى: أنه يرصف ذلك ىف زخر

قلوب املصلني ألهنم ينظرون إليها وتشغلهم عن اخلشوع ىف الصالة.. وعن حضور القلب..  
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وكلام طرأ عىل املصلني ىف صالهتم وىف غري صالهتم فهو ىف رقبة البانى  وهو املقصود.. 

 الء أهنم رأوا املنكر معروفا فاتكلوا عليه. وغرور هؤ   للمسجد.. إذ ال حيل تزيني املسجد بوجه..

ينفقون األموال ىف الصدقات عىل الفقراء واملساكني.. ويطلبون هبا املحافل  من  ومنهم 

اجلامعة.. ومن الفقراء من عادته الشكر..واإلفشاء للمعروف.. ويكرهون التصدق ىف الرس..  

. وكفرانا..وربام تركوا جرياهنم  ويرون إخفاء الصدقة للفقري ملا يأخذه منهم خيانة عليهم. 

 جائعني.. 

ويمسكوهنا بحكم البخل ويشتغلون بالعبادات الدينية   ، حيفظون األموال من ومنهم 

التى ال حيتاجون فيها إىل نفقة.. كصيام النهار.. وقيام الليل.. وختم القرآن.. وهؤالء  

إىل قمعه بإخراج املال..  مغرورن.. ألن البخل املهلك قد استوىل عىل باطنهم.. فهم حمتاجون 

 فاشتغلوا بطلب فضائل وهم مشتغلون عنها..  

مثال من دخلت ىف ثوبه حية.. وقد أرشف عىل اهلالك.. وهم مشغول  يف هذا ومثاهلم 

يسكن الصفراء.. ومن لدغته احلية كيف حيتاج إىل ذلك؟!.. ولذلك الدواء الذي عنها بطلب 

والصالة.. فقال: املسكني ترك حاله.. ودخل ىف حال  قيل لبرش احلاىف: إن فالنا كثري الصوم 

غريه.. وإنام حال هذا إطعام الطعام للجائع.. واإلنفاق عىل املساكني.. فهو أفضل له من جتويع  

 نفسه.. ومن صالته.. مع مجعه للدنيا ومنعه للفقراء.. 

م  غلب عليهم البخل.. فال تسمح نفوسهم إال بأداء الزكاة فقط.. ثم إهنمن  ومنهم 

.. ويطلبون من الفقراء من خيدمهم..  هخيرجوهنا من املال اخلبيث الردئ الذى يرغبون عن

ويرتدد ىف حاجاهتم.. أو من حيتاج إليه ىف املستقبل لالستئجار هلم ىف اخلدمة.. ومن هلم فيه  

غرض.. ويسلموهنا إىل شخص بعينه واحد من الكبار.. ممن يستظهر بخشيته.. لينال بذلك 

لة.. فيقوم بحاجته.. وكل ذلك مفسد للنية.. وحمبط للعمل.. وصاحبه مغرور.. يظن عنده منز 

 أنه مطيع هلل تعاىل.. وهو فاجر.. إذا يطلب بعبادة اهلل تعاىل عوضا من غريه..  



67 

 

 قالوا: وعينا هذا .. فام العارشة؟

من عوام اخللق وأرباب واألموال والفقراء.. اغرتوا بحضور  طائفة  قال: العارشة

جمالس الذكر.. واعتقدوا أن ذلك يغنيهم ويكفيهم.. فاختذوا ذلك عادة ويظنون أن هلم عىل 

جمرد سامع الوعظ دون العمل.. ودون االتعاظ أجرا.. وهم مغرورن ألن فضل جمالس الذكر  

فال خري فيها.. والرغبة حممودة.. ألهنا تبعث عىل  لكوهنا رغبة ىف اخلري.. وإذا مل هتج الرغبة 

العمل.. وإن مل تبعث عىل العمل فال خري فيها.. وربام يغرت بام يسمعه من الوعظ.. وإنام يداخله  

رقه كرقة النساء فيبكى!.. وربام يسمع كالما خموفا فال يزال يصفر بني يديه ويقول: يا سالم  

.. وحسبى اهلل وال حول وال قوة إال باهلل!.. ويظن أنه قد أتى  سلم!.. ونعوذ باهلل!.. واحلمد هلل

 باخلري كله.. وهو مغرور..  

ومثاله مثال املريض.. الذى حيرض إىل جمالس األطباء.. ويسمع ما يصفونه من األدوية  

وال يعقلها.. وال يشتغل هبا ويظن أنه جيد الراحة بذلك. واجلائع الذى حيرض عنده من يصف  

 اللذيذة..  له األطعمة

فكل وعظ ال يغري منك صفة تغري بدوهنا أفعالك.. حتى تقبل عىل اهلل وتعرض عن  

الدنيا.. وتقبل إقباال  قويا.. وإن مل تفعل فذلك الوعظ زيادة حجة عليك.. فإذا رأيته وسيلة  

 لك كنت مغرورا. 

 *** 

وحبال غروره إىل أن   ،تلبيسات إبليس اجليالين. أتعلم من . بقيت مدة يف قسم الغرور

بام أوتيه من خبة بنفوس   –. فهو .أيقنت بأن إلبليس يف كل حمل وساوس ينبغي أن أحتاط هلا 

. ال ييأس من أي  .وال بني الصاحلني واملنحرفني   ،ال يفرق يف وساوسه بني اخلري والرش - البرش

 . بل يستعمل مع كل صنف ما يتناسب معه. .منهم 

ورأى أين قد نجحت فيها أجازين يف هذا    ، ببعض االمتحانات  اجليالين تحنني  وبعدما ام
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 وأمرين أن أسري إىل القسم الرابع..   ، القسم

 ـ العجلة   4

كان اجلميع   ،بلخ رست إىل القسم الرابع.. وقد كان شيخه رجال عاملا عالمة قدم من

 .(1)جالل الدين الروميتعظيام لقب موالنا.. وكان اسمه يطلقون عليه 

وعجبت أكثر ملا رأيت من نشاطهم الكبري    ،وقد عجبت من كثرة من كان يف هذا القسم

وقد أخبين شيخي الرفاعي أن أكثر حضور ذلك املجلس رجال من   ،ومحاستهم العظيمة

فراحوا يترسعون يف أحكامهم ويف حماولة قطف ثامر   ، الدعاة إىل اهلل سقطوا يف فخاخ العجلة

  ،فال الثامر قطفوا   ، جعلهم كل ذلك يقعون يف الشباك التي يقع فيها كل عجول. وقد  .جمهوداهتم 

 وال قواهم حفظوا. 

َوَيْدُع  كان أول ما سمعته منه عندما دخلت جملسه هو ترتيله بخشوع لقوله تعاىل :﴿ 

ْنساُن َعُجوال  )  ِّ ُدعاَءُه بِاخْلَرْيِ َوكاَن اإْلِ ْنساُن بِالرشَّ  ﴾ )اإلرساء( (11اإْلِ

ال يمكن أن   ، قال بعدها: إن اهلل تعاىل يقرر يف هذه اآلية صفة من صفات اإلنسانثم 

وال يمكن أن يسمو من دون أن توجه وتعالج بام وضع  ،يعرف اإلنسان من دون أن تعرف 

 الرشع من بالسم الشفاء. 

 قالوا: الشك أنك تقصد العجلة؟

. وذلك بحكم الزمن  .ليها مفطور ع -كام تقرر اآلية الكريمة  –. فاإلنسان .قال: أجل

. وهو مع هذه املحدودية  .واألماكن املحدودة التي يمكن أن يعيش فيها   ،املحدود الذي يعيشه

ويتمنى أن يكون أمامه قبل أن   ،. فلهذا جتده يستعجل كل يشء . ذو نفس تواقة ال يملؤها يشء

 يأيت عليه ما قدر عليه من املامت. 

 
ومي:  672 -هـ  604أشري به إىل حممد بن حممد بن حسني هباء الدين البلخي )(  1) ين الرُّ هـ( عرف أيضا باسم موالنا َجاَلل الدِّ

 واخلالف وأنواع العلوم، ثم متصوف، وهو صاحب املثنوي املشهور بالفارسية، وصاحب الطريقة املولوية. شاعر، عامل بفقه احلنفية  
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 وجبل عليها؟ ،بعت فيه قالوا: فلم ليم عليها ما دامت قد ط

 . ولكنه يالم عىل توجيهها التوجيه اليسء. . قال: هو ال يالم عىل كوهنا طبعت فيه

 احلسنة: 

 قالوا: أيمكن أن توجه العجلة توجيها حسنا؟

. وعىل ذلك تدل النصوص الكثرية الداعية إىل املبادرة إىل اخلريات والعجلة  .قال: أجل 

َوَما َأْعَجَلَك َعْن َقْوِمَك َيا ُموَسى  :﴿  ىل إخبارا عن موسى كام يشري إىل ذلك قوله تعا  ،فيها 

 َعىَل َأَثِري َوَعِجْلُت إَِلْيَك َربِّ لرَِتْىَض )83)
ِ
 ﴾ )طه( (84( َقاَل ُهْم ُأواَلء

امواُت  ومثل ذلك قوله تعاىل :﴿  َوساِرُعوا إِىل َمْغِفَرٍة ِمْن َربُِّكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها السَّ

ْت لِْلُمتَِّقنَي ) َواأْلَرْ   َواْلكاظِِمنَي اْلَغْيَظ َواْلعافِنَي  133ُض ُأِعدَّ
ِ
اء َّ  َوالرضَّ

ِ
اء َّ ِذيَن ُينِْفُقوَن يِف الرسَّ ( الَّ

ِذيَن إِذا َفَعُلوا فاِحَشة  َأْو َظَلُموا َأْنُفَسُهْم َذَكُروا اهلل134َََّعِن النَّاِس َواهللَُّ حُيِبُّ املُْْحِسننَِي )    ( َوالَّ

وا َعىل ما َفَعُلوا َوُهْم َيْعَلُموَن  الَّ اهللَُّ َومَلْ ُيرِصُّ
ُنوَب إِ (  135) َفاْسَتْغَفُروا لُِذُنوهِبِْم َوَمْن َيْغِفُر الذُّ

تَِها اأْلهَْناُر خالِِديَن فِيها َونِْعَم َأْجُر   ِري ِمْن حَتْ ِْم َوَجنَّاٌت جَتْ ُأولئَِك َجزاُؤُهْم َمْغِفَرٌة ِمْن َرهبِّ

 ﴾ )آل عمران((136اْلعاِملِنَي )

ُه َربِّ ال  ومثل ذلك إخباره عن أنبياء اهلل ومسارعتهم يف اخلريات:﴿   ا إِْذ نادى َربَّ َوَزَكِريَّ

ُْم كاُنوا  َفاْسَتَجْبنا َلُه َوَوَهْبنا َلُه حَيْيى َوَأْصَلْحنا َلُه َزْوَجُه    ( 89َتَذْريِن َفْردا  َوَأْنَت َخرْيُ اْلواِرثِنَي ) إهِنَّ

 ﴾ )األنبياء( (90ُيساِرُعوَن يِف اخْلرَْياِت َوَيْدُعوَننا َرَغبا  َوَرَهبا  َوكاُنوا َلنا خاِشِعنَي ) 

َلْيُسوا َسواء  ِمْن َأْهِل  ومثل ذلك إخباره عمن قبلنا من الصاحلني من أهل الكتاب :﴿ 

ٌة قائَِمٌة َيْتُلوَن آياِت اهللَِّ آناءَ  تاِب ُأمَّ
ْيِل َوُهْم َيْسُجُدوَن ) اْلكِ ُيْؤِمنُوَن بِاهللَِّ َواْلَيْوِم اآْلِخِر   ( 113 اللَّ

نَي )  احِلِ ﴾  (114َوَيْأُمُروَن بِاملَْْعُروِف َوَينَْهْوَن َعِن املُْنَْكِر َوُيساِرُعوَن يِف اخْلرَْياِت َوُأولئَِك ِمَن الصَّ

 )آل عمران( 

ِْم  ومثل ذلك إخباره عن صفة املؤمنني يف كل األزمنة :﴿  إِنَّ الَِّذيَن ُهْم ِمْن َخْشَيِة َرهبِّ
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ِْم ُيْؤِمنُوَن ) ( 57ُمْشِفُقوَن )  ِذيَن ُهْم بِآياِت َرهبِّ ُكوَن )  ( 58َوالَّ ِْم ال ُيرْشِ ِذيَن ُهْم بَِرهبِّ   (59َوالَّ

ِذيَن ُيْؤُتوَن ما آَتْوا َوُقُلوهُبُمْ  ِْم راِجُعوَن ) َوالَّ ُْم إِىل َرهبِّ ُأولئَِك ُيساِرُعوَن يِف اخْلَرْياِت    (60 َوِجَلٌة َأهنَّ

 ﴾ )املؤمنون( ( 61َوُهْم هَلا سابُِقوَن )

يها َفاْسَتبُِقوا اخْلَرْياِت  :﴿    املسارعة إىل اخلريات ومثل ذلك قوله آمرا ب لُِكلٍّ ِوْجَهٌة ُهَو ُمَولِّ

 َقِديرٌ   َأْيَن ما َتُكوُنوا َيْأِت 
ٍ
ء َوَأْنَزْلنا وقوله :﴿    ،﴾ )البقرة((148)  بُِكُم اهللَُّ مَجِيعا  إِنَّ اهللََّ َعىل ُكلِّ يَشْ

قا  ملِا َبنْيَ َيَدْيِه ِمَن اْلكِتاِب َوُمَهْيِمنا  َعَلْيِه َفاْحُكْم َبْينَُهْم باِم َأْنَزَل اهللَُّ َوال    إَِلْيَك اْلكِتاَب بِاحْلَقِّ ُمَصدِّ

َعة  َوِمنْهاجا  َوَلْو شاَء اهللَُّ جَلََعَلُكمْ َتتَّ  ة   بِْع َأْهواَءُهْم َعامَّ جاَءَك ِمَن احْلَقِّ لُِكلٍّ َجَعْلنا ِمنُْكْم رِشْ  ُأمَّ

ْم باِم ُكنُْتْم فِيِه  واِحَدة  َولكِْن لَِيْبُلَوُكْم يِف ما آتاُكْم َفاْسَتبُِقوا اخْلَرْياِت إىَِل اهللَِّ َمْرِجُعُكْم مَجِيعا  َفُينَبُِّئكُ 

َتلُِفوَن )  ﴾ )املائدة( (48خَتْ

ومثل ذلك قوله آمرا املؤمنني بأن حيرصوا عىل األولية التي ال يصلها إال املسارعون:﴿  

امواِت َواأْلَْرِض َوُهَو ُيْطِعُم َوال ُيْطَعُم ُقْل إِينِّ ُأِمْرُت  ِر السَّ
ُذ َولِيًّا فاطِ

ِ  َأْن َأُكوَن  ُقْل َأَغرْيَ اهللَِّ َأختَّ

كِنَي ) َل َمْن َأْسَلَم َوال َتُكوَننَّ ِمَن املرُْْشِ ُقْل إِنَّنِي َهدايِن َريبِّ إىِل رِصاٍط  وقوله    ،﴾ )األنعام( (14َأوَّ

كِنَي )  ي َوحَمْياَي ( ُقْل إِنَّ َصاليِت َوُنُسكِ 161ُمْسَتِقيٍم ِدينا  ِقَيام  ِملََّة إِْبراِهيَم َحنِيفا  َوما كاَن ِمَن املرُْْشِ

ُل املُْْسلِِمنَي ) 162َومَمايِت هللَِِّ َربِّ اْلعاملَنَِي ) يَك َلُه َوبِذلَِك ُأِمْرُت َوَأَنا َأوَّ ﴾  (163( ال رَشِ

يَن )قوله :﴿  ،)األنعام( َل   (11ُقْل إِينِّ ُأِمْرُت َأْن َأْعُبَد اهللََّ خُمْلِصا  َلُه الدِّ َوُأِمْرُت أِلَْن َأُكوَن َأوَّ

وقوله إخبارا   ، ﴾ )الزمر( (13( ُقْل إِينِّ َأخاُف إِْن َعَصْيُت َريبِّ َعذاَب َيْوٍم َعظِيٍم ) 12ْسلِِمنَي ) املُْ 

ُه قاَل َربِّ َأِريِن َأْنُظْر إَِلْيَك قاَل َلْن َترايِن  :﴿  عن موسى  َوملََّا جاَء ُموسى ملِِيقاتِنا َوَكلََّمُه َربُّ

ا َوَخرَّ ُموسى  َولكِِن اْنُظْر إِىَل اجْلَبَ  ُه لِْلَجَبِل َجَعَلُه َدكًّ ِل َفإِِن اْسَتَقرَّ َمكاَنُه َفَسْوَف َترايِن َفَلامَّ جَتَىلَّ َربُّ

ُل املُْْؤِمننَِي )  وقوله عىل  ، (﴾ )األعراف(143َصِعقا  َفَلامَّ َأفاَق قاَل ُسْبحاَنَك ُتْبُت إَِلْيَك َوَأَنا َأوَّ

َل املُْْؤِمننَِي ) :﴿ ألسنة السحرة بعد أن آمنوا  نا َخطايانا َأْن ُكنَّا َأوَّ ﴾  ( 51إِنَّا َنْطَمُع َأْن َيْغِفَر َلنا َربُّ

 )الشعراء( 
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ُلوَن  قال تعاىل :﴿  ، ومثل ذلك إخباره عن فضل السابقني من املؤمنني ابُِقوَن اأْلَوَّ َوالسَّ

َبُعوُهْم بِ  ِذيَن اتَّ إِْحساٍن َريِضَ اهللَُّ َعنُْهْم َوَرُضوا َعنُْه َوَأَعدَّ هَلُْم َجنَّاٍت  ِمَن املُْهاِجِريَن َواأْلَْنصاِر َوالَّ

َتَها اأْلهَْناُر خالِِديَن فِيها َأَبدا  ذلَِك اْلَفْوُز اْلَعظِيُم )  ِري حَتْ َوما َلُكْم  وقال :﴿  ، ﴾ )التوبة((100جَتْ

ام واِت َواأْلَْرِض ال َيْسَتِوي ِمنُْكْم َمْن َأْنَفَق ِمْن َقْبِل اْلَفتِْح َأالَّ ُتنِْفُقوا يِف َسبِيِل اهللَِّ َوهللَِِّ ِمرياُث السَّ

ِذيَن َأْنَفُقوا ِمْن َبْعُد َوقاَتُلوا َوُكالًّ َوَعَد اهللَُّ احْلُْسنى َواهللَُّ   باِم َوقاَتَل ُأولئَِك َأْعَظُم َدَرَجة  ِمَن الَّ

 ﴾ )احلديد(( 10َتْعَمُلوَن َخبرٌِي )

ِذيَن  قال تعاىل :﴿  ،اره عن فضل الورثة السابقني ومثل ذلك إخب ُثمَّ َأْوَرْثنَا اْلكِتاَب الَّ

ذلَِك ُهَو   اْصَطَفْينا ِمْن ِعباِدنا َفِمنُْهْم ظامِلٌ لِنَْفِسِه َوِمنُْهْم ُمْقَتِصٌد َوِمنُْهْم سابٌِق بِاخْلَرْياِت بِإِْذِن اهللَِّ

 ﴾ )فاطر( (32اْلَفْضُل اْلَكبِرُي ) 

اْعَلُموا َأنَّاَم احْلَياُة قال تعاىل :﴿  ،لك إخباره عن فوز السابقني دون املتكاسلنيومثل ذ 

ْنيا َلِعٌب َوهَلٌْو َوِزينٌَة َوَتفاُخٌر َبْينَُكْم َوَتكاُثٌر يِف اأْلَْمواِل َواأْلَْوالِد َكَمَثِل َغْيٍث َأْعَجَب ا اَر  الدُّ ْلُكفَّ

ا ُثمَّ َيُكوُن ُحطاما  َويِف اآْلِخَرِة َعذاٌب َشِديٌد َوَمْغِفَرٌة ِمَن اهللَِّ َوِرْضواٌن  َنباُتُه ُثمَّ هَيِيُج  َفرَتاُه ُمْصَفرًّ

ْنيا إِالَّ َمتاُع اْلُغُروِر )    20َوَما احْلَياُة الدُّ
ِ
امء ( سابُِقوا إِىل َمْغِفَرٍة ِمْن َربُِّكْم َوَجنٍَّة َعْرُضها َكَعْرِض السَّ

ْت لِلَِّذيَن آَمنُوا بِاهللَِّ َوُرُسلِِه ذلَِك َفْضُل اهللَِّ ُيْؤتِيِه َمْن َيشاُء َواهللَُّ ُذو اْلَفْضِل اْلَعظِي   َواأْلَْرضِ  ِم  ُأِعدَّ

َتْعِرُف يِف   ( 23( َعىَل اأْلَرائِِك َينُْظُروَن )22إِنَّ اأْلَْبراَر َلِفي َنِعيٍم ) وقال :﴿  ، ﴾ )احلديد((21)

( ِختاُمُه ِمْسٌك َويِف ذلَِك َفْلَيَتناَفِس  25( ُيْسَقْوَن ِمْن َرِحيٍق خَمُْتوٍم ) 24َة النَِّعيِم ) ُوُجوِهِهْم َنرْضَ 

 ﴾ )املطففني( ( 26املَُْتنافُِسوَن )

. وهي العجلة التي دعا إليها رسول  . إن هذه النصوص مجيعا تدل عىل العجلة احلسنة

 (2)عمل اآلخرة(يف كّل يشء إاّل يف  (1)التؤدةحني قال: ) اهلل 

 
 التؤدة: التأين والتمهل والرزانة. (1)

 رواه أبو داود واحلاكم والبيهقي. (2)
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بادروا باألعامل  فقال يف أحاديث متعددة بصيغ خمتلفة: ) ، وبني أسباب الدعوة إليها 

أو موتا   ،أو هرما مفندا ، أو مرضا مفسدا ، أو غنى مطغيا  ، سبعا: هل تنظرون إاّل فقرا منسيا 

  (1) أو الّساعة فالّساعة أدهى وأمّر( ،فرّش غائب ينتظر  ،أو الّدّجال  ،جمهزا

أو   ، يصبح الّرجل مؤمنا ويميس كافرا ، بادروا باألعامل فتنا كقطع الّليل املظلم)قال: و

  (2)يبيع دينه بعرض من الّدنيا( ، يميس مؤمنا ويصبح كافرا

وداّبة   ،والّدخان ،والّدّجال ،قال: )تبادروا باألعامل سّتا: طلوع الّشمس من مغرهبا و

  (3) وأمر العاّمة( ،وخويصة أحدكم ،األرض

وغناك قبل    ،وصّحتك قبل سقمك ، شبابك قبل هرمك  ، : )اغتنم مخسا قبل مخسوقال

  (4) وحياتك قبل موتك( ، وفراغك قبل شغلك ،فقرك

: )من اغتسل يوم اجلمعة  فقال  ، وبني سعة أجر املسارعني للخريات مقارنة بغريهم

ومن راح  ،الّساعة الّثانية فكأّنام قّرب بقرة ومن راح يف  ،غسل اجلنابة ثّم راح فكأّنام قّرب بدنة

ومن   ،ومن راح يف الّساعة الّرابعة فكأّنام قّرب دجاجة   ، يف الّساعة الّثالثة فكأّنام قّرب كبشا أقرن

فإذا خرج اإلمام حرضت املالئكة يستمعون  ،راح يف الّساعة اخلامسة فكأّنام قّرب بيضة 

  (5)الّذكر(

أختّلف حّتى أصيّل مع    وأّن رجال ختّلف وقال ألهله:  ،لغزوأمر أصحابه با   وروي أنه  

الّظهر ثّم أسّلم عليه وأوّدعه فيدعو يل بدعوة تكون شافعة يوم القيامة. فلاّم صىّل   رسول اهللّ  

)واّلذي نفيس بيده لقد سبقوك بأبعد : أقبل الّرجل مسّلام عليه فقال له رسول اهللّ  النّبّي 

 
 رواه الرتمذي، وقال: حديث حسن. (1)

 رواه مسلم. (2)

 رواه أمحد وابن ماجة. (3)

 رواه احلاكم وقال: صحيح عىل رشطهام. (4)

 رواه البخاري. (5)
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  (1)ما بني املرشقني واملغربني يف الفضيلة(

)ال تنافس بينكم إاّل يف  فقال:  ،ودعا إىل املنافسة التي تستدعي التعجيل واملسارعة

اثنتني: رجل أعطاه اهللّ عّز وجّل القرآن فهو يقوم به آناء الّليل وآناء النّهار ويّتبع ما فيه فيقول  

: لو أّن اهللّ تعاىل أعطاين مثل ما أعطى فالنا فأقوم به كام يقوم به. ورجل أعطاه اهللّ ماال  رجل

 (2).احلديث(.فهو ينفق ويتصّدق فيقول رجل: لو أّن اهللّ أعطاين مثل ما أعطى فالنا فأتصّدق به 

  قال: كان النّبّي  عن أنسففي احلديث  ، بنفسه هذه املسارعة بل مثل رسول اهلل 

سبقهم   فكان النّبّي  ،ولقد فزع أهل املدينة  ،وأجود النّاس ،وأشجع النّاس  ، حسن النّاسأ

 (3)وجدناه بحرا()وقال:  ،عىل فرس

 السيئة: 

. أو ما الوجهة السيئة التي يمكن  .. فام العجلة السيئة .قالوا: لقد عرفنا العجلة احلسنة

 أن توجه إليها العجلة؟ 

. فقد كذبوا  .أخب اهلل تعاىل أن أقوام األنبياء أتوا منهم قال: هي تلك الوجهة التي 

 أنبياءهم واستعجلوا العذاب الذي توعدوهم به: 

َواْذُكْر َأخا عاٍد إِْذ َأْنَذَر َقْوَمُه بِاأْلَْحقاِف َوَقْد َخَلِت النُُّذُر ِمْن  قال تعاىل حاكيا عن عاد:﴿  

( قاُلوا َأِجْئَتنا 21وا إِالَّ اهللََّ إِينِّ َأخاُف َعَلْيُكْم َعذاَب َيْوٍم َعظِيٍم ) َبنْيِ َيَدْيِه َوِمْن َخْلِفِه َأالَّ َتْعُبدُ 

اِدِقنَي )  نا باِم َتِعُدنا إِْن ُكنَْت ِمَن الصَّ
 ﴾ )األحقاف(  (22لَِتْأفَِكنا َعْن آهِلَتِنا َفْأتِ

ا  َأِن اْعُبُدوا اهللََّ َفإِذا ُهْم  َوَلَقْد َأْرَسْلنا إِىل َثُموَد َأخاُهْم صاحلِ وقال حاكيا عن ثمود:﴿ 

يَِّئِة َقْبَل احْلََسنَِة َلْو ال َتْسَتْغِفُروَن اهللََّ َلَعلَُّكْم    (45َفِريقاِن خَيَْتِصُموَن )  قاَل يا َقْوِم مِلَ َتْسَتْعِجُلوَن بِالسَّ

 
 رواه أمحد. (1)

 رواه البخاري ومسلم. (2)

 رواه البخاري. (3)
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نا بَِك َوبَِمْن َمَعَك قاَل طائُِرُكْم عِ  ( 46ُتْرمَحُوَن ) ْ ﴾  ( 47نَْد اهللَِّ َبْل َأْنُتْم َقْوٌم ُتْفَتُنوَن ) قاُلوا اطَّريَّ

 )النمل( 

َبْت َقْبَلُهْم َقْوُم ُنوٍح َوعاٌد َوفِْرَعْوُن ُذو اأْلَْوتاِد ) وقال حاكيا عن أقوام خمتلفني:﴿   (  12َكذَّ

ُسَل َفَحقَّ  ( إِْن ُكلٌّ إِالَّ 13َوَثُموُد َوَقْوُم ُلوٍط َوَأْصحاُب اأْلَْيَكِة ُأولئَِك اأْلَْحزاُب )  َب الرُّ َكذَّ

 إاِلَّ َصْيَحة  واِحَدة  ما هَلا ِمْن َفواٍق )14ِعقاِب ) 
ِ
ْل َلنا قِطَّنا 15( َوما َينُْظُر هُؤالء نا َعجِّ ( َوقاُلوا َربَّ

ساِب )  ﴾ )ص(( 16َقْبَل َيْوِم احْلِ

ُسِل َوال َتْسَتْعِجْل  َفاْصِبْ َكام َصَبَ ُأوُلوا اْلَعْزِم مِ :﴿  وقاليا حاكيا عن قوم النبي  َن الرُّ

الَّ ساَعة  ِمْن هَناٍر َبالٌغ َفَهْل هُيَْلُك إِالَّ اْلقَ 
ُْم َيْوَم َيَرْوَن ما ُيوَعُدوَن مَلْ َيْلَبُثوا إِ ْوُم اْلفاِسُقوَن  هَلُْم َكَأهنَّ

ْعَدُه َوإِنَّ َيْوما  ِعنَْد َوَيْسَتْعِجُلوَنَك بِاْلَعذاِب َوَلْن خُيْلَِف اهللَُّ وَ وقال:﴿  ،﴾ )األحقاف((35)

وَن )  َوَيْسَتْعِجُلوَنَك بِاْلَعذاِب َوَلْو ال َأَجٌل  وقال:﴿  ، ﴾ )احلج((47َربَِّك َكَأْلِف َسنٍَة مِمَّا َتُعدُّ

ى جَلاَءُهُم اْلَعذاُب َوَلَيْأتَِينَُّهْم َبْغَتة  َوُهْم ال َيْشُعُروَن )  ِب َوإِنَّ ( َيْسَتْعِجُلوَنَك بِاْلَعذا53ُمَسمًّ

ِت َأْرُجلِِهْم َوَيُقوُل   (54َجَهنََّم ملَُِحيَطٌة بِاْلكافِِريَن ) َيْوَم َيْغشاُهُم اْلَعذاُب ِمْن َفْوِقِهْم َوِمْن حَتْ

( َفإِذا َنَزَل  176َأَفبَِعذابِنا َيْسَتْعِجُلوَن ) وقال:﴿  ،﴾ )العنكبوت(( 55ُذوُقوا ما ُكنُْتْم َتْعَمُلوَن ) 

َفإِنَّ لِلَِّذيَن َظَلُموا َذُنوبا  ِمْثَل  وقال:﴿  ،﴾ )الصافات((177ساَء َصباُح املُْنَْذِريَن )بِساَحتِِهْم فَ 

﴾  ( 60َفَوْيٌل لِلَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َيْوِمِهُم الَِّذي ُيوَعُدوَن )  ( 59َذُنوِب َأْصحاهِبِْم َفال َيْسَتْعِجُلوِن ) 

اَعَة َقِريٌب  اهللَُّ الَِّذي َأْنَزَل وقال:﴿  ،)الذاريات(  تاَب بِاحْلَقِّ َواملِْيزاَن َوما ُيْدِريَك َلَعلَّ السَّ
 اْلكِ

َا احْلَقُّ َأال  ( 17) ِذيَن آَمنُوا ُمْشِفُقوَن ِمنْها َوَيْعَلُموَن َأهنَّ ِذيَن ال ُيْؤِمُنوَن هِبا َوالَّ إِنَّ َيْسَتْعِجُل هِبَا الَّ

ِذيَن ُيامُروَن يِف  اَعِة َلِفي َضالٍل َبِعيٍد )الَّ  ﴾ )الشورى(  (18السَّ

  قال تعاىل:   ،وقد أخب اهلل تعاىل أنه برمحته ولطفه بعباده ال يعجل خللقه ما يطلبونه من رش 

ِذي﴿   َّ اْستِْعجاهَلُْم بِاخْلَرْيِ َلُقيِضَ إَِلْيِهْم َأَجُلُهْم َفنََذُر الَّ ُل اهللَُّ لِلنَّاِس الرشَّ َن ال َيْرُجوَن لِقاَءنا َوَلْو ُيَعجِّ

 ﴾ )يونس( (11يِف ُطْغياهِنِْم َيْعَمُهوَن ) 
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ففي   ، مبينا خطر عواقبها  ومثل هذا ورد النهي عن العجلة يف أحاديث رسول اهلل 

  (2)خرة(يف كّل يشء إاّل يف عمل اآل  (1) الّتؤدة): قال احلديث  

  (3) رشين جزءا من النّبّوة(الّسمت احلسن والّتؤدة واالقتصاد جزء من أربعة وع )  وقال:

  (4) فيقول: قد دعوت ريّب فلم يستجب يل( ، يستجاب ألحدكم ما مل يعجل) وقال: 

فنظر    ، ّن رجال من أعظم املسلمني غناء عن املسلمني يف غزوة غزاها مع النّبّي  وروي أ

فاّتبعه رجل من القوم    ، فقال: من أحّب أن ينظر إىل رجل من أهل النّار فلينظر إىل هذا  النّبّي  

وهو عىل تلك احلال من أشّد النّاس عىل املرشكني حّتى جرح فاستعجل املوت فجعل ذبابة 

مرسعا فقال: أشهد أّنك  سيفه بني ثدييه حّتى خرج من بني كتفيه فأقبل الّرجل إىل النّبّي 

أهل النّار فلينظر   قلت لفالن من أحّب أن ينظر إىل رجل من  فقال: وما ذاك؟ قال: ،رسول اهللّ 

فلاّم جرح استعجل   ،وكان من أعظمنا غناء عن املسلمني فعرفت أّنه ال يموت عىل ذلك  ، إليه

إّن العبد ليعمل عمل أهل النّار وإّنه من أهل  )عند ذلك:  املوت فقتل نفسه. فقال النّبّي 

  (5)واتيم(وإّنام األعامل باخل ،ويعمل عمل أهل اجلنّة وإّنه من أهل النّار ، اجلنّة

هل كنت  ):  فقال له    ،رجال من املسلمني قد خفت فصار مثل الفرخعاد    وروي أنه  

الّلهّم ما كنت معاقبي به يف اآلخرة فعّجله   قال: نعم. كنت أقول:  (تدعوه بيشء أو تسأله إّياه؟

يف الّدنيا حسنة   الّلهّم آتنا )أفال قلت:  ،سبحان اهللّ ال تطيقه ): فقال رسول اهللّ  يل يف الّدنيا.

  (6)فشفاه( وقال: فدعا اهللّ له. (ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النّار

 
 التؤدة هي التأيّن والتمهل يقال: اّتئد يف أمرك )أي متهل وتأّن(. (1)

 رواه أبو داود. (2)

 رواه الرتمذى، وقال: حديث حسن غريب. (3)

 رواه البخاري ومسلم. (4)

 رواه البخاري ومسلم. (5)

 رواه مسلم. (6)
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عجلت  ): له فقال  ،رجال يدعو يف صالته مل يمّجد اهللّ ومل يصّل عىل النّبّي  سمع و

وسمع رجال يصيّل فمّجد اهللّ ومحده وصىّل عىل النّبّي   . .ثّم عّلمهم رسول اهللّ  ، (أهّيا املصيّل 

،  فقال:  ()(1)ادع جتب وسل تعط  

ترسلني وأنا   ،فقلت يا رسول اهللّ ،إىل اليمن قاضيا  عن عيّل قال: بعثني رسول اهللّ و

فإذا جلس بني    ،إّن اهللّ سيهدي قلبك ويثّبت لسانك)حديث الّسّن وال علم يل بالقضاء؟ فقال:  

خر كام سمعت من األّول؛ فإّنه أحرى أن يتبنّي  ديك اخلصامن فال تقضنّي حتّى تسمع من اآلي

 .  (2)أو ما شككت يف قضاء بعد ،قال: فام زلت قاضيا  ، (لك القضاء

. وكانت  .وقال: نحن قوم من الدعاة إىل اهلل كانت تنقصنا البصرية   ، قام بعض احلارضين

. وقد قصدناك لنتدرب عىل .بسببها ما نحن نادمون عليه. وقد حصل لنا . تستفزنا العجلة

 . وحدثنا عن الفرق بني العجلة املحمودة والعجلة املذمومة. . . فحدثنا عنها .األناة

وعن   ، عن تقدير دقيق لآلثار والعواقبت ناشئة ما كانالعجلة املحمودة هي : (3)قال

فهي   ، أما العجلة السيئة . .ب وعن حسن إعداد وجودة ترتي ، إدراك تام للظروف واملالبسات

ومن  ، خالية من تقدير العاقبة ومن اإلحاطة بالظروف واملالبسات ،جمرد ثورة نفسية  تما كان

 أخذ األهبة واالستعداد. 

وقد جاء إىل   ،حني قال خلباب بن األرت الرسول وهذا النوع األخري هو الذي عناه 

وأن   ، ويطلب منه أن يستنرص ربه ،ضطهاديشكو ما يلقاه هو وإخوانه من األذى واال النبي 

فيجعل فيها فيجاء   ،قد كان من قبلكم يؤخذ الّرجل فيحفر له يف األرض: ) يدعوه قال له 

ويمشط بأمشاط احلديد من دون حلمه وعظمه فام  ، باملنشار فيوضع عىل رأسه فيجعل نصفني

 
 رواه النسائي والرتمذي، وقال: حديث حسن. (1)

 رواه أمحد وأبو داود والنسائي وابن ماجة واحلاكم، وقال: صحيح عىل رشطهام ومل خيرجاه. (2)

 للدكتور السيد حممد نوح. انظر: )آفات عىل الطريق(، (3)
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واهللّ ليتّمّن هذا األمر حّتى يسري الّراكب من صنعاء إىل حرضموت ال   .يصّده ذلك عن دينه. 

  (1) خياف إاّل اهللّ والّذئب عىل غنمه ولكنّكم تستعجلون(

 *** 

وأصحابه كيف أوجه  موالنا جالل الدين الرومي  . أتعلم من  . العجلةبقيت مدة يف قسم  

وقد كانت   ، تدرب عىل ذلكوأ  ،العجلة توجيهها الصالح الذي حثت عليه النصوص املقدسة 

 تداريب يف غاية اإلرهاق والتعب..  

ورأى أين قد نجحت فيها أجازين   ،ببعض االمتحاناتموالنا الرومي وبعدما امتحنني 

 . .اخلامسوأمرين أن أسري إىل القسم  ، يف هذا القسم

 ـ اهللع   5

زهدا وورعا  رست إىل القسم اخلامس.. وقد كان شيخه رجال ربانيا صاحلا ممتلئا 

مد مايض أبو  حم. وقد كان اجلميع يطلقون عليه ).وعرفانا من مفرق رأسه إىل أمخص قدميه 

 .  . أتباعا كثريين ها وأن له في ، وقد علمت أنه قدم من مرص ،(2)(العزائم 

 وقد أحرضه شيخي أمحد الرفاعي لغرض تنقية نفوس املريدين من مرض اهللع. 

. لقد سميتم هذا  . حلقه الدرس قوله: يا شيخكان أول سمعته من بعض التالميذ يف 

 
 رواه البخاري. (1)

م( مؤسس الطريقة العزمية  1937هـ/ 1356 -م  1869هـ/ 1286أشري به إىل الشيخ اجلليل حممد مايض أبو العزائم ) (2)

ت حياة واملصلح املجدد املعروف، الذي قاله فيه الشيخ حممد الفحام شيخ األزهر األسبق: )لقد عارصت يف شبايب فرتة من فرتا

اإلمام أيب العزائم، فلمست عن قرب جهاده يف إعالء كلمة الدين، وأسلوبه احلكيم يف معاجلة األمور بام جيب أن يكون عليه العلامء 

املرشدون، واألئمة الصاحلون، وسرية اإلمام حممد مايض أيب العزائم تعتب نباسا للشباب، ومنارا للجيل يسري عىل هدهيا فيعب 

احلق. وإن جهود اإلمام أيب العزائم يف إرساء قواعد التصوف عىل أساس سليم منزه مما علق به من شوائب وجهوده يف مل   الطريق إىل

م ويف أعقاهبا، ثم دوره الفعال يف 1919شعث األمة، والتنبيه إىل خماطر احلزبية البغيضة وتوجيه نصائحه إىل الزعامء، ودوره يف ثورة  

، ما يشهد هلذا الرجل بأن يكون يف طليعة املجاهدين الذين ال يسألون عن جهادهم أجرا، وال عن عملهم مسألة اخلالفة اإلسالمية

 (302ص  34شكرا  ( )املوسوعة الذهبية جـ 
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 . فام تريدون منها؟.ونحن ال نعرف هذه الكلمة  ،القسم )قسم اهللع( 

 قال: نريد منها ما أراده القرآن الكريم. 

 قال الرجل: فام أراد القرآن منها؟

وهو يذكر ما طبع عليه اإلنسان من   – قال: لقد ورد ذكر اهللع بلفظه يف قوله تعاىل 

ا ) :﴿  - ت الضعفصفا  ْنَساَن ُخلَِق َهُلوع  ا )19إِنَّ اإْلِ ُّ َجُزوع  ُه الرشَّ ُه  20( إَِذا َمسَّ ( َوإَِذا َمسَّ

ا )  ﴾ )املعارج( ( 21اخْلَرْيُ َمُنوع 

ْنساَن ِمنَّا  فقال:﴿  ، وقد عب القرآن الكريم عن هذا املعنى يف آيات أخرى َوَلئِْن َأَذْقنَا اإْلِ

ُه َلَيُؤٌس َكُفوٌر ) َرمْحَة  ُثمَّ  ْتُه َلَيُقوَلنَّ َذَهَب   (9َنَزْعناها ِمنُْه إِنَّ اَء َمسَّ َوَلئِْن َأَذْقناُه َنْعامَء َبْعَد رَضَّ

ُه َلَفِرٌح َفُخوٌر )  يِّئاُت َعنِّي إِنَّ احِلاِت ُأولئَِك هَلُْم َمْغِفَرٌة  ( 10السَّ وا َوَعِمُلوا الصَّ ِذيَن َصَبُ إِالَّ الَّ

ُه  وقال:﴿  ،﴾ )هود((11 َكبرٌِي ) َوَأْجرٌ  ْنساِن َأْعَرَض َوَنأى بِجانِبِِه َوإِذا َمسَّ َوإِذا َأْنَعْمنا َعىَل اإْلِ

ُّ كاَن َيُؤسا  )  ُّ  وقال:﴿  ، ﴾ )اإلرساء((83الرشَّ ُه الرشَّ  اخْلرَْيِ َوإِْن َمسَّ
ِ
ْنساُن ِمْن ُدعاء ال َيْسَأُم اإْلِ

 ﴾ )فصلت(( 49َفَيُؤٌس َقُنوٌط )

 ل آخر: فهذا املرض مركب من مرضني؟  قا 

  ، . بل إن بعضهم تتبع مواضع هذا اللفظ يف اللغة العربية.قال: يمكنك أن تقول ذلك 

 . . وقلة الصب ، الضجرو ،اجلزعو ، احلرصفذكر أنه مركب من أربعة أمراض هي: 

ات  أّن اهلل تعاىل خلق اإلنسان من أجل السعادة اخلالدة ونيل املقام: بام (1)قال آخر

وكيف خيلقه هبذا الضعف الذي  ،فكيف خيلقه هبذه النقائص ،والكامالت املعنوية  ،العالية

 صّده عن السري يف طريق الكامل والسعادة؟يو  ،جبه عن سلوك طريق احلّق حي

تتعلق  عندما سلبية ولكنها تصري  ، ليست سلبية يف حد ذاهتا هذه الصفات قال: إن 

  ، طبع اإلنسان املؤمن يتناغم مع الصب واملثابرة والكرم. ذلك أن .باإلنسان الفاقد لإليامن

 
 انظر: األخالق يف القرآن، للعالمة نارص مكارم الشريازي. (1)
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فمن الطبيعي أن جيزع مقابل أقل مشكلة    ،ولكن عندما ينفصل عن دائرة اإليامن.  .وأمثال ذلك 

وجيد نفسه وحيدا  يف مقابل    ، وأدنى شّدة ألّنه يفتقد السند والدعامة األساسية يف حياته العملية

فلذلك يتعامل مع احلياة من موقع احلرص والبخل وال جيد يف نفسه   ،بة حتّديات الواقع الصع

وما سيواجهه    ،وبالتايل ال يطمئن إىل غده   ،اعتامدا  وتوكال  عىل اهلل تعاىل اّلذي بيده مفاتح الغيب

 يف املستقبل من حوادث وأزمات. 

ا  قوله تعاىل:﴿  والشاهد عىل هذا هو أّن اآليات اّلتي جاءت بعد   ْنَساَن ُخلَِق َهُلوع  إِنَّ اإْلِ

ا ) 19) ُّ َجُزوع  ُه الرشَّ ا ) 20( إَِذا َمسَّ ُه اخْلرَْيُ َمُنوع  استثنت املصلني  ﴾ )املعارج( ( 21( َوإَِذا َمسَّ

ِذيَن ُهْم َعىَل َصاَلهِتِْم  22َصلِّنَي ) إِالَّ املُْ قال تعاىل:﴿  ،من هذا احلكم العام عىل اإلنسان ( الَّ

ْم َحقٌّ َمْعُلوٌم ) 23َدائُِموَن ) ِذيَن يِف َأْمَواهِلِ ائِِل َواملَْْحُروِم )24( َوالَّ ُقوَن 25( لِلسَّ ِذيَن ُيَصدِّ ( َوالَّ

يِن )  ِْم ُمْشِفُقوَن )26بَِيْوِم الدِّ ِذيَن ُهْم ِمْن َعَذاِب َرهبِّ ْم َغرْيُ َمْأُموٍن ) ( إِنَّ 27( َوالَّ
ِ (  28 َعَذاَب َرهبِّ

ِذيَن ُهْم لُِفُروِجِهْم َحافُِظوَن ) ُْم َغرْيُ َمُلوِمنَي  29َوالَّ هنَّ
( إِالَّ َعىَل َأْزَواِجِهْم َأْو َما َمَلَكْت َأْياَمهُنُْم َفإِ

يَن ُهْم أِلََماَناهِتِْم َوَعْهِدِهْم َراُعوَن ( َوالَّذِ 31( َفَمِن اْبَتَغى َوَراَء َذلَِك َفُأوَلئَِك ُهُم اْلَعاُدوَن ) 30)

ِذيَن ُهْم بَِشَهاَداهِتِْم َقائُِموَن ) 32) ِذيَن ُهْم َعىَل َصاَلهِتِْم حُيَافُِظوَن )33( َوالَّ ( ُأوَلئَِك يِف  34( َوالَّ

 ﴾ )املعارج( ( 35َجنَّاٍت ُمْكَرُموَن )

إىل وجود ُبعدين يف كيان اإلنسان:    تشري . فإن هذه األوصاف السلبية  . باإلضافة إىل هذا

 ما جيره إىل أسفل السافلني. . والثاين  . الُبعد اّلذي يأخذ باإلنسان ويصعد به إىل أعىل عّلينيأوهلام  

. فإنا لو تأملنا يف هذه األوصاف حق التأمل لوجدناها صفات  . باإلضافة إىل هذا

  ، حّب الذاتمن متفرع وهو  ،نصفة من الصفات الذاتية لإلنسا  -مثال  - احلرص . ف.إجيابية

وهي يف األصل ليست من الرذائل ألن حّب الذات اّلذي تتولد منه هذه الصفات هو املحور  

 . اإلنسان إىل الكامل املعنوي ويدفعه نحو طريق السعادة اخلالدة األساس اّلذي يسوق 

يق الصحيح  فهذه الصفات إّنام تكون ذميمة وقبيحة فيام لو مل يستخدمها اإلنسان يف الطر
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ويف احلقيقة أّن هذه الصفات مثل سائر الصفات النفسانية اّلتي إذا لزمت حّد  ،والالئق

 وإذا جتاوزت إىل جهة االفراط أو التفريط فإهّنا تكون من الرذائل.  ، االعتدال ُتعّد فضيلة

 اجلزع: 

سمى  . ذلك الذي .. فحدثنا عن الركن األول من أركان اهللع. قال آخر: وعينا هذا

 (1) القرآن املتسم به )جزوعا(

  ، وجيزع لوقعه ،يتأمل للذعته و  ،عند مس الرش : اجلزوع من الناس هو الذي هيتز (2)قال

يحبس نفسه  ف. ويظن اللحظة احلارضة رسمدا  مرضوبا  عليه؛ .وحيسب أنه دائم ال كاشف له 

ر أن هناك فرجا ؛ وال  ال يتصوو ،بأوهامه يف قمقم من هذه اللحظة وما فيها من الرش الواقع به 

 ويمزقه اهللع.  ، . ومن ثم يأكله اجلزع.يتوقع من اهلل تغيريا  

وبني دنو درجتهم وانحطاط   ،هذا الصنف الضعيف من الناس لقد ذكر رسول اهلل 

فبلغه أّن  ،فأعطى رجاال وترك رجاال ، فقسمه ، أيت بامل أّن رسول اهللّ مهتهم ففي احلديث 

أّما بعد فو اهللّ إيّن ألعطي الّرجل واّلذي )فحمد اهللّ ثّم أثنى عليه ثّم قال:  ، اّلذين ترك عتبوا

وأكل   ،ولكن أعطي أقواما ملا أرى يف قلوهبم من اجلزع واهللع ، أدع أحّب إيّل من اّلذي أعطي

  (3)أقواما إىل ما جعل اهللّ يف قلوهبم من الغنى واخلري(

أن من أغراض البالء متييز املتجملني بالصب اجلميل    آخر ذكر رسول اهلل    ويف حديث

إذا أحّب اهللّ قوما ابتالهم. فمن صب فله الّصب ومن جزع فله  ):      قال   ،عن اجلزعني اهللعني 

  (4)اجلزع(

 
يقطعه عنه قهرا، وهو أبلغ من احلزن(.. وقال اجلاحظ: عرفه املناوّي بقوله: )اجلزع حزن يرصف اإلنسان عاّم هو بصدده، و (1)

 )اجلزع خلق مرّكب من اخلرق واجلبن(.

 انظر: يف ظالل القرآن. (2)

 رواه البخاري. (3)

 رواه أمحد ورواته ثقات. (4)
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كان فيمن كان قبلكم رجل   فقال: )لقد ،عن الفتنة التي قدر جير إليها اجلزع وأخب 

)بادرين عبدي   : فام رقأ الّدم حّتى مات. قال اهللّ تعاىل  ، فأخذ سّكينا فحّز هبا يده  ، جزعبه جرح ف

  (1)حّرمت عليه اجلنّة( ، بنفسه

 املنع: 

. ذلك الذي سمى  .. فحدثنا عن الركن الثاين من أركان اهللع.قال آخر: وعينا هذا 

 القرآن املتسم به )منوعا( 

ما آمن يب من بات شبعان  فقال:)  ،قال: إن املنوع هو ذاك الذي ذكره رسول اهلل 

 (2) (وجاره جائع إىل جنبه وهو يعلم به

أيام أهل عرصة بات فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم  فقال:)  ، وذكره يف حديث آخر

  (3)ذمة اهلل وذمة رسوله(

 قال الرجل: تقصد البخل باملال عن املحتاجني إليه؟ 

.  . . فالبخل يف أعامقه النفسية ال ينحرص يف املال وحده.قال: البخل باملال بعض البخل 

. وهناك من  . . وهناك من يبخل بكلمة. وهناك من يبخل بنرصه ، فهناك من يبخل نصيحته

 . .يبخل بابتسامة

وهكذا فإن اإلنسان اهللع اململوء باجلزع ال يمكنه إال أن يثمر ثامرا مملوءة باجلفاف  

 . إنه مثل نفسه الشحيحة متاما. .قسوةوال

 *** 

 ؟ عالجها. فام  .قالوا: عرفنا العلة

 
 رواه البخاري ومسلم. (1)

 (  البزار، والطباين يف الكبري عن أنس.2)

 (  مسلم عن ابن عمر.3)
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 ..  اهللع. فقد ذكر سبع صفات من اتصف هبا نجى من . قال: لقد ذكره القرآن الكريم

 . ونحن نسألك عن رسها وعالقتها بتخليص اإلنسان من اهللع. .قالو: عرفناها 

 قال: سلوا ما بدا لكم. 

. فقد ذكر اهلل تعاىل أن املصلني مستثنني  . . حدثنا عن الصالة. األوىلقالوا: حدثنا عن 

ِذيَن ُهْم َعىَل َصاَلهِتِْم َدائُِموَن )22إِالَّ املَُْصلِّنَي ) :﴿  فقال  ،ذكرهم يف البداية  ، من اهللع ﴾  ( 23( الَّ

ِذيَن ُهْم َعىَل َصاَلهِتِْم حُيَافِ :﴿   فقال ، وذكرهم يف النهاية  ،)املعارج(  ﴾ )املعارج(  ( 34ُظوَن )َوالَّ

الصالة فوق أهنا ركن اإلسالم وعالمة اإليامن هي وسيلة االتصال باهلل  . ف.: أجل (1)قال

مظهر العبودية اخلالصة التي يتجرد فيها مقام الربوبية  وهي  ،واالستمداد من ذلك الرصيد

 .  .ومقام العبودية يف صورة معينة 

فهي   ، تعطي صورة االستقرار واالستطراداآلية األوىل صصها ختوصفة الدوام التي 

فليس  .. وهي صلة باهلل مستمرة غري منقطعة ،صالة ال يقطعها الرتك واإلمهال والكسل

الثبات..    رسول اهلل  من سنة  كان  . ولذلك  . لعبة توصل أو تقطع حسب املزاجاالتصال باهلل  

وإن أحب األعامل إىل  )وكان يقول:  -عليه   أي داوم -إذا عمل شيئا من العبادة أثبته  فقد كان 

  (2) (اهلل تعاىل ما دام وإن قل

وتثبت    ،فتستقر يف كيانه  ،وذلك ألنه ال يمكن أن ترسخ الصفة ما مل يدمن صاحبها عليها 

 وتقوم بعد ذلك بتوجيهه الوجهة الصاحلة التي أرادها اهلل من عباده.  ،فيه

.  .. بل حتتاج إىل املحافظة عليها . ال يكفي فيها الدوام -لتؤدي دورها  – الصالة و

  ، ويف سننها   ، ويف فرائضها    ، يف مواعيدها  عليها  تتحقق باملحافظة  . وهي  . غري الدوامواملحافظة  

وال يضيعوهنا بعدم   . .. فال يضيعوهنا إمهاال وكسال .ويف الروح التي تؤدى هبا  ،ويف هيئتها 

 
 انظر: يف ظالل القرآن. (1)

 .رواه البخاري (2)
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 . إقامتها عىل وجهها 

ِذيَن يِف  :﴿ فقال ،. تلك التي ذكرها اهلل.الثانية . فحدثنا عن . قالوا: عرفنا األوىل َوالَّ

ْم َحقٌّ َمْعُلوٌم )  ائِِل َواملَْْحُروِم ) 24َأْمَواهِلِ  ﴾ )املعارج( ( 25( لِلسَّ

الزكاة عىل وجه التخصيص والصدقات  إن هاتني اآليتني الكريمتني تشريان إىل قال: 

معنى أشمل من هذا وهي تشري كذلك إىل .. وهي حق يف أموال املؤمنني.. املعلومة القدر

.  . جيعلون يف أمواهلم نصيبا معلوما يشعرون أنه حق للسائل واملحروم   املؤمنني  . وهو أن. وأكب

كام أن فيه شعورا بواجب الواجد جتاه  .. ختلص من الشح واستعالء عىل احلرص ويف هذا

 املحروم يف هذه األمة املتضامنة املتكافلة..  

  ، والشعور بأن للمحتاجني واملحرومني حقا يف األموال هو شعور بفضل اهلل من جهة 

.  .فوق ما فيه من حترر شعوري من ربقة احلرص والشح  ،أخرى وبآرصة اإلنسانية من جهة 

فهي فريضة ذات دالالت   ،اجتامعية لتكافل األمة كلها وتعاوهنا وهو يف الوقت ذاته ضامنة 

 . . يف عامل الضمري وعامل الواقع ، شتى 

ِذيَن  :﴿ فقال ، . تلك التي ذكرها اهلل. الثالثة قالوا: عرفنا الثانية.. فحدثنا عن  َوالَّ

يِن )  ُقوَن بَِيْوِم الدِّ  ﴾ )املعارج( ( 26ُيَصدِّ

وهو ذو أثر حاسم يف منهج احلياة شعورا   ، يامنالتصديق بيوم الدين شطر اإل قال:

وامليزان يف يد املصدق بيوم الدين غري امليزان يف يد املكذب هبذا اليوم أو املسرتيب   ..وسلوكا 

 ميزان احلياة والقيم واألعامل واألحداث..  ،فيه

وحلساب اآلخرة   ، املصدق بيوم الدين يعمل وهو ناظر مليزان السامء ال مليزان األرض 

  ، ال حلساب الدنيا ويتقبل األحداث خريها ورشها ويف حسابه أهنا مقدمات نتائجها هناك 

 فيضيف إليها النتائج املرتقبة حني يزهنا ويقومها..  

يحسب كل يشء بحسب ما يقع له منه يف هذه احلياة القصرية  ف ، املكذب بيوم الدينأما 
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ومن ثم يتغري حسابه    ، هذا العمرويتحرك وحدوده هي حدود هذه األرض وحدود    ، املحدودة  

وينتهي إىل نتائج خاطئة فوق ما ينحرص يف مساحة من املكان ومساحة    ، وختتلف نتائج موازينه  

من الزمان حمدودة.. وهو بائس مسكني معذب قلق ألن ما يقع يف هذا الشطر من احلياة الذي 

  ،قد ال يكون مطمئنا وال مرحيا وال عادال وال معقوال   ،حيرص فيه تأمالته وحساباته وتقديراته  

ومن ثم يشقى به من ال حيسب حساب    ،ما مل يضف إليه حساب الشطر اآلخر وهو أكب وأطول

وال تستقيم له حياة رفيعة ال جيد جزاءها يف هذه األرض   ،اآلخرة أو يشقى غريه من حوله

اإليامن الذي يقوم عليه منهج احلياة يف  واضحا.. ومن ثم كان التصديق باليوم اآلخر شطر 

 . اإلسالم

ِذيَن ُهْم ِمْن  :﴿  فقال  ،. تلك التي ذكرها اهلل. الرابعةقالوا: عرفنا الثالثة.. فحدثنا عن   َوالَّ

ِْم ُمْشِفُقوَن )  ْم َغرْيُ َمْأُموٍن )27َعَذاِب َرهبِّ
ِ  ﴾ )املعارج(   ( 28( إِنَّ َعَذاَب َرهبِّ

  ، درجة أخرى وراء جمرد التصديق بيوم الدينيمتان تذكران هاتان اآليتان الكر  قال:

درجة احلساسية املرهفة والرقابة اليقظة والشعور بالتقصري يف جنب اهلل عىل كثرة العبادة وهي 

   . واخلوف من تلفت القلب واستحقاقه للعذاب يف أية حلظة والتطلع إىل اهلل للحامية والوقاية 

ِْم َغرْيُ َمْأُموٍن ) إِنَّ َعَذاَب :﴿  تعاىلويف قوله   إحياء باحلساسية الدائمة    ﴾ )املعارج((28 َرهبِّ

واهلل ال يطلب   ، فقد تقع موجبات العذاب يف حلظة الغفلة فيحق العذاب ، التي ال تغفل حلظة 

ومغفرته    ،فرمحته واسعة    ،فإذا غلبهم ضعفهم معها   ،من الناس إال هذه اليقظة وهذه احلساسية

قوام األمر يف اإلسالم بني الغفلة   وهذا . .مفتوح ليست عليه مغاليق  وباب التوبة  ،حارضة

وهو    ، وخياف ويطمع    ،والقلب املوصول باهلل حيذر ويرجو    ،واإلسالم غري هذا وتلك  ،والقلق

 .مطمئن لرمحة اهلل عىل كل حال 

ِذيَن ُهْم  :﴿ فقال ، . تلك التي ذكرها اهلل. اخلامسة . فحدثنا عن .قالوا: عرفنا الرابعة  َوالَّ

ُْم َغرْيُ َمُلوِمنَي ) 29لُِفُروِجِهْم َحافُِظوَن )  هنَّ
( َفَمِن  30( إِالَّ َعىَل َأْزَواِجِهْم َأْو َما َمَلَكْت َأْياَمهُنُْم َفإِ
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 ﴾ )املعارج(  ( 31اْبَتَغى َوَراَء َذلَِك َفُأوَلئَِك ُهُم اْلَعاُدوَن )

  ، فاإلسالم يريد جمتمعا طاهرا نظيفا    ،اجلامعةطهارة النفس وهذه اآليات تشري إىل    قال:

وتلبي فيه كل دوافع  ،جمتمعا تؤدى فيه كل الوظائف احليوية  ،ويف الوقت ذاته ناصعا رصحيا 

جمتمعا  ،وبغري التواء يقتل الرصاحة النظيفة  ، ولكن بغري فوىض ترفع احلياء اجلميل  ، الفطرة

جمتمعا   ،وعىل البيت العلني الواضح املعامل ،م يقوم عىل أساس األرسة الرشعية املتينة القوائ

  ، ال ألن احلياء منزوع من الوجوه والنفوس  ، وال خيجل من مولده ،يعرف فيه كل طفل أباه 

  ، طويل األمد واضح األهداف  ،ولكن ألن العالقات اجلنسية قائمة عىل أساس نظيف رصيح  

   .ء النزوة احليوانية ال ملجرد إرضا  ،يرمي إىل النهوض بواجب إنساين واجتامعي  

ِذيَن ُهْم  :﴿  فقال  ، . تلك التي ذكرها اهلل. السادسة . فحدثنا عن  .قالوا: عرفنا اخلامسة  َوالَّ

 ﴾ )املعارج(  ( 32أِلََماَناهِتِْم َوَعْهِدِهْم َراُعوَن ) 

رعاية األمانات والعهود تبدأ من رعاية األمانة الكبى التي عرضها اهلل عىل   قال: 

وهي أمانة  ..الساموات واألرض واجلبال فأبني أن حيملنها وأشفقن منها ومحلها اإلنسان

العقيدة واالستقامة عليها اختيارا ال اضطرارا.. ومن رعاية العهد األول املقطوع عىل فطرة  

وهم بخلقتهم عىل هذا العهد شهود.. ومن   ،الناس وهم بعد يف األصالب أن اهلل رهبم الواحد  

 . لك األمانة وهذا العهد تنبثق رعاية سائر األمانات والعهود يف معامالت األرضرعاية ت

ِذيَن ُهْم  :﴿  فقال  ، . تلك التي ذكرها اهلل. السابعة قالوا: عرفنا السادسة.. فحدثنا عن   َوالَّ

 ﴾ )املعارج( ( 33بَِشَهاَداهِتِْم َقائُِموَن )

التي تقام بقيام   ، ناط هبا حدود اهلل بل  ، ناط اهلل بأداء الشهادة حقوقا كثرية لقد  قال:

وعدم كتامهنا   ، وعدم التخلف عنها ابتداء    ،فلم يكن بد أن يشدد اهلل يف القيام بالشهادة    ، الشهادة

. وقد جعلها اهلل شهادة له هو  . ومن القيام هبا أداؤها باحلق دون ميل وال حتريف  ، عند التقايض

وجعلها هنا سمة من سامت   ، ﴾ )الطالق((2). .َهاَدَة هللَِِّ َوَأِقيُموا الشَّ :﴿ فقال ، لريبطها بطاعته
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 املؤمنني وهي أمانة من األمانات.  

 *** 

اهللع  وأصحابه كيف أوجه    العزائم   مد مايض أيب حم . أتعلم من  .اهللعبقيت مدة يف قسم  

 وقد كانت تداريب يف غاية اإلرهاق والتعب..    ،وأتدرب عىل ذلك ، إىل اجلهة احلسنى

  ، ورأى أين قد نجحت فيها أجازين يف هذا القسم ،وبعدما امتحنني ببعض االمتحانات

 . .السادسوأمرين أن أسري إىل القسم 

 ـ اجلبن   6

وقد   ، رست إىل القسم السادس.. وقد كان شيخه رجال فاضال عاملا قدم من اهلند

.. ومل  (1)(نديهالرس وكانوا يطلقون عليه اسم )أمحد  ،لف الثاينسمعتهم يلقبونه بمجدد األ

أكن أدري رس هذه األلقاب والتسميات إىل أن علمت أن الرجل قد وقف يف حياته نفس  

 املواقف الشجاعة التي وقفها سميه من قبل أمام السالطني الكبار املستبدين. 

الرسهندي مما امتألت نفيس له طربا سألت  بعد أن سمعت ما سمعت من أخبار شجاعة  

قلت: أليس من العجب أن يوضع  ، ونحن سائران إىل القسم ،شيخي أمحد الرفاعي متعجبا 

 هذه الشيخ الفاضل الشجاع يف هذا القسم؟

 
  1034ـ  971اهلندي) -ويقال السهرندي  -أشري به أمحد بن عبد األحد بن زين العابدين بن عبد احلي الُعَمري، الرسهندي  (1)

هور من بالد اهلند( سنة هـ( كان فقيها  حنفيا ، مدّرسا ، من مشاهري الصوفية، يلقب بمجدد االَلف الثاين، ولد بسهرند  )بني دهيل وال

إحدى وسبعني وتسعامئة.. ودرس العلوم والتصّوف عىل أبيه، والعقليات عىل كامل الدين الكشمريي، واحلديث عىل يعقوب بن 

احلسن الرصيف، والقايض هبلول البدخيش.. وانرصف للتدريس والتأليف، ومّلا تويّف أبوه سافر إىل دهيل، ولقي هناك ريض الدين 

ُِصول عبد الب اقي النقشبندي، فأخذ عنه الطريقة النقشبندية يف التصّوف، وأجازه بإرشاد ووعظ املريدين كام رشع بتدريس الفقه واالَ

والكالم والتفسري واحلديث.. وسجنه سلطان اهلند جهانگري بن أكب ملدة ثالث سنني المتناعه عن السجود تعظيام  له، وأطلقه برشط 

فقبل ونّفذ الرشط، وبعد وفاة السلطان رّخصه ابنه شاهجهان، فعاد السهرندي إىل بالده وأكّب عىل  ااِلقامة معه يف معسكره،

له رسالة يف إثبات النبّوة، ورسالة يف املبدأ واملعاد، وتعليقات عىل )عوارف املعارف( للسهروردي، ومكتوبات   التدريس حتى تويّف.

 (ب الفقهاءيف ثالث جمّلدات وغري ذلك. )انظر: موسوعة أصحا 
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وقال: إن قلع اجلبن ال يمكن أن يكون إال من طرف الشجاع الذي   ، ابتسم الرفاعي

. فليست  . اخلبة الكافية ألن خيلص كل جبان من جبنه . هو وحده الذي لديه .حتدى الصعاب 

 .(1)الشجاعة إال التخلص من اجلبن والضعف الذي يفرزه اجلبن

.  . . وكان أول ما سمعته يف حلقه الدرس قول بعض التالميذ: يا شيخنا .دخلت القسم 

  ، وبنا رعبا . فقد امتألت قل .ونحن نريد منك أن ختلصنا من اجلبن  ،لقد قدمنا هنا من بالد بعيدة

 .  .ورصنا مسخرة للناس ، ونفوسنا ضعفا 

وإن طنّت   ،إن أحّس بعصفور طار فؤاده): فقال ، قال آخر: لقد وصفنا حالنا بعضهم

إن نظرت إليه شزرا   ،ويقلق من طنني الّذباب ،يفزع من رصير الباب  ،بعوضة طال سهاده

 ( حيسب خفوق الّرياح قعقعة الّرماح ،أغمي عليه شهرا 

وعىل   ،وقد علمنا أنه ال يمكن استئصال أمراض النفوس دون التعرف عليها قال آخر: 

 اجلذور التي متدها باحلياة. 

. ذلك أين كلام أقدمت قيل  . قال آخر: لقد اكتشفت أن السبب األكب جلبني هو جهيل 

أدى يب ذلك إىل ما أنا فيه    . وقد.فرصت بعدها ال أفرق بني الشجاعة والتهور.  .يل: أنت متهور 

 .  . من اجلبن

. ال بد أن  . . ولنبدأ من األول. . سأجيبكم واحدا واحدا.: رويدكم الرسهندي قال

  ، اخلوف اّلذي يورث اإلنسان الذّلة واملهانة والسقوط هو اجُلبن أن  - أحبايب الكرام  – تعلموا 

إىل أن بعد ذلك قوة ويفيض به ويتلف طاقاته ما كان منها بالفعل أو بال ، وحيّط من قدر صاحبه 

 يتسلط عدوه عليه. 

وهي كلها املفاتيح   ، الشجاعة والشهامة واجلرأةومن وفقه اهلل فتخلص من اجلبن رزق 

 التي ال يمكن أن يفتح أي باب من أبواب النرص والفالح من دوهنا.  

 
 سنرى تفاصيل أخرى ترتبط هبذا املوضوع يف مبحث )الشجاعة( يف فصل )شديد( من هذه الرسالة. (1)
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صفات  بل اعتبه من  ،ولذلك ذم اهلل تعاىل اجلبن يف مواضع كثرية من القرآن الكريم

ة  َعَلْيُكْم َفإِذا جاَء اخْلَْوُف َرَأْيَتُهْم  . قال تعاىل واصفا املنافقني:﴿  . املنافقني وضعيفي اإليامن َأِشحَّ

ِسنٍَة  َينُْظُروَن إَِلْيَك َتُدوُر َأْعُينُُهْم َكالَِّذي ُيْغشى َعَلْيِه ِمَن املَْْوِت َفإِذا َذَهَب اخْلَْوُف َسَلُقوُكْم بَِألْ 

ْ ُيْؤِمنُوا َفَأْحَبَط اهللَُّ َأْعامهَلُْم َوكاَن ذلَِك َعىَل اهللَِّ َيِسريا  ) ِحداٍد أَ   ُأولئَِك مَل
ة  َعىَل اخْلَرْيِ   ( 19ِشحَّ

ُْم باُدوَن يِف اأْلَْعراِب َيْسَئُلونَ   َعْن حَيَْسُبوَن اأْلَْحزاَب مَلْ َيْذَهُبوا َوإِْن َيْأِت اأْلَْحزاُب َيَودُّوا َلْو َأهنَّ

 (األحزاب )﴾ (20ْنبائُِكْم َوَلْو كاُنوا فِيُكْم ما قاَتُلوا إِالَّ َقلِيال  ) أَ 

ُْم ُخُشٌب  وقال يصفهم :﴿   ْم َكَأهنَّ
َوإِذا َرَأْيَتُهْم ُتْعِجُبَك َأْجساُمُهْم َوإِْن َيُقوُلوا َتْسَمْع لَِقْوهِلِ

﴾  ( 4وُّ َفاْحَذْرُهْم قاَتَلُهُم اهللَُّ َأنَّى ُيْؤَفُكوَن )ُمَسنََّدٌة حَيَْسُبوَن ُكلَّ َصْيَحٍة َعَلْيِهْم ُهُم اْلَعدُ 

 ( املنافقون)

 ،(1) وفتنة الّصدر ، واجلبن ، من البخل ) كان يتعّوذ من مخس:  النّبّي ويف احلديث أن 

  (2)وسوء العمر( ، وعذاب القب

  ، اهلّم واحلزن)الّلهّم إيّن أعوذ بك من  يقول:ف ،كان يتعوذ ويف حديث آخر أن النبي 

  (4).. احلديث(. وغلبة الّرجال ،(3)وضلع الّدين ،والبخل واجلبن ،والعجز والكسل 

  ، وإّنام أنتم ولد آدم ،: )إّن أنسابكم هذه ليست بسباب عىل أحد ويف حديث آخر قال 

حسب الّرجل أن يكون   ،ليس ألحد فضل إاّل بالّدين أو عمل صالح ، مل متلؤوه ،طّف الّصاع

  (5)فاحشا بذّيا بخيال جبانا(

 
من  فتنة الّصدر: الصدر بالتحريك: رجوع املسافر من مقصده واملراد: رجوع الناس إىل خالقهم يوم املحرش فاستعاذ النبي  (1)

 فتنة هذا اليوم.

 رواه أمحد. (2)

 الّدين: ثقله، والضلع االعوجاج أي يثقله حتى يميل صاحبه عن االستواء.ضلع  (3)

 رواه البخاري ومسلم. (4)

 رواه أمحد والطباين وفيه ابن هليعة وفيه لني وبقية رجاله وثقوا. (5)
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  (1): )رّش ما يف رجل شّح هالع وجبن خالع(قال ويف حديث آخر 

ومعه النّاس مقبال من حنني علقت    قال: بينا أنا مع رسول اهللّ  عن جبري بن مطعمو

  ف رسول اهللّ فوق  ، فخطفت رداءه (2)األعراب يسألونه حّتى اضطّروه إىل سمرة  رسول اهللّ 

   فقال: )أعطوين ردائي فلو كان عدد هذه العضاه نعام لقسمته بينكم ثّم ال جتدونني بخيال

  (3)وال كذوبا وال جبانا(

. ونحن نريد منك أن تبني لنا  .. وما قدمنا هنا إال ألجله .قال رجل منهم: وعينا هذا

 .(4) اجلذور التي ينبت منها اجلبن يف أرض النفس

 . ال تستقيم شجرة اجلبن من دوهنا. . ذورقال: سبعة ج

 ؟ األولقالوا: فام  

  ، اإليامن باهلل والثقة بهحقائق  يعيش  . ذلك أن من  .ضعف اإليامن وسوء الظّن باهللقال:  

يمكن أن ال  ، وينطلق يف حياته من موقع التوكل واألمل برمحة اهلل ولطفه والتصديق بوعده

هيتز    و أيرتدد أو خياف أمام احلوادث الصعبة  ال يمكن أن  و  ، يذوق طعم الذّلة واملهانة والضعف

 . لتحديات الواقع الثقيلة 

إِْذ  سية اجلبناء :﴿ وهو يرشح نف ،لقد ورد هذا املعنى يف القرآن الكريم يف قوله تعاىل

ن َفْوِقُكْم َوِمْن َأْسَفَل ِمنُكْم َوإِْذ َزاَغْت األَْبَصاُر َوَبَلَغِت اْلُقُلوُب احْلَنَاِجَر َوَتُظنُّوَن  َجاُؤوُكم مِّ

ا )10بِاهللَِّ الظُُّنوَنا ) ِذيَن ( َوإِْذ َيقُ 11( ُهنَالَِك اْبُتيِلَ املُْْؤِمنُوَن َوُزْلِزُلوا ِزْلَزاال  َشِديد  وُل املُْنَافُِقوَن َوالَّ

ا )  ا َوَعَدَنا اهللَُّ َوَرُسوُلُه إِالَّ ُغُرور  َرٌض مَّ  ﴾ )األحزاب( (12يِف ُقُلوهِبِم مَّ

َوملََّا َرَأى املُْْؤِمنُوَن األَْحَزاَب َقاُلوا َهَذا َما َوَعَدَنا فقال :﴿    ،ويف املقابل ذكر موقف املؤمنني 

 
 رواه أمحد. (1)

 سمرة: نوع من الشجر. (2)

 رواه البخاري. (3)

 تابه )األخالق يف القرآن( انظر: نفحات القرآن للشريازي، ومثله لك (4)
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يام  )اهللَُّ َوَرُسوُلُه َوَصدَ 
 ﴾ )األحزاب( (22َق اهللَُّ َوَرُسوُلُه َوَما َزاَدُهْم إِالَّ إِياَمن ا َوَتْسلِ

اِنَّ اْلُبْخَل  ):  حني قال له ملالك األشرت  ه  عهدوقد أشار إىل هذا املعنى باب مدينة العلم يف  

ْرَص َغَرائٌِز َشتَّى جَيَْمُعَها ُسوُء الظَّنِّ بِاهللِ  (َواجْلُْبَن َواحْلِ

 . الثاين . فحدثنا عن . وا: عرفنا األولقال

نه كّلام كانت شخصية اإلنسان نافذة أوهلذا نجد  .  . النفس وهواهنا الشعور بحقارة  قال:  

شجاعته  كان ذلك رافدا من روافد وقوية وشعر اإلنسان معها بالكرامة واحرتام الذات 

فخيارهم يف اجلاهلّية   ، معادنجتدون النّاس : ). وقد أشار إىل هذا املعنى قوله .وشهامته

وجتدون من خري النّاس يف هذا األمر أكرههم له قبل أن يقع  ، خيارهم يف اإلسالم إذا فقهوا

  (1)وجتدون من رشار النّاس ذا الوجهني اّلذي يأيت هؤالء بوجه وهؤالء بوجه(. فيه.

ُة اجْلُْبِن ِمْن َعْجِز النَّ عيل يف قوله: )اإلمام وأشار إليه   ْفِس َوَضْعِف اْلَيِقنِي( ِشدَّ

 . الثالث . فحدثنا عن .قالوا: عرفنا الثاين

كام نرى يف   ،اخلوف املوهوم يف نرش غالبا  ان تسببأهنام ي حيث  .. اجلهل وقّلة املعرفةقال: 

ولكن عندما  ،خوف اإلنسان من األشخاص أو احليوانات اّلتي ال يعرفها عىل وجه الدقة 

 ا تذوب حالة اخلوف يف نفسه تدرجييا . تتضح له الصورة ويتعرف عليه

َوَهْل َأَتاَك َنَبُأ اخْلَْصِم إِْذ  :﴿  ويشري إىل هذا من القرآن الكريم قوله تعاىل عن داود 

ُروا املِْْحَراَب )  َبْعُضنَا َعىَل َقاُلوا ال خَتَْف َخْصاَمِن َبَغى   ( إِْذ َدَخُلوا َعىَل َداُووَد َفَفِزَع ِمنُْهمْ 21َتَسوَّ

اِط )  َ  ﴾ )ص( (22َبْعٍض َفاْحُكم َبْينَنَا بِاحْلَقِّ َوال ُتْشطِْط َواْهِدَنا إِىَل َسَواء الرصِّ

 فلام عرفها زالت خمافته.  ، شعر باخلوف قبل أن يعرف حقيقتها  فداود 

ْكَرِمنَي  َهْل َأَتاَك َحِديُث َضْيِف إِْبَراِهيَم املُْ :﴿  ومثل ذلك قوله تعاىل عن إبراهيم 

نَكُروَن ) 24) ا َقاَل َسالٌم َقْوٌم مُّ ( َفَراَغ إِىَل َأْهلِِه َفَجاء بِِعْجٍل  25( إِْذ َدَخُلوا َعَلْيِه َفَقاُلوا َسالم 

 
 رواه البخاري ومسلم. (1)
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َبُه إَِلْيِهْم َقاَل َأال َتْأُكُلوَن ) 26َسِمنٍي )  وهُ 27( َفَقرَّ ُ بُِغالٍم    ( َفَأْوَجَس ِمنُْهْم ِخيَفة  َقاُلوا ال خَتَْف َوَبرشَّ

 ﴾ )الذاريات( (28َعلِيٍم )

َوَما تِْلَك بَِيِمينَِك َيا ُموَسى  يف شأن العصا :﴿  ومثل ذلك قوله تعاىل عن موسى 

ُأ َعَلْيَها َوَأُهشُّ هِبَا َعىَل َغنَِمي َويِلَ فِيَها َمآِرُب ُأْخَرى ) 17) ( َقاَل َأْلِقَها 18( َقاَل ِهَي َعَصاَي َأَتَوكَّ

( َقاَل ُخْذَها َوال خَتَْف َسنُِعيُدَها ِسرَيهَتَا األُوىَل  20( َفَأْلَقاَها َفإَِذا ِهَي َحيٌَّة َتْسَعى ) 19َيا ُموَسى ) 

 آَية  ُأْخَرى ) 21)
ٍ
( لُِنِرَيَك ِمْن آَياتِنَا 22( َواْضُمْم َيَدَك إِىَل َجنَاِحَك خَتُْرْج َبْيَضاء ِمْن َغرْيِ ُسوء

 ﴾ )طه( (23اْلُكْبَى ) 

 . الرابع. فحدثنا عن . : عرفنا الثالثقالوا

الكبى  األسباب فالركون إىل الراحة والعافية من  . . طلب الراحة والعافيةقال: 

لكي يتسنّى لإلنسان أن خيرج   ، ألن الشجاعة تتطلب اخلوض يف دّوامة املشكالت . .للجبن

 والعافية. م وال ينسجم مع مزاج من يطلب الراحة ءوهذا املعنى ال يتال ، منها منترصا  

لقد أشار القرآن الكريم إىل هذا اجلذر من جذور اجلبن عند ذكره للمواقف املختلفة يف  

نُْهْم َيا َأْهَل َيْثِرَب ال ُمَقاَم َلُكْم َفاْرِجُعوا  قال تعاىل :﴿  ، غزوة األحزاب َفٌة مِّ
ائِ َوإِْذ َقاَلت طَّ

نُْهُم النَّبِيَّ َيُقوُلونَ  ا )  َوَيْسَتْأِذُن َفِريٌق مِّ َرار 
(  13إِنَّ ُبُيوَتنَا َعْوَرٌة َوَما ِهَي بَِعْوَرٍة إِن ُيِريُدوَن إِالَّ فِ

ا )  الَّ َيِسري 
ْن َأْقَطاِرَها ُثمَّ ُسئُِلوا اْلِفْتنََة آلَتْوَها َوَما َتَلبَُّثوا هِبَا إِ ( َوَلَقْد َكاُنوا  14َوَلْو ُدِخَلْت َعَلْيِهم مِّ

 ﴾ )األحزاب( (15 ال ُيَولُّوَن األَْدَباَر َوَكاَن َعْهُد اهللَِّ َمْسُؤوال  )َعاَهُدوا اهللََّ ِمن َقْبُل 

فهذه اآليات الكريمة تشري إىل أن احلجاب األكب الذي حال بني هذه الطائفة وما أريد  

  وهلذا عقب اهلل تعاىل عىل موقفهم ذلك بقوله:   ،منها من النرصة هو تثاقلها إىل متاع احلياة الدنيا 

ا الَّ مُتَتَُّعوَن إِالَّ َقلِيال  )  ُقل﴿  َن املَْْوِت َأِو اْلَقْتِل َوإِذ  ﴾  ( 16لَّن َينَفَعُكُم اْلِفَراُر إِن َفَرْرُتم مِّ

 )األحزاب( 

 . اخلامس قالوا: عرفنا الرابع.. فحدثنا عن 
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إن دروس احلوادث امُلرة واملؤملة قد يتسّبب غالبا  يف أن يعيش بعض الناس حالة  قال: 

ألن هذه احلوادث املرة ترتسخ يف أذهاهنم ومتتزج باخلوف اّلذي قد يستمر   ، اخلوف والرعب

ونحن بحمد اهلل نعالج مثل    . .بالرتبية والعالجوال يمكن التخّلص منه إالّ    ، مإىل آخر حياهت   هبم 

 هذه احلاالت يف هذا القسم بام رزقنا اهلل من مراهم اإليامن. 

 . السادس نا عن قالوا: عرفنا اخلامس.. فحدث

أو هو عامل من  . .من شأنه أن يورث اخلوف. ف.اإلفراط يف سلوك طريق احلذرقال: 

. وذلك .ألن مثل هذا اإلنسان يتوقى كّل ما حيتمل فيه اخلطر  .. عوامل اجياد اخلوف يف النفس

 يؤدي به إىل أن يعيش حالة الرتدد واخلوف من اإلقدام. 

عنى عندما ذكر من مبرات الكفار التي حالت بينهم  لقد أشار القرآن الكريم إىل هذا امل

تَّبِِع اهْلَُدى َمَعَك . قال تعاىل:﴿  .وبني اإليامن ا    َوَقاُلوا إِن نَّ ُْم َحَرم  ن هلَّ ُنَتَخطَّْف ِمْن َأْرِضنَا َأَومَلْ ُنَمكِّ

ُدنَّا َوَلكِنَّ  ا ِمن لَّ  ِرْزق 
ٍ
ء  ﴾ )القصص( (57َأْكَثَرُهْم ال َيْعَلُموَن ) آِمن ا جُيَْبى إَِلْيِه َثَمَراُت ُكلِّ يَشْ

نُْهُم النَّبِيَّ َيُقوُلوَن  ..وأشار إليه عندما ذكر مقولة املنافقني عندما كان ﴿ َيْسَتْأِذُن َفِريٌق مِّ

ا ) َرار 
 ﴾ )األحزاب( ( 13إِنَّ ُبُيوَتنَا َعْوَرٌة َوَما ِهَي بَِعْوَرٍة إِن ُيِريُدوَن إِالَّ فِ

 . السابع ادس.. فحدثنا عن  قالوا: عرفنا الس

بعض  . فأنتم ترون أن .هلا دور ال يمكن إمهالهاحلالة الروحية واملزاجية والبدنية قال: 

يف حني    ،األشخاص وبسبب ابتالئهم بضعف األعصاب أو ضعف القلب خيافون من كّل يشء

كنهم  ول ،وجودها يف واقعهم من متعاض من هذه احلالة واالبالنفور يشعرون يف نفس الوقت 

ّن اخلوف املترسب يف أعامقنا ليس  )إ: عادةهؤالء يقولون . وال يستطيعون التخّلص منها. 

 (علينا  ا بل نجده مفروض ،باختيارنا 

 .  . . وإرادته ملك لألفكار التي حيملها . . فاإلنسان ملك إلرادته.صحيحوهذا غري 

فليس هناك يشء عيص    ،اإليامنونحن بحمد اهلل نعالج هذه احلالة يف هذا القسم بمراهم  
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 عىل اإليامن. 

املعاول التي  . فام  .قال رجل من احلارضين: عرفنا اجلذور التي تقوم عليها شجرة اجلبن

 ؟ تقطعها من أرض النفس

قال: أنتم تعلمون أن علامء الرتبية والسلوك يذكرون عالجني لكل األمراض النفسية..  

 راهنا. من مجعهام وفقه اهلل لتطهري نفسه من أد

 . األول . والعمل.. فحدثنا عن  .. مها العلم . قالوا: أجل

.  .. وبأن كل يشء بقضاء اهلل وقدره.قال: حيتاج اجلبان أول ما حيتاج إىل تعميق إيامنه باهلل

 . .فإنه ال يقيض عىل املخاوف يشء مثل هذا اإليامن العايل

احلجاج بالقتل:) لو  لقد روي يف األخبار أن سعيد بن جبري قال للحجاج عندما هدده 

 علمت أن املوت واحلياة يف يدك ما عبدت إهلا غريك(  

. إنه لوال إدراكه أن ما يتشبث به احلجاج من  .انظروا إىل هذا املوقف الشجاع من سعيد

   ،ال احلجاج وال أي طاغية غريه ، هو مالك اآلجال تعاىل فاهلل  ، قوة وهم عظيم سكن عقله

ٍة َأَجٌل َفإَِذا َجاَء َأَجُلُهْم ال َيْسَتْأِخُروَن َساَعة  َوال    فمن اعتقد بام يف قوله تعاىل :﴿ َولُِكلِّ ُأمَّ

ا  َوال َنْفعا  إِالَّ َما َشاَء   ،(﴾ )ألعراف( 34)  َيْسَتْقِدُمونَ  وما يف قوله :﴿ ُقْل ال َأْملُِك لِنَْفيِس رَضّ

ٍة َأَجٌل إَِذا َجاَء َأَجُلُهْم َفال  وما  ،(﴾ )يونس(49) َيْسَتْأِخُروَن َساَعة  َوال َيْسَتْقِدُمونَ اهللَُّ لُِكلِّ ُأمَّ

األعراف( ال تصيبه  )﴾  (34َفإَِذا َجاَء َأَجُلُهْم اَل َيْسَتْأِخُروَن َساَعة  َواَل َيْسَتْقِدُموَن ) .  . يف قوله :﴿

 وال أدنى جبن.  ،أدنى خمافة

  ، فمنعه من التفكري السليم ،ذلك أنه ال يفر من املوت إال من سيطر عليه وهم اخلوف

َهادَ  تعاىل قال  وَن ِمنُْه َفإِنَُّه ُمالِقيُكْم ُثمَّ ُتَردُّوَن إىَِل َعامِلِ اْلَغْيِب َوالشَّ ِة  :﴿ ُقْل إِنَّ املَْْوَت الَِّذي َتِفرُّ

ْكُكُم املَْْوُت َوَلْو ُكنُْتْم يِف  َأْيناََم َتُكوُنوا ُيْدرِ وقال :﴿  ،(﴾ )اجلمعة(8) َفُينَبُِّئُكْم باَِم ُكنُْتْم َتْعَمُلوَن 

ٌء َما ُقتِْلنَا َهاُهنَا وقال :﴿..  ،النساء()﴾ (78) . .ُبُروٍج ُمَشيََّدةٍ  َيُقوُلوَن َلْو َكاَن َلنَا ِمَن اأْلَْمِر يَشْ
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ِذيَن ُكتَِب َعَلْيِهُم اْلَقْتُل إىَِل َمَضاِجِعهِ  َز الَّ ْم َولَِيْبَتيِلَ اهللَُّ َما يِف ُصُدوِرُكْم  ُقْل َلْو ُكنُْتْم يِف ُبُيوتُِكْم َلَبَ

ُدوِر )  يٌم بَِذاِت الصُّ
َص َما يِف ُقُلوبُِكْم َواهللَُّ َعلِ  آل عمران( )﴾ (154َولُِيَمحِّ

وهي املرتبة التي يرى فيها املؤمن   ، بل إن اإليامن ليصل بصاحبه إىل مرتبة أعىل وأرشف

يلقى فيه كل ما هفت إليه نفسه يف الدنيا وقرصت    املوت الذي خيافه اجلبان بصورة املحل الذي

ومن   ،فهو قدوم عىل اهلل   ، وتتحقق الرغبات  ،فهو الباب الذي تنفتح من كوته األماين   ، عنه يداه

فقال: وإىل أين يذهب   ،وقد قيل ألعرايب اشتد مرضه: إنك ستموت ، ال حيب القدوم عىل اهلل

وكيف أخاف الذهاب إىل من ال أرى اخلري إال من   ،م فقال: وحيك  ، يب بعد املوت؟ قالوا: إىل اهلل

 عنده؟

فهو الذي يقرب احلبيب من   ، وهلذا قال حييى بن معاذ:) ال يكره لقاء املوت إال مريب 

 احلبيب( 

وتنهاهم عن االستسالم لشبح اخلوف   ، أن املالئكة تبرش املؤمنني تعاىل وهلذا أخب اهلل 

نَا اهللَُّ ُثمَّ   تعاىل قال  ، وتذكرهم باملصري الذي يقدمون عليه ،واحلزن ِذيَن َقاُلوا َربُّ :﴿ إِنَّ الَّ

تِي ُكنْ  وا بِاجْلَنَِّة الَّ َزُنوا َوَأْبرِشُ ُل َعَلْيِهُم املاَْلئَِكُة َأالَّ خَتَاُفوا َوال حَتْ (﴾  30)   ُتْم ُتوَعُدونَ اْسَتَقاُموا َتَتنَزَّ

 )فصلت( 

وانطالقا من هذه املعارف اإليامنية صاح سحرة فرعون يف وجه فرعون بقوة اإليامن :﴿  

َياَة َلْن ُنْؤثَِرَك َعىَل َما َجاَءَنا ِمَن اْلَبيِّنَاِت َوالَِّذي َفَطَرَنا َفاْقِض َما َأْنَت َقاٍض إِنَّاَم َتْقيِض َهِذِه احْلَ 

ْنَيا   ﴾ )طـه( (72)الدُّ

وعاصفني بكل   ، وعىل خطاهم سار الصاحلون متحدين كل املشانق التي نصبت هلم 

يقول يف    كعمري بن احلامم األنصاري الذي سمع النبي    ، رياح اخلوف التي أرادت أن جتتثهم

فيقتل صابرا   - املرشكني -غزوة بدر ألصحابه:) والذي نفيس بيده ما من رجل يقاتلهم اليوم 

:) مم  فقال  ،حمتسبا  مقبال  غري مدبر إال أدخله اهلل اجلنة( فيقول عمري متعجبا:) بخ بخ(
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أقتل؟ فقال  فقال:) أليس بيني وبني اجلنة إال أن أتقدم فأقاتل هؤالء ف ،تبخبخ يا ابن احلامم؟(

)وكان يف يد عمري مترات يأكل منها فقال: أأعيش حتى أكل هذه التمرات؟ إهنا حلياة   ، :) بىل

 طويلة! وألقى التمرات من يده وأقبل يقاتل ويقول: 

 ركضا  إىل اهلل بغري زاد 

 

 إال التقى وعمل املعاد   

 والصب يف اهلل عىل اجلهاد  

 

 وكل زاد عرضة للنفاد   

 
 (1)ى والصب والرشادغري التق

وعندما لقيه سعد بن   ، ومثله أنس بن النرض الذي قاتل يف أحد قتال من يطلب املوت 

 اجلنة ورب النرض: أجد رحيها من وراء أحد.  ، معاذ قال له: يا سعد

 . فهل هناك عالج علمي غريه؟.قالوا: وعينا هذا 

فعندما يطالع  .  .جلبنه عواقب الوخيمة  الو  ثار السلبيةاآليف  اجلبان  يتفكر  . أن  .قال: أجل 

من كّل إقدام مثمر اآلثار السلبية للخوف املوهوم    واّلذي يعيش حالة اخلوف والرعب  ،اجلبان

وما يرتتب عليه من ذّلة وحقارة وختلف وحرمان من الكثري من مواهب احلياة يف حياته أو حياة 

عن هذه احلالة ويسعى لتطهري نفسه   فإنه سيتحرك يف الغالب لتجديد فكرته ونظرته  ، اآلخرين

 منها. 

 ؟ العالج العميل . ما  .. فام العالج الثاين.قالوا: وعينا هذا 

  ، اذا هبت امرا فقع فيهقال: ذلك هو ما يشري إليه قول أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب: )

 ( فان شدة توقيه اعظم مما ختاف منه

 .  . . فهلم بنا إليه.وهو ما نامرسه يف هذا القسم يف جناح التدريبات 

 *** 

. وهناك ظللنا مدة الطويلة نتدرب عىل قلع  .رسنا مع الرسهندي إىل جناح التدريبات 

 
 . 2/33(   تاريخ الطبي: 1)



96 

 

وانتقلنا بعده إىل القسم   ،فأجازنا  ،. إىل أن رأى يف بعضنا األهلية للتخرج منه . مرض اجلبن

 السابع من أقسام املدرسة. 

 ـ العجز   7

. وقد  . رجال صاحلا مجع بني العلم والعملرست إىل القسم السادس.. وقد كان شيخه 

. وكان اجلميع . . وأن له مريدين وأتباعا كثريين. علمت أنه قدم من ليبيا.. وأن أصله من اجلزائر

 ..  (1)( السنويسيطلقون عليه لقب )

ولكني مل أعجب أن يتوىل   ،ونشاط أتباعه ،وقد عجبت ملا سمعت من أخبار نشاطه

فقد علمت أنه ال خيلص العجزة من عجزهم إال من امتأل نشاطا  ،التدريس يف هذا القسم 

 ومهة. 

. لقد ظللت مدة  .. سمعت بعض التالميذ يسأله قائال: يا شيخنا .عندما دخلنا القسم 

تحقون . وأهنم يس .حمتارا يف رس وصف القرآن الكريم للمستضعفني بأهنم ظاملني ألنفسهم

. بل إن اهلل تعاىل يتوعدهم بمزيد من العذاب جيدونه يف  . لذلك ما حيصل هلم من ألوان اآلالم

 .  . اآلخرة

اُهُم املآَْلئَِكُة َظاملِِي َأْنُفِسِهْم َقاُلوْا  قال السنويس: أراك تشري إىل قوله تعاىل:﴿   ِذيَن َتَوفَّ إِنَّ الَّ

ِفنَي يِف األَْرِض َقاْلَوْا َأمَلْ َتُكْن َأْرُض اهللَِّ َواِسَعة  َفُتَهاِجُروْا فِيَها َفُأْوَلئَِك فِيَم ُكنُتْم َقاُلوْا ُكنَّا ُمْستَْضعَ 

ا )  النساء( )﴾ (97َمْأَواُهْم َجَهنَُّم َوَساءْت َمِصري 

 
هـ( مؤسس الطريقة السنوسية، 1276 -  1202أشري به إىل الشيخ املريب حممد بن عيل السنويس اخلطايب احلسني اإلدرييس ) (1)

ا باجلامع الكبري   ُولد ببلدة مستغانم اجلزائرية.. تعلم عىل يد علامء مسقط رأسه، ثم ارحتل طالب ا العلم يف فاس، وبرع فيه. وعني مدرس 

ا ومربيا، وجتّول يف كثري من البلدان اإلسالمية، فقد زار تونس وطرابلس وبرقة ومرص واحلجاز  بفاس، وجاب مناطق الصحراء واعظ 

م، وأقام باجلبل األخرض، فبنى الزاوية 1839  -هـ  1255واليمن.. وأنشأ أول زاوية له يف جبل أيب قبيس بمكة، ثم عاد إىل برقة سنة  

ا البيضاء.. انترشت طريقته، فارتابت احلكومة العثامنية يف أمره، فضايقته، فانتقل إىل واحة جغبوب بجنويب ليبيا حتى توفاه اهلل، خملف  

ا ورسالة.  وراءه نحو أربعني كتاب 
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ظاملني مع أهنم أقروا بأهنم كانوا   . انظر كيف اعتب اهلل تعاىل هؤالء .قال الرجل: أجل 

 مستضعفني. 

ويف العقاب الذي   ،لسنويس: اقرأ ما بعدها من اآليات لتعرف الرس يف لوم هؤالء قال ا

 حاق هبم. 

َجاِل َوالنَِّساء  قال الرجل: لقد قال اهلل تعاىل بعد تلك اآلية :﴿  إاِلَّ املُْْسَتْضَعِفنَي ِمَن الرِّ

يُعوَن ِحيَلة  َوالَ هَيَْتُدوَن َسبِيال  ) 
َوَكاَن  َفُأْوَلئَِك َعَسى اهللَُّ َأن َيْعُفَو َعنُْهمْ  (98َواْلِوْلَداِن الَ َيْسَتطِ

ا ) ا َغُفور   النساء( )﴾ ( 99اهللَُّ َعُفوًّ

 قال السنويس: إن هاتني اآليتني جتيبانك عن سؤالك. 

 . . قال الرجل: مل أفهم

قال السنويس: إن اهلل تعاىل ال يلوم وال يؤاخذ عباده عىل العجز الفطري اجلبيل الذي  

 .  .. ولكنه يلومهم أشد اللوم عىل العجز الذي يكسبونه بسبب خورهم وكسلهم .خلقوا به

 قال الرجل: فالعجز عجز إذن؟

 .  . . واهلل تعاىل بعدله ورمحته ال يؤاخذ عباده إال بام كسبت أيدهم.قال السنويس: أجل 

يقعد  . فإن اهلل تعاىل ينهى املستضعفني الذين مألهتم جبلتهم بالعجز عن أن .ومع ذلك

وهلذا يثني عىل الصاحلني املستضعفني بقوله :﴿ َوال   ،هبم ضعفهم احليس عن االستعداد واهلم 

ْوا َوَأْعُينُُهْم َتِفيُض  ِذيَن إَِذا َما َأَتْوَك لَِتْحِمَلُهْم ُقْلَت ال َأِجُد َما َأمْحُِلُكْم َعَلْيِه َتَولَّ ْمِع َعىَل الَّ  ِمَن الدَّ

 (﴾ )التوبة( 92) ا ُينِْفُقوَن َحَزنا  َأاّل جَيُِدوا مَ 

إن باملدينة أقواما  ما  عىل هذا النوع من املستضعفني بقوله:)  وهلذا أثنى رسول اهلل 

   (1) (نعم حبسهم العذر:)  قالوا: وهم باملدينة؟ قال(  قطعتم واديا  وال رستم سريا  إال وهم معكم 

رسوله يف حال قعودهم  اشرتط يف هؤالء املستضعفني النصح هلل و تعاىلبل إن اهلل 

 
 (   رواه البخاري ومسلم.1)
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ِذيَن ال جَيُِدوَن َما ُينِْفُقوَن   تعاىلفقال    ،وعجزهم   َوال َعىَل املَْْرىَض َوال َعىَل الَّ
ِ
َعَفاء :﴿ َلْيَس َعىَل الضُّ

 توبة(    ( ﴾ )ال91)  َحَرٌج إَِذا َنَصُحوا هللَِِّ َوَرُسولِِه َما َعىَل املُْْحِسننَِي ِمْن َسبِيٍل َواهللَُّ َغُفوٌر َرِحيمٌ 

 . مل نظر اإلسالم إىل العجز هبذه النظرة السلبية؟ .قال الرجل: مل كان األمر كذلك

أما   ،ال يقوم به وال يمثله إال األقوياء أصحاب اهلمم العالية  تعاىلقال: ألن دين اهلل 

بل يميتون الدين   ،فهم ال يميتون شخصياهتم فقط   ، الذين يتصورون الدين ضعفا ومتاوتا وذلة

 . أيضا 

كأنام   ،إذا مشى أرسع يف مشيتهوهو القدوة األول للمؤمنني  كان رسول اهلل هلذا و

كأن الشمس جترى  ما رأيت أحدا  أحسن من رسول اهلل واصفه:) يقول  ،بب صينحدر من 

وإنه    ، وإنام لنجهد أنفسنا   ، كأنام األرض تطوى له  ،وال رأيت أحدا  أرسع يف مشيته منه   ، يف وجهه

  (1) (لغري مكرتث

. وقد قدمنا إىل هذا  . قال رجل من احلارضين: أنت تعلم أنا قوم امتألنا عجزا وكسال

 . فام السبيل إىل ذلك؟ . القسم لنتطهر منه

 قال: سبيالن. 

 . العلم . حدثنا عن .. فحدثنا عن السبيل األول .قال الرجل: علمنامها 

. فمن عرف اهلل أعطاه اهلل من القوة  .باهلل. وأعظم علم هو العلم .قال: أوهلام هو العلم 

فيمأله صاحبه   ،يشري إىل املعاين التي خيتزهنا اإليامن . لقد قال رسول اهلل .ما يزحزح اجلبال 

احرص عىل ما   ، ويف كل خري ، املؤمن القوي خري وأحب إىل اهلل من املؤمن الضعيفبالقوة:) 

ولكن   ،وإن أصابك يشء فال تقل: لو أين فعلت لكان كذا وكذا   ، ينفعك واستعن باهلل وال تعجز 

  (2) (فان لو تفتح عمل الشيطان ، قل قدر اهلل وما شاء فعل

 
 غريب، ورواه أمحد وابن حبان وابن سعد.(   رواه الرتمذي، وقال: حديث 1)

 (   رواه أمحد.2)
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 االستعانة باهلل منافية وصادة ألوهام العجز..  انظروا كيف جعل رسول اهلل  

وهو يف الغار يتحدى املرشكني :﴿ إاِلّ   ،  يذكر موقف رسول اهلل  تعاىل وهلذا قال 

ا يِف اْلَغاِر إِْذ َيُقوُل   إِْذ مُهَ
ِذيَن َكَفُروا َثايِنَ اْثنَنْيِ ْذ َأْخَرَجُه الَّ

ُه اهللَُّ إِ وُه َفَقْد َنرَصَ َزْن   َتنْرُصُ لَِصاِحبِِه ال حَتْ

ْفىَل إِنَّ اهللََّ َمَعنَا َفَأْنَزَل اهللَُّ َسكِينََتُه َعَلْيِه وَ  ِذيَن َكَفُروا السُّ َمَة الَّ
ْ َتَرْوَها َوَجَعَل َكلِ َدُه بُِجُنوٍد مَل َأيَّ

 (﴾ )التوبة( 40) َوَكلَِمُة اهللَِّ ِهَي اْلُعْلَيا َواهللَُّ َعِزيٌز َحكِيٌم 

بمعية اهلل جعله يتحدى كل ما أعد املرشكني من وسائل الرصد   فشعور رسول اهلل 

 تال دينه.التي تريد أن تغتاله وتغ

مصححا تصوره لفرعون وزبانيته :﴿ َكالَّ    موسى   تعاىلوبمثل هذا القول علم اهلل  

فال   ، وكأنه يقول له:) كال يا موسى ،(﴾ )الشعراء( 15)  َفاْذَهَبا بِآياتِنَا إِنَّا َمَعُكْم ُمْسَتِمُعونَ 

 يساوي فرعون شيئا ما دمت معك(  

يف عزة تقرص معها عزة كل ما أحيط   ، شجاعا  ،رابط اجلأش وهلذا سار موسى  

وهلذا أجاب بني إرسائيل بعد أن  ،تعاىلربه  فقد كان مع موسى  ،بفرعون من هالة وزينة

ماقيل له يف ذلك اليوم :﴿ َكالَّ إِنَّ  أدركهم فرعون وجنده بقوله الذي يستعيد فيه موسى 

 (﴾ )الشعراء( 62َمِعَي َريبِّ َسَيْهِديِن ) 

ألنه حينها ال ينظر إىل قوته   ،أثريه العظيم يف بث العزيمة يف نفس املؤمنوهلذا الشعور ت

وهلذا   ،بل إنه ينفي قوته بجنب قوة اهلل   ،وإنام ينظر إىل قوة اهلل التي متده باملدد كل حني  ،املحدودة

ُكُم اهللَُّ َفال َغالَِب َلُكْم َوإِْن خَيُْذْلُكْم َفَمْن َذا   تعاىل قال   ُكْم ِمْن َبْعِدِه َوَعىَل   :﴿ إِْن َينرُْصْ الَِّذي َينرُْصُ

ِل املُْْؤِمنُونَ   فاعتب النرص من اهلل واخلذالن من اهلل.  ،(﴾ )آل عمران(160)  اهللَِّ َفْلَيَتَوكَّ

فلم يبهرهم ما أعد هلم من    ، وهلذا حتدى األنبياء ـ صلوات اهلل وسالمه عليهم ـ أقوامهم

لقومه بعد تكذيبهم له :﴿ إِينِّ ُأْشِهُد اهللََّ َواْشَهُدوا   ودا  ذاكرا قول ه  تعاىلقال    ، صنوف الفتن

ُكوَن )َأينِّ  ا ُثمَّ اَل ُتنْظُِروِن 54إِينِّ ُأْشِهُد اهللََّ َواْشَهُدوا َأينِّ َبِريٌء مِمَّا ُترْشِ يُدويِن مَجِيع 
( ِمْن ُدونِِه َفكِ
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ْلُت َعىَل اهللَِّ َريبِّ َوَربِّ 55) اٍط  ( إيِنِّ َتَوكَّ ٍة إِالَّ ُهَو آِخٌذ بِنَاِصَيتَِها إِنَّ َريبِّ َعىَل رِصَ ُكْم َما ِمْن َدابَّ

 هود( )﴾ (56ُمْسَتِقيٍم ) 

. ولكنا مع ذلك نجد يف جوارحنا من اخلدر  . قال رجل من القوم: إنا نعتقد بكل ما تذكر

 ما يمنعنا من أي حركة. 

إِنَّ املُْنافِِقنَي  فقال:﴿  ، افقني. ذلك هو الذي وصف اهلل به املن. قال: ذلك هو الكسل

الِة قاُموا ُكساىل ُيراُؤَن النَّاَس َوال َيْذُكُروَن اهللََّ   إاِلَّ  خُياِدُعوَن اهللََّ َوُهَو خاِدُعُهْم َوإِذا قاُموا إِىَل الصَّ

 َوَمْن ُيْضلِ  (142َقلِيال  )
ِ
 َوال إِىل هُؤالء

ِ
ِل اهللَُّ َفَلْن جَتَِد َلُه َسبِيال   ُمَذْبَذبِنَي َبنْيَ ذلَِك ال إِىل هُؤالء

   ﴾ )النساء( (143)

َوما َمنََعُهْم َأْن ُتْقَبَل ِمنُْهْم َنَفقاهُتُْم إِالَّ  فقال :﴿  ،ووصف به آخرين من ضعاف اإليامن

الَة إِالَّ َوُهْم ُكساىل َوال ُينِْفقُ  ُْم َكَفُروا بِاهللَِّ َوبَِرُسولِِه َوال َيْأُتوَن الصَّ   ( 54وَن إاِلَّ َوُهْم كاِرُهوَن ) َأهنَّ

ْنيا َوَتْزَهَق  هَبُْم هِبا يِف احْلَياِة الدُّ  َأْنُفُسُهْم َوُهْم  َفال ُتْعِجْبَك َأْمواهُلُْم َوال َأْوالُدُهْم إِنَّام ُيِريُد اهللَُّ لُِيَعذِّ

 ﴾ )التوبة( ( 55كافُِروَن )

َا الَّ فقال :﴿    ، ووصف به املخلفني املتثاقلني ِذيَن آَمنُوا ما َلُكْم إِذا ِقيَل َلُكُم اْنِفُروا يِف  يا َأهيُّ

نْ  ْنيا ِمَن اآْلِخَرِة َفام َمتاُع احْلَياِة الدُّ اَقْلُتْم إِىَل اأْلَْرِض َأَرِضيُتْم بِاحْلَياِة الدُّ يا يِف اآْلِخَرِة  َسبِيِل اهللَِّ اثَّ

وُه َشْيئا  َواهللَُّ َعىل إِالَّ َتنِْفُروا  (38إِالَّ َقلِيٌل )  ُكْم َوال َترُضُّ ْبُكْم َعذابا  َألِيام  َوَيْسَتْبِدْل َقْوما  َغرْيَ ُيَعذِّ

 َقِديٌر ) 
ٍ
ء َفِرَح املَُْخلَُّفوَن بَِمْقَعِدِهْم ِخالَف َرُسوِل اهللَِّ َوَكِرُهوا  وقال :﴿  ،﴾ )التوبة((39ُكلِّ يَشْ

ْم َوأَ  ا َلْو  َأْن جُياِهُدوا بَِأْمواهِلِ ْنُفِسِهْم يِف َسبِيِل اهللَِّ َوقاُلوا ال َتنِْفُروا يِف احْلَرِّ ُقْل ناُر َجَهنََّم َأَشدُّ َحرًّ

َوإِذا ُأْنِزَلْت ُسوَرٌة َأْن آِمنُوا بِاهللَِّ َوجاِهُدوا َمَع َرُسولِِه  وقال :﴿  ،﴾ )التوبة( ( 81كاُنوا َيْفَقُهوَن )

َرُضوا بَِأْن َيُكوُنوا َمَع اخْلَوالِِف    (86ِمنُْهْم َوقاُلوا َذْرنا َنُكْن َمَع اْلقاِعِديَن )  اْسَتْأَذَنَك ُأوُلوا الطَّْولِ 

 ﴾ )التوبة( (87َوُطبَِع َعىل ُقُلوهِبِْم َفُهْم ال َيْفَقُهوَن ) 

.  .قال رجل من احلارضين: مل نكن نتصور أن الكسل يصل بأصحابه إىل هذه الدرجة 
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ووصفا من أوصاف ضعاف   ،لكسل عرضا من أعراض النفاق. مل كان ا.فلم كان كذلك؟

 اإليامن؟

. فإن  .قال: ذلك أن اإلنسان ال تتحرك جوارحه إال بإمالء من حقيقته التي هي روحه 

 مستغرقة يف الظلامت مل تكد حترك صاحبها نحو خري.  ،كانت روحه منغمسة يف األوحال

قتضيها اإليامن عرض عليه ما يمأل  أرأيتم لو أن هذا الذي تكاسل عن أعامل الب التي ي 

 . هل تراه يقعد عن ذلك؟ . خزائنه باألموال

 ننشط يف هذه املحال نشاطا ال نظري له؟ نفوسنا . إنا نرى . قالوا: ال

. فليس اجلسد إال خادم بسيط للروح  .قال: فاعلموا إذن أن دواءكم يف تقوية إيامنكم 

 وينتهي لنهيها.  ،يأمتر ألمرها 

 . فحدثنا عن العالج العميل. .ا قالوا: وعينا هذ

. فلن يتخرج منه إال من ختلص  .قال: ستعيشونه هنا يف جناح التدريبات يف هذا القسم 

 فال يستقيم اإليامن مع العجز والكسل.  ، من أوثان عجزه وكسله

:  ومنها قوله  ،استعاذات من الكسل  قال رجل من القوم: لقد أثر عن رسول اهلل 

واهلرم وعذاب القب. الّلهّم آت   ، واجلبن والبخل ،ك من العجز والكسلالّلهّم إيّن أعوذب)

الّلهّم إيّن أعوذبك من علم ال   وزّكها أنت خري من زّكاها. أنت ولّيها وموالها  ،نفيس تقواها 

  (1)ومن دعوة ال يستجاب هلا( ، ومن نفس ال تشبع ، ومن قلب ال خيشع ، ينفع

 ومع ذلك مل نر حياتنا تتغري.. فأين التقصري؟  ،ونحن نقوهلا ونلتزم هبا 

 . هل يكفه ذلك؟ .. وظل يدعو اهلل أن جيعله يصيل .قال: أرأيتم لو أن رجال ال يصيل 

 وبيديه.  ، . فاألمر بني يديه.. بل عليه أن يتحرك بجوارحه . قالوا: ال

  منظومة كاملة من الترشيعات  . لقد وضع لنا رسول اهلل .قال: فهكذا هذا األمر 

 
 رواه مسلم. (1)
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 ونكتفي باالستعاذة من الكسل.  ، . فرحنا ننبذها .والتوجيهات ختلصنا من كل عجز وكسل 

 قالوا: فهال ذكرت لنا من هذه املنظومة بعضها. 

. قال  .فال يفسد حياة الكسول يشء مثلام يفسدها نومه   ،قال: من ذلك االستيقاظ املبكر 

  ( :يعقد الّشيطان عىل قافية رأس أحدكم ثالث عقد إذا ناميذكر تأثري االستيقاظ يف النشاط ،  

  ، انحّلت عقدة. وإذا توّضأ ،فذكر اهللّ ، فإذا استيقظ بكّل عقدة يرضب عليك ليال طويال.

وإاّل أصبح خبيث   ، فإذا صىّل انحّلت العقد. فأصبح نشيطا طّيب النّفس  ، انحّلت عنه عقدتان

     (1) النّفس كسالن(

 . فهل هناك غريه؟.قالوا: وعينا هذا 

. فال يدمر حياة الكسول يشء مثلام يدمرها قعوده  . قال: من ذلك أن حيرص عىل العمل

أما يف بيتك يشء؟(  )   فقال:  ،يسأله  أّن رجال من األنصار أتى النّبّي  ففي احلديث    ،عن العمل

قال: )ائتني هبام( فأتاه   ،وقعب نرشب فيه من املاء ،حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه  ،قال: بىل 

  ، )من يشرتي هذين؟( قال رجل: أنا آخذمها بدرهم وقال:  ،بيده فأخذمها رسول اهللّ  ،هبام

  ،فأعطامها إّياه ،بدرمهني قال: )من يزيد عىل درهم؟(. مّرتني أو ثالثا. قال رجل: أنا آخذمها 

واشرت   ، وقال: )اشرت بأحدمها طعاما فانبذه إىل أهلك ،وأخذ الّدرمهني وأعطامها األنصارّي 

عودا بيده ثّم قال له: )اذهب فاحتطب   فشّد فيه رسول اهللّ  ،باآلخر قّدوما فأتني به( فأتاه به 

فجاء وقد أصاب عرشة  ،وال أرينّك مخسة عرش يوما( فذهب الّرجل حيتطب ويبيع ،وبع

: )هذا خري لك من أن جتيء  فقال رسول اهللّ  فاشرتى ببعضها ثوبا وببعضها طعاما. ، دراهم

أو لذي  ،إّن املسألة ال تصلح إاّل لثالثة: لذي فقر مدقع  ،املسألة نكتة يف وجهك يوم القيامة

  (2)أو لذي دم موجع( ،غرم مفظع 

 
 رواه البخاري ومسلم. (1)

 رواه أبو داود والبيهقي بطوله وأخرج الرتمذي والنسائي منه قصة بيع القدح فقط. وقال الرتمذي: حديث حسن. (2)
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ويد   ، ويد املعطي اّلتي تليها  ، فيد اهللّ العليا  : )األيدي ثالثة: قال ويف حديث آخر 

  (1) فأعط الفضل وال تعجز عن نفسك( ،الّسائل الّسفىل 

فيأخذ حزمة من حطب فيبيع فيكّف    ، : )ألن يأخذ أحدكم أحبالويف حديث آخر قال  

  (2)اهللّ هبا وجهه خري من أن يسأل النّاس أعطي أم منع(

  ، فيتصّدق به ويستغني به من النّاس ،  ظهره)ألن يغدو أحدكم فيحطب عىل : وقال 

أعطاه أو منعه ذلك. فإّن اليد العليا أفضل من اليد الّسفىل. وابدأ   ،خري له من أن يسأل رجال 

 (3) بمن تعول(

 . فهل هناك غريه؟.قالوا: وعينا هذا 

.  . قال: لقد ذكرت لكم أن منبع الكسل هو أفكار الكسول وتصوراته اخلاطئة للحياة

وال يمكن للكسول أن يتخلص   ، اعتب ذلك من اهلوى احلاجز عن العمل فإن النبي  ،وهلذا

 :قال  ،وال للعاجز أن يتخلص من عجزه إال إذا ختلص من تلك األفكار املردية  ، من كسله

 (4)والعاجز من أتبع نفسه هواها ومتنّى عىل اهللّ( ،وعمل ملا بعد املوت  ،الكّيس من دان نفسه )

 *** 

. ثم  .وصل صاحبي من حديثه إىل هذا املوضع حتى فوجئنا بجلبة داخل القرص ما 

فوجئنا باحلرس مجيعا هيرعون إىل حيث سمعنا اجللبة.. تاركني األبواب مفتوحة ال حارس  

 .  .هلا 

وقد    ، . ومل أجد نفيس إال معهم مجيعا .مل أدر إال بموسى يرسع مع اجلموع ليدخل القرص

 ارتفعت عني كل خمافة. 

 
 رواه أبو داود واحلاكم. (1)

 رواه البخاري. (2)

 رواه البخاري ومسلم. (3)

 رواه مسلم. (4)
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 .  . داخل القرص رأيت صورة ال يمكنني أن أنساها ما حييت يف

  ، لقد رأيت ذلك الرجل العمالق اجلميل الذي أويت من بسطة اجلسم وحسنه ما أويت 

 وقد تغري حاله تغريا تاما. 

 قلت: ماذا حصل له؟ 

. وقد غفل املسكني عن  . قال: لقد كان يف بيته كثري من األجهزة رسيعة االلتهاب 

. وحولت وجهه إىل  .. فحولت بيته إىل رماد . فامتدت نرياهنا لبعض تلك األجهزة ، سيجارته

 .  .. وحولت جسده إىل هيكل مملوء بالعجز والضعف.شبح

 .  .كان مغمى عليه حني دخلنا قرصه

 .  .. ومعه مجيع األجهزة الطبية التي حيتاجها .ومل نلبث إال قليال حتى جاء طبيبه اخلاص 

. لقد  . . ليس هناك من أمل.وقال: آسف ،وصاته التفت إلينا بعد أن أجرى الطبيب فح

 . .. وال يمكن ألي طبيب يف الدنيا أن يعالج حريقا وصل إىل الفؤاد .امتد احلريق إىل فؤاده

 قلت: فقد مات الرجل إذن؟ 

. فلم يكن له وارث  .. ومن عجائب األقدار أن موسى هو الذي ورث قارون.قال: أجل 

 .  . إال أخاه

. وقد عجبت إذ أن القارئ الذي جاء يقرأ  . لقرص يف ذلك املساء إىل موسىلقد حتول ا

 .  .القرآن تلك الليلة ـ كام تعود الناس أن يفعلوا مع موتاهم ـ كان أول ما بدأ به سورة اهلمزة

َزٍة مُلََزٍة ) لقد أخذ يردد بصوت خاشع حزين:﴿  َدهُ 1َوْيٌل لُِكلِّ مُهَ   ( الَِّذي مَجََع َماال  َوَعدَّ

( َناُر اهللَِّ  5( َوَما َأْدَراَك َما احْلَُطَمُة ) 4( َكالَّ َلُينَْبَذنَّ يِف احْلَُطَمِة ) 3( حَيَْسُب َأنَّ َماَلُه َأْخَلَدُه ) 2)

تِي َتطَّلُِع َعىَل اأْلَْفئَِدِة ) 6املُْوَقَدُة ) َا َعَلْيِهْم ُمْؤَصَدٌة )7( الَّ َدٍة )8( إِهنَّ  )اهلمزة( ﴾  (9( يِف َعَمٍد مُمَدَّ

وقال: أهيا   ،. قام بعدها .كانت دموع كثرية حارة ترسم خطوطها عىل وجنتي موسى 

. قد .. وأن مجيع األموال التي ورثتها من أخي . . أشهدكم بأن هذا القرص بام فيه.اجلمع الكريم 
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 .  . وهبتها لليتامى واملستضعفني

. أن يمنح أخي  .كريم الغفور . ال. . وأرجو من اهلل العيل القدير. قد جعلتها مجيعا وقفا هلل

 فهو الغفور الرحيم.  ، من مغفرته وعفوه
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 ـ القوي   ثانيا

 ؟الثاين . فام الرس .من أرسار اإلنسان األول قلت: عرفت الرس 

 . .قال: قوته 

. أال ترى أن  .. فكيف يستقيم هذا مع قوته .. لقد أقنعتني بضعفه وعجزه .قلت: عجبا 

 هناك تناقضا بينهام؟ 

 تكامال بينهام ال تناقضا.قال: أرى  

 قلت: كيف ذلك؟

. ولذلك زوده بأنواع من القوى يستطيع  .قال: لقد خلق اهلل اإلنسان مملوءا بالضعف

. فال يمكن أن تؤدى الوظائف إال  .أن خيرج هبا من ضعفه ليامرس الوظيفة التي كلفه اهلل هبا 

 .  .من األقوياء 

ويقوم بالواجب الذي متليه املروؤة    ،رأتني أن حيسن إىل املما استطاع    موسى  إن  ..انظر

ا َيا َأَبِت اْسَتْأِجْرُه إِنَّ َخرْيَ َمِن . قال تعاىل يذكر ذلك:﴿  . نحومها لوال أنه كان قويا  ْحَدامُهَ
َقاَلْت إِ

 ﴾ )القصص( ( 26اْسَتْأَجْرَت اْلَقِويُّ اأْلَِمنُي ) 

ٍة  :﴿  . قال تعاىل . بأن يأخذ الكتاب بقوة واهلل تعاىل أمر حيي  َتاَب بُِقوَّ
َيا حَيَْيى ُخِذ اْلكِ

 ﴾ )مريم( (12َوَآَتْينَاُه احْلُْكَم َصبِيًّا ) 

  . قال تعاىل :﴿ َ. أن يأخذ الكتاب بقوة وأمر موسى 
ٍ
ء َكَتْبنَا َلُه يِف اأْلَْلَواِح ِمْن ُكلِّ يَشْ

ٍة   َفُخْذَها بُِقوَّ
ٍ
ء َوْأُمْر َقْوَمَك َيْأُخُذوا بَِأْحَسنَِها َسُأِريُكْم َداَر اْلَفاِسِقنَي  َمْوِعَظة  َوَتْفِصيال  لُِكلِّ يَشْ

 ﴾ )األعراف( (145)

َوإِْذ َأَخْذَنا ِميَثاَقُكْم َوَرَفْعنَا  قال تعاىل :﴿  ،وأمر بني إرسائيل بأن يأخذوا الكتاب بقوة 

ٍة َواْذُكُروا مَ   ﴾ )البقرة( (63ا فِيِه َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن ) َفْوَقُكُم الطُّوَر ُخُذوا َما َآَتْينَاُكْم بُِقوَّ
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َقاَل  . قال تعاىل :﴿ .وأخب أن ذا القرنني احتاج إىل القوة ليؤدي الوظيفة التي كلف هبا 

ا ) ٍة َأْجَعْل َبْينَُكْم َوَبْينَُهْم َرْدم  يِه َريبِّ َخرْيٌ َفَأِعينُويِن بُِقوَّ
نِّي فِ  ﴾ )الكهف( (95َما َمكَّ

. وكأنه يشري إىل أنه مل يكن ليؤدي وظيفته التي  .كان قويا  م رسول اهلل وأخب أن معل

( َما َضلَّ َصاِحُبُكْم َوَما َغَوى 1َوالنَّْجِم إَِذا َهَوى ) . قال تعاىل :﴿ .كلف هبا لو مل يكن كذلك 

 ﴾ )النجم((5اْلُقَوى )( َعلََّمُه َشِديُد 4( إِْن ُهَو إال َوْحٌي ُيوَحى )3( َوَما َينْطُِق َعِن اهْلََوى )2)

. ومن مثل  .. ومن مثل املالئكة. . فمن مثل األنبياء.قلت: كل من ذكرهتم أقوياء 

 األولياء؟

. حتى  .قال: لقد أعطى اهلل لكل خملوق من القوى ما يتناسب مع الوظيفة التي أنيطت به

يعيش حياته  . وأن . الطري يف السامء أعطاه اهلل من قوى جسده وعقله ما استطاع أن يطري به

 الطبيعية وهو يف أجواء السامء. 

 وامتألوا بكل ضعف؟ ، . الذين حرموا من كل قوة .. املساكني.قلت: واملستضعفون

ألهنم نظروا   ، . ووصفهم بأهنم ظاملون ألنفسهم . قال: لقد وبخ اهلل تعاىل املستضعفني

وعدم انتباههم هلا هو  .  .. ومل ينتبهوا لتلك القوى التي جعلها اهلل فيهم . إىل ضعفهم وقصورهم

إِنَّ  وهو يصور هذه احلقيقة :﴿    ،. اسمع البيان اإلهلي. فال يستثمروهنا   ، الذي جعلهم يضيعوهنا 

اُهُم املاَْلئَِكُة َظاملِِي َأْنُفِسِهْم َقاُلوا فِيَم ُكنُْتْم َقاُلوا ُكنَّا ُمْستَْضَعِفنَي يِف اأْلَْرضِ  ِذيَن َتَوفَّ  َقاُلوا َأمَلْ  الَّ

 ( 97النساء:) ﴾  َأْرُض اهللَِّ َواِسَعة  َفُتَهاِجُروا فِيَها َفُأوَلئَِك َمْأَواُهْم َجَهنَُّم َوَساَءْت َمِصريا  َتُكنْ 

. وهي قوى هلا  . . إن هذه اآلية تنبه املستضعفني إىل القوى التي جعلها اهلل فيهم.انظر

 .  . عالقة باإلدراك والعلم

  ، إىل البحث عن األرض التي يريد أن هياجر إليها فالذي يريد أن هياجر حيتاج ـ أوال ـ 

 . .. ومثل هذا يستدعي القوة العلمية .والتي تسمح له باحلياة التي ال تتناقض مع وظيفته 

 .  .والذي يريد أن هياجر حيتاج قوة حركية متكنه من االنتقال 
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ك  . وأحسبني مستعدا ألن حتدثني عن املفتاح الذي فتح اهلل به علي.قلت: وعيت هذا

 هذا الرس. 

فعرفت من أرسار ضعف اإلنسان ما ذكرته لك   ،. فبعد أن من اهلل عيل .قال: لك ذلك 

رست يف تلك املدينة العجيبة ـ التي فتح اهلل يل فيها من علوم اإلنسان ما كان منغلقا ـ فرأيت  

.  .كب. وهم يصيحون: اهلل أ.. يرسعون إىل بيوهتم.. والدموع متأل عيوهنم. . مجيع الناس.الناس

 .  . . لقد استشهد البطل. لقد استشهد البطل

مل أكن أتصور عندما طرقت هذه الكلمة طبلة أذين إال رجال قويا مفتول العضالت  

 .  .يستطيع بعضالته أن يفتك بأعدائه

 .  .لكني وجدت األمر خالف ذلك متاما 

 قلت: ما وجدت؟ 

. ولكنه كان  .رجال ممتلئا بالعلل . كان  .قال: لقد عرفت أن البطل الذي بكى عليه الناس 

 يف شموخه وإبائه وشجاعته وحكمته كجبل أشم راسخ ممتلئ بجميع أنواع القوى. 

 ؟(1)قلت: لكأين بك تقصد الشيخ )..!؟(

. لقد قدر اهلل أن يكون حادث استشهاد ذلك الشيخ البطل هو  . وقال: أجل ،قاطعني

 أرسار اإلنسان.املفتاح الذي وجلت منه إىل مفتاح هذا الرس من 

. فرأيت اجلميع  .يف ذلك الصباح مررت عىل مقهى يف ذلك الشارع الذي كنت أسري فيه 

حملقني بأبصارهم إىل شاشة التلفزيون التي كانت تعرض صورا الستشهاده.. ثم عرضت  

التي جاءت   ،)إن الرسالة التي نحملها هي رسالة اإلسالم العظيمة : خطبة للشيخ قال فيها 

َوَما َأْرَسْلنَاَك إِالَّ  :﴿ قال تعاىل ،ومن الظلامت إىل النور ،ية من الضالل إىل اهلدىلتنقذ البرش

الرسالة العظيمة علامء  هذه .. لذلك ال بد أن يكون محلة ﴾ )األنبياء( ( 107َرمْحَة  لِْلَعاملَنَِي )

 
 مل نذكر اسم الشخصية يف هذا املحل كعهدنا يف هذه السلسلة من عدم ذكر األسامء التي قد جترح جهة من اجلهات. (1)
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وحدة و ، ووحدة القلوب جتمعهم ، وتعلقوا باآلخرة ونعيمها  ، جتردوا من الدنيا وشهواهتا 

  ، مههم إنقاذ الناس من النار بالكلمة الطيبة  ،احلب والتعاون شعارهم  ، األخوة تؤلف بينهم 

ومد يد املساعدة إلنقاذ من يف   ،واملعاملة العالية من الرفق واحلنان والعطف ،واملوعظة احلسنة

  طريقهم ، طريقهم طريق األنبياء والرسل الكرام ، النار إىل جنة عرضها الساموات واألرض

طريقهم البذل والعطاء والصدق واألمانة  ،ولكنه يف النهاية منترص  ،حمفوف باملخاطر

َبنَّ َأَنا َوُرُسيِل إِنَّ اهللََّ َقِويٌّ َعِزيٌز ):﴿  قال تعاىل   ،والعاقبة للمتقني   ، والعفاف
﴾  ( 21َكَتَب اهللَُّ أَلَْغلِ

 )املجادلة( 

وأنا أصيح: لقد   ،. فنهضت.أعضائي لست أدري كيف شعرت بقوة عجيبة ترسي يف 

 . فهلم نستيقظ من غفوتنا لنوقظ هذه األمة التي طال نومها... وبقينا نحن.أدى الشيخ ما عليه

. فال  .( مدرسة املسلم القوي . فهلموا بنا إىل ) . ما قلت هذا حتى قال اجلميع: صدقت

 يمكن أن نستيقظ وال أن نوقظ ما دمنا مل ننتسب إليها. 

 . مل أسمع هبا. .وقلت: هل هناك مدرسة هبذا االسم؟ ، هلم هذاتعجبت من قو 

. ونحن ببكة  . . وقد كنت الساعة تدعونا لالنضامم إليها .قالوا: كيف مل تسمع هبا 

 . فقد رأينا فيه من الصدق ما رغبنا يف االنضامم إليها. .دعوتك عزمنا عىل تلبية طلبك

. وأنا طالب منكم أن  .ذه املدرسة. أنا صادق يف إخباركم عن جهيل هب.قلت: اعذروين 

 متنوا عيل بداللتي عليها. 

 . فهلم بنا إليها. .. أنا أعرف موقعها .قال أحدهم: ال بأس

. ورسنا مجيعا يف تالل ومرتفعات عالية إىل أن الحت لنا  . . ووقفت معهم . وقف اجلميع

شمس يقف  . فوجدنا رجال هو كالشمس أو قريب من ال.مدرسة يف منتهى اجلامل.. قصدناها 

. فال  . . يرشفكم أن تنتسبوا إليها . وهو يقول: مرحبا بكم يف مدرسة املسلم القوي ،عىل باهبا 

وال يمكن للنشاط أن يرسي بني جوارحكم ما مل متتلئوا   ،يمكن للقوة أن تدب يف قلوبكم
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 باملعاين التي تعلمكم إياها هذه املدرسة. 

 . فمن ترى مؤسسها؟.قلت: أراك تعظم من شأهنا 

.  .. إنه الرسول الذي دعا إىل القوة بكل معانيها . . إنه حممد رسول اهلل.ل: ومن غريه؟قا 

 . .أن ندرب كل من يقصدنا عىل تلك القوة  نفوسنا ونحن هنا ورثة من ورثته آلينا عىل 

 قلت: فعالم تدربون من يقصدكم؟

عجيبة هيون  . من ارتقى يف سلمها شعر بقوة  .(1). أو سبع درجات.قال: عىل سبعة معان

 ويسهل أمامها كل عسري.  ، أمامها كل صعب

 ـ اليقظة   1

وقد استقبلنا فيه    ،وإىل أول قسم من أقسامها   ،رست مع اجلمع إىل مدرسة املسلم القوي

بعد   من )ترمذ(وقد علمت أنه قدمها  ،(2)احلكيم الرتمذي(رجل علمت بعد ذلك أن اسمه )

فراحوا يشنعون   ، أساءوا فهم ما يدعوهم إليه فقد ، أن حصل له فيها مع أهلها بعض اخلالف

 . . كام هو عادة األنبياء واألولياء مع أقوامهم ،عليه

. وقد نال  .. بل جاء إىل هذا القسم ليبرش بام منع أن يبرش به يف ترمذ. لكنه مل يركن إليهم

خالف ما نال هناك.. فقد لقي من شيوخ املدرسة وأصحاهبا من االحرتام والتكريم وفوق  

 لك من الطاعة ما هو أهل له. ذ

 
نحب أن ننبه هنا إىل أنه لدينا رسالة خاصة هبذا املوضوع من رسائل السالم سميناها )مرابطات النفس اللوامة(، وما نذكره هنا   (1)

 هو ملخص خمترص منها.

هـ(، عامل باحلديث  320إىل الويل الصالح أيب عبد اهلل حممد بن عيل بن احلسن بن برش، املعروف باحلكيم الرتمذي )ت أشري به  (2)

وأصول الدين، من أهل )ترمذ( نفي منها بسبب تصنيفه كتابا خالف فيه ما عليه أهلها، فشهدوا عليه بالكفر.. فجاء إىل بلخ )فقبلوه( 

من مؤلفاته )غرس املوحدين( و)الرياضة وأدب النفس( و)غور االمور( و)املناهي( و)رشح الصالة(  .ملوافقته إياهم عىل املذهب.

و)املسائل املكنونة( وكتاب )االكياس واملغرتين( و)بيان الفرق بني الصدر والقلب والفؤاد واللب(، و)العقل واهلوى( و)العلل( 

 )انظر: األعالم للزركيل(
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. وهو ينشدهم بصوت  .عندما دخلت القسم وجدته بني تالميذه كاهلالة أمام الشمس

 عذب قائال:  

 مّثل لنفسك أهيا املغرور  

 

 يوم القيامة والسامء متور   

رْت شمس النهار وُأدنيْت     إذ ُكوِّ

 

 حتى عىل رأس العباد تسري   

 وإذا النجوم تساقطت وتناثرت   

 

 وتبّدلت بعد الضياء كدور   

 وإذا البحار تفّجرت من خوفها  

 

 ورأيتها مثل اجلحيم تفور   

 وإذا اجلبال تقّلعت بأصوهلا   

 

 فرأيتها مثل السحاب تسري   

 وإذا العشار تعّطلت وختّربت   

 

 خلت الديار فام هبا معمور   

وإذا الوحوش لدى القيامة   

 ُأحرشت  

 

 وتقول لألمالك أين نسري   

 وإذا تقاة املسلمني تزوجت   

 

 من حور عني زاهنن عبري   

 وإذا املوءودة ُسئِّلْت عن شأهنا   

 

 وبأّي ذنب قتلها ميسور   

 وإذا اجلليل طوى السام بيمينه   

 

 طّي السجل كتابه املنشور   

وإذا الصحائف عند ذاك  

 تساقطت  

 

 ُتبدى لنا يوم القصاص نشور   

ت فتطايرت     وإذا الصحائف نرشِّ

 

 وهّتكت للمسلمني ستور   

 وإذا السامء تكشطت عن أهلها  

 

 ورأيت أفالك السامء تدور   

رت نرياهنا     وإذا اجلحيم تسجَّ

 

 فلها عىل أهل الذنوب زفري   

 وإذا اجلنان تزخرفت وتطيبت   

 

 لفتى عيل طول البالد صبور   

 وإذا اجلنني بأمه متعلٌِّق  

 

 خيشى القصاص وقلبه مذعور   

 هذا بال ذنب خياف جناية   

 

 كيف امُلرِصّ عىل الذنوب دهور   

  ، نظر إىل تالميذه ، وسالت له العيون ، بعد أن انتهى من إنشاده الذي حتركت له القلوب  

 وقال: ما رأيتم؟ 

 قال أحدهم: ما رأينا شيئا. 
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واجلحيم وهي    ، واملوازين وهي تقام   ، والصحف وهي تنرش  ، قال: أمل تروا أهوال القيامة

 واجلنة وهي تشتاق إىل أهلها. ،تزفر 

 . مل نر بعد شيئا. .ثم قالوا: ال ، نظروا إىل بعضهم بعضا 

 . فال يمكن للنائم أن يبرص احلقائق. .د أن تستيقظوا . ال ب .قال: أنتم ال زلتم نائمون 

 ال تبرص. و  ،قال أحد احلارضين: احلقائق تعلم

. وال يمكن للحقائق  .قال: احلقائق التي تعلم تبقى منحرصة يف زوايا مهملة من الذهن

 ؟(1)كالعيان(. أمل تعلموا أنه )ليس اخلب . أن تؤيت ثامرها النافعة إال بعد أن تصبح رأي العني

. لقد قال اهلل تعاىل  .طلب الرؤية ليعب إىل الطمأنينة اإليامنية أمل تعلموا أن إبراهيم 

َيْطَمئِنَّ يذكر ذلك :﴿   يِي املَْْوَتى َقاَل َأَومَلْ ُتْؤِمن َقاَل َبىَل َوَلكِن لِّ َوإِْذ َقاَل إِْبَراِهيُم َربِّ َأِريِن َكْيَف حُتْ

ُهنَّ إَِلْيَك ُثمَّ اْجَعْل َعىَل ُكلِّ َجَبلٍ َقْلبِي َقاَل َفُخْذ  َن الطَّرْيِ َفرُصْ ا ُثمَّ اْدُعُهنَّ  َأْرَبَعة  مِّ نُْهنَّ ُجْزء  مِّ

ينََك َسْعي ا َواْعَلْم َأنَّ اهللََّ َعِزيٌز َحكِيٌم ) 
 ﴾ )البقرة(؟ (260َيْأتِ

 وهو مل حيصل بعد؟ ، . ولكن كيف نرى كل ما ذكرت. قالوا: أجل

نكون   ،:يا رسول اهللّ ورد يف احلديث أن بعض الصحابة قال لرسول اهلل د قال: لق

عافسنا األزواج  ، فإذا خرجنا من عندك ، حّتى كأّنا رأي عني  ، عندك تذّكرنا بالنّار واجلنّة 

واّلذي نفيس بيده إن لو تدومون عىل ): فقال رسول اهللّ  ، نسينا كثريا ،واألوالد والّضيعات 

ولكن   ،يا حنظلة   ،لصافحتكم املالئكة عىل فرشكم ويف طرقكم  ، ويف الّذكر  ،عنديما تكونون  

  (2)ساعة وساعة )ثالث مّرات(

.  .. وأين نحن من الصحابة.قال أحدهم: إن هؤالء صحابة وواعظهم هو رسول اهلل  

 
:)يرحم اهلل موسى ليس املعاين كاملخب أخبه ربه تبارك وتعاىل أن قومه فتنوا بعده   بن حبان قوله  روى كثريون منهم أمحد وا  (1)

 فلم يلق األلواح فلام رآهم وعاينهم ألقى األلواح فتكرس منها ما تكرس(

 رواه مسلم. (2)



113 

 

 ؟  وأين أنت من رسول اهلل 

ن أن تكرروا ما  ثم راح يصيح فيهم: وحيكم أتريدو ،بدا الغضب عىل وجه الرتمذي

 . وما جدوى املعارف إن مل نبرصها. .. وحيكم ما فائدة احلقائق إن مل نعشها . فعله أهل ترمذ

. فاهلل ال حياسب خلقه  .. ولستم أقل منهم شأنا إن أحسنتم.أما الصحابة فهم برش مثلكم 

 . . . وال يرفع درجاهتم إال بام كسبت أيدهيم. أعامهلمبإال 

. وأنتم تعلمون  . مل تفتكم فاتتكم الصحبة فإن أخوة رسول اهلل ثم مل مل تذكروا أنه إن 

 ؟أن لألخوة من الفضل يف كثري من األحيان ما ال تدانيه الصحبة

 . وأين نحن من األخوة التي تزعمها؟.قال أحدهم غاضبا: ما تقول يا شيخ؟

الّسالم  )أتى املقبة فقال:    ن رسول اهلل  قال: لعلكم مل تسمعوا بام ورد يف احلديث من أ

قالوا:   (بكم الحقون. وددت أّنا قد رأينا إخواننا  ،عليكم دار قوم مؤمنني. وإّنا إن شاء اهللّ 

فقالوا: كيف    ،( وإخواننا اّلذين مل يأتوا بعد  أنتم أصحايب. )أولسنا إخوانك يا رسول اهللّ؟ قال:  

أرأيت لو أّن رجال له خيل غّر حمّجلة.  )تعرف من مل يأت بعد من أّمتك يا رسول اهللّ؟ فقال: 

فإهّنم يأتون غّرا  )قالوا: بىل. يا رسول اهللّ! قال:  (. أال يعرف خيله. بني ظهري خيل دهم هبم

حمّجلني من الوضوء. وأنا فرطهم عىل احلوض. أال ليذادّن رجال عن حويض كام يذاد البعري  

 (1)(وا بعدك. فأقول سحقا سحقا أال هلّم! فيقال: إهّنم قد بّدل   الّضاّل أنادهيم:

فقال: أتدرون أى اخللق   عن عمر قال: كنت جالسا عند رسول اهلل ويف حديث آخر 

بل   ،بل غريهم. قلنا: األنبياء. قال: وحق هلم  ،أفضل إيامنا ؟ قلنا: املالئكة. قال: وحق هلم 

يؤمنون بى ومل  أفضل اخللق إيامنا  قوم يف اصالب الرجال ) : غريهم. ثم قال رسول اهلل 

 (2)( جيدون َوَرقا فيعملون بام فيها وهم أفضل اخللق إيامنا   ، يرونى

 
 رواه مسلم. (1)

 رواه أبو داود الطيالسى. (2)
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 . ولكن ما عالقة ما تذكره هبذا القسم؟ . قال الرجل: نعم ما ذكرت

قال احلكيم: إن اليقظة تتطلب أمرين ال يمكن أن حتقق من دوهنام: أن تعرفوا احلقائق  

 .  .تعرفوا من أنتم وما حملكم منه التي يقوم عليها هذا الكون.. وأن 

.  . . فاملستيقظ يعرف حقيقته وحقيقة ما حييط به.إن هذا مثل املستيقظ من النوم متاما 

 بخالف النائم الذي انشغل عن كال املعنيني. 

 . ونحن نتعجب من دعوتنا إىل رؤية احلقائق بدل علمها. .قالوا: وعينا هذا 

. ولكن الكثري  .هو موجود عند كثري من الناس. كام .قال: ألن علمها موجود عندكم

. فلذلك حيتاج إىل أن يبرص احلقائق حتى يتغلب  .فيغطي جهله علمه   ،ينشغل عن العلم باجلهل 

 علمه عىل جهله. 

 قالوا: ارضب لنا مثاال حتى نعي هذا. 

 قال: الشك أنكم تعرفون املوت. 

 قالوا: ومن ال يعرفه؟ 

 ياتكم تكادون تنسونه. قال: ولكنكم يف تعاملكم مع شؤون ح

 . ولذلك قالوا : مل نجد يقينا أشبه بالشك من املوت. .قال رجل منهم: أجل 

.  . . فإن املوت عنده حقيقة حارضة يعيشها . قال: ذلك عند كل الناس ما عدا املستيقظ

   . . وال ينشغل بالعاجلة عن الباقية ،. فال يركن إىل الدنيا وال يركن إىل األهواء .ويلتزم بلوازمها 

كانوا يرتدون  وغريه من األولياء أهنم الربيع بن خثيم لقد حدث الصاحلون عن 

 فيعملوا بمقتضيات علمهم به.  ، ليستشعروا حضور املوت ويتوسدون الرتاب؟!  ،األكفان

وأرشب من    ،مّثلت نفيس يف اجلنة آكل من ثامرها )  أنه قال:  إبراهيم التيمي وحدثوا عن  

وأعالج سالسلها  ، وأرشب من صديدها  ، نار آكل من زقومها ثم مّثلت نفيس يف ال ،أهنارها 

قالت : أريد أن أرد إىل الدنيا فأعمل صاحلا. قال :   فقلت لنفيس : أي يشء تريدين؟ ، وأغالهلا 
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 (قلت : فأنت يف األمنية فاعميل 

ويتلذذ بذلك كام يتلذذ أحدنا   ، أنه كان يقرأ اآلية ويكررها سامل اخلواص وحدثوا عن 

فقلت لنفيس:    ، كنت أقرأ القرآن وال أجد له حالوة  ):  وعندما سئل عن رس ذلك قال  ، بالعسل

فقلت لنفيس : اقرئيه كأنك  ، فجاءت حالوة قليلة  ، اقرئيه كأنك سمعتيه من رسول اهلل 

ا : اقرئيه كأنك ثم قلت هل ، فازدادت احلالوة  حني خيب به النبي  سمعتيه من جبيل 

لم به   ( فأتت احلالوة كلها  ،سمعتيه حني ُتكِّ

 .  .. هذه هي اليقظة احلقيقية . انظروا إىل هذا املستيقظ كيف صار يسمع الكالم من ربه

.  . مه . فإياكم أن تكونوا مثل.فراحوا يرمونني بالدواهي ،لقد قلت ذلك ألهل ترمذ 

مبارشا.. فإياكم أن تنشغلوا باحلجب عن  فإنكم ستجدونه خياطبكم خطابا  ، واسمعوا إىل اهلل

 خطابه.

 *** 

  ، وفتحت لنا األبواب ،بقينا مدة يف صحبة احلكيم الرتمذي إىل أن خرقت لنا احلجب

 .  .ومن آذاننا ما كان مسدودا ،وانفتح من أعيننا ما كان مغمضا 

 وبعد أن رأى الرتمذي منا هذه األحوال طلب منا أن نسري إىل القسم الثاين. 

 ـ اإلرادة   2

. كان اجلميع يسمونه  .وكان إمامه إمام من أئمة احلديث والتقوى  ، رسنا إىل القسم الثاين

وقد علمت أنه قدم فارا من دمشق بعد أن طلب بعض املبتدعة منه فيها  ،(1)(اإلمام النسائي )

 
هـ( القايض اإلمام، أحد األئمة  303-215أشري به إىل أيب عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن عيل اخلراساين، النسائي الكبري ) (1)

املبزين واحلفاظ املتقنني، واألعالم املشهورين. طاف البالد وسمع من ناس يف خراسان والعراق واحلجاز ومرص والشام واجلزيرة 

نسائي أفقه مشايخ مرص يف عرصه وأعرفهم بالصحيح والسقيم من اآلثار وأعرفهم بالرجال. له من وغريها. قال احلاكم: كان ال

 الكتب: السنن الكبى يف احلديث؛ املجتبى وهو السنن الصغرى، خصائص عيّل؛ مسند عيّل؛ الضعفاء واملرتوكون بمسند مالك.
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. وإن . وقال هلم بكل قوة: إن الثناء عىل الظامل دعوة للظلم ،. فأبى.أن يثني عىل بعض الظلمة

ومل يأمرنا بالرتيض عنه أو   ،. وإن اهلل أمرنا بلعنة الظامل الباغي.الثناء عىل الظامل سب للمظلوم 

ومل يقل: )أال رمحة اهلل   ،﴾ )هود( ( 18َأاَل َلْعنَُة اهللَِّ َعىَل الظَّاملنَِِي )الرتحم عليه.. وإن اهلل قال:﴿  

 عىل الظاملني( 

قال أحدهم: ما    ،فرا من الناس جيادلونه بكل قوةبمجرد أن دخلنا قاعة القسم وجدنا ن

 هو خال املؤمنني؟  ب . أنسيت أن من تذكره هبذه املثال.تقول يا إمام

. الشك أنكم تعلمون أن صفية زوج رسول  .قال: حتى لو كان أبا للمؤمنني أو ابنا هلم

 . فمن كان أبوها الذي هو جد املؤمنني؟ .هي أم من أمهات املؤمنني اهلل 

ذلك الظامل املعتدي الذي أهدر   حيي بن أخطبأحدهم والبسمة عىل فمه: هو  قال

 دمه.  رسول اهلل 

 قال: فهل أغنى كونه أبا لصفية عنه شيئا؟

َوَأنِذْر َعِشرَيَتَك األَْقَربِنَي  ملا نزل قوله تعاىل :﴿  . بل قد قال رسول اهلل .قالوا: ال

يا بني   .ال أغني عنكم من اهللّ شيئا.  ،اشرتوا ألنفسكم : يا معرش قريش﴾ )الشعراء((214)

.  ال أغني عنك من اهللّ شيئا.   ،يا عّباس بن عبد املّطلب.  ال أغني عنكم من اهللّ شيئا.  ،عبد مناف 

سليني ما  ويا فاطمة بنت حمّمد  .ال أغني عنك من اهللّ شيئا. ويا صفّية عّمة رسول اهللّ 

 
أيب طالب الذي مجع فيه االحاديث الواردة يف فضل االمام أمري  وقد تعرض هو اآلخر ملحنة سببها كتابه يف يف فضل اإلمام عيل بن

املؤمنني وأهل بيته.. فقد ذكر املؤرخون أنه بعد أن ترك مرص يف أواخر عمره قصد دمشق ونزهلا، فوجد الكثري من أهلها منحرفني 

دي به من يطالعه أو يلقى إليه سمعه، عن االمام عيل بن أيب طالب، فأخذ عىل نفسه وضع كتاب يضم مناقبه وفضائله رجاء أن هيت

 فأتى به والقاه عىل مسامعهم بصورة دروس متواصلة.

وبعد ان فرغ منه سئل عن معاوية وما روي من فضائله، فقال: )أما يرىض معاوية ان خيرج رأسا برأس حتى يفضل؟(، ويف رواية: 

حتى أخرجوه من املسجد، فقال: امحلوين إىل مكة، فحمل إليها، )ما أعرف له فضيلة إال ال أشبع اهلل بطنك(، فهجموا عليه وداسوه 

 فتوىف هبا.
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  (1) من اهللّ شيئا(ال أغني عنك  ، شئت من مايل

 .(2) قال أحدهم: وقد روى بعضهم أنه كان كاتبا للوحي

. فإنه لن يغني عنه من اهلل شيئا أال تعلمون أن اثنني  .قال: حتى لو فرضنا صحة ذلك

 ا عن اإلسالم؟ ارتدمن كتبة الوحي قد 

وقد روي   ،عبد اهلل بن سعد بن أيب الرسح . إنه . . أعرف أحدمها .قال رجل منهم: أجل 

حَيْلُِفوَن بِاهللَِّ َما َقاُلوا َوَلَقْد َقاُلوا َكلَِمَة اْلُكْفِر َوَكَفُروا َبْعَد الثقاة من خبه يف تفسري قوله تعاىل :﴿  

وا باَِم مَلْ َينَاُلوا َوَما َنَقُموا إِالَّ َأْن َأْغنَاُهُم اهللَُّ َوَرُسوُلُه ِمْن َفْضلِِه َفإِ  ا إِْساَلِمِهْم َومَهُّ ْن َيُتوُبوا َيُك َخرْي 

ْنَيا َواآْلِخَرِة َوَما هَلُْم يِف اأْلَْرِض ِمنْ  ا َألِيام  يِف الدُّ هْبُُم اهللَُّ َعَذاب  ْوا ُيَعذِّ  َويِلٍّ َواَل َنِصرٍي  هَلُْم َوإِْن َيَتَولَّ

لطريق  حتى إذا كان ببعض ا  ،رجع قافال من تبوك اىل املدينة  أن رسول اهلل  ﴾ )التوبة(:  (74)

فلام مهوا   ، ناس من أصحابه فتآمروا عليه أن يطرحوه يف عقبة يف الطريق مكر برسول اهلل 

فقال: )من شاء    ، أخب خبهم  فلام غشيهم رسول اهلل    ، وبلغوا العقبة أرادوا أن يسلكوها معه 

 وأخذ الناس ببطن ،العقبة  وأخذ رسول اهلل  ، منكم أن يأخذ ببطن الوادي فانه أوسع لكم(

ملا سمعوا ذلك استعدوا وتلثموا وقد مهوا بأمر   ال النفر الذين مكروا برسول اهلل إ الوادي 

وأمر عامرا أن  ،وعامر بن يارس فمشيا معه مشيا  ،حذيفة بن اليامن وأمر رسول اهلل  ، عظيم

د ق  ،فبينام هم يسريون إذ سمعوا بالقوم من ورائهم ،يأخذ بزمام الناقة وأمر حذيفة أن يسوقها 

 وأمر حذيفة أن يردهم وأبرص حذيفة غضب رسول اهلل  فغضب رسول اهلل  ، غشوهم

فرضهبا باملجن وأبرص القوم وهم متلثمون ال   ، فرجع ومعه حمجن فاستقبل وجوه رواحلهم

فرعبهم اهلل حني أبرصوا حذيفة وظنوا أن مكرهم قد ظهر عليه   ،يشعر انام ذلك فعل املسافر

 
 رواه البخاري. (1)

يذكر كثري من املدافعني عن الظلمة واملرشعني لالستبداد أن معاوية أحد كتاب الوحي، وهو غري صحيح من الناحية التارخيية،  (2)

 يف فرتة وجيزة.. وذلك ال يغني عن شيئا. بي فلم يثبت أنه كتب الوحي قط، بل كان كاتبا  من كتاب الن
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فلام أدركه قال: )ارضب    ،وأقبل حذيفة حتى أدرك رسول اهلل    ،ناسفأرسعوا حتى خالطوا ال

فأرسعوا حتى استوى بأعالها فخرجوا من العقبة   ،وامش أنت يا عامر(  ،الراحلة يا حذيفة 

أو الركب أو   ، هل عرفت من هؤالء الرهط ، : )يا حذيفة فقال رسول اهلل  ، ينتظرون الناس

وقال: كانت ظلمة الليل وغشيتهم وهم   ،النأحدا منهم؟( قال: عرفت راحلة فالن وف

  ، واهلل يا رسول اهلل ، : )هل علمتم شأهنم وما أرادوا ؟( قالوا: ال متلثمون فقال رسول اهلل 

وان اهلل تعاىل قد  ، هنم مكروا ليسريوا معي حتى إذا أظلمت يف العقبة طرحوين منها إقال: )ف

  ، وابو حارض االعرايب  ، وهم عبد اهلل بن سعد بن أيب الرسح  ، وأسامء آبائهم ، أخبين بأسامئهم

وحصني بن  ،وجممع بن جارية وفليح التيمي  ، واجلالس بن سويد بن الصامت ، وابو عامر

أفال تأمر هبم   ،قيل: يا رسول اهلل  ،ومرة بن الربيع(  ،وطعمة بن أبريق وعبد اهلل بن عيينة  ،نمري

  ، ان حممدا وضع يده يف أصحابه( )ويقولوا:  ، قال: أكره أن يتحدث الناس ، أعناقهم فترضب 

وال أرادوا الذي  ،فقال: )أردتم كذا وكذا( فحلفوا باهلل ما قالوا  ،فلام أصبح أرسل إليهم كلهم 

 .(1)سأهلم عنه

قال: كان هنا رجل   عن أنسف ، األرض لفظته. وأعرف أن .قال آخر: وأنا أعرف الثاين 

فانطلق هاربا حتى حلق بأهل   كان يكتب للنبي   ،وقد قرأ البقرة وآل عمران ،من بني النجار

فام لبث أن قصم اهلل عنقه   ،فأعجبوا به ،قالوا: هذا كان يكتب ملحد ،قال: فرفعوه  ،الكتاب

  ،ثم عادوا فحفروا له فواروه  ،فأصبحت االرض قد نبذته عىل وجهها   ، فحفروا له فواروه  ،فيهم

ثم عادوا فحفروا له فواروه فأصحبت االرض قد نبذته   ،فأصحبت االرض قد نبذته وجهها 

 .(2)فرتكوه منبوذا ،عىل وجهها 

 شيئا.  هقال النسائي: فقد بان لكم أن هذا أيضا لن يغني عن 

 
 رواه ابن أيب حاتم وابو الشيخ عن الضحاك والبيهقي، عن عروة عن حذيفة وعن ابن اسحاق. (1)

 رواه البخاري ومسلم. (2)
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 مل يغن عنه ما ذكرت؟  قالوا: فام الذي يغني عن اإلنسان إن

 .  . وقبلته التي استقبلها   ،قال: وجهته التي توجه إليها 

 قالو: فإذا كان يتوجه للكعبة املرشفة كام يتوجه سائر املسلمني.

 وهو متوجه بقلبه لعرش الشيطان.  ،قال: رب متوجه بوجهه للكعبة

 قالوا: فكيف نميز بينهام؟ 

. فال يمثل اإلنسان إال إرادته  . يف قسم اإلرادة. أنسيتم أنا .قال: باإلرادة نميز بينهام

 . . ومهته

 قالوا: فحدثنا عنها. 

. فنحن يف هذا القسم ال نعلم إال هذا النوع من  . قال: سأحدثكم عن إرادة أهل اهلل

 اإلرادة.

 قالوا: فحدثنا عنها. 

ُه فقال :﴿  ،قال: لقد ذكرها اهلل تعاىل بِيِل َذلَِك  َفآِت َذا اْلُقْرَبى َحقَّ نَي َواْبَن السَّ
َواملِْْسكِ

لَِّذيَن ُيِريُدوَن َوْجَه اهللَِّ َوُأْوَلئَِك ُهُم املُْْفلُِحوَن )   ﴾ )الروم( (38َخرْيٌ لِّ

ُم بِاْلَغَداِة َواْلَعيِشِّ  فقال:﴿  ، وأثنى عليهم  ،وذكر اهلل أهلها  ِذيَن َيْدُعوَن َرهبَّ َوالَ َتْطُرِد الَّ

 َفَتْطُرَدُهْم َفتَُكوَن  ُيِريُدوَن َوْجهَ 
ٍ
ء  َوَما ِمْن ِحَسابَِك َعَلْيِهم مِّن يَشْ

ٍ
ء ُه َما َعَلْيَك ِمْن ِحَساهِبِم مِّن يَشْ

 ﴾ )األنعام( (52ِمَن الظَّاملنَِِي ) 

  جابر بن عبداهلل قال: كنا مع النبي فعن  يف أحاديث كثرية،  وقد ذكرها رسول اهلل 

ا إال كانوا معكم؛ حبسهم  إن باملدينة لر)يف غزاة فقال:  ا وال قطعتم وادي  جاال  ما رستم مسري 

 (1) (إال رشكوكم يف األجر)، ويف رواية:  ( املرض

من سأل اهلل تعاىل الشهادة بصدق بلَّغه اهلل منازل  ) قال:  ويف حديث آخر قال 

 
 .رواه مسلم (  1)
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  (1)( الشهداء وإن مات عىل فراشه

عها عمل.. إهنا تنزل املؤمن منازل  هل رأيتم منزلة اإلرادة وقيمتها، حتى لو مل يكن م

الشهداء حتى لو مات عىل فراشه.. وتنزله منازل الكرماء حتى لو مل ينفق دينارا ودرمها.. وتنزله  

 منازل املجاهدين حتى لو مل خيرج من بيته. 

 قالوا: عجبا .. كيف يكون ذلك؟

ألربعة نفر: عبد رزقه اهلل  ) إنام الدنيا  أصناف الناس، فقال:    قال: لقد قسم رسول اهلل  

ماال وعلام فهو يتقي فيه ربه، ويصل فيه رمحه، ويعلم هلل فيه حقا، فهذا بأفضل املنازل، وعبد  

رزقه اهلل علام ومل يرزقه ماال فهو صادق النية يقول: لو أن يل ماال لعملت بعمل فالن فهو بنيته  

هو خيبط يف ماله بغري علم ال يتقي فيه ربه،  فأجرمها سواء، وعبد رزقه اهلل ماال ومل يرزقه علام، ف

وال يصل فيه رمحه، وال يعلم هلل فيه حقا، فهذا بأخبث املنازل، وعبد مل يرزقه اهلل ماال وال علام 

  (2) فهو يقول: لو أن يل ماال لعملت فيه بعمل فالن فهو بنيته فوزرمها سواء (

األكيدة، واإلرادة اجلازمة، يمكنها  بأن النية الصادقة، والرغبة  فقد أخب رسول اهلل 

 أن تصل باإلنسان وحدها إىل أرقى املراتب. 

 قالوا: لقد مألت قلوبنا رغبة يف اإلرادة.. فام الطريق إليها؟ 

أن أول الطريق   وا ـ أهيا األحباب الكرام ـ يا من اصطفاكم اهلل إلرادته اعلم :  (3)قال

ال عىل اهلل والدار اآلخرة، واإلعراض عن باعث قوي يقذف يف قلب العبد يـحثه عىل اإلقب

 الدنيا وعام الـخلـق مشغولون به من عامرتـها ومجعها والتـمتع بشهواهتا واالغرتار بزخارفها.

وهذا الباعث من جنود اهلل الباطنة، وهو من نفحات العناية وأعالم اهلداية، وكثريا ما  

 
 .رواه مسلم (  1)

 (18031( ، وأمحد )2325الرتمذي )رواه (  2)

 .احلبيـب عبد اهلل بن علوي احلداد احلرضمي الشافعي[ للشيخ  سالة آداب سلوك املريدمنقول بترصف من ]رد هنا  رالكالم الوا(   3)
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وعند النظر إىل أهل اهلل تعاىل والنظر   يفتح به عىل العبد عند التخويف والرتغيب والتشويق، 

 منهم، وقد يقع بدون سبب. 

والتعرض للنفحات مأمور به ومرغب فيه واالنتظار واالرتقاب بدون التعرض ولزوم  

 الباب محق وغباوة.  

ومن أكرمه اهلل هبذا الباعث الرشيف فليعرف قدره املنيف، وليعلم أنـه من أعظم نعم  

ال يقدر قدرها وال يـبلغ شكرها فلـيبالغ يف شكر اهلل تعاىل عىل ما منحه  اهلل تعاىل عليه التي 

وأواله، وخصه به من بني أشكاله وأقرانه فكم من مسلم بلغ عمره ثامنني سنة وأكثر مل جيد هذا 

 الباعث ومل يطرقه يوما من الدهر. 

 ت؟ قالوا: وعينا هذا.. فكيف نقوي هذا الوارد.. وكيف نحفظ بركات تلك النفحا 

بالبعد  .. وحتفظونه  ذكر هلل، والفكر فيام عند اهلل، واملجالسة ألهل اهللقال: تقوونه بكثرة  

باإلنابة إىل اهلل تعاىل،   وابادرتبأن ، وواإلعراض عن وسوسة الشياطني ، عن جمالسة املحجوبني

 يه. صدق يف اإلقبال علبالو

ومكاسري وال تنتظروا الصحة  : سريوا إىل اهلل عرجا داعيا إىل ذلك قال أبو الربيعلقد 

وقال ابن عطاء اهلل يف احلكم: إحالتك العمل عىل وجود الفراغ من  .فإن انتظار الصحة بطالة. 

 رعونات النفوس. 

 قالوا: فبم نبدأ لنصدق يف إرادتنا؟

يف طريق اهلل تصحيح التوبة إىل اهلل تعاىل من مجيع  الصادق أول يشء يبدأ به املريد قال: 

وإن كان عليه يشء من املظامل ألحد من اخللق فليبادر بأدائها إىل أرباهبا إن أمكن وإال    ، الذنوب

 فيطلب اإلحالل منهم، فإن الذي تكون ذمـته مرهتنة بحقوق اخللق ال يمكنه السري إىل احلق.

  وليكن املريد عىل الدوام يف غاية من االعرتاف بالتقصري عن القيام بام جيب عليه من حق 

ربه، ومتى حزن عىل تقصريه وانكرس قلبه من أجله فليعـلم أن اهلل عنده إذ يقول سبحانه: أنا 
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 عند املنكرسة قلوهبم من أجيل. 

وعىل املريد أن حيرتز من أصغر الذنوب فضال عن أكبها أشد من احرتازه من تناول  

سم، وذلك ألن السم القاتل، ويكون خوفه لو ارتكب شيئا منها أعظم من خوفه لو أكل ال 

املعايص تعمل يف القلوب عمل السم يف األجسام، والقلب أعز عىل املؤمن من جسمه بل رأس  

 مال املريد حفظ قلبه وعامرته.  

وعىل املريد أن جيتهد يف حفظ قلبه من الوساوس واآلفات واخلواطر الردية، وليـقم عىل  

ا إن دخلته أفسدته، ويعـرس بعد ذلك باب قلبه حاجبا من املراقبة يمنعها من الدخول إليه فإهن

 إخراجها منه. 

وليبالغ يف تـنقية قلبه الذي هو موضع نظر ربه من امليل إىل شـهوات الدنيا، ومن احلقد  

والغل والغش ألحد من املسلمني، ومن الظــن السوء بأحد منهم، وليكن ناصحا هلم رحيام 

حيب لنفسه من اخلري، ويكره هلم ما يكره   هبم مشفقا عليهم، معتقدا اخلري فيهم، حيب هلم ما 

 لنفسه من الرش. 

وعىل املريد أن جيتهد يف كف جوارحه عن املعايص واآلثام، وال حيرك شيئا منها إال يف  

طاعة، وال يعمل هبا إال شيئا يعود عليه نفعه يف اآلخرة. وليبالغ يف حفظ اللسان فإن جرمه  

يبة وسائر الكالم املحظور، وليحرتز من الكالم  صغري وجرمه كبري، فليكفه عن الكذب والغ

الفاحش، ومن اخلوض فيام ال يعنيه، وإن مل يكن حمرما فإنـه يقـيس القلب، ويكون فيه ضياع 

الوقت، بل ينبغي للمريد أن ال حيرك لسانه إال بتالوة أو ذكر أو نصح ملسلم أو أمر بمعروف  

 ستعني هبا عىل أخراه أو هني عن منكر أو يشء من حاجات دنياه التي ي 

 قالوا: وعينا هذا.. فام عالمة املريد الصادق؟

ال يكون املريد مريدا حتى جيد يف القرآن كل ما يريد، ويعرف النقصان من  : (1)قال

 
 .هذه كلامت متفرقة من عالمات املريد الصادق(  1)
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 املزيد، ويستغني باملوىل عن العبيد، ويستوي عنده الذهب والصعيد. 

 .  عن املفقوداملريد من حفظ احلدود، ووىف بالعهود، وريض باملوجود، وصب

املريد من شكر عىل النعامء، وصب عىل البالء، وريض بمر القضاء، ومحد ربه يف الرساء  

 والرضاء، وأخلص له يف الرس والنجوى. 

املريد من ال تسرتقه األغيار، وال تستعبده اآلثار، وال تغلبه الشهوات، وال حتكم عليه  

سبق فعله قوله ويصدق علمه عمله،  العادات. كالمه ذكر وحكمة، وصمته فكرة وعبة، ي 

شعاره اخلشوع والوقار، ودثاره التواضع واالنكسار، يتبع احلق ويؤثره، ويرفض الباطل  

وينكره، حيب األخيار ويواليهم، ويـبغض األرشار ويعادهيم، خبه أحسن من خبه،  

 ومعارشته أطيب من ذكره، كثري املعونة، خفيف املؤونة، بعيد عن الرعونة. 

وال خيون، ال بخيال وال جبانا، وال سبابا وال   أمني مأمون، ال يكذب يد الصادقاملر

لعانا، وال يشتغل عن بده، وال يشح بام يف يده، طيب الطوية، حسن النية، ساحته من كل رش  

نقية، ومهته فيام يقربه من ربه علية، ونفسه عىل الدنيا أبية، ال يرص عىل اهلفوة، وال يقدم وال  

تىض الشهوة، قرين الوفاء والفتوة، حليف احلياء واملروة، ينصف كل أحد من نفسه  حيجم بمق 

وال ينتصف هلا من أحد. إن أعطي شكر، وإن منع صب، وإن ظلم تاب واستغفر، وإن ظلم  

عفا و غفر، حيب اخلمول واالستتار، ويكره الظهور واالشتهار، لسانه عن كل ما ال يعنيه  

يف طاعة ربه حمزون، ال يداهن يف الدين وال يريض املخلوقني بسخط  خمزون، وقلبه عىل تقصريه  

رب العاملني، يأنس بالوحدة واالنفراد، ويستوحش من خمالطة العباد، وال تلقاه إال عىل خري  

 . يعمله، أو علم يعلمه، يرجي خريه، وال خيشى رشه، وال يؤذي من آذاه، وال جيفو من جفاه

احلجر فرتمي بالرطب، وكاألرض يطرح عليها كل قبيح  كالنخلة ترمى باملريد الصادق  

وال خيرج منها إال كل مليح، تلوح أنوار صدقه عىل ظاهره، ويكاد يفصح ما يرى عىل وجهه  

عام يضمر يف رسائره، سعيه ومهته يف رضا مواله، وحرصه وهنمته يف متابعة رسوله وحبيبه  
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 . أخالقه وأفعاله وأقواله ومصطفاه، يتأسى به يف مجيع أحواله، ويقتدي به يف 

تراه يف غاية احلرص عىل متابعة نبيه ممتثال ألمر ربه وراغبا يف الوعد  املريد الصادق من 

 الكريم وهاربا من الوعيد األليم. 

 *** 

دبت فينا روح اإلرادة والعزيمة، وحتركت قلوبنا  إىل أن النسائي بقينا مدة يف صحبة 

منا هذه األحوال طلب منا أن نسري إىل  النسائي رأى  وبعد أنوجوارحنا للعمل بقتضياهتا.. 

 . لثالقسم الثا 

 ـ املعاهدة   3

.  . من أرض مرص قلقشندة وكان شيخه إمام جليل قدم من  ، رسنا إىل القسم الثالث 

. وقد امتأل صالحا من مفرق رأسه إىل أمخص  .(1)(الشعراينوكان يقال له )عبد الوهاب 

 قدميه. 

لواقح األنوار القدسية يف  رأيناه حيمل كتابا من تأليفه كان عنوانه )  ،عندما دخلنا القسم

 (2)العهود املحمدية(

 
الفقيه هـ (  973ـ  898أشري به إىل الشيخ عبد الوهاب بن أمحد بن عيل بن أمحد، أبو حممد الشعراين أو الشعراوي املرصي )  (1)

هـ(، فقطن بجامع الغمري،  911الشافعي، الصويف، ولد يف قلقشندة )بمرص(، ونشأ بساقية أيب شعرة، وانتقل إىل القاهرة سنة )

ثم جاهد نفسه مدة وقطع العالئق الدنيوية، وأخذ   وحفظ بعض الكتب يف الفقه والعربية، وقرأ عىل أمني الدين إمام اجلامع املذكور.

وتصدى للتصنيف، فأّلف كتبا ، منها: )االَجوبة املرضية عن الفقهاء والصوفية(، . اص، واملرصفي، والشناوي.التصوف عن: اخلوّ 

(، و)البحر املورود يف املواثيق والعهود(، و)الدرر املنثورة يف زبد العلوم املشهورة(، و)منح املنة يف التلبس بالسنّة(، و)البدر املنري

آداب العبودية(، و)درر الغّواص(، و)املنهج املبني يف أدلة املجتهدين(، و)لواقح االَنوار يف طبقات  و)االَنوار القدسية يف معرفة

 االَخيار(، و)اليواقيت واجلواهر يف عقائد االَكابر(

 وال خيفى رس اختيارنا له يف هذا املحل..

مل يسبقني أحد إىل وضع مثاله وال أظن أحدا نسج  قال الشعراين يف مقدمة كتابه هذا مبينا غرضه من تأليفه: )هذا كتاب نفيس (2)

عىل منواله ضمنته مجيع العهود التي بلغتنا عن رسول اهلل صىل اهلل عليه و سلم من فعل املأمورات وترك املنهيات ) وسميته لواقح 

وان عىل ما نقص من دنياهم ومل أرى األنوار القدسية يف العهود املحمدية ( وكان الباعث يل عىل تأليفه ما رأيته من كثرة تفتيش اإلخ
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. هل أحرضتم معكم  .بمجرد أن رآنا قال لنا مرحبا: مرحبا بكم يف قسم املعاهدة

 دفاتركم وأقالمكم؟ 

 قلنا: مل يطلب منا من سبقك أقالما وال دفاتر. 

والثاين يدعوكم إىل   ،األول يدعوكم إىل اليقظة. فقد كان .قال: وحق هلم أن ال يطلبوا

. أما أنا فلست أدعوكم إال إىل املعاهدة.. وال  .وكالمها يبدآن من النفس وينتهيان إليها   ،اإلرادة

. هل ترون موثقي العقود يستغنون عن . يمكن أن تتحقق املعاهدة من دون أقالم وأوراق

 األوراق واألقالم؟ 

 عقود.   . ولكنك لست موثق.قلنا: ال 

العقود إال أهنم يوثقون عقود الدنيا وأنا أوثق    ي قال: ليس هناك من فرق بيني وبني موثق

 وأنا أوثق العقود مع اخلالق.  ،. وهم يوثقون العقود مع اخللق.عقود اآلخرة 

 قلنا: أفصح عن غرض هذا القسم حتى ال ترميك ظنوننا بالدواهي. 

واملعاهدة عقد جيريه من امتأل مهة وإرادة مع مواله  .  .قال: هذا القسم هو قسم املعاهدة

. وقد يفتح اهلل عليه هبا فيعرج املعراج الذي ال  .ويبني منها ما هتدم ، ليصلح من حياته ما فسد

 ويسجد السجدة التي ال يقوم من سجدها.  ،نزول بعده

 . فأنظرنا حتى نأيت بدفاترنا وأقالمنا. .قلنا: ما أعظم ما تقول 

. فال يمكن أن تقدموا العقود قبل أن تعرفوا حقيقتها وأرسارها وآثارها  . اقال: انتظرو

 وأركاهنا وحملها من الدين ومن نصوصه املقدسة. 

. هل  .. فحدثنا . . فال حيل أن نقدم عىل أمر قبل أن نعرف حكم اهلل فيه.قلنا: بوركت 

 
أحدا منهم يفتش عىل ما نقص من أمور دينه إال قليال فأخذتني الغرية اإليامنية عليهم وعىل دينهم فوضعت هلم هذا الكتاب املنبه 

 هذا الكتاب لكل إنسان عىل ما نقص من أمور دينه فمن أراد من اإلخوان أن يعرف ما ذهب من دينه فلينظر يف كل عهد ذكرته له يف 

 ويتأمل يف نفسه يعرف يقينا ما أخل به من أحكام دينه فيأخذ يف التدارك أو الندم واالستغفار إن مل يمكن تداركه(
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 ورد يف النصوص املقدسة احلديث عنها؟ 

 . .وص املقدسة بفتحهقال: وكيف يفتح قسم مل تأذن النص

 . قلنا: فنور أسامعنا بام ورد من كالم ربنا وهدي نبينا 

  ، وصدق يف بيعه ورشائه معه ،قال: لقد ذكر اهلل تعاىل فضل من وىف بعهده مع اهلل 

اتُِلوَن يِف َسبِيِل اهللَِّ َفَيْقُتُلوَن  إِنَّ اهللََّ اْشرَتَى ِمَن املُْْؤِمننَِي َأْنُفَسُهْم َوَأْمَواهَلُْم بَِأنَّ هَلُُم اجْلَنََّة ُيقَ فقال:﴿  

ْنِجيِل َواْلُقْرآِن َوَمْن َأْوىَف بَِعْهِدِه ِمَن اهللَِّ َفا  ا يِف التَّْوَراِة َواإْلِ ا َعَلْيِه َحقًّ وا َوُيْقَتُلوَن َوْعد  ْسَتْبرِشُ

 ﴾ )التوبة(  (111بَِبْيِعُكُم الَِّذي َباَيْعُتْم بِِه َوَذلَِك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعظِيُم )

ِذيَن  فقال :﴿  ،وعاهده مبايعا هلل ومعاهدا له  بل اعتب من بايع رسول اهلل  إِنَّ الَّ

َوَمْن َأْوىَف باَِم َعاَهَد   ُيَبايُِعوَنَك إِنَّاَم ُيَبايُِعوَن اهللََّ َيُد اهللَِّ َفْوَق َأْيِدهيِْم َفَمْن َنَكَث َفإِنَّاَم َينُْكُث َعىَل َنْفِسهِ 

ا َعظِيام  ) عَ  يِه َأْجر 
 ﴾ )الفتح(  (10َلْيُه اهللََّ َفَسُيْؤتِ

وذكر من صفات أويل األلباب الذين يعلمون ما أنزل اهلل عىل رسوله من احلقائق أهنم  

ِذيَن ُيوُفوَن بَِعْهِد اهللَِّ َواَل َينُْقُضوَن املِْيَثاَق )﴿   ﴾ )الرعد((20الَّ

ِذيَن ُهْم أِلََماَناهِتِْم َوَعْهِدِهْم َراُعوَن ) .  .وذكر من صفات ورثة الفردوس أهنم ﴿  ﴾  (8الَّ

 )املؤمنون( 

َلْيَس اْلِبَّ َأْن ُتَولُّوا   فقال:﴿ ،وأثنى عىل األبرار الذين فهموا حقيقة الب ومارسوها 

ِق َواملَْْغِرِب َوَلكِنَّ اْلِبَّ َمْن آَمَن بِاهللَِّ َواْلَيْوِم  اآْلِخِر َواملاََْلئَِكِة َواْلكَِتاِب  ُوُجوَهُكْم ِقَبَل املرَْْشِ

ائِلِنيَ  بِيِل َوالسَّ  َويِف  َوالنَّبِيِّنَي َوآَتى املَْاَل َعىَل ُحبِِّه َذِوي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َواملََْساكنَِي َواْبَن السَّ

َكاَة َواملُْوُفوَن بَِعْهِدِهْم إَِذا   اَلَة َوآَتى الزَّ َقاِب َوَأَقاَم الصَّ   الرِّ
ِ
اء َّ  َوالرضَّ

ِ
ابِِريَن يِف اْلَبْأَساء َعاَهُدوا َوالصَّ

ِذيَن َصَدُقوا َوُأوَلئَِك ُهُم املُْتَُّقوَن )  ﴾ )البقرة(  (177َوِحنَي اْلَبْأِس ُأوَلئَِك الَّ

ِمَن املُْْؤِمننَِي ِرَجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اهللََّ  وأبلغ يف الثناء عىل رجال من املؤمنني بقوله:﴿  

ُلوا َتْبِديال  )  اِدِقنَي  23َعَلْيِه َفِمنُْهْم َمْن َقىَض َنْحَبُه َوِمنُْهْم َمْن َينَْتظُِر َوَما َبدَّ ( لَِيْجِزَي اهللَُّ الصَّ
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ا َرِحيام  )  ِقنَي إِْن َشاَء َأْو َيُتوَب َعَلْيِهْم إِنَّ اهللََّ َكاَن َغُفور 
َب املُْنَافِ  حزاب( ﴾ )األ(24بِِصْدِقِهْم َوُيَعذِّ

  ، ومع الثناء عىل أهل اهلل املوفني بعهد اهلل وردت النصوص خمبة بوجوب هذا الوفاء

تِي َأْنَعْمُت  :﴿  تعاىلقال    ،وأنه ال يقل يف وجوبه عن أي وفاء آخر  ائِيَل اْذُكُروا نِْعَمتَِي الَّ َيا َبنِي إرِْسَ

اَي َفاْرَهُبوِن )َعَلْيُكْم َوَأْوُفوا بَِعْهِدي ُأوِف  وقال :﴿ َوال َتْقَرُبوا   ، ﴾ )البقرة(( 40بَِعْهِدُكْم َوإِيَّ

ُه َوَأْوُفوا اْلَكْيَل َواملِْيَزاَن بِاْلِقْسِط ال نُ  تِي ِهَي َأْحَسُن َحتَّى َيْبُلَغ َأُشدَّ َكلُِّف َنْفسا   َماَل اْلَيتِيِم إاِلَّ بِالَّ

ُروَن إِالَّ ُوْسَعَها َوإَِذا ُقْلُتْم َفا  اُكْم بِِه َلَعلَُّكْم َتَذكَّ ْعِدُلوا َوَلْو َكاَن َذا ُقْرَبى َوبَِعْهِد اهللَِّ َأْوُفوا َذلُِكْم َوصَّ

وقال :﴿ َوَأْوُفوا بَِعْهِد اهللَِّ إَِذا َعاَهْدُتْم َوال َتنُْقُضوا اأْلَْياَمَن َبْعَد َتْوكِيِدَها  ،(﴾ )األنعام( 152)

 (﴾ )النحل( 91 َعَلْيُكْم َكِفيال  إِنَّ اهللََّ َيْعَلُم َما َتْفَعُلوَن ) َوَقْد َجَعْلُتُم اهللََّ 

 قلنا: هذه اآلية الكريمة تتحدث عن العقود بني اخللق.. فكيف أدرجتها هنا؟

 وهل يكون الوفاء مع التاجر واألجري واملكاري أعىل درجة من الوفاء مع اهلل؟ قال: 

ة عىل وجوب الوفاء بالعقود أن أول العقود هو  فهم الربانيون من اآليات احلاضلقد 

ِذيَن آَمنُوا َأْوُفوا بِاْلُعُقوِد ُأِحلَّْت َلُكْم هَبِيَمُة    :﴿ تعاىلقال    ،العقد الذي جيريه العبد مع ربه  َا الَّ َيا َأهيُّ

ْيِد َوَأْنُتْم ُحُرٌم إِنَّ  يلِّ الصَّ
الَّ َما ُيْتىَل َعَلْيُكْم َغرْيَ حُمِ

 (﴾ )املائدة(  1 اهللََّ حَيُْكُم َما ُيِريُد )اأْلَْنَعاِم إِ

بل تعم مجيع العقود   ،فالعقود التي جيب الوفاء هبا ال تتوقف عىل عقود البيع والرشاء

وما فرض وما   ،عن ابن عباس قال: )العهود ما أحل اهللّ وما حرم ،التي يعقدها العبد مع ربه

 وال تغدروا وال تنكثوا(   ،حد يف القرآن كله 

حني بعثه إىل اليمن يفقه أهلها ويعلمهم    ، كتابا  لعمرو ابن حزم   هلذا كتب رسول اهللّ  و

فكتب: )بسم اهللّ الرمحن   ، وأمره فيه بأمره ،فكتب له كتابا  وعهدا   ،ويأخذ صدقاهتم  ،السنّة 

ِذيَن آَمُنوا َأْوُفوا بِاْلُعُقودِ  الرحيم هذا كتاب من اهللّ ورسوله ﴿  َا الَّ (﴾ )املائدة( عهد 1.) .َيا َأهيُّ

أمره بتقوى اهللّ يف أمره كلهن فإن  ،لعمرو بن حزم حني بعثه إىل اليمن من حممد رسول اهللّ 
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   (1) اهللّ مع الذين اتقوا والذين هم حمسنون(

ومما يبني خطورة هذه املعاهدات ووجوب الوفاء هبا تأكيد القرآن الكريم عىل أن اهلل  

تِي ِهَي َأْحَسُن  ﴿تعاىل:قال  ، هذه العهودتعاىل سيسأل عباده عن  َوال َتْقَرُبوا َماَل اْلَيتِيِم إاِلَّ بِالَّ

ُه َوَأْوُفوا بِاْلَعْهِد إِنَّ اْلَعْهَد َكاَن َمْسُؤوال  )  وقال:﴿ َوَلَقْد َكاُنوا  ، (﴾)االرساء( 34َحتَّى َيْبُلَغ َأُشدَّ

 (﴾ )األحزاب( 15ْدَباَر َوَكاَن َعْهُد اهللَِّ َمْسُؤوال  )َعاَهُدوا اهللََّ ِمْن َقْبُل ال ُيَولُّوَن اأْلَ 

. وصدق اهلل ورسوله وسلمنا هلام.. ولكن ملن نمد أيدينا  .قال رجل منا: نعم ما قرأته

 .. فكيف نبايع ومن نبايع؟باملعاهدة والبيعة.. لقد قبض اهلل رسوله 

 .  .فإن اهلل حي ال يموت  ، قد مات  قال: إن كان حممد 

 قال الرجل: تقصد أن نبايع اهلل ونعاهده؟

  ، وهو خيب عن بيعة املؤمنني لرهبم ومعاهدهتم له ،. أمل تسمعوا إىل اهلل تعاىل.قال: أجل 

ْحَبُه َوِمنُْهْم  كام قال تعاىل :﴿ ِمَن املُْْؤِمننَِي ِرَجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اهللََّ َعَلْيِه َفِمنُْهْم َمْن َقىَض نَ 

ُلوا َتْبِديال  )   (﴾ )األحزاب(؟ 23َمْن َينْتَظُِر َوَما َبدَّ

فعن أنس قال: نرى هذه   ، وقد ورد يف سبب نزول هذه اآليات ما يدل عىل هذا املعنى

  (2)اآليات نزلت يف أنس بن النرض(

  ، رض(فقال : كان أنس عمي )أنس بن الن  ،وقد قص علينا ثابت قصة هذا العهد العظيم 

  ،غبت عنه  وقال: أول مشهد شهده رسول اهللّ    ، يوم بدر فشق عليه  مل يشهد مع رسول اهللّ  

قال: فهاب أن يقول   ، لريين اهللّ ما أصنع لئن أراين اهللّ تعاىل مشهدا  فيام بعد مع رسول اهللّ 

ُِحد  فشهد رسول اهللّ    ،غريها    ، فقال له أنس: )يا أبا عمرو أين   ،فاستقبل سعد بن معاذ  ، يوم ُأ

قال: فوجد يف جسده بضع  ،قال: فقاتلهم حتى قتل ،واها  لريح اجلنة إين أجده دون أحد(

 
 رواه ابن جرير وابن أيب حاتم. (1)

 رواه البخاري. (2)
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فقالت أخته عمتي الربيع ابنة النرض: فام عرفت أخي إال   ، وثامنون بني رضبة وطعنة ورمية

ْؤِمننَِي ِرَجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اهللََّ َعَلْيِه َفِمنُْهْم َمْن َقىَض  قال: فنزلت هذه اآلية :﴿ ِمَن املُْ   ،ببنانه

ُلوا َتْبِديال  ) قال: فكانوا يرون أهنا نزلت فيه   ،(﴾ )األحزاب( 23َنْحَبُه َوِمنُْهْم َمْن َينَْتظُِر َوَما َبدَّ

  (1)ويف أصحابه(

فشيخه    ،ل: إن من ليس له شيخ. فقد قي. قال الرجل: ولكن مع ذلك ال بد من الوسائط

 الشيطان. 

 .  .. لقد ذكر أولياء اهلل هذا.قال: صدقت 

. هل نأخذ ديننا  . قال رجل من احلارضين يبدو التشدد عىل مالحمه: ما تقول يا شيخ؟

 أم عن من زعمت له الوالية؟ ،عن ربنا 

. إنا إذن  . . ومعاذ اهلل أن يؤخذ دين اهلل عن غري اهلل.قال الشعراين: بل نأخذه عن ربنا 

 ملبتدعون. 

 قال الرجل: فكيف خترج مما ذكرت. 

َولُِكلِّ َقْوٍم َهاٍد  فقال :﴿  ،قال الشعراين: لقد دلنا ربنا عىل رضورة اهلادي املرشد املريب 

بِنَي َحتَّى َنْبَعَث َرُسوال  )وقال :﴿  ، ﴾ )الرعد((7)  ﴾ )اإلرساء( (15َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ

. إنه مرتبط  .قائال: إن ما تذكره من النصوص ال عالقة له بالشيوخ قاطعه الرجل 

 بالرسل واألنبياء. 

. وأنا من هذا الباب أريد أن أبني لك وللحضور رضورة  .: صدقت (2)قال الشعراين

.  .ويربيهم عليه  ،. ذلك أن اهلل تعاىل يعلم حاجة عباده ملن يدهلم عىل الطريق الصحيح.املرشد

 
 رواه أمحد ورواه مسلم والرتمذي والنسائي.  (1)

استفدنا بعض األدلة الواردة هنا عىل رضورة الشيخ من كتاب )املوسوعة اليوسفية يف بيان أدلة الصوفية( لألستاذ الفاضل  (2)

 الشيخ يوسف خطار حممد، وهو من الكتب القيمة يف هذا الباب.
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فإهنا وإن سمت فإن العقل مهام بلغ فهو حمل للخطأ.. وألن   ،ارهم وحدها فلو ترك الناس ألفك

. واألدلة عىل ذلك يف تواريخ الفالسفة واملفكرين بني  .العلم وحده قد يكون طريق اهلالك

 العقليني وأصحاب املذاهب االجتامعية املختلفة ال تكاد حتىص.

كان وظيفة أو جتارة أو   ومن هنا وجد اإلرشاف والتوجيه البرشي يف كل يشء سواء

 تعليام أو احرتافا أو إدارة أو غري ذلك. 

. وال تكون القدوة حسنة إال إذا كان اهلل  . ومن هنا جاء أمر اهلل باختاذ القدوة الصاحلة

بِْع َسبِيَل َمْن َأَناَب إِيَلَّ كام قال تعاىل: ﴿.. ،غايتها  َوَقاَل الَِّذي وقال :﴿  ، ﴾ )لقامن(( 15) ..َواتَّ

َشاِد )  آَمنَ  بُِعوِن َأْهِدُكْم َسبِيَل الرَّ  ﴾ )غافر( (38َيا َقْوِم اتَّ

وعندما ذكر اهلل أنامطا من أهل القدوة الصاحلة الداعية إليه تعاىل يف سورة األنعام قال  

ِذيَن َهَدى اهللَُّ َفبُِهَداُهُم اْقَتِدهْ :﴿   لرسوله   ﴾ )األنعام( ( 90) .. ُأوَلئَِك الَّ

هل يمكن ألي إنسان أن يقرأ القرآن قراءة صحيحة بغري مقرئ   ..باإلضافة إىل هذا

. وهكذا يف عامل النفس املزدحم  . خبري؟ أو هل يمكن أن يفهم الفقه من غري فقيه نحرير؟

باملشكالت ال يمكن أن هيتدي اإلنسان إىل حلها من غري طبيب خبري عامل بمسالك النفس  

 ومطالبها وأهواءها. 

ْكِر إِْن ُكنُْتْم اَل  فقال :﴿    ،وإىل رضورته  ،إىل هذا  لقد أشار القرآن الكريم َفاْسَأُلوا َأْهَل الذِّ

ُأوَلئَِك وقال :﴿  ، ﴾ )فاطر((14َواَل ُينَبُِّئَك ِمْثُل َخبرٍِي ) وقال :﴿  ،﴾ )النحل( (43َتْعَلُموَن ) 

ِذيَن َهَدى اهللَُّ َفبُِهَداُهُم اْقَتِدهْ  بِْع َسبِيَل َمْن َأَناَب  وقال :﴿  ، ﴾ )األنعام((90) ..الَّ َواتَّ

ا ) وقال :﴿  ،﴾ )لقامن( (15). .إِيَلَّ  ِه َخبرِي 
مْحَُن َفاْسَأْل بِ  ﴾ )الفرقان( (59الرَّ

إن هذه النصوص مجيعا تدل عىل أنه البد للسالك إىل اهلل من هاد ذي قدرة وذي ذكر  

 .  . خبري بوسائل الفرار إىل اهلل واهلجرة إليه

 .  . هذا كل أولياء اهلللقد اتفق عىل 
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فهذا أبو حامد الغزايل يقول: )حيتاج املريد إىل شيخ وأستاذ يقتدي به ال حمالة ليهديه  

فمن مل يكن له شيخ  ، وسبل الشيطان كثرية ظاهرة ، فإن سبيل الدين غامض ،سواء السبيل 

فري فقد خاطر  فمن سلك سبل البوادي املهلكة بغري خ  ، هيديه قاده الشيطان إىل طرقه ال حمالة 

بنفسه وأهلكها ويكون املستقل بنفسه كالشجرة التي تنبت بنفسها فإهنا جتف عىل القرب وإن 

  (1)بقيت مدة وأورقت مل تثمر فمعتصم املريد شيخه فليتمسك به(

وقال: )كنت يف مبدأ أمري منكرا ألحوال الصاحلني ومقامات العارفني حتى صحبت  

فرأيت اهلل   ، صقلني باملجاهدة حتى حظيت بالوارداتفلم يزل ي ، شيخي )يوسف النساج(

  ، تعال يف املنام فقال يل: يا أبا حامد دع شواغلك واصحب أقواما جعلتهم يف أريض حمل نظري

  ، قال: قد فعلت  ،وهم الذين باعوا الدارين بحبي قلت: بعزتك إال أذقتني برد حسن الظن هبم

فقد   ،رج منها خمتارا قبل أن خترج منها صاغرافاخ  ، والقاطع بينك وبينهم تشاغلك بحب الدنيا 

فاستيقظت فرحا مرسورا وجئت إىل شيخي )يوسف   ، أفضت عليك أنوارا من جوار قديس

بل إن صحبتني    ، النساج( فقصصت عليه املنام فتبسم وقال: يا أبا حامد هذه ألواحنا يف البداية

  (2)ستكحل بصريتك بإثمد التأييد(

فمن كانت بصريته نافذة   ،وقال: )إن اهلل عز وجل إذا أراد بعبد خريا برصه بعيوب نفسه

ولكن أكثر اخللق جاهلون بعيوب   ، فإذا عرف العيوب أمكنه العالج ، بهمل ختف عليه عيو

فمن أراد أن يعرف   ، يرى أحدهم القذى يف عني أخيه وال يرى اجلذع يف عني نفسه  ، أنفسهم 

 عيوب نفسه فله أربعة طرق( 

  ، مطلع عىل خفايا اآلفات ، وذكر منها )أن جيلس بني يدي شيخ بصري بعيوب النفس

يتبع إشاراته يف جماهداته وهذا شأن املريد مع شيخه والتلميذ مع استاذه  وحيكمه يف نفسه و 

 
 اإلحياء. (1)

 هذه الرواية. (.. واهلل أعلم بمدى صحة154نقال عن: شخصيات صوفية لطه عبد الباقي رسور ص ) (2)
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  (1)فيعرفه أستاذه وشيخه عيوب نفسه ويعرفه طريق عالجها(

  ، وقال: )فمام جيب يف حق سالك طريق احلق أن يكون له مرشد ومرب ليدله عىل الطريق

ومعنى الرتبية أن يكون  املحمودة..  األخالقويضع مكاهنا  ،املذمومة  األخالق ويرفع عنه 

فكلام رأى حجرا أو نباتا مرضا بالزرع قلعه وطرحه خارجا  ،املريب كالزارع الذي يريب الزرع

وإذا علمت أن الزرع حمتاج  ،ويسقي الزرع مرارا إىل أن ينمو ويرتبى ليكون أحسن من غريه

  (2) للمريب علمت أنه البد للسالك من مرشد البتة(

السكندري: )وينبغي ملن عزم عىل االسرتشاد وسلوك الرشاد أن  وقال ابن عطاء اهلل 

فإذا    ،يبحث عن شيخ من أهل التحقيق سالك للطريق تارك هلواه راسخ القدم يف خدمة مواله

  ، وقال: )ال تصحب من ال ينهضك حاله   ،(3)ولينته عام هنى عنه وزجر(  ، وجهد فليمتثل ما أمر

 وال يدلك عىل اهلل مقاله( 

وإنام شيخك من أخذت عنه.. وليس شيخك   ،شيخك من سمعت منهوقال: )ليس 

. وليس شيخك من دعاك إىل الباب  . من واجهتك عبارته وإنام شيخك الذي رست فيك إشارته

. وليس شيخك من واجهك مقاله وإنام شيخك . وإنام شيخك الذي رفع بينك وبينه احلجاب

.  .اهلوى ودخل بك عىل املوىلالذي هنض بك حاله.. شيخك هو الذي أخرجك من سجن 

شيخك هو الذي ما زال حيدو مرآة قلبك حتى جتلت فيها أنوار ربك أهنضك إىل اهلل فنهضت  

إليه وسار بك حتى وصلت إليه وما زال حماذيا لك حتى ألقاك بني يديه فزجَّ بك يف نور احلرضة  

  (4)وقال: ها أنت وربك(

والذي سامه )العهود    ،تابه الذي بني يديوقال سميي الشيخ عبدالوهاب العرشاين يف ك

 
 اإلحياء. (1)

 .18خالصة التصانيف يف التصوف حلجة اإلسالم الغزايل ص  (2)

 .30مفتاح الفالح ص  (3)

 .167لطائف املنن ص  (4)
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أن نواضب عىل الركعتني بعد كل وضوء    املحمدية(: ) أخذ علينا العهد العام من رسول اهلل  

. وحيتاج . برشط أن ال نحدث فيهام أنفسنا بيشء من أمور الدنيا أو بيشء مل يرشع لنا يف الصالة

قطع عنه اخلواطر املشغلة عن خطاب اهلل  من يريد العمل هبذا العهد إىل شيخ يسلك به حتى ي

. فاسلك يا أخي عىل يد شيخ ناصح يشغلك باهلل تعاىل حتى يقطع عنك حديث النفس  .تعاىل

وإال فمن الزمك حديث النفس وال يكاد يسلم لك منه صالة واحدة  وال فرض   ، يف الصالة

ليه طائفة املجادلني بغري  فاعلم ذلك وإياك أن تريد الوصول إىل ذلك بغري شيخ كام ع  ،وال نفل

  (1)علم فإن ذلك ال يصح لك أبدا(

وقال: )ولو أن طريق القوم يوصل إليها بالفهم من غري شيخ يسري بالطالب فيها ملا  

احتاج مثل حجة اإلسالم اإلمام الغزايل والشيخ عز الدين بن عبد السالم أخذ أدهبام عن شيخ 

دخوهلام طريق القوم : كل من قال: )إن ثم طريقا للعلم غري ما بأيدينا مع أهنام كانا يقوالن قبل 

فلام دخال طريق القوم كانا يقوالن: )قد ضيعنا عمرنا يف البطالة    ،فقد افرتى عىل اهلل عز وجل(

   (2)واحلجاب وأثبتا طريق القوم ومدحاها(

أنني كنت  : )وكانت صورة جماهدايت لنفيس من غري شيخ -يتحدث عن نفسه  –وقال 

أطالع كتب القوم كرسالة القشريي وعوارف املعارف والقوت أليب طالب املكي واإلحياء  

للغزايل ونحو ذلك وأعمل بام ينقدح يل من طريق الفهم ثم بعد مدة يبدو يل خالف ذلك فأترك 

 األول وأعمل بالثاين.. وهكذا فكنت كالذي يدخل دربا ال يدري هل ينفذ أم ال؟ فإن رآه نافذا

ولو أنه اجتمع بمن يعرفه أمر الدرب قبل دخوله لكان بني له أمره وأراحه    ،خرج منه وإال رجع

ومن  ،فإن فائدة الشيخ إنام هي اختصار الطريق للمريد  ،فهذا مثال من ال شيخ له  ،من التعب 

ألن مثال الشيخ مثال دليل احلجاج   ،سلك من غري شيخ تاه وقطع عمره ومل يصل إىل مقصوده

 
 .1/51لواقح األنوار القدسية يف بيان العهود املحمدية: (1)

 . 1/25لطائف املنن واألخالق لإلمام ا لشعراين:  (2)



134 

 

  (1)مكة يف الليايل املظلمة(إىل 

ويزعم أن له من القدرات   ، قال الرجل: ولكنا نرى الكثري ممن ذكرت يتاجر باإلرشاد

 ما مل جيعله اهلل لرسله وألنبيائه. 

. وكام ال  .يوجد يف املرشدين من ذكرت  ،قال الشعراين: كام يوجد يف األطباء الدجالون

فكذلك ال يصح أن نحجب بالدليل   ، الطبيب الناصحيصح أن نحجب بالطبيب الدجال عن 

 الضال عن الدليل اهلادي. 

  ، فقالوا: )إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم(  ،لقد ذكر سلفنا الصالح هذا 

وقالوا: )العلم روح تنفخ ال مسائل تنسخ فليتنبه املتعلمون عمن يأخذون وليتبنه العاملون من  

 يعطون( 

حني قال البن عمر: )يا ابن عمر دينك دينك إنام هو   سول اهلل بل قد ذكر ذلك ر

وال تأخذ عن الذين  ، فانظر عمن تأخذ.. خذ الدين عن الذين استقاموا ،حلمك ودمك

  (2) مالوا(

 قال الرجل: فكيف نميز بني الدجال املحتال والناصح املخلص؟

 وبسيامها يميز:  ، ا يعرفقال الشعراين: لقد ذكر أولياء اهلل للمرشد الكامل عالمات هب 

منها ما ذكره أبو القاسم القشريي حني قال: )قد درج أشياخ الطريق كلهم عىل أن أحدا  

ومل يكن أحد يف عرص ممن العصور إال    ، منهم مل يتصدر للطريق إال بعد تبحره يف علوم الرشيعة

   (3) وعلامء ذلك الزمان يتواضعون له ويعملون بإشارته(

بو العباس املريس حني قال: )من كان فيه مخس خصال ال تصح مشيخته:  ومنها ما ذكره أ

 
 . 1/48ق: لطائف املنن واألخال (1)

 رواه ابن عدي. (2)

 (.63األنوار القدسية لإلمام الشعراين ص ) (3)
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اجلهل بالدين.. وإسقاط حرمة املسلمني.. والدخول فيام اليعني.. واتباع اهلوى يف كل يشء..  

 وسوء اخللق من غري مباالة( 

عليهم   - ومنها ما ذكره ابن عريب حني قال: )الشيوخ نواب احلق يف العامل كالرسل 

عليهم   -بل هم الورثة الذين ورثوا علم الرشائع عن األنبياء  ، يف زماهنم -السالم الصالة و

وهلم حفظ    ،وليس هلم الترشيع  ،غري أهنم ال يرشعون فلهم حفظ الرشيعة يف العموم   - السالم  

وقد مجع الشيخ   ،وهم من العلامء باهلل بمنزلة الطبيب  ، ومراعاة اآلداب يف اخلصوص  ، القلوب

متحققون هبا    ، قائلون هبا يف ظواهرهم ، . والشيوخ هم العارفون بالكتاب والسنة .بني األمرين 

ال يتأولون  ،قائمون براسم الرشيعة  ،ويوفون بعهد اهلل  ، يراعون حدود اهلل تعاىل ، يف رسائرهم

ال يمقتون أحدا من   ، مشفقون عىل األمة  ،جمانبون ألهل التخليط   ، آخذون باالحتياط  ، يف الورع

يأمرون باملعروف وينهون عن املنكر   ،حيبون ما أحب اهلل ويبغضون ما أبغض اهلل ،العصاة

  ، ويرمحون الصغري ،يوقرون الكبري  ، ويعفون عن الناس ، يسارعون يف اخلريات ،املجمع عليه 

  ، اهلليبون عباد  ،يؤدون حقوق الناس ،يميطون األذى عن الطريق طريق اهلل وطريق الناس

 هينون لينون رمحاء بني خلق اهلل( 

 قال الرجل: فإن مل يوجد يف املشايخ من وصفت؟ 

 - عليهم الصالة والسالم  –قال الشعراين: يستحيل أن ختلو األرض من ورثة الرسل 

 قال الرجل: فام نفعل حتى نصل إليهم. 

 قال الشعراين: لقد قال األولياء يف هذا )جد صدقا جتد مرشدا(

 : فقد ضيقت السبيل علينا إذن؟قال الرجل

 قال الشعراين: كيف؟ 

 قال الرجل: أليس غاية السلوك الوصول إىل الصدق والصديقية؟ 

 .  .قال الشعراين: أجل 
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. فنحن نحتاج إىل الصدق لنصل إىل الشيخ الذي  .قال الرجل: فقد أوقعتنا يف الدور

 يدلنا عىل الصدق.. أليس هذا دورا؟

والصدق   ،ني الصدقني: الصدق األول للسالكني املريدينقال الشعراين: شتان ما ب

 الثاين للواصلني املقربني. 

 قال الرجل: فهل من سبيل غري ما ذكرت؟

. فلها من التأثري ما للمشيخة..  . الصحبة الصاحلة قال الشعراين: لقد ذكر أولياء اهلل 

  إىل اهلل. فيمكن لألصحاب أن جتري بينهم من املعاهدات ما يستعينون به عىل السري 

 . فحدثنا عنه. . قال الرجل: إن هذا يسري

ِذيَن  فقال :﴿  ، قال الشعراين: لقد أشار القرآن الكريم إىل هذه الصحبة الرشيفة َا الَّ َيا َأهيُّ

اِدِقنَي )   ﴾ )التوبة( (119آَمُنوا اتَُّقوا اهللََّ َوُكوُنوا َمَع الصَّ

ِمَن املُْْؤِمننَِي ِرَجاٌل  والصادقون هم الصفوة من املؤمنني الذين عناهم اهلل تعاىل بقوله :﴿  

ُلوا َتْبِديال   (  23) َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اهللََّ َعَلْيِه َفِمنُْهْم َمْن َقىَض َنْحَبُه َوِمنُْهْم َمْن َينَْتظُِر َوَما َبدَّ

اِدِقنَي بِ  ا لَِيْجِزَي اهللَُّ الصَّ ِقنَي إِْن َشاَء َأْو َيُتوَب َعَلْيِهْم إِنَّ اهللََّ َكاَن َغُفور 
َب املُْنَافِ ِصْدِقِهْم َوُيَعذِّ

 ﴾ )األحزاب( (24َرِحيام  ) 

َواْصِبْ َنْفَسَك َمَع  كام قال تعاىل :﴿    ، بالصب عىل صحبتهم  وهم الذين أمر رسول اهلل  

ُْم بِاْلَغَداةِ  ِذيَن َيْدُعوَن َرهبَّ ْنَيا الَّ  َواْلَعيِشِّ ُيِريُدوَن َوْجَهُه َواَل َتْعُد َعْينَاَك َعنُْهْم ُتِريُد ِزينََة احْلََياِة الدُّ

َبَع َهَواُه َوَكاَن َأْمُرُه ُفُرط ا )     ﴾ )الكهف( (28َواَل ُتطِْع َمْن َأْغَفْلنَا َقْلَبُه َعْن ِذْكِرَنا َواتَّ

َوَيْوَم َيَعضُّ الظَّامِلُ َعىَل َيَدْيِه  قال تعاىل :﴿    ،يصحبهم وهم الذين بني اهلل عظم ندامة من مل  

ُسوِل َسبِيال  )  َْذُت َمَع الرَّ ِْذ ُفاَلن ا َخلِيال  ) 27َيُقوُل َيا َلْيَتنِي اختَّ ( َلَقْد  28( َيا َوْيَلَتى َلْيَتنِي مَلْ َأختَّ

ْكِر َبْعَد إِْذ َجاَءيِن َوَكاَن الشَّ  وقال :﴿    ، ﴾ )الفرقان((29ْيَطاُن لإِْلِْنَساِن َخُذوال  ) َأَضلَّنِي َعِن الذِّ

ُء َيْوَمئٍِذ َبْعُضُهْم لَِبْعٍض َعُدوٌّ إِالَّ املُْتَِّقنَي )   ﴾ )الزخرف( (67اأْلَِخالَّ
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: )إنام مثل اجلليس الصالح وجليس السوء كحامل  قال رسول اهلل  ،ويف احلديث 

وإما أن جتد منه    ،وإما أن تبتاع منه  ،ذيك )يعطيك( فحامل املسك إما أن حي  ،املسك ونافخ الكري

  (1)وإما أن جتد منه رحيا منتنة( ،ونافخ الكري إما أن حيرق ثيابك ، رحيا طيبة

   (2): )الرجل عىل دين خليله فلينظر أحدكم من خيالل(  وقال 

األنبياء والشهداء يوم  وقال:) إن من عباد اهلل ألناسا ما هم بأنبياء وال شهداء يغبطهم 

قالوا يا رسول اهلل ختبنا من هم؟ قال: )هم قوم حتابوا بروح اهلل عىل   ،القيامة بمكاهنم من اهلل( 

ال خيافون إذا   ، وإهنم عىل نور ،فواهلل إن وجوههم لنور ،غري أرحام بينهم وال أموال يتعاطوهنا 

َأاَل إِنَّ َأْولَِياَء اهللَِّ اَل َخْوٌف َعَلْيِهْم  :﴿    وقرأ هذه اآلية   ، وال حيزنون إذا حزن الناس(  ، خاف الناس

  (3)﴾ )يونس((62َواَل ُهْم حَيَْزُنوَن ) 

وزاد يف علمكم    ،: يا رسول اهلل أي جلسائنا خري؟ قال: )من ذكركم اهلل رؤيته   وسئل  

  (4)وذكركم يف اآلخرة عمله( ،منطقه 

وال يستطيع أن يعمل كعملهم ؟ قال:  وعن أيب ذر قال: يا رسول اهلل الرجل حيب القوم  

  ، قال: )فإنك مع من أحببت(  ،)أنت يا أبا ذر مع من أحببت( قال: فإين أحب اهلل ورسوله 

 .  (5)فأعادها أبو ذر فأعادها رسول اهلل 

 قال الرجل: فكيف جتري املعاهد بني اإلخوان؟ 

ا يف تداريب هذا  والتي ستعرفوهن ، قال الشعراين: لقد ذكر أولياء اهلل تفاصيل ذلك

 القسم.  

 
 رواه البخاري ومسلم. (1)

 رواه أبو داود. (2)

 رواه الطباين بإسناد حسن. (3)

 رواه أبو يعىل. (4)

 رواه أبو داود. (5)
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 قال الرجل: أنا ال أستطيع أن أقدم عىل أمر دون أن أعلم دليله. 

 قال الشعراين: الشك أنك تعرف حديث زيارة سلامن أليب الدرداء؟

عن أيب جحيفة  ففي احلديث    ،. ولنا يف السنة ما يدل عليه . . فقد روي. قال الرجل: أجل

  ، (1)فزار سلامن أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة  ،بني سلامن وأيب الدرداء   قال : آخى النبي  

فجاء أبو الدرداء فصنع له    ،فقال: ما شأنك؟ قالت : أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة يف الدنيا 

فلام كان الليل ذهب أبو   ،قال : ما أنا بآكل حتى تأكل فأكل ،فقال له : كل فإين صائم ،طعاما 

فلام كان من آخر الليل قال سلامن:    .ثم ذهب يقوم فقال له : نم   ،فنام   ، الدرداء يقوم فقال له : نم

وألهلك   ،وإن لنفسك عليك حقا   ، إن لربك عليك حقا )فصليا مجيعا فقال له سلامن:    ، قم اآلن

  (2): )صدق سلامن(ل  فذكر ذلك له فقا   ،فأتى النبي    ،( فأعط كل ذي حق حقه  ،عليك حقا 

ومل يكن أبو   ،وقال: أرأيت كيف كان سلامن يأمر أخاه بالدرداء ،التفت إىل الرجل 

 الدرداء يرتدد يف إجابته؟

 .  .قال الرجل: أجل 

. فإذا رأى يف أخيه عيبا سارع  . قال الشعراين: فهكذا يفعل اإلخوان مع بعضهم بعضا 

 . وهكذا. .وإذا رأى فيه تقصريا سارع لتداركه ،لنصحه 

 . وبورك فيك. .قال الرجل: سلمت لك بكل ما ذكرت 

 *** 

سألنا الشعراين عن رس الدفاتر واألقالم التي طلب منا   ، بعد أن سمعنا كل هذا

. برناجما لكل يوم ولكل أسبوع . فقال: البد أن نضع برناجما نسري عليه يف حياتنا  ،إحضارها 

ولكل سنة ولعمرنا مجيعا.. فال حيق للسالك لطريق اهلل أن يدع لنفسه هواها تتحرك  ولكل شهر  

 
 متبذلة : أي البسة ثياب املهنة تاركة ثياب الزينة. (1)

 رواه البخاري. (2)
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 .  . كيف تشاء

 *** 

بقينا مع الشيخ الشعراين مدة من الزمن نتدرب عىل وضع البامج وتنفيذها واالستعانة  

وأتقناه طلب منا أن نسري إىل القسم الرابع  ،باملرشدين واألصحاب.. وبعد أن مترنا عىل ذلك 

 من مدرسة )املسلم القوي( 

 ـ املراقبة   4  

أهل  . وكان من .وكان إمامه إمام من أئمة احلديث والتقوى  ،رسنا إىل القسم الرابع

  ، وأنه تلميذ شيخ اإلرادة )اإلمام النسائي(  ،(1). وقد علمنا أنه يقال له )ابن السني(.الدينور 

 ودعوة الناس إليها.  وعلمنا أنه سار عىل دربه يف البحث عن أخالق النبي 

وعندما سألنا شيخه   ، وقد عجبنا ملا رأينا من كثرة الكامريات واألضواء يف هذا القسم

قال: أردنا من خالل هذه الكامريات ومن خالل اإلضاءة أن نشعر   ، ابن السني عن ذلك

الدور   . وأن لكل منهم أن خيتار. وأن كال منهم ممثل من املمثلني  ،املتدربني عىل أهنم يف مرسح 

 . دور الويل أو دور الشقي. .الذي يشاء 

 قلنا: ألستم تدفعوهنم بذلك إىل الرياء؟ 

. فإذا ما شعروا بذلك أعلمناهم بأن . قال: نحن نربيهم عىل الشعور بأهنم مراقبون

 .  . فإن هناك من ال يغيب عنه يشء ، واألضواء وإن أطفئت ، الكامريات وإن أغلقت

 من أين استفدمتوها؟ ، القسمقلنا: فأخبنا من علوم هذا 

. وكل علوم املدارس مجيعا نقطة  . . وكل علوم هذه املدرسة.قال: كل علوم هذا القسم 

 
هـ(، وهو  364 -  284أشري به إىل أيب بكر أمحد بن حممد بن إسحاق بن إبراهيم بن اسباط الدينوري املعروف بابن السني ) (1)

اليوم والليلة( و)فضائل االعامل( و)القناعة( من كتبه )عمل . حمدث من تالميذ النسائي.. سمع بالعراق ومرص والشام واجلزيرة.

 و)الطب النبوي(، و)الرصاط املستقيم(، و)املجتبي( اخترص به سنن النسائي.. رشفه اهلل بأن مات فجأة وهو يكتب.
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 .  .من فيض بحر كالم اهلل الذي ال تنتهي أمداده

 وتقر به أعيننا.  ،قلنا: فاذكر لنا منه ما تنرشح له صدورنا 

َما َيُكوُن ِمن نَّْجَوى  فقال :﴿    ، نتهيوإليه ت   ، قال: لقد ذكر اهلل أصل املراقبة الذي منه تبدأ

َمَعُهْم َأْيَن َما َثاَلَثٍة إاِلَّ ُهَو َرابُِعُهْم َوالَ مَخَْسٍة إاِلَّ ُهَو َساِدُسُهْم َوالَ َأْدَنى ِمن َذلَِك َوالَ َأْكَثَر إِالَّ ُهَو  

 َعلِيمٌ َكاُنوا ُثمَّ ُينَبُِّئُهم باَِم َعِمُلوا َيْوَم اْلِقَياَمِة إِنَّ اهللََّ
ٍ
ء َوَلَقْد  :﴿ وقال ، (7، )املجادلة ﴾ بُِكلِّ يَشْ

ْنَساَن َوَنْعَلُم َما ُتَوْسِوُس بِِه َنْفُسُه َوَنْحُن َأْقَرُب إَِلْيِه ِمْن َحْبِل اْلَوِريِد )  ى  16َخَلْقنَا اإْلِ ( إِْذ َيَتَلقَّ

اَمِل َقِعيٌد )  َياِن َعِن اْلَيِمنِي َوَعِن الشِّ ﴾  (18َما َيْلِفُظ ِمْن َقْوٍل إِالَّ َلَدْيِه َرِقيٌب َعتِيٌد )  (17املَُْتَلقِّ

ُدوِر )  وقال :﴿ ، )ق( يٌم بَِذاِت الصُّ
ُه َعلِ وا َقْوَلُكْم َأِو اْجَهُروا بِِه إِنَّ ( َأاَل َيْعَلُم َمْن َخَلَق 13َوَأرِسُّ

َوَما َتُكوُن يِف َشْأٍن َوَما َتْتُلو ِمنُْه ِمْن ُقْرآٍن َواَل   :﴿ وقال  ،)امللك( ﴾  ( 14َوُهَو اللَّطِيُف اخْلَبِرُي ) 

يِه َوَما َيْعُزُب َعْن َربَِّك ِمْن ِمْثَقاِل ذَ 
ا إِْذ ُتِفيُضوَن فِ ٍة يِف  َتْعَمُلوَن ِمْن َعَمٍل إِالَّ ُكنَّا َعَلْيُكْم ُشُهود  رَّ

 َواَل َأْصَغَر ِمْن َذلِ 
ِ
اَمء   :﴿ قالو   ، )يونس(  ﴾ (61َك َواَل َأْكَبَ إِالَّ يِف كَِتاٍب ُمبِنٍي ) اأْلَْرِض َواَل يِف السَّ

ٍة إِالَّ َيْعَلُمَها َوِعنَْدُه َمَفاتُِح اْلَغْيِب اَل َيْعَلُمَها إِالَّ ُهَو َوَيْعَلُم َما يِف اْلَبِّ َواْلَبْحِر َوَما َتْسُقُط ِمْن َوَرقَ 

( َوُهَو الَِّذي َيَتَوفَّاُكْم  59َرْطٍب َواَل َيابٍِس إِالَّ يِف كَِتاٍب ُمبِنٍي )  َواَل َحبٍَّة يِف ُظُلاَمِت اأْلَْرِض َواَل 

ى ُثمَّ إَِلْيِه َمْرِجعُ  ْيِل َوَيْعَلُم َما َجَرْحُتْم بِالنََّهاِر ُثمَّ َيْبَعُثُكْم فِيِه لُِيْقىَض َأَجٌل ُمَسمًّ ُكْم ُثمَّ ُينَبِّئُُكْم  بِاللَّ

َا إِْن َتُك :﴿ البنه  وقال خمبا عن موعظة لقامن  ، )األنعام( ﴾ (60وَن ) باَِم ُكنُْتْم َتْعَملُ  َيا ُبنَيَّ إهِنَّ

اَمَواِت َأْو يِف اأْلَْرِض َيْأِت هِبَا اهللَُّ إِنَّ اهللََّ   َلطِيٌف  ِمْثَقاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل َفَتُكْن يِف َصْخَرٍة َأْو يِف السَّ

 ﴾ )لقامن( (16َخبِرٌي ) 

فقال عند ذكر من   ، فضل املراقبني هلل املراعني لنظره ديث ذكر رسول اهلل ويف احل

سبعة يظّلهم اهللّ يف ظّله يوم ال ظّل إاّل ظّله: اإلمام  : )يظّلهم اهللّ يف ظّله يوم ال ظّل إاّل ظّله

ا عليه  ورجالن حتاّبا يف اهللّ اجتمع  ،ورجل قلبه معّلق يف املساجد  ،وشاب نشأ بعبادة اهللّ  ،العادل

ورجل تصّدق بصدقة    ،ورجل دعته امرأة ذات منصب ومجال فقال إيّن أخاف اهللّ   ، وتفّرقا عليه
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  (1)ذكر اهللّ خاليا ففاضت عيناه( ورجل ، فأخفاها حّتى ال تعلم شامله ما تنفق يمينه

وإن   ، واعدد نفسك من املوتى ، اعبد اهللّ كأّنك تراه): فيها  قال  ،عاذمل منه ويف وصية 

 .(2)وأشار بيده إىل لسانه .. شئت أنبأتك بام هو أملك بك من هذا كّله؟ قال: هذا

ففي احلديث عندما سأله جبيل   ، مراقبة اهلل درجة من درجات اإلحسان بل اعتب 

 (3)(أن تعبد اهللّ كأّنك تراه فإّنك إن ال تراه فإّنه يراكقال: )  ،عن اإلحسان 

 . حقيقة املراقبة . فحدثنا عن  .ا: وعينا هذاقلن

فمن احرتز من   ،وانرصاف اهلمم إليه  ،حقيقة املراقبة هي مالحظة الّرقيبقال: قال: 

ويعني هبذه حالة للقلب   ،ويراعي جانبه ،يقال إّنه يراقب فالنا  ،أمر من األمور بسبب غريه 

 وتثمر تلك احلالة أعامال يف اجلوارح ويف القلب.   ،يثمرها نوع من املعرفة 

به والتفاته إليه ومالحظته إّياه وانرصافه    أّما احلالة فهي مراعاة القلب للّرقيب واشتغاله 

 إليه.  

  ، عامل بالرّسائر ، ّضامئر وأّما املعرفة اّلتي تثمر هذه احلالة فهي العلم بأّن اهللّ مّطلع عىل ال

وأّن رّس القلب يف حّقه مكشوف كام أّن   ، قائم عىل كّل نفس بام كسبت  ، رقيب عىل أعامل العباد

ثّم استولت   ، فهذه املعرفة إذا صارت يقينا . ظاهر البرشة للخلق مكشوف بل أشّد من ذلك. 

 . ب ورصفت مّهه إليه إىل مراعاة جانب الّرقي .. فإذا قهرته جرته بعد ذلك عىل القلب قهرته 

 قلنا: فقد آل أمر املراقبة إىل املعرفة اليقينية. 

 . فبقدر اليقني يف املعرفة تكون قوة املراقبة. .قال: أجل 

 قلنا: فهي درجات خمتلفة إذن؟ 

 
 رواه البخاري ومسلم. (1)

 رواه ابن أيب الدنيا بإسناد جيد. (2)

 رواه البخاري ومسلم. (3)
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. هي كجميع أصول الب درجات بعضها فوق بعضها هبا يميز املقربون من  .قال: أجل 

 أهل اليمني. 

.. وابدأ بأعالها وأزكاها لعل (1) درجاهتا . فحدثنا عن . ذاقلنا: ما دمت قد ذكرت ه

 ا تتحرك إليها. نمهم

 مراقبة الصديقني: 

وهي مراقبة التعظيم   ..مراقبة املقربني من الصديقني قال: أعىل درجات املراقبة هي 

  ، تهأن يصري القلب مستغرقا  بمالحظة ذلك اجلالل ومنكرسا  حتت هيب وتتحقق ب .. واإلجالل

 . فال يبقى فيه متسع لاللتفات إىل الغري أصال  

 . تتعطل عن التلفت إىل املباحات فضال  عن املحظورات يف هذه الدرجة  اجلوارح 

ومن نال هذه الدرجة فقد  . وهذا هو الذي صار مهه مها  واحدا  فكفاه اهلل سائر اهلموم.

يسمع ما يقال له مع أنه ال  وال   ،يغفل عن اخللق حتى ال يبرص من حيرض عنده وهو فاتح عينيه

حتى كان بعضهم جيري عليه ذلك فقال ملن عاتبه:   ،صمم به وقد يمّر عىل ابنه مثال  فال يكلمه 

 إذا مررت يب فحركني.  

 . أيمكن لإلنسان أن يصل إىل هذه الدرجة؟ . قال رجل منا: أكائن هذا

قال تعاىل خمبا عن   فقد ،ففي القرآن الكريم إشارة إليه  ، . ال تستبعدوا هذا.قال: أجل 

َفَلامَّ َسِمَعْت بَِمْكِرِهنَّ َأْرَسَلْت إَِلْيِهنَّ َوَأْعَتَدْت هَلُنَّ  :﴿ حال النسوة بعد رؤيتهن ليوسف 

َنُه   ين ا َوَقاَلِت اْخُرْج َعَلْيِهنَّ َفَلامَّ َرَأْينَُه َأْكَبْ َوَقطَّْعَن َأْيِدهَيُنَّ َوُقْلَن ُمتََّكأ  َوآَتْت ُكلَّ َواِحَدٍة ِمنُْهنَّ ِسكِّ

ا إِْن َهَذا إاِلَّ َمَلٌك َكِريٌم )  ﴾ )يوسف(( 31َحاَش هللَِِّ َما َهَذا َبرَش 

حتى إن   ، القلوب املعظمة مللوك األرضيف ر ائنظهلذا  ونجتدفإنكم  ، باإلضافة إىل هذا

بل قد يشتغل    .. اقهم هبم خدم امللك قد ال حيسون بام جيري عليهم يف جمالس امللوك لشّدة استغر

 
 جات املراقبة إىل اإلحياء مع الترصف الذي التزمناه يف هذه السلسلة. رجعنا يف ذكر تفاصيل در (1)
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القلب بمهم حقري من مهامت الدنيا فيغوص الرجل يف الفكر فيه ويميش فربام جياوز املوضع 

 الذي قصده وينسى الشغل الذي هنض له.  

وقد قيل لعبد الواحد بن زيد: هل تعرف يف زمانك هذا رجال  قد اشتغل بحاله عن  

الساعة فام كان إال رسيعا  حتى دخل عتبة   اخللق؟ فقال: ما أعرف إال رجال  سيدخل عليكم 

فقال له عبد الواحد بن زيد: من أين جئت يا عتبة؟ فقال من موضع كذا ـ وكان طريقه    ، الغالم

 ـ فقال: من لقيت يف الطريق؟ فقال: ما رأيت أحدا .   لسوقاعىل 

  ، وحكي عن بعضهم أنه قال: مررت بجامعة يرتامون وواحد جالس بعيدا  منهم 

مت إليه فأردت أن أكلمه فقال: ذكر اهلل تعاىل أشهى فقلت: أنت وحدك؟ فقال: معي  فتقدّ 

فقلت: أين الطريق؟ فأشار   ، ربـي وملكاي فقلت: من سبق من هؤالء؟ فقال: من غفر اهلل له

 نحو السامء وقام ومشى وقال: أكثر خلقك شاغل عنك.  

اكنا  حسن االجتامع ال  ودخل الشبيل عىل أبـي احلسني النووي وهو معتكف فوجده س

يتحّرك من ظاهره يشء فقال له: من أين أخذت هذه املراقبة والسكون؟ فقال: من سنور كانت  

 فكانت إذا أرادت الصيد رابطت رأس احلجر ال تتحّرك هلا شعرة.   ،لنا 

خرجت من مرص أريد الرملة للقاء أبـي عيل الروذباري   ،وقال أبو عبد اهلل بن خفيف 

فلو   ، إن يف صور شابا  وكهال  قد اجتمعا عىل حال املراقبة: فقال يل عيسى بن يونس املرصي 

نظرت إليهام نظرة لعلك تستفيد منهام؟ فدخلت صورا  وأنا جائع عطشان ويف وسطي خرقة  

قاعدين مستقبيل القبلة فسلمت عليهام   فدخلت املسجد فإذا بشخصني  ، وليس عىل كتفي يشء 

فقلت: نشدتكام باهلل إال رددمتا عيّل السالم    ، فسلمت ثانية وثالثة فلم أسمع اجلواب  ،فام أجاباين

فرفع الشاب رأسه من مرقعته فنظر إيل وقال: يا ابن خفيف الدنيا قليل وما بقي من القليل إال  

ما أقل شغلك حتى تتفّرغ إىل لقائنا؛ قال: فأخذ   ،يا ابن خفيف  ،القليل فخذ من القليل الكثري

بكليتي ثم طأطأ رأسه يف املكان فبقيت عندمها حتى صلينا الظهر والعرص فذهب جوعي  
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فلام كان وقت العرص قلت: عظني فرفع رأسه إيلَّ وقال: يا ابن خفيف نحن  ، وعطيش وعنائي

أيام ال آكل وال أرشب وال أنام  فبقيت عندمها ثالثة  ،أصحاب املصائب ليس لنا لسان العظة

فلام كان اليوم الثالث قلت يف رسي: أحلفهام أن يعظاين لعيل  ،وال رأيتهام أكال شيئا  وال رشبا 

فرفع الشاب رأسه وقال يل: يا ابن خفيف عليك بصحبة من يذكرك اهلل رؤيته    ،أن أنتفع بعظتهام

 . والسالم؛ قم عنا  ، يعظك بلسا وال يعظك بلسان قوله ، وتقع هيبته عىل قلبك

 مراقبة الورعني: 

. فحدثنا عام هو  .. ولكنا ال نجد نفوسنا نطيقها . . وما أرشفها من رتبة.قلنا: وعينا هذا

 دوهنا. 

أصحاب  والذين سامهم القرآن الكريم )  ،قال: الدرجة الثانية هي درجة الورعني 

؛ وهم  ﴾ )الواقعة( (27َوَأْصَحاُب اْلَيِمنِي َما َأْصَحاُب اْلَيِمنِي )  كام يف قوله تعاىل :﴿ ،(اليمني 

ولكن مل تدهشهم مالحظة   ،قوم غلب يقني اطالع اهلل عىل ظاهرهم وباطنهم وعىل قلوهبم

إال أهنا مع   ، بل بقيت قلوهبم عىل حّد االعتدال متسعة للتلفت إىل األحوال واألعامل ، اجلالل

 و عن املراقبة.  ممارسة األعامل ال ختل 

ويمتنعون   ،نعم غلب عليهم احلياء من اهلل فال يقدمون وال حيجمون إال بعد التثبت فيه 

عن كل ما يفتضحون به يف القيامة فإهنم يرون اهلل يف الدنيا مطلعا  عليهم فال حيتاجون إىل انتظار  

 القيامة. 

 قلنا: فهال حدثتنا عن الفرق بني هذه الدرجة، والتي قبلها. 

أعامال    ونقد تتعاط م يف خلوتك ماختالف الدرجتني باملشاهدات؛ فإنك ون تعرفل: قا 

  م جلوسك  ون منه فتحسن ونفتستح م أنه مطلع عليك ون صبي أو امرأة فتعلم م فيحرضك

ملك من امللوك  موقد يدخل عليك ..ال عن إجالل وتعظيم بل عن حياء ،م أحوالك ونوتراع 

.  .ال حياء منه  ، فيه شغال  به م كل ما أنت ون التعظيم حتى ترتك مأو كبـري من األكابر فيستغرقك 
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 فهكذا ختتلف مراتب العباد يف مراقبة اهلل تعاىل. 

حيتاج أن يراقب مجيع حركاته وسكناته وخطراته  إنه ومن كان يف هذه الدرجة ف 

 . مجيع اختياراتهبل   ، وحلظاته

 منا: كيف ذلك؟   قال رجل

 . ونظر يف العمل   ، نظر قبل العمل نظران:  قال: للمراقبني يف هذه الدرجة 

 . قبل العمل قلنا: فحدثنا عن نظرهم  

َواَل َتْقُف َما َلْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم إِنَّ  قال: لقد أشار إىل هذا النوع من النظر قوله تعاىل :﴿ 

ْمَع َواْلَبرَصَ َواْلُفَؤاَد ُكلُّ ُأو  ﴾ )اإلرساء( (36َلئَِك َكاَن َعنُْه َمْسُئوال  ) السَّ

احلالل بنّي واحلرام بنّي وبينهام مشتبهات ال يعلمهّن  : ) قال رسول اهلل   ، ويف احلديث

ومن وقع يف الّشبهات كراع يرعى   ،كثري من النّاس. فمن اّتقى الّشبهات استبأ لدينه وعرضه

ملك محى أال وإّن محى اهللّ يف أرضه حمارمه أال  حول احلمى يوشك أن يرتع فيه أال وإّن لكّل 

أال وهي   ، وإذا فسدت فسد اجلسد كّله ، وإّن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كّله

  (1) القلب(

ونعم طارد   ،ومن التوفيق التوقف عند احلرية  ، اهلوى رشيك العمى)عيل: اإلمام وقال 

وغريب   ، رب بعيد أقرب من قريب ،ويف الصدق السالمة  ،وعاقبة الكذب الندم ، اهلم اليقني

نعم اخللق  ، وال يعدمك من حبـيب سوء ظن ، والصديق من صدق غيبه ، من مل يكن له حبـيب

وأوثق سبب أخذت به سبب بـينك   ،وأوثق العرى التقوى   ،واحلياء سبب إىل كل مجيل   ،التكرم 

والرزق رزقان: رزق تطلبه ورزق   ، نياك ما أصلحت به مثواكوبـني اهلل تعاىل إنام لك من د

وإن كنت جازعا  عىل ما أصيب مما يف يديك فال جتزع عىل ما مل يصل   ،يطلبك فإن مل تأته أتاك

واملرء يرسه درك ما مل يكن ليفوته   ، واستدل عىل ما مل يكن بام كان فإنام األمور أشباه ، إليك

 
 رواه البخاري ومسلم. (1)



146 

 

فام نالك من دنياك فال تكثرن به فرحا  وما فاتك منها فال تتبعه    ،ويسوءه فوت ما مل يكن ليدركه 

وليكن رسورك بام قدمت وأسفك عىل ما خلفت وشغلك آلخرتك ومهك فيام  ،نفسك أسفا  

 ( بعد املوت 

 .ها ولكنا مل نع مرادك من إيراد ،قلنا: وعينا ما أردت من النصوص

هنا تدعونا إىل نظرين قبل  . إ . قال: إن هذه النصوص تدل عىل هذا النوع من النظر

 العمل: 

 . فال يطاع اهلل إال بام رشع. . فهو يف مدى موافقة العمل للرشيعة ، أما أوهلام

أهو هلل خاصة أو هو يف هوى النفس   ، فتدعونا إىل النظر يف حمركنا للعمل ، وأما الثانية

فإن كان هلل تعاىل   ، ومتابعة الشيطان؟ فيتوقف فيه ويتثبت حتى ينكشف له ذلك بنور احلق

وإن كان لغري اهلل استحيا من اهلل وانكف عنه ثم الم نفسه عىل رغبته فيه ومهه به وميله   ،أمضاه

 إليه وعّرفها سوء فعلها وسعيها يف فضيحتها وأهنا عدّوة نفسها إن مل يتداركها اهلل بعصمته.  

وقد ورد    ، يص ألحد عنهوهذا التوقف يف بداية األمور إىل حّد البـيان واجب حمتوم ال حم

إنه ينرش للعبد يف كل حركة من حركاته وإن صغرت ثالثة دواوين: الديوان  ): يف بعض اآلثار

أي مل فعلت هذا أكان عليك أن تفعله   ( ملَ ) األّول: مل؟ والثاين: كيف؟ والثالث: ملن؟ ومعنى 

ذلك ملواله سئل   ملوالك أو ملت إليه بشهوتك وهواك؟ فإن سلم منه بأن كان عليه أن يعمل 

فإن هلل يف كل عمل رشطا  وحكام  ال يدرك قدره  ، عن الديوان الثاين فقيل له: كيف فعلت هذا

ووقته وصفته إال بعلم فيقال له: كيف فعلت أبعلم حمقق أم بجهل وظّن؟ فإن سلم من هذا 

ا  وفاء  نرش الديوان الثالث وهو املطالبة باإلخالص فيقال له: ملن عملت ألوجه اهلل خالص

فيكون أجرك عىل اهلل؟ أو ملراءاة خلق مثلك فخذ أجرك منه؟ أم عملته    ( ال إله إال اهلل)بقولك:  

لتنال عاجل دنياك فقد وفيناك نصيبك من الدنيا؟ أم عملته بسهو وغفلة فقد سقط أجرك  

 وحبط عملك وخاب سعيك؟  
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  ، قبل أن تطالب  فإذا عرف العبد أنه بصدد هذه املطالبات والتوبـيخات طالب نفسه 

وال حيّرك  ، فال يبدىء وال يعيد إال بعد التثبت ،وليكن اجلواب صوابا   ،وأعد للسؤال جوابا  

 جفنا  وال أنملة إال بعد التأمل. 

 قال رجل منا: إن هذا النظر يدعو إىل العلم؟

العلم املتني واملعرفة  صاحب  إال  . بل ال يستطيع أن يعطي هلذه الدرجة حقها  .قال: أجل 

فمتى مل يعرف نفسه وربه وعدّوه  ، حلقيقية بأرسار األعامل وأغوار النفس ومكايد الشيطانا

إبليس ومل يعرف ما يوافق هواه ومل يميز بـينه وبـني ما حيبه اهلل ويرضاه يف نيته ومهته وفكرته  

تعاىل    بل األكثرون يرتكبون اجلهل فيام يكرهه اهلل   . فال يسلم يف هذه املراقبة.   ، وسكونه وحركته

هيهات بل طلب العلم  و ،.. بل جيسبون أهنم يعذرون بذلكوهم حيسبون أهنم حيسنون صنعا  

ألنه  ، وهلذا كانت ركعتان من عامل أفضل من ألف ركعة من غري عامل  . . فريضة عىل كل مسلم

واجلاهل ال يعرفه فكيف   ،يعلم آفات النفوس ومكايد الشيطان ومواضع الغرور فيتقي ذلك

 فال يزال اجلاهل يف تعب والشيطان منه يف فرح وشامتة.  حيرتز منه؟

عبد أن يراقب نفسه عند مهه  قال الرجل: خالصة ما ذكرته يف هذا النظر هو أن عىل ال

فيتوقف عن اهلم وعن السعي حتى ينكشف له بنور العلم أنه هلل تعاىل    ، بالفعل وسعيه باجلارحة

 . لب عن الفكر فيه وعن اهلم بهأو هو هلوى النفس فيتقيه ويزجر الق ، فيمضيه

  ، فإّن اخلطوة األوىل يف الباطل إذا مل تدفع أورثت الرغبة. . . وبورك فيك. قال: أجل

والفعل يورث البوار   ،والقصد يورث الفعل  ، واهلم يورث جزم القصد ،والرغبة تورث اهلم 

سم مادة الرش من منبعه األّول وهو اخلاطر فإن مجيع ما وراءه  . فلهذا عىل العاقل أن حي. واملقت

 يتبعه.  

 قال الرجل: فإن أشكل عليه؟ 

يستعذ باهلل من مكر  ل و ،يتفكر بنور العلم لفلم ينكشف له ف ، قال: إن أشكل عليه
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  ، بنور علامء الدين ئ يستض لفإن عجز عن االجتهاد والفكر بنفسه ف .. الشيطان بواسطة اهلوى

روي أن اهلل  فقد    ، من العلامء املضلني املقبلني عىل الدنيا فراره من الشيطان بل أشدّ جهده  وليفّر  

أولئك . .ال تسأل عني عاملا  أسكره حب الدنيا فيقطعك عن حمبتي): أوحى إىل داود تعاىل 

 ( يقطاع الطريق عىل عباد

  ، فالقلوب املظلمة بحب الدنيا وشّدة الرشه والتكالب عليها حمجوبة عن نور اهلل تعاىل

فإن مستضاء أنوار القلوب حرضة الربوبـية فكيف يستيضء هبا من استدبرها وأقبل عىل عدّوها 

 وعشق بغيضها ومقيتها وهي شهوات الدنيا؟ 

 نظرهم عند العمل. ن  . فحدثنا عن النظر الثاين.. حدثنا ع.قلنا: وعينا هذا

ويكمل    ،وحيسن النية يف إمتامه   ،ليقيض حق اهلل فيه  ،بتفقد كيفية العملقال: يكون ذلك  

فإنه ال خيلو يف مجيع  ،وهذا مالزم له يف مجيع أحواله  .. ويتعاطاه عىل أكمل ما يمكنه  ،صورته 

فإذا راقب اهلل تعاىل يف مجيع ذلك قدر عىل عبادة اهلل تعاىل فيها بالنية    ، أحواله عن حركة وسكون

 وحسن الفعل ومراعاة األدب.  

 قلنا: فهال رضبت لنا أمثلة عىل ذلك. 

 :أو يف مباح ، أو يف معصية ، ال خيلو العبد إما أن يكون يف طاعةقال: 

 ا عن اآلفات. فمراقبته يف الطاعة باإلخالص واإلكامل ومراعاة األدب وحراسته

 عصية بالتوبة والندم واإلقالع واحلياء واالشتغال بالتفكر. املمراقبته يف و

 ثم بشهود املنعم يف النعمة وبالشكر عليها.  ، باح بمراعاة األدباملمراقبته يف و

يف مجلة أحواله عن بلية ال بّد له من الصب عليها ونعمة ال بّد له من  ال خيلو  العبد  وبام أن  

 فعليه بمراقبة نفسه يف تلك األحوال. يها الشكر عل

أو حمظور    ،إما فعل يلزمه مبارشته   :بل ال ينفك العبد يف كل حال من فرض هلل تعاىل عليه 

أو مباح فيه   ، أو ندب حث عليه ليسارع به إىل مغفرة اهلل تعاىل ويسابق به عباد اهلل ، يلزمه تركه
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واحد من ذلك حدود ال بّد من مراعاهتا   ولكل  .صالح جسمه وقلبه وفيه عون له عىل طاعته. 

 . بدوام املراقبة

فإذا كان فارغا  من  ، فينبغي أن يتفقد العبد نفسه يف مجيع أوقاته يف هذه األقسام الثالثة

فإّن من فاته مزيد  ،الفرائض وقدر عىل الفضائل فينبغي أن يلتمس أفضل األعامل ليشتغل هبا 

فبذلك يأخذ العبد من  ،األرباح تنال بمزايا الفضائل و ، ربح وهو قادر عىل دركه فهو مغبون

اَر اآْلِخَرَة َواَل َتنَْس َنِصيَبَك ِمَن  :﴿ دنياه آلخرته كام قال تعاىل َواْبَتِغ فِياَم آَتاَك اهللَُّ الدَّ

ْنَيا   ﴾ )القصص( (77)..الدُّ

  الساعات التي هو فيها مشغول اجلوارح باملطعمبل إن الورع يراقب نفسه حتى يف 

فإن  ، ال خيلو عن عمل هو أفضل األعامل وهو الذكر والفكر فإنه مع هذا االشتغال  ، واملرشب

الطعام الذي يتناوله مثال  فيه من العجائب ما لو تفكر فيه وفطن له كان ذلك أفضل من كثري  

 من أعامل اجلوارح.  

فينظرون يف   ، واالعتبارقسم ينظرون إليه بعني التبرص  أقسام:  ذا عىل ه والناس يف 

وخلق الشهوات   ،عجائب صنعته وكيفية ارتباط قوام احليوانات به وكيفية تقدير اهلل ألسبابه

 وهذا مقام ذوي األلباب. .. الباعثة عليه وخلق اآلالت املسخرة للشهوة فيه 

وقسم ينظرون فيه بعني املقت والكراهة ويالحظون وجه االضطرار إليه وبودهم لو    

 وهذا مقام الزاهدين.  ،ولكن يرون أنفسهم مقهورين فيه مسخرين لشهواته  ، ا عنهاستغنو

فتكون مشاهدة ذلك    ،ويرتقون منها إىل صفات اخلالق  ،وقسم يرون يف الصنعة الصانع  

وهو من مقامات   ، وهو أعىل املقامات ، سببا  لتذكر أبواب من الفكر تنفتح عليهم بسببه

إذ املحب إإذا رأى صنعة حبـيبه وكتابه وتصنيفه نيس الصنعة   ،وعالمات املحبـني  ،العارفني

 واشتغل قلبه بالصانع. 

فيتأسفون عىل ما فاهتم منه ويفرحون بام   ، وقسم ينظرون إليه بعني الرغبة واحلرص 
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ويذمون منه ما ال يوافق هواهم ويعيبونه ويذمون فاعله فيذمون الطبـيخ  ،حرضهم من مجلته

وأن من ذم   ،الفاعل للطبـيخ والطباخ ولقدرته ولعلمه هو اهلل تعاىل  وال يعلمون أن ،والطباخ

 . شيئا  من خلق اهلل بغري إذن اهلل فقد ذم اهلل

 . فهل لك من ترياق ييرسه؟.قلنا: إن ما ذكرته شديد 

. هل  . . أرأيتم لو طلب منكم مراقبة ساعة واحدة عىل احلال التي وصفت.قال: أجل

 ترون ذلك يسريا؟

 . ما أيرس ذلك. . قلنا: أجل

: ساعة مضت ال تعب  ةثالثاإلنسان  ساعات  . فاعلموا أن  . قال: ما دمتم قد ذكرتم ذلك

وساعة مستقبلة مل تأت بعد ال يدري العبد   . فيها عىل العبد كيفام انقضت يف مشقة أو رفاهية.

نفسه   وساعة راهنة ينبغي أن جياهد فيها .. وال يدري ما يقيض اهلل فيها  ، أيعيش إليها أم ال

 ويراقب فيها ربه.  

وإن أتته الساعة الثانية استوىف    ،فإن مل تأته الساعة الثانية مل يتحرس عىل فوات هذه الساعة

وال يطول أمله مخسني سنة فيطول عليه العزم عىل املراقبة   . حقه منها كام استوىف من األوىل.

وإذا أمكن أن   ، فلعله آخر أنفاسه وهو ال يدري  ، كأنه يف آخر أنفاسهو  ، بل يكون ابن وقته   ،فيها 

 . فينبغي أن يكون عىل وجه ال يكره أن يدركه املوت وهو عىل تلك احلالة  ، يكون آخر أنفاسه

 *** 

. وبعد أن مترنا .الزمن نتدرب عىل املراقبة بدرجاهتا وأنواعها بقينا مع ابن السني مدة من  

 وأتقناه طلب منا أن نسري إىل القسم اخلامس من مدرسة )املسلم القوي(   ،عىل ذلك

 ـ املجاهدة   5

وكان إمامه إمام من أئمة اجلهد والدعوة.. وقد علمنا أنه قدم   ، رسنا إىل القسم اخلامس

بيل اهلل.. وقد كان أهل هذا القسم يطلقون عليه اسم )حممد من اهلند عىل قدميه خارجا يف س
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 .. وهو سمي ذلك الداعية الكبري املؤسس جلامعة الدعوة والتبليغ. (1)إلياس(

بسم اهلل والصالة  بادرنا بقوله:    -وكنا قد انتهينا من صالة املغرب   –عندما دخلنا القسم  

والسالم عىل رسول اهلل  أهيا األحباب الكرام نعلم مجيعا  أن نجاحنا وفالحنا يف الدنيا واآلخرة 

أطلب منكم  من أجل هذا   يف االمتثال الكامل ألوامر اهلل سبحانه وتعاىل وعىل طريقة النبي  

 وجزاكم اهلل خريا .   النبي     قليال  بعد أذكار الصالة لكي نتفكر سويا  يف إحياء جهدأن تصبوا  

 . ما هو اجلهد الذي تطلبه منا؟ .وقلنا: حدثنا  ، بعد أن أدينا ما طلب منا التففنا حوله

إما أن يكون اإلنسان ال يزال  ف ،ّن حالة دين اإلنسان ليس فيها قرارأقال: اعلموا أوال )

خذوا مثاال  لذلك املزرعة إذا زودت باملاء احللو   .وإما أن يكون يف انحطاط.  ، راقيا  يف الدين

وأما إذا اختلف جوها  ، ال تزال خترض وتنمو وترقى يف نضارهتا وهبجتها إهنا واجلو املناسب ف

  ، أو مل ُتسَق بامء فإذا  مل تقف نضارهتا وخرضهتا ونموها يف مكاهنا عند ذلك بل تبدأ يف االنحطاط 

 (2) (دين اإلنسان نفس هذه احلالة متاما  فحالة 

 بالسقي واإلصالح؟ نفوسنا قلنا: فكيف نتعهد مزارع 

 قال: هل ترون الفالح كيف يتعهد مزرعته بالسقي واإلصالح؟

 . نفوسنا ونحن نتعامل مع  ،. ولكن الفالح يتعامل مع الرتاب . قلنا: أجل

وأشواك    ، لتنقيتها من حجارة الكب. وهي حتتاج إىل جهد  . تراب كالرتاب  نفوسنا قال: و

وغريها من املعيقات التي متنعها من إخراج الثمر الطيب.. وفوق ذلك   ،وديدان احلسد  ، الغرور

 
هـ( من أرسة  1303الشيخ حممد إلياس بن حممد إسامعيل بن غالم حسني بن كريم بخش )ولد الكبري أشري به إىل الداعية  (1)

جامعة مظاهر العلوم، ورافق شيخه يف سفره إىل احلجاز للحج للمرة  معروفة بالعلم والتقوى والورع يف القارة اهلندية.. خترج من

قال له: سنأخذ منك عمال  دينياًّ يف اهلند.. فعاد إىل اهلند خائفا  مهموما  من الرؤيا، فام يدري ما  الثانية ورأى يف املنام أن الرسول 

نظيم املحكم الذي وضعه جلامعة الدعوة والتبليغ، والتي ال وقد كان العمل الذي ينتظره هو الت املراد بالعمل الذي سيؤخذ منه..

 يزال نشاطها مستمرا رغم الظروف اخلطرية التي مر هبا العامل اإلسالمي.

 ما بني قوسني هو من كالم الشيخ حممد إلياس من كتابه )امللفوظات( (2)
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. وغريها من العنارص التي ال تطيب  .وأضواء العرفان ،ومياه الطهارة ،حتتاج إىل سامد اإليامن

 ثامرها إال هبا.  

  ذلك؟ قلنا: ولكن الفالح يبذل جهدا كبريا يف 

وال يمكنكم أن    ، قال: وأنتم كذلك ال يمكنكم أن تطهروا أرض أنفسكم من دون جهد

ِذيَن َجاَهُدوا فِينَا  :﴿  . أمل تسمعوا قوله تعاىل .(1) تغرسوا الصفات الفاضلة فيها من غري جهد َوالَّ

 ت(؟ ﴾ )العنكبو (69َلنَْهِدَينَُّهْم ُسُبَلنَا َوإِنَّ اهللََّ ملَََع املُْْحِسننَِي ) 

وقوله    ،)طه(   ﴾  ( 2( َما َأْنَزْلنَا َعَلْيَك اْلُقْرآَن لَِتْشَقى ) 1طه ) :﴿  قلنا: قد سمعنا قوله تعاىل  

َرُكْم َولُِيتِمَّ نِْعَمَتُه َعَلْيُكْم َلعَ :﴿ تعاىل لَُّكْم  َما ُيِريُد اهللَُّ لَِيْجَعَل َعَلْيُكْم ِمْن َحَرٍج َوَلكِْن ُيِريُد لُِيَطهِّ

 )املائدة(   ﴾( 6)  َتْشُكُرونَ 

.  .. ولكن بعض النفوس فيها حرج.. نعم دين اهلل ليس فيه حرج. قال: صدق اهلل العظيم

 وهي حتتاج إىل املجاهدة التي ترفع عنها احلرج. 

 قال رجل منا: نحن ال نعرف من املجاهدة إال قتال األعداء املتسلطني الظاملني. 

 النفس يف ذات اهلل فهو اجلهاد األكب. . أما جهاد . ذاك هو اجلهاد األصغرقال: 

 قال الرجل: ألست حتتقر اجلهاد بقولك هذا؟

 . ولكن هل ترون من غلبته نفسه قادرا عىل اخلروج للجهاد؟ .قال: معاذ اهلل 

 
 تركز مجاعة التبليغ يف منهجها الرتبوي عىل ست الصفات تعتبها أم الصفات ومنبعها، وهي: (1)

 حتقيق اليقني عىل أنه ال إله إال اهلل سبحانه وتعاىل وحسن اتباع النبي   -1

 الصالة ذات اخلشوع واخلضوع. -2

 طلب العلم مع مداومة الذكر. -3

 إكرام املسلمني وحسن اخللق. -4

 النية وإخالصها هلل تعاىل.تصحيح  -5

 الدعوة إىل اهلل وبذل اجلهد للدين. -6

 وهم ألجل الرتبية عىل هذه الصفات يطلبون من الناس تفريغ األوقات، واخلروج يف سبيل اهلل فرتات حمددة بحسب احلاجة.
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 .  .قلنا: ال 

 قال: فال يمكن إذن ألحد أن خيرج جلهاد أعداء اخلارج إال بعد أن يغلب أعداء الداخل. 

 قلنا: ذلك صحيح. 

أكب وأصعب امتحان كتبه اهلل تعاىل عىل اإلنسان يف هذه احلياة هو  : فلذلك كان (1)لقا 

ومستقبله الدنيوي  ، يف هذا االمتحان يكون موقعه عند اهلل هوعىل أساس نجاح ، ابتالؤه بنفسه

 من هنا كانت املعركة مع النفس أشق وأخطر معركة خيوضها اإلنسان يف حياته.  .واألخروي. 

  . وال يستثنى أحد منها حتى األنبياء واألولياء. ،تمية ال خيار ألحد فيها هي معركة ح و

وإذا كان اإلنسان يستطيع اجتناب املعارك والرصاعات مع اآلخرين بطريقة أو أخرى فإنه ال  

 فرار له من معركته مع نفسه. 

هي معركة دائمة مساحتها طول عمر اإلنسان منذ أن يدركه الوعي وإىل أن تفارقه  و

 اللحظات  ثم خيرسها يف  ، حيصل أن يكسب إنسان املعركة ضد نفسه طيلة حياتهقد و . احلياة.

 . األخرية من عمره

وخمتلف   ،فإهنا معركة شاملة تستوعب كل جوانب حياة اإلنسان ،باإلضافة إىل هذا

وإشارة وصمتا ؛   ، وعمال  وقوال   ، فكرا  وإحساسا   ، ومتتد إىل مجيع الزوايا والتفاصيل ، شؤونه

وصحة   ،حيث إن خطر األهواء والشهوات النفسية هيدد سالمة معتقد اإلنسان وأفكاره

 واستقامة تعامله وعالقاته.  ،وصدق أقواله ومواقفه  ، مشاعره وأحاسيسه

  ، واألدهى من كل ذلك قوة االرتباط وشدة العالقة ووثاقتها بني اإلنسان ونفسه

وكم هو صعب عىل اإلنسان أن   ،وهي متداخلة معه وملتصقة به   ،فالنفس أقرب يشء لإلنسان

  منه ووثيق الصلة به! ويكون قريبا   ، يعايش عدوه ويتداخل معه

 .  . لكل ذلك تصبح املعركة مع النفس أخطر معركة

 
 انظر: )النفس منطقة خطر(، للشيخ حسن الصفار. (1)
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فقد روي أن   ،ولذلك ورد يف احلديث التعبري عن جهاد النفس بكونه اجلهاد األكب

ة رسول اهلل  وبقي عليهم   نفلام رجعوا قال: )مرحبا  بقوم قضوا اجلهاد األصغر ،بعث رسيَّ

ثم قال: )أفضل اجلهاد    ،قال: )جهاد النفس(  اجلهاد األكب؟  قيل: يا رسول وما   ،اجلهاد األكب( 

   (1)من جاهد نفسه التي بني جنبيه(

إنام الشديد الذي يملك   ،: )ليس الشديد بالرصعة ويف حديث آخر قال رسول اهلل 

  (2) نفسه عند الغضب(

وقال:    ، هواه( شجع الناس من غلب  أ: )عيل قالاإلمام  . فعن  . وعىل هذا اتفق أولياء اهلل

 )صالح النفس جماهدة اهلوى( وقال:  ،املكوا أنفسكم بدوام جهادها()

: )إذا صعبت عليك نفسك فاصعب  فيقول  ، تكتيكات املعركة مع النفسويصور بعض  

  ، )أقبل عىل نفسك باإلدبار عنها( ويقول:  ،وخادع نفسك عن نفسك تنقد لك( ،هلا تذّل لك 

 اهلوى واحلمية عن لذات الدنيا(: )دواء النفس الصوم عن وقال

وما من   ، )واعلموا أنه ما من طاعة اهلل يشء إال يأيت يف ُكره ويف إحدى خطبه يقول: 

فإن هذه   ، وقمع هوى نفسه   ، فرحم اهلل امرؤا  نزع عن شهوته   ، معصية اهلل يشء إال يأيت يف شهوة

أن  - عباد اهلل  - واعلموا . وإهنا ال تزال تنزع إىل معصية يف هوى. ، النفس أبعد يشء منزعا  

 مستزيدا  هلا(  ،فال يزال زاريا  عليها  ،املؤمن ال يصبح وال يميس إال ونفسه ظنون عنده

وخف عىل   ، ويف وصية قدمها إىل رشيح بن هاين يقول: )اتق اهلل يف كل صباح ومساء 

  ، واعلم أنك إن مل تردع نفسك عن كثري مما حتب ، لوال تأمنها عىل حا  ، نفسك الدنيا الغرور

ولنزوتك عند   ،فكن لنفسك مانعا  رادعا    ،سمت بك األهواء إىل كثري من الرضر  ،خمافة مكروه

 احلفيظة واقام  قامعا ( 

 
 . 70/64بحار األنوار للمجليس: (1)

 واه البخاري.ر (2)
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ويؤكد اإلمام الدور احلاسم لذات اإلنسان يف مقاومة نفسه فيقول: )واعلموا أنه من مل  

 مل يكن له من غريها ال زاجر وال واعظ(  ، ه منها واعظ وزاجريعن عىل نفسه حتى يكون ل

 ويقول: )وإنام هي نفيس أروضها بالتقوى لتأيت آمنة  يوم اخلوف األكب( 

وتسليطا  للضوء عىل طبيعة املعركة مع النفس وحتديد أطرافها ومواقعها يقول اإلمام:  

س متجاذبة بينهام فأهيام  والنف ،واهلوى قائد جيش الشيطان ،)العقل صاحب جيش الرمحن

ومزين الشهوة   ، مؤيد العقل العلم ،)العقل والشهوة ضدانويقول:  ، غلب كانت يف حيزه(

 والنفس متنازعة بينهام فأهيام قهر كانت يف جانبه(  ، اهلوى

والعلم واملعرفة سالح رئييس يف هذه   ، فالعقل هو رائد معركة اإلنسان ضد نفسه

كة ومها العقل واهلوى جنود وأسلحة فهام جيشان: جيش الرمحن  ولكل من طريف املعر  ، املعركة

 وجيش الشيطان يتصارعان عىل أرض نفس اإلنسان. 

وقال: ما بالك هتجر القرآن إىل نصوص ال ندري هل تصح إىل   ،قام رجل منا غاضبا 

 . حدثنا بكالم ربنا الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه. . أصحاهبا أم ال تصح

ومصادرة حقه يف   ،جرأة اإلنسان عىل قتل أخيه اإلنسان. هل ترون أن . . بأس. ال: الق

 جريمة؟ احلياة 

 وأبشع جريمة.  ،أكب جريمة قلنا: بل هي  

يف حال استسالم صاحبها    إىل النفسالبشعة  هذه اجلريمة    قال: فقد نسب القرآن الكريم  

َعْت َلُه َنْفُسُه َقْتَل َأِخيِه َفَقتََلُه  يف قصة ابني آدم:﴿  تعاىل قال  ، وخسارته املعركة معها  ،هلا  َفَطوَّ

يَن )   ﴾ )املائدة( (30َفَأْصَبَح ِمَن اخْلَارِسِ

ُقوا اهللََّ َما  قال تعاىل :﴿    ، وهكذا اعتب القرآن الكريم البخل هزيمة لإلنسان مع نفسه َفاتَّ

ا أِلَْنُفِسُكْم َوَمْن ُيوَق ُشحَّ َنْفِسِه َفُأوَلئَِك ُهُم املُْْفلُِحوَن اْسَتَطْعُتْم َواْسَمُعوا َوَأطِيُعوا َوَأْنِفقُ  وا َخرْي 

 ﴾ )التغابن((16)
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النفس هي التي تزين لإلنسان وتدفعه لالرتداد عن الدين وسوء التعامل مع  واعتب 

يقول    ،كام حصل للسامرّي الذي أضل املؤمنني بتوجيههم لعبادة عجل صنعه من احليلّ   ،قضاياه

وا بِِه َفَقبَْضُت َقبَْضة  ِمْن 95َقاَل َفاَم َخْطُبَك َيا َساِمِريُّ ) قال تعاىل :﴿  ُت باَِم مَلْ َيْبرُصُ ( َقاَل َبرُصْ

َلْت يِل َنْفيِس ) ُسوِل َفنََبْذهُتَا َوَكَذلَِك َسوَّ  ﴾ )طه( (96َأَثِر الرَّ

:﴿    تعاىلقال    ، عليهماعتداء    ومنألنبياء  لخمالفة  وراء ما حيصل من  أهواء النفس  واعتب  

ا َتْقُتُلوَن )  ْبُتْم َوَفِريق  ا َكذَّ ُتْم َفَفِريق  ﴾  ( 87َفُكلَّاَم َجاَءُكْم َرُسوٌل باَِم اَل هَتَْوى َأْنُفُسُكُم اْسَتْكَبْ

 )البقرة( 

حيث ألقوه يف قاع   - اجلريمة النكراءمن تلك  نبي اهلل يوسف واعتب ما فعله إخوة 

قال    ،النحراف نفيس أصاهبمنتيجة    –  ك الصغري الوديع املتفرد يف مجاله وحسنه وهو ذل  ،اجلّب 

ا َفَصْبٌ مَجِيٌل َواهللَُّ  :﴿  تعاىل عىل لسان أبيهم يعقوب  َلْت َلُكْم َأْنُفُسُكْم َأْمر  َقاَل َبْل َسوَّ

 ﴾ )يوسف( ( 18املُْْسَتَعاُن َعىَل َما َتِصُفوَن ) 

َودَّ  قال تعاىل :﴿  ، ة بني األفراد أو األمم واملجتمعاتاحلسد حالة مرضية نفسيواعتب 

ا ِمْن ِعنِْد َأْنُفِسِهْم ِمْن بَ  ا َحَسد  ار  َتاِب َلْو َيُردُّوَنُكْم ِمْن َبْعِد إِياَمنُِكْم ُكفَّ
َ  َكثِرٌي ِمْن َأْهِل اْلكِ ْعِد َما َتَبنيَّ

 َقِديٌر ) هَلُُم احْلَقُّ َفاْعُفوا َواْصَفُحوا َحتَّى 
ٍ
ء  ﴾ )البقرة( ( 109َيْأيِتَ اهللَُّ بَِأْمِرِه إِنَّ اهللََّ َعىَل ُكلِّ يَشْ

ِذيَن اَل َيْرُجوَن  :﴿  تعاىلقال  ،يعشعش يف أرجاء النفس  ا التكب مرضواعتب  َوَقاَل الَّ

نَا َلَقِد اْستَ  ا )لَِقاَءَنا َلْواَل ُأْنِزَل َعَلْينَا املاََْلئَِكُة َأْو َنَرى َربَّ ا َكبرِي  وا يِف َأْنُفِسِهْم َوَعَتْوا ُعُتوًّ ﴾  ( 21ْكَبُ

 )الفرقان( 

اإلعراض عن دين اهلل ورسالة األنبياء إنام ينشأ من حالة انحراف نفيس يطلق  واعتب 

ِة إِْبَراِهيَم إِالَّ َمْن َسِفَه َنْفَسُه َولَ :﴿  تعاىلقال  ،عليه القرآن )سفاهة(  َقِد َوَمْن َيْرَغُب َعْن ِملَّ

نَي )  احِلِ ْنَيا َوإِنَُّه يِف اآْلِخَرِة ملََِن الصَّ  ﴾ )البقرة( (130اْصَطَفْينَاُه يِف الدُّ

. فحدثنا عن املنهج الذي ننترص به عىل  .. فقد وفيت وأجدت.قال الرجل: حسبك
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 األمارة بالسوء.  نفوسنا 

اهلل جمتهد يف   أن تطلب صحبة عبد من عباد. منها .قال: لقد ذكر أولياء اهلل لذلك سبال

كنت إذا اعرتتني  ): فقال  ، هذا السبيلبعضهم قد ذكر و . . ا فتالحظ أقواله وتقتدي هب ،العبادة

 ( فرتة يف العبادة نظرت إىل أحوال حممد بن واسع وإىل اجتهاده فعملت عىل ذلك أسبوعا  

 . حممد بن واسعأمثال يف هذا الزمان فقد فقد . .قال الرجل: فإن تعذر هذا العالج

.  .فلم تفقد أخباره وأخبار أصحابه من أولياء اهلل وأنبيائه  ،حممد بن واسعال: إن فقد ق

  ، ومطالعة أخبارهم الصاحلني  من سامع أحوال للنفس فال يشء أنفع  ،فابحث فيها واسمعها 

  ، وقد انقىض تعبهم وبقي ثواهبم ونعيمهم أبد اآلباد ال ينقطع  ،وما كانوا فيه من اجلهد اجلهيد 

فام أعظم ملكهم وما أشّدة حرسة من ال يقتدي هبم فيمتع نفسه أياما  قالئل بشهوات مكدرة 

 ثم يأتيه املوت وحيال بـينه وبـني كل ما يشتهيه أبد اآلباد. 

 ما يملؤنا مهة.  (1)قلنا: فهال حدثتنا من أخبار اجتهادهم

عيل قال: صليت خلف عيل الفجر فلام سلم  اإلمام أصحاب : لقد حدث بعض قال

انفتل عن يمينه وعليه كآبة فمكث حتى طلعت الشمس ثم قلب يده وقال: واهلل لقد رأيت  

كانوا يصبحون شعثا  غبا  صفرا  قد باتوا هلل   ، وما أرى اليوم شيئا  يشبههم أصحاب حممد 

دا  وقياما  يتلون كتاب اهلل  وكانوا إذا ذكروا اهلل مادوا كام   ، يراوحون بـني أقدامهم وجباههمسجَّ

يعني من  - يميد الشجر يف يوم الريح ومهلت أعينهم حتى تبل ثياهبم وكأن القوم باتوا غافلني  

 – كان حوله 

أدركت  فقال:  ،وذكر احلسن من رآه من املجتهدين من الصحابة والتابعني هلم بإحسان

وال يتأسفون عىل يشء    ،ما كانوا يفرحون بيشء من الدنيا أقبل   ،ف منهم أقواما  وصحبت طوائ

 
يف بعض األخبار التي سنوردها بعض املبالغات التي ال يقر الرشع املداومة عليها، ولكنها مع ذلك قد تكون أسلوبا من  (1)

 األساليب التي تعالج هبا النفوس لرتد إىل الطريق املستقيم.
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إن كان أحدهم    ، وهلي كانت أهون يف أعينهم من هذا الرتاب الذي تطؤونه بأرجلكم  ،منها أدبر 

وال جعل بـينه وبـني األرض    ،ليعيش عمره كله ما طوي له ثوب وال أمر أهله بصنعة طعام قط

  ،  بكتاب رهبم وسنة نبـيهم إذا جنهم الليل فقيام عىل أطرافهم وأدركتهم عاملني  ، شيئا  قط

إذا عملوا   ،يناجون رهبم يف فكاك رقاهبم  ،جتري دموعهم عىل خدودهم ،يفرتشون وجوههم 

وإذا عملوا السيئة أحزنتهم وسألوا   ، احلسنة فرحوا هبا ودأبوا يف شكرها وسألوا اهلل أن يتقبلها 

واهلل ما زالوا كذلك وعىل ذلك وواهلل ما سلموا من الذنوب وال نجوا    ، اهلل تعاىل أن يغفرها هلم

 إال باملغفرة. 

د فذكر أمري املؤمنني عيّل  سعيد بن كلثوم قال: كنت عند الصادق جعفر بن حممّ وروى 

و اهللّ ما أكل عيّل بن أيب طالب من الّدنيا )فأطراه ومدحه بام هو أهله، ثّم قال:  ،بن أيب طالب

حراما قّط حّتى مىض لسبيله، وما عرض له أمران قّط مها هللَّ رضا إاّل أخذ بأشّدمها عليه يف  

من   قة به، وما أطاق أحد عمل رسول اهللّ نازلة قّط إاّل دعاه ث  دينه، وما نزلت برسول اهللّ 

هذه األّمة غريه وإن كان ليعمل عمل رجل كان وجهه بني اجلنّة والنّار، يرجو ثواب هذه،  

وخياف عقاب هذه، ولقد أعتق من ماله ألف مملوك يف طلب وجه اهللّ عّز وجّل والنجاة من  

ت أهله بالّزيت واخلّل والعجوة، وما كان النّار ممّا كّد بيديه، ورشح منه جبينه، وإّنه كان ليقو 

دعا باجللم فقّصه، وما أشبهه من ولده وال   ء عن يده من كّمه لباسه إاّل الكرابيس إذا فضل يش 

أهل بيته أحد أقرب شبها به يف لباسه وفقهه من عيّل بن احلسني ، ولقد دخل ابنه أبو جعفر عليه  

ما مل يبلغه أحد فرآه قد اصفّر لونه من السهر، ورمصت  الّسالم عليه فإذا هو قد بلغ من العبادة  

عيناه من البكاء، ودبرت جبهته، وانخرم أنفه من السجود، وورمت ساقاه وقدماه من القيام  

يف الصالة، قال أبو جعفر: فلم أملك حني رأيته بتلك احلال البكاء فبكيت رمحة له وإذا هو  

قال: يا بني أعطني بعض تلك الصحف اّلتي فيها يفّكر فالتفت إيّل بعد هنيئة من دخويل، و

عبادة عيّل بن أيب طالب فأعطيته فقرأ منها شيئا يسريا ثّم تركها من يده تضّجرا، وقال: من 
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  (1)( يقوي عبادة عيّل بن أيب طالب 

وبلغ من االجتهاد ما لو قيل    ،وكان صفوان بن سليم قد تعقدت ساقاه من طول القيام

   .وجد متزايدا .   له القيامة غدا  ما 

 وقال بعضهم: ما أخاف من املوت إال من حيث حيول بـيني وبـني قيام الليل.  

: سيام الصاحلني صفرة األلوان من السهر وعمش العيون من البكاء وذبول  عيل  وقال

 عليهم غبة اخلاشعني.   ،الشفاه من الصوم 

وقيل للحسن: ما بال املتهجدين أحسن الناس وجوها ؟ فقال: ألهنم خلوا بالرمحن  

 فألبسهم نورا  من نوره.  

وكان يقوم    - وكان له أهل وبنات    - قال: كان زمعة نازال  عندنا باملحصب    بعضهموعن  

الليل  فيصيل ليال  طويال  فإذا كان السحر نادى بأعىل صوته: أهيا الركب املعرسون أكل هذا 

ترقدون أفال تقومون فرتحلون؟ فيتواثبون فيسمع من هاهنا باك ومن هاهنا داع ومن ههنا 

فإذا طلع الفجر نادى بأعىل صوته: عند الصباح حيمد القوم   ، قارىء ومن هاهنا متوىضء

 الرسى.  

  ،ورشح صدورهم فأطاعوه ، وقال بعض احلكامء: إّن هلل عبادا  أنعم عليهم فعرفوه

ه فسلموا اخللق واألمر إليه فصارت قلوهبم معادن لصفاء اليقني وبـيوتا  للحكمة  وتوكلوا علي

وقلوهبم جتول يف   ، فهم بـني اخللق مقبلون ومدبرون ،وتوابـيت للعظمة وخزائن للقدرة

ثم ترجع ومعها طوائف من لطائف الفوائد وما ال يمكن  ،امللكوت وتلوذ بمحجوب الغيوم 

مبذولون ملن  ، ن أمورهم كالديباج حسنا  وهم الظاهر مناديلواصفا  أن يصفه فهم يف باط

 أرادهم تواضعا .  

وإذا فيهم شاب   ، وحيكى أّن قوما  دخلوا عىل عمر بن عبد العزيز يعودونه يف مرضه

 
 . 235، ص: 4املحجة البيضاء ىف هتذيب االحياء، ج(  1)
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فقال عمر له: يا فتى ما الذي بلغ بك ما أرى؟ فقال: يا أمري املؤمنني أسقام   ، ناحل اجلسم 

إال صدقتني فقال: يا أمري املؤمنني ذقت حالوة الدنيا فوجدهتا   فقال: سألتك باهلل ،وأمراض 

وكأين أنظر إىل عرش   ، مّرة وصغر عندي زهرهتا وحالوهتا واستوى عندي ذهبها وحجرها 

وقليل حقري كل   ، ربـي والناس يساقون إىل اجلنة والنار فأظمأت لذلك هناري وأسهرت لييل 

 ما أنا فيه يف جنب ثواب اهلل وعقابه.

إن حدثتك نفسك بأن هؤالء رجال أقوياء  وقال:    ، فت الشيخ حممد إلياس إىل الرجل الت

ال يطاق االقتداء هبم فطالع أحوال النساء املجتهدات وقل هلا: يا نفس ال تستنكفي أن تكوين  

 ..أقل من امرأة فأخسس برجل يقرص عن امرأة يف أمر دينها ودنياها 

 ؟ ء الرجال فهل كان يف النساء أمثال هؤال قال رجل: 

. فمن خلق اهلمة العالية يف الرجال لن يعجز أن خيلق مثله يف النساء.. أليس  .قال: أجل 

 النساء شقائق الرجال؟ 

فيحركها لالجتهاد   نفوسنا نعسى أن نحتقر  ،. فحدثنا من أخبارهن.قال الرجل: أجل 

 يف طاعة اهلل. 

العتمة قامت عىل سطح    عن حبـيبة العدوية أهنا كا نت إذا صلتقال: من ذلك ما روي  

هلا وشدت عليها درعها ومخارها ثم قالت: إهلي قد غارت النجوم ونامت العيون وغلقت  

ثم تقبل عىل صالهتا فإذا طلع  ،امللوك أبواهبا وخال كل حبـيب بحبـيبه وهذا مقامي بـني يديك

مني ليلتي فأهنأ الفجر قالت: إهلي هذا الليل قد أدبر وهذا النهار قد أسفر فليت شعري أقبلت  

وعزتك لو انتهرتني عن بابك ما   ،أم رددهتا عيّل فأعّزى؟ وعزتك هلذا دأبـي ودأبك ما أبقيتني 

 برحت ملا وقع يف نفيس من جودك وكرمك. 

ويروى عن عجرة أهنا كانت حتيـي الليل وكانت مكفوفة البرص فإذا كان يف السحر    

الليايل يستبقون إىل رمحتك وفضل مغفرتك   نادت بصوت هلا حمزون: إليك قطع العابدون دجى 
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فبك يا إهلي أسألك ال بغريك أن جتعلني يف أّول زمرة السابقني وأن ترفعني لديك يف عليـني يف  

درجة املقربـني وأن تلحقني بعبادك الصاحلني فأنت أرحم الرمحاء وأعظم العظامء وأكرم  

 ال تزال تدعو وتبكي إىل الفجر. ثم ختّر ساجدة فيسمع هلا وجبة ثم   ،الكرماء يا كريم 

وقال حييـى بن بسطام: كنت أشهد جملس شعوانة فكنت أرى ما تصنع من النياحة    

  ، فقلت لصاحب يل: لو أتيناها إذا خلت فأمرناها بالرفق بنفسها؟ فقال: أنت وذاك ،والبكاء

قال: فأتيناها فقلت هلا: لو رفقت بنفسك وأقرصت عن هذا البكاء شيئا  فكان لك أقوى عىل 

ما تريدين؟ قال: فبكت ثم قالت: واهلل لوددت أين أبكي حتى تنفد دموعي ثم أبكي دما  حتى  

ال تبقى قطرة من دم يف جارحة من جوارحي وأنى يل بالبكاء وأنى يل بالبكاء. فلم تزل تردد  

 حتى غيش عليها.  (يل بالبكاءوأنى )

وقال حممد بن معاذ: حدثتني امرأة من املتعبدات قالت: رأيت يف منامي كأين أدخلت    

فقلت: ما شأن أهل اجلنة قيام؟ فقال يل قائل: خرجوا   ، اجلنة فإذا أهل اجلنة قيام عىل أبواهبم

ملرأة؟ فقيل: أمة سوداء  ينظرون إىل هذه املرأة التي زخرفت اجلنان لقدومها فقلت: ومن هذه ا

قالت: فبـينام أنا كذلك إذ أقبل هبا   ، من أهل األيكة يقال هلا شعوانة. قالت: فقلت: أختي واهلل

عىل نجيبة تطري هبا يف اهلواء فلام رأيتها ناديت: يا أختي أما ترين مكاين من مكانك فلو دعوت  

لقدومك ولكن احفظي عني اثنتني:  يل موالك فأحلقني بك؟ قالت: فتبسمت إيلَّ وقالت: مل يأن  

 وقدمي حمبة اهلل عىل هواك وال يرضك متى مت.  ،ألزمي احلزن قلبك

وقال عبد اهلل بن احلسن: كانت يل جارية رومية وكنت هبا معجبا  فكانت يف بعض الليايل  

فقمت أطلبها فإذا هي ساجدة وهي تقول:   ، نائمة إىل جنبـي فانتبهت فالتمستها فلم أجدها 

فقالت:    ،فقلت هلا: ال تقويل بحبك يل ولكن قويل بحبـي لك   ،يل إال ما غفرت يل ذنوبـي  بحبك

 يا موالي بحبه يل أخرجني من الرشك إىل اإلسالم وبحبه يل أيقظ عيني وكثري من خلقه نيام. 

وقال أبو هاشم القريش: قدمت علينا امرأة من أهل اليمن يقال هلا رسية فنزلت يف   
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فقلت يوما  خلادم يل: أرشف عىل  ، : فكنت أسمع هلا من الليل أنينا  وشهيقا  قال  ،بعض ديارنا 

شيئا  غري أهنا ال ترّد طرفها عن السامء   ، هذه املرأة ماذا تصنع قال: فأرشف عليها فام رآها تصنع

وكل أحوالك  ، وهي مستقبلة القبلة تقول: خلقت رسية ثم غذيتها بنعمتك من حال إىل حال

وهي مع ذلك متعرضة لسخطك بالتوثب عىل معاصيك  ،الئك عندها مجيل هلا حسنة وكل ب

 فلتة بعد فلتة: أتراها تظن أنك ال ترى سوء فعاهلا وأنت عليم خبـري وأنت عىل كل يشء قدير. 

وقال ذو النون املرصي: خرجت ليلة من وادي كنعان فلام علوت الوادي إذا سواد مقبل  

َتِسُبوَن ) َوَبَدا هَلُمْ . .:﴿  عيلَّ وهو يقول  ويبكي فلام قرب   ﴾ )الزمر( (47 ِمَن اهللَِّ َما مَلْ َيُكوُنوا حَيْ

  ، فقالت يل: من أنت؟ غري فزعة مني   ،مني السواد إذا هي امرأة عليها جبة صوف وبـيدها ركوة

فقالت: يا هذا وهل يوجد مع اهلل غربة؟ قال: فبكيت لقوهلا فقالت: ما  ، فقلت: رجل غريب

قالت: فإن كنت صادقا     ،لت: قد وقع الدواء عىل داء قد قرح فأرسع يف نجاحهالذي أبكاك؟ فق

قلت: ومل ذاك؟ قالت: ألن البكاء    ، فلم بكيت؟ قلت: يرمحك اهلل والصادق ال يبكي؟ قالت: ال

 فسكتُّ متعجبا  من قوهلا.  ، راحة القلب

علمت ذلك قامت    فلام  ،وقال أمحد بن عيل: استأذنا عىل عفرية فحجبتنا فالزمنا الباب  

ثم   ، لتفتح الباب لنا فسمعتها وهي تقول: اللهم إين أعوذ بك ممن جاء يشغلني عن ذكرك

فقالت: جعل اهلل قراكم يف بـيتي   ،فتحت الباب ودخلنا عليها فقلنا هلا: يا أمة اهلل ادعي لنا 

فحانت منه   ، ثم قالت لنا: مكث عطاء السلمي أربعني سنة فكان ال ينظر إىل السامء  ، املغفرة

فيا ليت عفرية إذا رفعت رأسها مل تعص ويا ليتها  ، نظرة فخر مغشيا  عليه فأصابه فتق يف بطنه

إذا عصت مل تعد وقال بعض الصاحلني: خرجت يوما  إىل السوق ومعي جارية حبشية  

فاحتبستها يف موضع بناحية السوق وذهبت يف بعض حوائجي وقلت: ال تبحي حتى أنرصف  

  ،فانرصفت إىل منزيل وأنا شديد الغضب عليها  ، فانرصفت فلم أجدها يف املوضعقال:  ، إليك

فلام رأتني عرفت الغضب يف وجهي فقالت: يا موالي ال تعجل عيل إنك أجلستني يف موضع 
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مل أر فيه ذاكرا  هلل تعاىل فخفت أن خيسف بذلك املوضع فعجبت لقوهلا وقلت هلا: أنت حّرة.  

 وأما اآلن فقد ذهب عني أحدمها.  ، نت أخدمك فيكون يل أجرانفقالت: ساء يل ما صنعت ك

تعبدت وكانت كثرية القراءة    ، وقال ابن العالء السعدي: كانت يل ابنة عم يقال هلا بريرة  

فلم تزل تبكي حتى ذهبت عيناها من  ، فكلام أتت عىل آية فيها ذكر النار بكت ، يف املصحف

البكاء فقال بنو عمها: انطلقوا بنا إىل هذه املرأة حتى نعذهلا يف كثرة البكاء قال: فدخلنا عليها 

فقلنا: يا بريرة كيف أصبحت قالت: أصبحنا أضيافا  منيخني بأرض غربة ننتظر متى ندعى  

قالت: إن يكن لعيني عند اهلل خري فام فقلنا هلا كم هذا البكاء قد ذهبت عيناك منه؟ ف ، فنجيب

وإن كان هلام عند اهلل رش فسيزيدمها بكاء أطول من هذا؟ ثم   ،يرضمها ما ذهب منهام يف الدنيا 

أعرضت. قال: فقال القوم: قوموا بنا فهي واهلل يف يشء غري ما نحن فيه. وكانت معاذة العدوية  

فإذا جاء الليل تقول: هذه   ، تطعم حتى متيسإذا جاء النهار تقول: هذا يومي الذي أموت فيه فام

 الليلة التي أموت فيها فتصيل حتى تصبح. 

وقال أبو سليامن الداراين: بت ليلة عند رابعة فقامت إىل حمراب هلا وقمت أنا إىل ناحية    

فلم تزل قائمة إىل السحر فلام كان السحر قلت: ما جزاء من قّوانا عىل قيام هذه  ، من البـيت

ة؟ قالت: ج زاؤه أن تصوم له غدا . وكانت شعوانة تقول يف دعائها: إهلي ما أشوقني إىل  الليل

لقائك وأعظم رجائي جلزائك وأنت الكريم الذي ال خييب لديك أمل اآلملني وال يبطل عندك 

إهلي إن كان دنا أجيل ومل يقربني منك عمل فقد جعلت االعرتاف بالذنب   ، شوق املشتاقني

إهلي قد  ،ن عفوت فمن أوىل منك بذلك وإن عذبت فمن أعدل منك هنالك وسائل عليل؛ فإ

إهلي إنك مل تزل   ، جرت عىل نفيس يف النظر هلا وبقي هلا حسن نظرك فالويل هلا إن مل تسعدها 

بـي برا  أيام حيايت فال تقطع عني برك بعد ممايت ولقد رجوت ممن توالين يف حيايت بإحسانه أن 

إهلي كيف أيأس من حسن نظرك بعد ممايت ومل تولني إال اجلميل يف   ، انهيسعفني عند ممايت بغفر

إهلي إن كانت ذنوبـي قد أخافتني فإن حمبتي لك قد أجارتني فتول من أمري ما أنت   ، حيايت
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إهلي لو أردت إهانتي ملا هديتني ولو أردت فضيحتي مل   ،أهله وعد بفضلك عىل من غره جهله 

إهلي ما أظنك تردين يف حاجة أفنيت فيها  ، وأدم يل ما به سرتتني تسرتين فمتعني بام له هديتني 

ولوال ما عرفت من كرمك ما  ،إهلي لوال ما قارفت من الذنوب ما خفت عقابك ، عمري

 رجوت ثوابك. 

وكانت قد صامت حتى اسودت وبكت   ،وقال اخلواص: دخلنا عىل رحلة العابدة  

فسلمنا عليها ثم ذكرناها شيئا  من  وكانت تصيل قاعدة ،حتى عميت وصلت حتى أقعدت

قال: فشهقت ثم قالت: علمي بنفيس قرح فؤادي وكلم كبدي واهلل   ، العفو ليهون عليها األمر

 ثم أقبلت عىل صالهتا.  ،لوددت أن اهلل مل خيلقني ومل أك شيئا  مذكورا  

 . ولكنهم كانوا يف وقت جيدون فيه أعوانا عىل.قال رجل منا: نعم ما ذكرت يا شيخ

 . واملصيبة إذا عمت طابت. .. ونحن ال نجد من ذلك قليل أو كثري . اخلري

: أرأيت لو هجم  هلا وقل   ،بخداعها . فال تنخدع . قال: ما ذكرته خدعة من خدع النفس

ومل يأخذوا حذرهم جلهلهم بحقيقة   ،وثبتوا عىل مواضعهم  ،سيل جارف يغرق أهل البلد

فهل خيتلج  ، ـي يف سفينة تتخلصني هبا من الغرقوقدرت أنت عىل أن تفارقيهم وتركب ،احلال

أم ترتكني موافقتهم وتستجهلينهم يف صنيعهم   ، أن املصيبة إذا عمت طابت ، يف نفسك

فإذا كنت ترتكني موافقتهم خوفا  من الغرق وعذاب الغرق ال   ،وتأخذين حذرك مما دهاك

ه يف كل حال؟ ومن أين يتامدى إال ساعة فكيف ال هتربـني من عذاب األبد وأنت متعرضة ل 

تطيب املصيبة إذا عمت وألهل النار شغل شاغل عن االلتفات إىل العموم واخلصوص؟ ومل  

ٍة َوإِنَّا َعىَل آَثاِرِهْم  :﴿  هيلك الكفار إال بموافقة أهل زماهنم حيث قالوا إِنَّا َوَجْدَنا آَباَءَنا َعىَل ُأمَّ

 ﴾ )الزخرف( (22ُمْهَتُدوَن ) 

 *** 

وأخبار املجتهدين واملجتهدات    ،حدثنا الشيخ حممد إلياس عن رضورة املجاهدةبعد أن  
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. وقد شعرت أهنا تنزلت عىل .يف طاعة اهلل تعاىل شعرت هبمة عجيبة حتركني لسلوك سبيلهم

 مجيع من كان معي. 

فلام رأى الشيخ منا هذه احلال طلب منا أن نذهب إىل حمال التدريب عىل جماهدات  

 وكيف ننترص عليها.  ، م كيف ندير معاركنا مع نفوسنا الصاحلني لنتعل

وبعد أن مترنا عىل الكثري من ذلك طلب منا أن نسري إىل القسم السادس من تلك  

 املدرسة. 

 ـ املحاسبة   6

وكان إمامه إمام من أئمة الورع.. وقد علمنا أنه قدم من   ، رسنا إىل القسم السادس

ملا علم عنه من كثرة   (1)(املحاسبي. وقد كان أهل هذا القسم يطلقون عليه لقب ).بغداد

 حماسبته لنفسه. 

ويقول هلا من غري أن يلتفت لنا أو   ، ما إن دخلنا عليه القسم حتى وجدناه خياطب نفسه

وأنِت منغمسة   ، مني مخسة تنبيهات مقابل ما تفوهِت به يمعيا نفس.. اس : (2)يشعر بوجودنا 

 سادرة يف نوم الغفلة عىل فراش الكسل..  ، يف اجلهل املركب

. وهل عندك عهد قطعي بالبقاء اىل السنة  .يا نفيس الشقية!.. هل أن عمرِك أبدي؟

  ، بدية واخللود هو تومهك األالطاعة فالذي جعلك متلني وتسأمني من . .بل اىل الغد؟ ،املقبلة

 وكأنك برتفك خملدة يف هذه الدنيا. ، فتظهرين الدالل

 
، كتب احلديث وعرف مذاهب .  هـ( أحد مشايخ الصوفية.  243أشري به إىل أيب عبد اهلل احلارث بن أسد ) ت    (1) كان فقيها ، متكلام 

من كتبه: آداب النفوس، املسائل .  النساك، وصنّف كتبا  كثرية يف الزهد وأصول الديانات، وله أقوال مشهورة، وحكايات مع اجلنيد.

رح، وهي رسالة، الرعاية حلقوق اهللّ عّز وجّل، اخللوة والتنّفل يف العبادة، رسالة املسرتشدين، والتفكر يف أعامل القلوب واجلوا

 وال خيفى رس اختيارنا له يف هذا الفصل..  .واالعتبار.

يف هذه ما نذكره من هذه املحاسبة مقتبس من )الكلمة احلادية والعرشون( من )الكلامت( للنوريس بالترصف الذي ألفناه  (2)

 السلسلة. 
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أما يورث   ، وتتنفسني اهلواء ، وترشبني املاء ،كلني اخلبز أنك يوميا ت إيا نفيس الرشهة!.. 

لب امللل بل جيدد  ن تكرار احلاجة ال جيهذا التكرار ملال وضجرا؟.. كال.. دون شك.. أل

ونسيم اهلواء للطيفة الربانية    ،وماء احلياة لروحي  ،التي جتلب الغذاء لقلبي فالطاعة  هلذا؛    ،اللذة

 بدا. أهنا ال جتعلك متلني وال تسأمني أ البد  ، الكامنة يف جسمي

نك تضطربني اليوم من تذكر عناء العبادات التي قمت هبا يف األيام  إيا نفيس اجلزعة!.. 

ثم تتفكرين يف واجبات العبادات يف   ،ومن صعوبات الصالة وزمحة املصائب السابقة  ،ةاملاضي

  . وقلة الصب ونفاده.  ، فتظهرين اجلزع ،وآالم املصائب  ، داء الصلواتأيام املقبلة وخدمات األ

 هل هذا أمر يصدر ممن له مسكة من عقل؟. 

ن  أيجة وجدوى؟! وهل داء هذه العبودية دون نتأ ن أيا نفيس الطائشة!.. يا ترى هل 

ىل املساء ويكد دون فتور  إن أحدنا يعمل أأجرهتا قليلة ضئيلة حتى جتعلك تسأمني منها؟. مع 

 حد يف مال أو أرهبه. أإن رغبه 

ن الصالة التي هي قوت لقلبك العاجز الفقري وسكينة له يف هذا املضيف املوقت وهو  إ

وهو القب. وهي عهد وبراءة يف   ، ئرة اليهنك صا أالدنيا. وهي غذاء وضياء ملنزلك الذي البد 

نك حترشين اليها. وهي التي ستكون نورا وبراقا عىل الرصاط املستقيم  أحمكمتك التي ال شك 

هنا زهيدة أ نك سائرة عليه.. فصالة هذه نتائجها هل هي بال نتيجة وجدوى؟ أم أالذي البد 

 جرة؟ األ

ن فتورك يف العبادة وتقصريك يف الصالة ناشئان من كثرة  أ يا نفيس املغرمة بالدنيا!.. هل  

 م انك ال جتدين الفرصة لغلبة مهوم العيش؟!أ مشاغلك الدنيوية؟ 

نك ال  إحتى تبذيل كل وقتك هلا؟. تأميل!!  ، فيا عجبا هل أنت خملوقة للدنيا فحسب

نك أرقى من مجيع  أرك لوازم احلياة الدنيا رغم صغر عصفور من حيث القدرة عىل تداأتبلغني  

 .. احليوانات فطرة 
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. أرى العجب يف  . فقال: ما بالكم ، فرآنا متعجبني من حاله ، بعد أن قال هذا التفت إلينا 

 وجوهكم. 

 قال رجل منا: وكيف ال نعجب ونحن نراك تتحدث مع نفسك كام يتحدث املجانني. 

. أال ترون كيف  .مل يتحدث مع نفسه ليحاسبها وقال: بل املجنون من   ، ابتسم املحاسبي

 حياسب التاجر نفسه ليبحث يف ربحه وخسارته؟

 . ونحن نتحدث عن العابد..قال الرجل: ذلك التاجر 

اَرٍة ُتنِْجيُكْم ِمْن َعَذاٍب  قال: أمل تسمع قوله تعاىل:﴿  ُكْم َعىَل جِتَ ِذيَن آَمنُوا َهْل َأُدلُّ َا الَّ َيا َأهيُّ

يِل اهللَِّ بَِأْمَوالُِكْم َوَأْنُفِسُكْم َذلُِكْم َخرْيٌ َلُكْم إِ   (10َألِيٍم ) 
اِهُدوَن يِف َسبِ ْن ُتْؤِمُنوَن بِاهللَِّ َوَرُسولِِه َوجُتَ

تَِها اأْلهَْنَاُر َوَمَساكَِن طَ 11ُكنُْتْم َتْعَلُموَن )  ِري ِمْن حَتْ يَِّبة   ( َيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َوُيْدِخْلُكْم َجنَّاٍت جَتْ

 ﴾ )الصف(؟ (12يِف َجنَّاِت َعْدٍن َذلَِك اْلَفْوُز اْلَعظِيُم )

أال   ،أال إّن سلعة اهللّ غالية ،ومن أدلج بلغ املنزل  ،من خاف أدلج: ) أمل تسمع قوله 

 ؟(1)إّن سلعة اهللّ اجلنّة(

 . فام فيها مما نحن فيه؟. قال الرجل: بىل 

تطلب من املؤمنني أن حيرصوا عىل الربح والفالح  : إن هذه النصوص املقدسة (2)قال

مطالب املتعاملني يف التجارات املشرتكني يف البضائع عند املحاسبة  . فكام أن  .كام حيرص التجار 

فكذلك  ، وكام أن التاجر يستعني برشيكه فيسلم إليه املال حتى يتجر ثم حياسبه ، سالمة الربح

كام قال    ، مطلبه وربحه تزكية النفس ألن بذلك فالحها   وإنام  ،العقل هو التاجر يف طريق اآلخرة

اَها ) تعاىل:﴿  اَها ) 9َقْد َأْفَلَح َمْن َزكَّ وإنام فالحها  ، ﴾ )الشمس((10( َوَقْد َخاَب َمْن َدسَّ

والعقل يستعني بالنفس يف هذه التجارة إذ يستعملها ويستسخرها فيام  ، باألعامل الصاحلة 

 
 رواه الرتمذي وقال: هذا حديث حسن غريب.. ورواه احلاكم وصححه. (1)

 .النص الوارد هنا من اإلحياء بالترصف الذي ألفناه يف هذه السلسلة (2)
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 .يكه وغالمه الذي يتجر يف ماله يزكيها كام يستعني التاجر برش

وكام أن الرشيك يصري خصام  منازعا  جياذبه يف الربح فيحتاج إىل أن يشارطه أوال  ويراقبه  

ثانيا  وحياسبه ثالثا ويعاقبه رابعا ؛ فكذلك العقل حيتاج إىل مشارطة النفس أوال  فيوظب عليها 

ح وجيزم عليها األمر بسلوك تلك الوظائف ويشرتط عليها الرشوط ويرشدها إىل طريق الفال 

فإنه لو أمهلها مل ير منها إال اخليانة وتضييع رأس املال   ،ثم ال يغفل عن مراقبتهام حلظة ، الطرق

ثم بعد الفراغ ينبغي أن حياسبها ويطالبها بالوفاء   ، كالعبد اخلائن إذا خال له اجلو وانفرد باملال

األعىل وبلوغ سدرة املنتهى مع األنبياء   بام رشط عليها فإن هذه جتارة ربحها الفردوس

فتدقيق احلساب يف هذا مع النفس أهم كثريا  من تدقيقه يف أرباح الدنيا مع أهنا حمتقرة    ، والشهداء

 باإلضافة إىل نعيم العقبى 

 .  . لقد اتفق عىل رضورة املحاسبة كل أولياء اهلل

صاحبة كذا؟ ألست صاحبة  رحم اهللّ عبدا قال لنفسه: ألست ) قال مالك بن دينار:

 فكان هلا قائدا(  -عّز وجّل  - ثّم ألزمها كتاب اهللّ   ،ثّم خطمها   ،كذا؟ ثّم زّمها 

ال يكون الّرجل تقّيا حّتى يكون لنفسه أشّد حماسبة من  ) عن ميمون بن مهران قال: و

 الرّشيك لرشيكه( 

وأهّنم   ،هلم باملرصادعرف أرباب البصائر من مجلة العباد أّن اهللّ تعاىل )قال الغزايّل: و

  وحتّققوا أّنه ال  ، ويطالبون بمثاقيل الّذّر من اخلطرات والّلحظات ،سيناقشون يف احلساب 

ومطالبة النّفس يف األنفاس   ،وصدق املراقبة ،ينجيهم من هذه األخطار إاّل لزوم املحاسبة

ّف يف  فمن حاسب نفسه قبل أن حياسب خ ، واحلركات وحماسبتها يف اخلطرات والّلحظات

ومن مل حياسب نفسه دامت   ،وحسن منقلبه ومآبه ، القيامة حسابه وحرض عند الّسؤال جوابه

فلاّم انكشف   ، وقادته إىل اخلزي واملقت سّيئاته ،وطالت يف عرصات القيامة وقفاته ،حرساته 

  : من قائلهلم ذلك علموا أّنه ال ينجيهم منه إاّل طاعة اهللّ وقد أمرهم بالّصب واملرابطة فقال عّز  
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ُقوا اهللََّ َلَعلَُّكْم ُتْفلُِحوَن ) ﴿  وا َوَصابُِروا َوَرابُِطوا َواتَّ ِذيَن آَمُنوا اْصِبُ َا الَّ آل  ﴾ ) ( 200َيا َأهيُّ

 ( عمران

 . نفوسنا . فعلمنا كيف نحاسب .قلنا: وعينا هذا

 . وبعده. . قال: للمحاسبة زمنان: قبل العمل

 قبل العمل: 

 قبل العمل.  نفوسنا قلنا: فحدثنا كيف نحاسب 

  - التي هي أول فريضة من فرائض يومه  –الصبح  صالة  وفرغ من    ، إذا أصبح العبدقال:  

كام أن التاجر عند تسليم البضاعة إىل   ،النفس بعض الوقت ملشارطة أن يفرغ قلبه عليه ينبغي ف

ومهام فني فقد   ، فيقول للنفس: ما يل بضاعة إال العمر  ، الرشيك العامل يفرغ املجلس ملشارطته

وهذا اليوم اجلديد قد أمهلني اهلل فيه   ،فني رأس املال ووقع اليأس عن التجارة وطلب الربح

ى أن يرجعني إىل الدنيا يوما  واحدا  حتى  ولو توفاين لكنت أمتن ،وأنسأ يف أجيل وأنعم عيل به 

فإياك ثم إياك أن تضيعي    ، ثم قد رددت  ، أنك قد توفيت  - يا نفس  –فاحسبي    ،أعمل فيه صاحلا  

واعلمي يا نفس أن اليوم والليلة أربع   ،فإن كل نفس من األنفاس جوهرة ال قيمة هلا   ، هذا اليوم

للعبد بكل يوم وليلة أربع وعرشون خزانة   أنه ينرش)  بعض اآلثار: وقد ورد يف    ،وعرشون ساعة

فيفتح له منها خزانة فرياها مملوءة نورا  من حسناته التي عملها يف تلك الساعة فيناله   ، مصفوفة 

من الفرح والرسور واالستبشار بمشاهدة تلك األنوار التي هي وسيلته عند امللك اجلبار ما لو  

ويفتح له خزانة أخرى  ، حساس بأمل الناروزع عىل أهل النار ألدهشهم ذلك الفرح عن اإل 

وهي الساعة التي عيص فيها فيناله من اهلول والفزع   ، سوداء مظلمة يفوح نتنها ويغشاه ظالمها 

ويفتح له خزانة أخرى فارغة ليس فيها ما  ،ما لو قسم عىل أهل اجلنة لتنغص عليهم نعيمها 

أو اشتغل بيشء من مباحات الدنيا  وهي الساعة التي نام فيها أو غفل  ، يرسه وال ما يسوءه

فيتحرس عىل خلوها ويناله من غبن ذلك ما ينال القادر عىل الربح الكثري وامللك الكبري إذا أمهله  
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 ( ناهيك به حرسة وغبنا   ، وتساهل فيه حتى فاته

وهكذا تعرض عليه خزائن أوقاته طول عمره فيقول لنفسه: اجتهدي اليوم يف أن  

وال متييل إىل الكسل   ، يها فارغة عن كنوزك التي هي أسباب ملككتعمري خزانتك وال تدع

والدعة واالسرتاحة فيفوتك من درجات عليني ما يدركه غريك وتبقى عندك حرسة ال تفارقك 

هب  )وقد قال بعضهم:  ،فأمل الغبن وحرسته ال يطاق وإن كان دون أمل النار ،وإن دخلت اجلنة 

 ( ثواب املحسنني؟   أن امليسء قد عفي عنه أليس قد فاته

َيْوَم جَيَْمُعُكْم لَِيْوِم اجْلَْمِع َذلَِك َيْوُم التََّغاُبِن فقال :﴿    ،الغبن واحلرسةاهلل إىل هذا  أشار    لقد

تَِها اأْلَ  ْر َعنُْه َسيَِّئاتِِه َوُيْدِخْلُه َجنَّاٍت جَتِْري ِمْن حَتْ اُر َخالِِديَن  هْنَ َوَمْن ُيْؤِمْن بِاهللَِّ َوَيْعَمْل َصاحِل ا ُيَكفِّ

ا َذلَِك اْلَفْوُز اْلَعظِيُم )   (﴾ )التغابن(9فِيَها َأَبد 

 بعد العمل: 

 قبل العمل.. فعلمنا كيف نحاسبها بعده. نفوسنا قلنا: علمتنا كيف نحاسب 

العبد يكون له وقت يف أّول النهار يشارط فيه نفسه عىل سبـيل التوصية  قال: كام أن 

فينبغي أن يكون له يف آخر النهار ساعة يطالب فيها النفس وحياسبها عىل مجيع حركاهتا   ،باحلق

كام يفعل التجار يف الدنيا مع الرشكاء يف آخر كل سنة أو شهر أو يوم حرصا  منهم   ،وسكناهتا 

ولو حصل ذلك  ،وخوفا  من أن يفوهتم منها ما لو فاهتم لكانت اخلرية هلم يف فواته  ،عىل الدنيا 

فكيف ال حياسب العاقل نفسه بام يتعلق به خطر الشقاوة والسعادة   ،م فال يبقى إال أياما  قالئل هل

 أبد اآلباد؟ ما هذه املساهلة إال عن الغفلة واخلذالن وقلة التوفيق نعوذ باهلل من ذلك.  

 قلنا: فكيف تكون هذه املحاسبة؟

 نفس. تكون املحاسبة مع الاملحاسبة مع الرشيك قال: كام تكون 

ويف الربح واخلرسان ليتبـني له    ،أن ينظر يف رأس املال تكون باملحاسبة مع الرشيك  قلنا:  

وإن كان من خرسان طالبه   ،فإن كان من فضل حاصل استوفاه وشكره ، الزيادة من النقصان
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 بضامنه وكلفه تداركه يف املستقبل.  

وخرسانه   ،والفضائلوربحه النوافل  ،فكذلك رأس مال العبد يف دينه الفرائض قال: 

فيحاسبها عىل  ،وموسم هذه التجارة مجلة النهار ومعاملة نفسه األمارة بالسوء  . املعايص.

وإّن فو هتا من   ،فإن أداها عىل وجهها شكر اهلل تعاىل عليه ورغبها يف مثلها  ،الفرائض أّوال  

تكب معصية اشتغل  وإن ار ،وإن أداها ناقصة كلفها اجلبان بالنوافل ،أصلها طالبها بالقضاء

  –كام يصنع التاجر برشيكه   -  بعقوبتها وتعذيبها ومعاتبتها ليستويف منها ما يتدارك به ما فّرط

م ينبغي أن حياسب النفس عىل مجيع العمر يوما  يوما  وساعة ساعة يف مجيع األعضاء  ث

كام نقل عن توبة بن الصمة وكان بالرقة وكان حماسبا  لنفسه؛ فحسب يوما   ، الظاهرة والباطنة

فرصخ   ،فحسب أيامها فإذا هي أحد وعرشون ألف يوم ومخسامئة يوم ، فإذا هو ابن ستني سنة

وقال: يا ويلتي ألقى امللك بأحد وعرشين ألف ذنب فكيف ويف كل يوم عرشة آالف ذنب؟ ثم  

 . يا لك ركضة إىل الفردوس األعىل   :فسمعوا قائال  يقول   ،خّر مغشيا  عليه فإذا هو ميت 

نفسه عىل األنفاس وعىل معصيته بالقلب واجلوارح يف  العبد فهكذا ينبغي أن حياسب 

كل ساعة؛ ولو رمى العبد بكل معصية حجرا  يف داره المتألت داره يف مّدة يسرية قريبة من  

َأْحَصاُه اهللَُّ َوَنُسوُه  .. :﴿فظان عليه ذلك ولكنه يتساهل يف حفظ املعايص وامللكان حي ،عمره

 َشِهيٌد ) 
ٍ
ء  ﴾ )املجادلة( ( 6َواهللَُّ َعىَل ُكلِّ يَشْ

 *** 

مكثنا مدة    ، وعلمنا كيف ننفذها يف حياتنا   ،بعد أن حدثنا املحاسبي عن رضورة املحاسبة

إىل القسم األخري  فقام بإرسالنا    ،نتدرب عىل ذلك إىل أن رأى منا األهلية للتخرج من هذا القسم 

 وهو القسم السابع. ،من هذه املدرسة 

 ـ املعاقبة   7

وكان إمامه إمام من أئمة العلم والورع.. وقد علمنا أنه قدم من    ،رسنا إىل القسم السابع
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 (1) (أمحد النحاسدمياط.. وقد كان أهل هذا القسم يسمونه ) 

ويقول: يا   ،ب به رجله ما إن دخلنا عليه القسم حتى وجدناه حيمل قضيبا يف يده يرض

ولكنك أبيت إال أن   ، . لطاملا نصحتك ووجهتك.. فال يكفك عن غيك غريه . نفس ذوقي األمل

 أتراك تطيقينه؟  .. تقتحمي غامر غضب اهلل

. لقد أمرهم بقتل  .أمل تسمعي ما أمر اهلل بني إرسائيل عندما اقتحموا نريان معاصيه

لقد قال تعاىل يذكر ذلك :﴿ َوإِْذ َقاَل ُموَسى لَِقْوِمِه َيا َقْوِم إِنَُّكْم َظَلْمُتْم َأْنُفَسُكْم   ،أنفسهم 

ىَل َباِرئُِكْم َفاْقُتُلوا َأْنُفَسُكْم َذلُِكْم َخرْيٌ َلُكْم ِعنَْد َباِرئُِكْم َفتَ 
َاِذُكُم اْلِعْجَل َفُتوُبوا إِ ُه بِاختِّ اَب َعَلْيُكْم إِنَّ

ِحيُم )ُهَو  اُب الرَّ  (﴾ )البقرة(؟ 54التَّوَّ

 من العقوبات يف الدنيا قبل اآلخرة؟ أمل تعلمي ما رتب اهلل عىل معاصيه

 . . أمل تعلمي أن الصاحلني كانوا يذيقون أنفسهم آالم الدنيا لرتتدع وتتذكر عذاب اآلخرة

يف عهد    – انطلق رجل ذات يوم  إن مل تكوين تعلمي ذلك فاعلمي أن املحدثني ذكروا أنه  

فنزع ثيابه ومتّرغ يف الرمضاء فكان يقول لنفسه: ذوقي ونار جهنم أشّد حّرا  أجيفة   -  النبي 

يف ظل شجرة فأتاه فقال: غلبتني نفيس   بالليل بطالة بالنهار؟ فبـينام هو كذلك إذ أبرص النبـي  

ولقد   ، أما لقد فتحت لك أبواب السامء ، : )أمل يكن لك بد من الذي صنعتفقال له النبـي 

فجعل الرجل يقول له: يا   ، (يكمثم قال ألصحابه:  )تزودوا من أخ  ، باهى اهلل بك املالئكة(

  ، فقال: )اللهم اجعل التقوى زادهم  ،: )عمهم(فقال النبـي  ،يا فالن ادع يل  ،فالن ادع يل

فقال الرجل: اللهم اجعل   ،يقول:  )اللهم سدده( فجعل النبـي  ،ىل اهلدى أمرهم(وامجع ع

 
ئض هـ(، كان عاملا بالفرا 814أشري به إىل أمحد بن ابراهيم بن حممد الدمشقي، ثم الدمياطي، املعروف بابن النحاس )ت  (1)

 واحلساب، واهلندسة، والفقه، وغري ذلك.. وكان باإلضافة إىل ذلك جماهدا، تويف شهيدا، قتله الفرنج يف اكباب ومحل إىل دمياط..

من تآليفه )مشارع االسواق إىل مصارع العشاق(، و)مثري الغرام إىل دار السالم(، و)تنبيه الغافلني يف معرفة الكبائر والصغائر(، 

  الورد االعظم(، و)حاشية عىل رشح جتريد الكالم(و)بيان املغنم يف 
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 .(1) اجلنة مآهبم

وكان   ، الدعاء  ، وحدث صاحب لألحنف قال: كنت أصحبه فكان عامة صالته بالليل

جييء إىل املصباح فيضع أصبعه فيه حتى حيس بالنار ثم يقول لنفسه: يا حنيف ما محلك عىل ما 

 صنعت يوم كذا؟ ما محلك عىل ما صنعت يوم كذا؟

ستقبل  اثم  ،إسحاق بن عامر قال : خرجت مع أيب عبد اهلل وهو حيدث نفسه  وحدث

  ،وجهه ثم ركب  قال : ثم مسح  ، ثم ألزق خده االيمن بالرتاب طويال ، القبلة فسجد طويال

يا إسحاق إين ذكرت نعمة من  قال : ،فقلت له : بايب أنت وأمي لقد صنعت شيئا ما رأيته قط 

قال : يا إسحاق ما أنعم اهلل عىل عبده بنعمة   ثم ، نعم اهلل عزوجل عيل فأحببت أن أذلل نفيس

 . ن الدارينحتى يؤمن له باملزيد م فشكرها بسجدة حيمد اهلل فيها ففرغ منها 

فقال: يا   -وهو يف بـيته عىل الرتاب  -ودخل ابن السامك عىل داود الطائي حني مات 

فاليوم ترى ثواب من كنت    ،داود سجنت نفسك قبل أن تسجن وعذبت نفسك قبل أن تعذب

 تعمل له.  

 *** 

وقال:   ،فتعجب من حضورنا  ،بعد أن سمعنا ورأينا منه بعض ما ذكرته لك التفت إلينا 

 . عساين مل أطل عليكم. .. اعذروين . بكم أهال

 . كيف ترضب نفسك؟.. ولكنا قد امتألت عجبا من حالك .قلنا: ال 

 قال: لو تأدبت ملا رضبتها. 

 قال رجل منا: لقد عهدنا أنه ال يرضب أحد نفسه إال إذا كان جمنونا.

 قال: فهذا الذي ال يرضب نفسه هل يرضب غريه إن أساء؟ 

 ذلك يشء مألوف. . ولكن . قلنا: أجل

 
 رواه ابن أيب الدنيا يف حماسبة النفس. (1)
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فكيف جيوز لنفسه أن يردع غريه؟ إن النفس أوىل بالعقوبة من   ،قال: فمن مل يردع نفسه

 الغري. 

 . أم يشء تدعونا إليه؟ .قلنا: فام فعلته يشء خاص بك 

. ال يمكن للمسلم أن يصري  .. ألستم يف مدرسة املسلم القوي . إليه  قال: بل يشء أدعوكم

 ني جنبيه. قويا ما مل يقهر نفسه التي ب

نفسه فلم تسلم عن مقارفة  اإلنسان  مهام حاسب    . فقد ذكروا أنه.لقد ذكر أولياء اهلل هذا

إن أمهلها سهل عليه   . ألنه.فال ينبغي أن هيملها  ،معصية وارتكاب تقصري يف حق اهلل تعاىل 

  ، وكان ذلك سبب هالكها  ،فطامها بعد ذلك وعرس عليه  ، وأنست هبا نفسه ،مقارفة املعايص 

وإذا نظر    ،فإذا أكل لقمة شبهة بشهوة نفس ينبغي أن يعاقب البطن باجلوع   ،ل ينبغي أن يعاقبها ب

وكذلك يعاقب كل طرف من أطراف بدنه   ، إىل غري حمرم ينبغي أن يعاقب العني بمنع النظر

 .هكذا كانت عادة سالكي طريق اآلخرة  . بمنعه عن شهواته.

  ا لطعام ألزمها يف نفسه لإذا رأى رشهاهلل  لطائف العقوبات التي ذكروها أن مريدومن 

يئ األطعمة اللذيذة ويقدمها إىل غريه وهو ال يأكل  هت أن  ا ثم يكلفه ، بالصوم وتقليل الطعام

 منها حتى يقوي بذلك نفسه فيتعود الصب وينكرس رشهه.  

عىل نفسه  سلط  بل    ، احللم والسكوتنفسه    إن رأى الغضب غالبا  عليه ألزممثل ذلك  و

 حتى يمرن نفسه عىل االحتامل معه.   تهخدم  ا ويلزمه ، من يصحبه ممن فيه سوء خلق

  ، أنه كان يعود نفسه احللم ويزيل عن نفسه شدة الغضبيف هذا  حكى عن بعضهم  وقد  

ويكظم غيظه حتى صار   ، فكان يستأجر من يشتمه عىل مأل من الناس ويكلف نفسه الصب

 به املثل.  احللم عادة له بحيث كان يرضب

وبعضهم كان يستشعر يف نفسه اجلبن وضعف القلب فأراد أن حيصل لنفسه خلق  

 الشجاعة فكان يركب البحر يف الشتاء عند اضطراب األمواج.  
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 قال رجل منا: فجوهر ما ذكرته يف هذا هو أن تعاقب النفس بمخالفة شهواهتا. 

 .  . شهواهتا  . فال يمكن أن تستقيم النفس وهي ترعى يف مراعي.قال: أجل 

: أرقت ليلة فقمت إىل وردي فلم أجد احلالوة التي كنت  قال ،عن نفسه  اجلنيد حدث 

فخرجت فإذا رجل ملتف يف   ،فجلست فلم أطق اجللوس ،فأردت أن أنام فلم أقدر ،أجدها 

فقلت: يا سيدي من  ، فلام أحس يب قال: يا أبا القاسم إىل الساعة ، عباءة مطروح عىل الطريق

فقلت: قد فعل فام حاجتك؟ قال:    ، قال: بىل سألت اهلل عز وجل أن حيرك إىل قلبكغري موعد؟  

فأقبل عىل نفسه فقال:   ، فمتى يصري داء النفس دواءها؟ فقلت: إذا خالفت النفس هواها 

ثم انرصف    ، اسمعي فقد أجبتك هبذا سبع مرات فأبيت أن تسمعيه إال من اجلنيد ها قد سمعتيه

 . وما عرفته 

قال: متى   ،مر بن عبد العزيز: متى أتكلم؟ قال: إذا اشتهيت الصمت وقال رجل لع

 أصمت؟ قال: إذا اشتهيت الكالم.  

 وقال عيل: من اشتاق إىل اجلنة سال عن الشهوات يف الدنيا.  

كان مالك بن دينار يطوف فإذا رأى اليشء يشتهيه قال لنفسه: اصبي فواهلل ما أمنعك  و

 إال من كرامتك عيل. 

. ولكن الذي ال يقبله عقيل هو أن حيمل  .بام يكون بعض ما ذكرته مقبوال قال آخر: ر

 . فمن أين لك هذا؟ .لترضب به نفسك   ،عاقل مثلك ما حتمله من القضيب

أبو مسلم  . إنه .. فيل سلف صالح فيه. وقال: أنا لست مبتدعا يف هذا ،ابتسم النحاس 

  : وكان يقول لنفسه  ،بيته خيّوف به نفسه علق سوطا  يف مسجد روي أنه كان قد  فقد ،اخلوالين 

فإذا دخلت الفرتة تناول   . .قومي فواهلل ألزحفن بك زحفا  حتى يكون الكلل منك ال مني

 ويقول: أنت أوىل بالرضب من دابتي.   ، سوطه ورضب به ساقه

كال واهلل لنزامحهم عليه   .أن يستأثروا به دوننا.  وكان يقول: أيظن أصحاب حممد



176 

 

 يعلموا أهنم قد خلفوا وراءهم رجاال . زحاما  حتى 

. ذلك الذي ال يؤخذ  .. وحدثنا عن سيد الرجال.قال الرجل: دعنا من آراء الرجال

 الدين إال عنه. 

وكانت    ، وكان حليفا  هلم   ،إىل بني قريظة أرسل أبا ُلَبابة    قال: لقد روي يف احلديث أنه  

وَجَهَش النساء والصبيان يبكون يف   ، الفلام رأوه قام إليه الرج ، أمواله وولده يف منطقتهم

أتري أن ننزل عىل حكم حممد؟ قال : نعم ؛ وأشار بيده  ، وقالوا : يا أبا لبابة ،َفَرقَّ هلم  ، وجهه

ومل يرجع   ،ثم علم من فوره أنه خان اهلل ورسوله فميض عىل وجهه  ،يقول : إنه الذبح  ،إىل حلقه 

وحلف أال حيله   ، فربط نفسه بسارية املسجد ،ملدينةحتى أيت املسجد النبوي با   إىل رسول اهلل 

وكان   -خبه    فلام بلغ رسول اهلل    .وأنه ال يدخل أرض بني قريظة أبدا    ،بيده  إال رسول اهلل  

أما إذ قد فعل ما فعل فام أنا بالذي أطلقه   ، قال: )أما إنه لو جاءين الستغفرت له -قد استبطأه 

 من مكانه حتى يتوب اهلل عليه(

  ، بيت أم سلمة يف  ورسول اهلل  ، وقد بقي أبو لبابة عىل تلك احلال إىل أن نزلت توبته 

مم تضحك يا رسول اهلل   :فقلت ،من السحر يضحك فسمعت رسول اهلل  :قالت أم سلمة

.  .بىل إن شئت  :قال  ؟أبرشه يا رسول اهلل  أفال  :قلت   ،لبابة  تيب عيل أيب  :قال  ؟أضحك اهلل سنك

  ، فثار الناس إليه ليطلقوه   ،يا أبا لبابة أبرش فقد تاب اهلل عليك  :فقالت  ، فقامت عىل باب حجرهتا 

   . هو الذي يطلقني بيده الرشيفة ال واهلل حتى يكون رسول اهلل  :فقال

وكان تأتيه امرأته أو  . .ل سبع عرشة ليلةوقي  ،وقد أقام مربوطا ست ليايل أو سبع ليال  

 . ثم يعود فريبط بالعمود حتى كاد يذهب سمعه وبرصه  ،بنته يف وقت كل صالة فتحله للصالة

من متام توبتي أن أهجر دار قوم أصبت  بعد أن تاب اهلل عليه: ) قال للنبي وروي أنه 

  (1) (جيزيك الثلث:) فقال له   ه نخلع من ماليعاهد اهلل أن  وروي أنه  ،(فيها الذنب

 
 . 2/674انظر: السرية احللبية:  (1)
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ولو كان   ،عىل فعله ثم قال: انظر كيف أقره رسول اهلل  ،التفت النحاس إىل الرجل

 ذلك غري مرشوع لنهاه. 

 *** 

مكثنا    ،وعلمنا كيف ننفذها يف حياتنا   ، (عن رضورة املعاقبةأمحد النحاسبعد أن حدثنا )

 . ومن هذه املدرسة ، رج من هذا القسممدة نتدرب عىل ذلك إىل أن رأى منا األهلية للتخ

رأيت بعيني بركات تلك املدرسة عىل تلك اجلامعة املمتلئة بالضعف، فقد سارت  وقد 

بعد خترجها هبمة عجيبة إىل بلدها حترره من الطغاة املستبدين الظاملني.. ومل يكلفها ذلك شيئا 

 كثريا. 

كام يذوب امللح يف املاء، أو كام   بل بمجرد أن رأى الطغاة أنوار اإليامن واإلرادة ذابوا 

 يذوب الثلج عندما ترشق عليه الشمس.. 

 لقد حصل هلم نفس ما حصل للدجال عند رؤيته للمسيح عليه السالم.  
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 ـ اللني   ثالثا 

 ؟الثالث. فام الرس .من أرسار اإلنسان  الثاينقلت: عرفت الرس 

 . .قال: لينه

 قلت: ما تقصد بذلك؟

.  .فكذلك من طباع اإلنسان ما جيعله كذلك  ،الرتبة ما هو لني سهل طيبقال: كام أن يف  

فقال عند بيانه لتأثري قراءة القرآن الكريم يف النفوس :﴿   ،لقد ذكر ربنا هذا الطبع يف اإلنسان

ِذيَن  تابا  ُمَتشاهِبا  َمثايِنَ َتْقَشِعرُّ ِمنُْه ُجُلوُد الَّ
َل َأْحَسَن احْلَِديِث كِ ُْم ُثمَّ َتلنُِي  اهللَُّ َنزَّ خَيَْشْوَن َرهبَّ

ىل ِذْكِر اهللَِّ ذلَِك ُهَدى اهللَِّ هَيِْدي بِِه َمْن َيشاُء َوَمْن ُيْضلِِل اهللَُّ َفام َلُه 
ِمْن هاٍد  ُجُلوُدُهْم َوُقُلوهُبُْم إِ

 ( الزمر﴾ )(23)

  ،ا الطبع وقد دعا اهلل تعاىل أنبياءه إىل خماطبة أقوامهم باألسلوب الذي يتناسب مع هذ

َفُقوال    ( 43اْذَهبا إِىل فِْرَعْوَن إِنَُّه َطغى ) :﴿    - عليهام السالم  –كام قال تعاىل عن موسى وهارون  

ُر َأْو خَيْشى )  ُه َيَتَذكَّ  ﴾ )طه( (44َلُه َقْوال  َليِّنا  َلَعلَّ

قلت: لقد ظللت مدة متعجبا من دعوة اهلل هلذين النبيني الكريمني ملخاطبة ذلك اجللف  

. لقد كنت أقول لنفيس: أليست احلكمة أن خياطب كل امرئ بحسب  . ستكب الغليظ باللنيامل

 . فكيف خياطب الغليظ باللني؟ . حاله وخصاله

فإن فيه من اللني ما جيعله   ،. واجللف وإن كان جلفا .قال: ألن الغليظ وإن كان غليظا 

عىل اللني كام فطرت   قد يرى احلقائق من خالله.. لقد ذكرت لك أن عجينة اإلنسان فطرت

 .  . . وقد يأتيك باللني ما ال يأتيك باخلشونة.عىل اخلشونة

َفباِم َرمْحٍَة ِمَن اهللَِّ لِنَْت هَلُْم َوَلْو ُكنَْت  :﴿  فقال خمبا عن نبيه  ، لقد ذكر اهلل تعاىل ذلك

وا ِمْن َحْولَِك َفاْعُف َعنُْهْم   َواْسَتْغِفْر هَلُْم َوشاِوْرُهْم يِف اأْلَْمِر َفإِذا َعَزْمَت  َفظًّا َغلِيَظ اْلَقْلِب اَلْنَفضُّ
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لِنَي )  ْل َعىَل اهللَِّ إِنَّ اهللََّ حُيِبُّ املَُْتَوكِّ  ﴾ )آل عمران( (159َفَتَوكَّ

 . فهل الستفادتك هلذا الرس قصة؟.قلت: وعيت هذا  

فعرفت ما ذكرته لك من أرسار يف تلك املدينة العجيبة    ،. فبعد أن من اهلل عيل .قال: أجل 

  ،عىل غري هدى ،كام تعودت ،رست –التي فتح اهلل يل فيها من علوم اإلنسان ما كان منغلقا  -

 فقعدت أستمع إليهام.  ، وقد شدين حديثهام ،إىل أن وجدت رجلني يتحاوران

. ولكن غلظته  .رمحة ولينا  . ولكنه مع ذلك حيمل قلبا ممتلئا .كان أوهلام غليظا شديدا

 إال غليظا قاسيا.  و. فلم يبد.وشدته قست عىل رمحته  ، طغت عىل لينه

. ولو أنه هو اآلخر حيمل يف نفسه استعدادا  .وكان ثانيهام عىل عكس صاحبه لينا رفيقا 

 إال لينا لطيفا رؤوفا.  و . فلم يبد.ورمحته غلبت قسوته   ، للغلظة والشدة.. ولكن لينه غلب شدته

. فقد كان هو املفتاح الذي فتح اهلل يل به عيل أرسار  . كي لك ما دار بينهام من حوارسأح

 .  .اللني

 قال أوهلام للثاين: أال ترى أنك هبذا ستفتح أبوابا للرش قد يصعب عليك غلقها؟

وقد كان رسول اهلل   ، . وكيف يأيت بالرش.. ال يمكن أن يأيت اللني بالرش.قال الثاين: ال 

    َعِزيٌز َعَلْيِه ما َعنِتُّْم َحِريٌص َعَلْيُكْم بِاملُْْؤِمننَِي َرُؤٌف  فقال :﴿    ،. وقد وصفه ربنا . سهاللينا هينا

ومن شفقته عىل األمة ختفيفه وتسهيله عليهم   ، وف رحيم شفيقؤر فهو  ﴾ )التوبة( َرِحيٌم 

لوال أن أشق عىل أمتي ألمرهتم بالسواك مع كل  )وكراهته أشياء خمافة أن تفرض عليهم كقوله:  

كان يسمع  و  ،وكراهته دخول الكعبة لئال يعنت أمته   ،هنيه عن الوصالومثل ذلك    ،(1) (وضوء

 وتدل عليه.  ،وص الكثرية ختب عنه . وهكذا مما وردت النص .بكاء الصبي فيتجوز يف صالته 

 . .وختتار من الشامئل ما هتوى   ،قال الثاين: لكأين بك تنتقي من األدلة ما تشاء

. ولوال أن هذه هي  .أخب عن هذا  . فكل من وصف النبي  . . معاذ اهلل.قال األول: ال 

 
 .رواه الرتمذي وغريه (1)
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 ما وردت كل تلك النصوص تدل عليها.  الصفة الغالبة لرسول اهلل 

آية من  ملا رأى بعض أصحابه خيتلفون يف  من موقفه  – إذن  – أين أنت قال الثاين: ف

  ، قد امحّر وجهه  ، مغضبا  فخرج رسول اهللّ  ، فتامروا فيها حّتى ارتفعت أصواهتم ، القرآن 

ورضهبم الكتب    ، باختالفهم عىل أنبيائهم  ، هبذا أهلكت األمم من قبلكم  ،مهال يا قوم ) ويقول:  

فام عرفتم منه   ،بل يصّدق بعضه بعضا  ، بعضها ببعض. إّن القرآن مل ينزل يكّذب بعضه بعضا 

 ؟(1) (وما جهلتم منه فرّدوه إىل عامله ،فاعملوا به

يف القدر فغضب  عىل بعض أصحابه، وهم يتنازعون خرج  روي أنه وأين أنت مما 

  أم هبذا أرسلت إليكم؟   ،أهبذا أمرتم )فقال:    ، الّرّمانحّتى امحّر وجهه حّتى كأّنام فقيء يف وجنته  

عزمت عليكم أاّل تتنازعوا   ، عزمت عليكم  ،إّنام هلك من كان قبلكم حني تنازعوا يف هذا األمر 

 ؟(2)فيه(

. أليست تلك احلروب خري مثال  . أعداء دينه وأين أنت من حروبه التي حارب هبا 

 الدين؟عىل الشدة التي جاء هبا هذا 

. باإلضافة  .. ولكنه قليل بجنب ما ورد من رمحته ولينه . قال األول: نعم أقر بام ذكرت 

يف هذه املواقف كان غضب رمحة   فستجد أن غضبه  ،إىل أنك لو تأملت جيدا ما ذكرته 

 ال غضب قسوة وشدة. ،ولطف 

 إنه كام قال الشاعر: 

 فقسا ليزدجروا ومن يُك حازما  

 

 فليقُس أحيانا  عىل من يرحمُ   

  *** 

وقال: هلام بنا لنحرض حفل   ،بينام مها يف هذه األحاديث وغريها إذ دخل عليهام رجل

 
 رواه أمحد. (1)

 رواه الرتمذي. (2)
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. وهو من الكرام الذين رشفهم اهلل  . افتتاح مدرسة جديدة بناها بعض أهل اهلل يف هذه البلدة

وقد ذكر يل أنه يريد من خالهلا    ،الرفق(بأن يتسموا باسنم إبراهيم اخلليل.. وقد سامها )مدرسة  

 أن حييي سنة الرفق التي يرى أن هناك من حياول إماتتها.  

. وقد رأيتها كسائر املدارس تضم أقساما  .مل أجد إال أن أسري معهام إىل هذه املدرسة

. وعىل مشايخ ال زلت أفخر باالنتساب  .فتعلمت يف سبعة أقسام منها   ، . وقد رشفني اهلل.كثرية

 والتعلم عىل أيدهيم.  ،إليهم 

 ـ الرمحة   1

 . من أول مشاخيك يف هذه املدرسة؟ وماذا تعلمت عىل يديه؟ .قلت: فمن أوهلم 

ثم امتأل   ،قال: أول مشاخيي يف هذه املدرسة رجل من أهل أصفهان امتأل علام بجهله 

اسم  أبو القويدرون أهنم يدرون.. كان يقال له ) ، فصار من الذين يدرون  ، علام بعلمه

 وهو يعرف بني تالميذه بالراغب.  ،(1)(االصفهاين

 . كيف اختاروا لشيخهم هذا االسم؟. قلت: ما أوقح هؤالء التالميذ

وفيام عند اهلل..    ، . هم ال يعرفون من الرغبة إال الرغبة يف اهلل. قال: هم مل يريدوا ما فهمت

 وجييب من يناديه به.   ،ولذلك كان شيخهم حيب هذا االسم

 قلت: فحدثني عن العلوم التي استفدهتا منه. 

. لقد حاول بكل األساليب أن  .قال: كل العلوم التي نلتها منها تنبع من بحار الرمحة 

 . . يمأل قلبي وقلوب تالميذه بالرمحة

 
هـ( وهو احلسني بن حممد بن املفضل، أبو القاسم األصفهاين )أو االصبهاين( املعروف   502أشري به إىل الراغب االصفهاين ) ت    (1)

من كتبه )حمارضات .  بالراغب: أديب، من احلكامء العلامء.. من أهل )أصبهان( سكن بغداد، واشتهر، حتى كان يقرن باالمام الغزايل.

ىل مكارم الرشيعة( و)األخالق( ويسمى )أخالق الراغب( و)جامع التفاسري( أخذ عنه البيضاوي يف تفسريه، األدباء(، و)الذريعة إ

و)املفردات يف غريب القرآن( و)حل متشاهبات القرآن( و)تفصيل النشأتني( يف احلكمة وعلم النفس، و)حتقيق البيان( يف اللغة 

 )انظر: األعالم للزركيل(واحلكمة، وكتاب يف )االعتقاد( و)أفانني البالغة( 
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َفباَِم َرمْحٍَة ِمَن  ليه قراءته اخلاشعة لقوله تعاىل :﴿ كان أول ما سمعناه منه عند دخولنا ع

وا ِمْن َحْولَِك َفاْعُف َعنُْهْم َواْسَتْغِفْر هَلُمْ    اهللَِّ لِنَْت هَلُْم َوَلْو ُكنَْت َفظًّا َغلِيَظ اْلَقْلِب اَلْنَفضُّ

ْل َعىَل اهللَِّ إِنَّ  لِنَي )َوَشاِوْرُهْم يِف اأْلَْمِر َفإَِذا َعَزْمَت َفَتَوكَّ بُّ املَُْتَوكِّ
 ﴾ )آل عمران( (159 اهللََّ حُيِ

. إن اهلل تعاىل يعتب الرمحة التي كان عليها رسول اهلل  . ثم قال لنا: انظروا ما تفعله الرمحة

 وهو ينبهنا بذلك إىل أن نجمع القلوب حولنا هبذه . هي السبب األكب يف اجتامعهم حوله .

 . . السنة العظيمة من سنن رسول اهلل

 قلنا: فعلمنا كيف نتحىل هبا. 

 . فاقتدوا هبم لتتعلموا عىل أيدهيم. . قال: ال يمكن أن تتعلموا الرمحة إال من الرمحاء

 قلنا: فمن هم الرمحاء الذين ترشدنا أن نتعلم عىل أيدهيم قوانني الرمحة وأخالقها؟ 

 .  .طار الكون . فاهلل هو الرمحن الرحيم الذي مألت رمحته أق . أعظمهم هو اهلل قال:  

 قلنا: فحدثنا عن سعتها. 

ألنه ال حدود هلا.. فكل ما   ، وال عن حدودها  ، قال: ال يمكن التعبري عن سعة رمحة اهلل

 نراه يف الكون هو مظهر بسيط من مظاهر رمحة اهلل التي ال حدود هلا. 

فجعلت كلام وجدت   ،رأى امرأة من السبي قد فرق بينها وبني ولدها  وقد روي أنه 

فلام وجدته ضمته إليه وألقمته    ،صبيا  من السبي أخذته فألصقته بصدرها وهي تدور عىل ولدها 

  ، ( أترون هذه طارحة ولدها يف النار وهي تقدر عىل أن ال تطرحه؟    ):فقال رسول اهللّ    ،ثدهيا 

   (1) (ه بولدها هللُّ أرحُم بعباده من هذ ،فواهللِّ :) قال  ،( ال يا رسول اهللّ:) قالوا

أخبنا بأن هذه الرمحة التي وقفتها هذه األم ليست سوى جتل من   بل إن رسول اهلل 

جعل اهللّ الرمحة مائة جزء فأمسك عنده تسعة وتسعني جزءا  وأنزل    ) :قال  ، جتليات رمحة اهلل

حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية    ،فمن ذلك ترتاحم اخلالئق   ،يف األرض جزءا  واحدا  

 
 (  رواه البخاري.1)
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  (1)  (أن تصيبه

وجتاوزه   ، فتوبة اهلل عىل عباده ،ولذلك كان أكثر أسامء اهلل احلسنى يصب يف بحر الرمحة 

 . عنهم من رمحته هبم

إذا تقرب إيل العبد شبا تقربت إليه  حيكي عن ربه قوله لعباده:)  بل إن رسول اهلل 

يا ابن وقوله:)  ،(2) (عا تقربت إليه باعا وإذا أتاين يميش أتيته هرولة ذراعا وإذا تقرب إيل ذرا

  (3) (آدم قم إيل أمش إليك وامش إيل أهرول إليك 

وال حيول   ، ويفيض عليهم ملحبته هلم كل أنواع اخلري ،واهلل هو الودود الذي حيب عباده

  يقول اهلل تعاىل: األثر اإلهلي ويف  ،بينه وبني التودد إليهم ما يبارزونه به من اخلطايا واملعايص

 (4) (وأرزق ويشكر سواي ،أخلق ويعبد غريي  ،إين واجلن واإلنس يف نبإ عظيم)

أحتبب إليك   ، ورشك إيل صاعد  ، خريي إليك نازل  ، ما أنصفتني ، ابن آدم) ويف أثر آخر:

 ( وأنت فقري إيل ،وتتبغض إيل باملعايص ،بالنعم وأنا عنك غني 

وتأيت عنك   ، بن آدم ما من يوم جديد إال يأتيك من عندي رزق جديديا ا)  ويف أثر آخر: 

وأنا  ،وتسألني فأعطيك ، وتدعوين فأستجيب لك ، تأكل رزقي وتعصيني  ،املالئكة بعمل قبيح 

  أدعوك إىل جنتي فتأبى ذلك(

ويف أثر آخر:) يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك عىل ما كان منك وال  

يا  ابن آدم لو أتيتني   ،م لو بلغت ذنوبك عنان السامء ثم استغفرتني غفرت لك أبايل يا ابن آد

خطايا ثم لقيتني ال ترشك يب   - بضم القاف وجيوز كرسها أي قريب ملئها  -بقرابة األرض 

 
 (  رواه البخاري ومسلم.1)

 (  رواه البخاري.2)

 (  رواه أمحد.3)

 (  رواه احلكيم والبيهقي.4)
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  (1)  شيئا ألتيتك بقراهبا مغفرة(

مْحَُن َعىَل اْلَعْرِش ﴿وقد أخب القرآن الكريم أن  ويف ذلك إشارة  ، (5اْسَتَوى﴾ )طـه:الرَّ

 إىل أن مملكة هذا الكون الواسعة مبنية عىل أساس الرمحة اإلهلية ومنتهية إليها. 

فاهلل تعاىل يف تلك اآلية الكريمة مل خيرت من أسامئه إال هذا االسم اجلليل الذي جيمع بني  

فإنه إذا قيل:) حكم    ،هذا املعنىالداللة عىل منتهى الرمحة وكامهلا والعلمية عىل الذات ليدل عىل  

وإن قيل:)   ، امللك الشجاع( دل ذلك عىل ان أكب منجزات هذا امللك مؤسسة عىل شجاعته

 وهكذا.  ، حكم امللك العادل( دل ذلك عىل أن أبرز ما يظهر يف مملكته هو عدله

أكثر   فلذلك كان ،وهذه اآلية تدل عىل أن اخلباء باهلل العارفني به يدركون هذا املعنى 

هو   بل كان أعظم العارفني  ،كالم العارفني يف التحبيب يف اهلل والداللة عىل أبواب رمحته 

 الرمحة املهداة. 

  ، وهلذا يربط القرآن الكريم بني ملك اهلل الذي يعني تدبري اهلل لألشياء وبني رمحته تعاىل

مْحَِن َوكَ   ﴿كام قال تعاىل:   (  26اَن َيْوما  َعىَل اْلَكافِِريَن َعِسريا ﴾ )الفرقان: املُْْلُك َيْوَمئٍِذ احْلَقُّ لِلرَّ

ولذلك ورد يف القرآن الكريم اإلخبار عن سعة الرمحة اإلهلية وشموهلا باعتبار الكون  

  ﴿ قال تعاىل: ، مؤسسا عليها إنشاء وتدبريا
ٍ
ء   ، (156)األعراف:من: َوَرمْحَتِي َوِسَعْت ُكلَّ يَشْ

ُبو﴿ :تعاىلوقال  َك َفُقْل َربُُّكْم ُذو َرمْحٍَة َواِسَعٍة َوال ُيَردُّ َبْأُسُه َعِن اْلَقْوِم املُْْجِرِمنَي﴾  َفإِْن َكذَّ

 ( 147)األنعام:

وعليه ما   ، . ولكنا نريد واحدا من البرش له ما للبرش.. وأعظم به . قلنا: عرفنا األول

 عليهم. 

َلَقْد جاَءُكْم  قال :﴿  ف  ،. ذلك الذي وصفه ربه. أعظم الرمحاء   رسول اهلل  قال: فذاك هو  

ْوا  128َرُسوٌل ِمْن َأْنُفِسُكْم َعِزيٌز َعَلْيِه ما َعنِتُّْم َحِريٌص َعَلْيُكْم بِاملُْْؤِمننَِي َرُؤٌف َرِحيٌم )  ( َفإِْن َتَولَّ

 
 (  رواه الرتمذي.1)
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ْلُت َوُهَو َربُّ اْلَعْرِش اْلَعظِيِم )  وقال   ،﴾ )التوبة((129َفُقْل َحْسبَِي اهللَُّ ال إِلَه إاِلَّ ُهَو َعَلْيِه َتَوكَّ

وا ِمْن َحْولَِك َفاْعُف َعنُْهمْ :﴿    َفباَِم َرمْحٍَة ِمَن اهللَِّ لِنَْت هَلُْم َوَلْو ُكنَْت َفّظا  َغلِيَظ اْلَقْلِب اَلْنَفضُّ

ْل َعىَل اهللَِّ إِنَّ اهللََّ  لنِيَ َواْسَتْغِفْر هَلُْم َوَشاِوْرُهْم يِف اأْلَْمِر َفإَِذا َعَزْمَت َفَتَوكَّ بُّ املَُْتَوكِّ
آل  )  ﴾حُيِ

 ( 159عمران: 

وال ضاق صدره   ، ما غضب لنفسه قط سهال لينا يسريا  - كام وصفه ربه   -  وقد كان 

 (1) (أنا لكم مثل الوالد لولدهإنام  .. بل كان يقول هلم كل حني:) بضعفهم البرشي

خترج يف سبيل  : )لوال أن أشق عىل أمتي ألحببت أال أختلف خلف رسية وكان يقول 

وشق عليهم أن يتخلفوا   ،وال جيدون ما يتحملون عليه  ، ولكن ال أجد ما أمحلهم عليه ،اهلل

 (2)(..بعدي

ومع كل   ،: )لوال أن أشق عىل أمتي ألمرهتم بالسواك عند كل وضوء وكان يقول

  (3)صالة(

 (4)( ما رأيت أحدا كان أرحم بالعباد من رسول اهلل )أنس قال:  وحدث  

فأقمنا عنده عرشين   ،رفيقا  ، رحيام لك بن احلويرث قال: كان رسول اهلل عن ما و

فقال: )ارجعوا إىل   ،فأخبناه ،فسألنا عمن تركنا عند أهلنا  ،فظن أنا قد اشتقنا إىل أهلنا  ، ليلة

 (5)  فأقيموا عندهم( ، أهليكم

  ،وأنا أريد أن أطيلها  ،إين ألدخل يف الصالة)قال:  عن أيب قتادة أن رسول اهلل و

 
 رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان. (1)

 رواه البخاري وغريه. (2)

 رواه مالك وغريه. (3)

 رواه مسلم. (4)

 رواه البخاري ومسلم. (5)
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 (1) فأسمع بكاء الصبي فأجتاوز يف صاليت مما أعلم من شدة وجدانه من بكائه(

فلام   ، بأقرص سورتني يف القرآن عن أيب سعيد اخلدري قال: صىل هبم رسول اهلل و

قال: )أنا  ، صليت صالة ما رأيتك صليت مثلها قط  قال له أبو سعيد أو معاذ:  ، قىض الصالة

 (2) أردت أن تفرغ له أمه( ، الصبي خلفي وترصف النساء سمعت بكاء

فصىل رجال    ، من جوف الليل يصيل يف املسجد  : خرج رسول اهلل  تعن عائشة قالو

  ، فأصبح الناس يذكرون ذلك ،فاجتمع أكثر منهم  ،فأصبح الناس يتحدثون بذلك ، صالته

فلام كانت الليلة الرابعة عجز املسجد   ، فخرج فصلوا بصالته  ،فكثر أهل املسجد يف الليلة الثالثة

فلم خيرج  ، ليخرج إليهم ، فجعل بعضهم يتنحنح ، ففقدوا صوت رسول اهلل  ، عن أهله

ثم تشهد  ، عىل الناس فلام قىض صالته أقبل  ، حتى خرج لصالة الصبح ، إليهم رسول اهلل 

  ، ولكن خشيت أن تفرض عليكم صالة ،عد: فإنه مل خيف عني شأنكم الليلة وقال: )أما ب

  (3) فإن أفضل صالة املرء يف بيته إال املكتوبة( ،فصلوا يف بيوتكم ، فتعجزوا عنها 

احلسن ابن عيل وعنده األقرع بن حابس   هريرة قال: قبل رسول اهلل وعن أيب 

وقال:    فنظر إليه رسول اهلل    ،بلت منهم أحداما ق  ،فقال األقرع: يل عرشة من الولد   ،التميمي

 (4) )إن من ال يرحم ال يرحم(

وما   ،فقال: إنكم تقبلون الصبيان عن عائشة قالت: جاء أعرايب إىل رسول اهلل و

 (5) :)أو أملك لك أن نزع اهلل تعاىل الرمحة من قبلك( فقال رسول اهلل  ،نقبلهم

من العرج يف فتح مكة رأى    عبد اهلل بن أيب بكر بن حزم قال: ملا سار رسول اهلل  وعن  

 
 رواه البخاري ومسلم. (1)

 رواه ابن أيب شيبة. (2)

 رواه البخاري ومسلم. (3)

 رواه البخاري ومسلم. (4)

 رواه البخاري ومسلم. (5)
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فأمر رجال من أصحابه يقال له جعيل بن رساقة   ، كلبة هتر عىل أوالدها وهن حوهلا يرضعنها 

 .(1)وال ألوالدها  ،ال يعرض أحد من اجليش هلا  ،أن يقوم حذاءها 

فجاءت ترف عىل    ، فأخذ رجل بيض محرةنزل منزال    عن ابن مسعود أن رسول اهلل  و

فقال: )أيكم فجع هذه يف بيضها؟( فقال رجل: أنا يا رسول اهلل أخذت   ،رأس رسول اهلل 

 (2) رمحة هلا( ، فقال: )اردده ،بيضها 

 *** 

ويذكر لنا من   ،بقينا مدة يف صحبة الراغب األصفهاين يعلمنا علوم الرمحة وأرسارها 

ورأى نجاحنا فيها  ، . وبعد أن اختبنا بعض االختبارات.أخبار أهلها ما تتشوف له نفوسنا 

. ثم أمرنا بالسري إىل القسم الثاين من أقسام تلك املدرسة )مدرسة  .أجازنا فيها ويف علومها 

 الرفق( 

 ـ احللم   2

. كان اجلميع يطلقون  .عرفانوكان إمامه إمام من أئمة التقوى وال  ،رسنا إىل القسم الثاين

تشبيها له بذلك الويل الصالح الذي كتب يف أحوال القلوب   (3)(أبو طالب املكي عليه )

 وتربت عليه الرجال. ،ومقاماهتا وأعامهلا ما تزودت به األجيال 

عندما دخلنا عليه قال لنا: ال يمكنكم أن تكونوا مؤمنني صاحلني ما مل متتلئ قلوبكم  

 .  .باحللم

 : ما احللم؟ قلنا 

 
 رواه حممد بن عمر األسلمي يف مغازيه. (1)

 رواه البخاري يف األدب. (2)

هـ(، وهو واعظ زاهد، فقيه من أهل اجلبل )بني بغداد  386عيل بن عطية احلارثي املكي ) ت أشري به إىل أيب طالب حممد بن  (3)

وواسط( نشأ واشتهر بمكة.. ورحل إىل البرصة فاهتم باالعتزال.. وسكن بغداد فوعظ فيها، فحفظ عنه الناس أقواال هجروه من 

 السلوك. من كتبه )قوت القلوب(، وهو من أمهات كتب. أجلها.. وتويف ببغداد.
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 ..  هو الّطمأنينة عند سورة الغضبقال: 

. فال يكاد ينفك  .وقد ركب فيه تركيبا   ،. فكيف يملك أحدنا غضبه.قلنا: ما أصعب هذا

 عنه؟

 . أمل تسمعوا بأن الغضب مجرة من النار؟ . قال: من مل يملك مجرة غضبه أحرقته

 . كيف ذلك؟.قلنا: ال 

الغضب شعلة نار  : لقد ذكر العارفون باهلل مرشدو السالكني إىل طريق اهلل أن (1)قال

مستكنة يف طي الفؤاد استكنان . وذكروا أهنا  .اقتبست من نار اهلل املوقدة التي تطلع عىل األفئدة

كاستخراج احلجر   ، يستخرجها الكب الدفني يف قلب كل جبار عنيدإنام و  ،اجلمر حتت الرماد

 . ديدالنار من احل

فمن    ،أن اإلنسان ينزع منه عرق إىل الشيطان اللعني   ،وقد انكشف للناظرين بنور اليقني

َأَنا َخرْيٌ ِمنُْه َخَلْقَتنِي ِمْن َناٍر :﴿  استفزته نار الغضب فقد قويت فيه قرابة الشيطان حيث قال

وشأن النار   ،ارن شأن الطني السكون والوقذلك أ  ،﴾ )األعراف( (12َوَخَلْقَتُه ِمْن طِنٍي ) 

 . واحلركة واالضطراب  ، التلظي واالستعار

املقربة له من جنس   ،. فام موقد هذه النريان احلارقة حلقيقة اإلنسان.قلنا: وعينا هذا 

 الشيطان؟

: أي يشء  - عليهام السالم -سأل املسيح حييى قال: لقد روي يف األخبار أن نبي اهلل 

قال: فام يبدي الغضب    ، قال أن تغضب  ؟غضب اهلل  فام يقرب من  : قال  ، أشد؟ قال: غضب اهلل

 ( الكب والفخر والتعزز واحلمية )وما ينبته؟ قال عيسى: 

الزهو والعجب  . وقد ذكر مرشدو السالكني باإلضافة إىل ذلك  . هذا ما أجاب به املسيح

  ،واجلاهواملزاح واهلزل واهلزء والتعيري واملامراة واملضادة والغدر وشدة احلرص عىل فضول املال  

 
 انظر: إحياء علوم الدين. (1)
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 . أخالق رديئة مذمومة رشعا  مجيعا وهي 

 . فام عالجها؟. قلنا: عرفنا العلة

 قال: من عرف العلة سهل عليه عالجها. 

 قلنا: كيف ذلك؟ 

  . بالتواضع.. فالزهو يعالج .قال: لقد ذكر املرشدون أن العلل تداوى بأضدادها 

باملهامت الدينية التي تستوعب العمر  بالتشاغل  يعالج  املزاح  و  ة النفس.. بمعرفيعالج  والعجب  

احلذر يعالج بوالتعيري  .  .وبصيانة النفس   ، بالتكرم عن إيذاء الناسيعالج  واهلزء  .  .وتفضل عنه 

بالقناعة بقدر تعالج وشدة احلرص  .عن القول القبيح وصيانة النفس عن مر اجلواب. 

 الرضورة طلبا  لعز االستغناء وترفعا  عن ذل احلاجة. 

وصفة من هذه الصفات يفتقر يف عالجه إىل رياضة وحتمل    األخالق ن هذه  وكل خلق م

ثم   ، وحاصل رياضتها يرجع إىل معرفة غوائلها لرتغب النفس عنها وتنفر عن قبحها  ، مشقة

فإذا   ، املواظبة عىل مبارشة أضدادها مدة مديدة حتى تصري بالعادة مألوفة هينة عىل النفس

عن هذه الرذائل وختلصت أيضا  عن الغضب الذي انمحت عن النفس فقد زكت وتطهرت 

 يتولد منها.  

ليس لدي من أسباب   -بحمد اهلل ومنته  – قال رجل منا: اسمح يل أن أذكر لك بأين 

. ولست أدري .. ولكني مع ذلك أجدين أغضب أحيانا غضبا شديدا.الغضب مجيع ما ذكرت 

 ما سبب ذلك؟ 

..  ورجولية وعزة نفس وكب مهة  الغضب شجاعةقال املكي: لعلك سمعت من يعتب 

 . باأللقاب املحمودة وسمعت من يلقب من حاله هذه 

. وهم ينعتون كل من مل يكن  .. فأنا قد ولدت يف قوم ممتلئني أنفة ومحية . قال الرجل: نعم

 حاله كذلك بالضعة والذل واملهانة..
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عزة نفس وشجاعة  الغضب وما ينتج عنه  تسمية  ف  .  .قال املكي: لقد أخطأ قومك يف هذا

وآية أنه لضعف   ، وهو لضعف النفس ونقصاهنا  ،بل هو مرض قلب ونقصان عقل  ، جهل

والصبي أرسع  ، واملرأة أرسع غضبا  من الرجل ، النفس أن املريض أرسع غضبا  من الصحيح

والرذائل    وذو اخللق السيئ  ،والشيخ الضعيف أرسع غضبا  من الكهل  ، غضبا  من الرجل الكبري

ولبخله   ، فالرذل يغضب لشهوته إذا فاتته اللقمة  . القبيحة أرسع غضبا  من صاحب الفضائل.

بل القوي من يملك نفسه عند   .حتى أنه يغضب عىل أهله وولده وأصحابه. ،إذا فاتته احلبة 

ليس الشديد بالرصعة إنام الشديد الذي يملك نفسه عند  ) :الغضب كام قال رسول اهلل 

 (1) ( الغضب

 قال الرجل: فام عالج من هذا حاله؟

 قال املكي: عالجه بمضادة سببه. 

 قال الرجل: كيف ذلك؟ 

 ؟شدة غضب األكابر يف معرض املدح بالشجاعةقال املكي: أمل يكن قومك يذكرون 

 وقد كنا نمتلئ هبم إعجابا لذلك.  ،. ذلك صحيحا . قال الرجل: بىل 

بأن تتىل حكايات أهل احللم  . وذلك . بعكس ذلكقال املكي: فلذلك يعالج هذا احلال 

فإن ذلك منقول عن األنبياء واألولياء واحلكامء   ،والعفو وما استحسن منهم من كظم الغيظ

وضد ذلك منقول عن اجلهلة واألغبياء الذين ال عقول هلم   ، والعلامء وأكابر امللوك الفضالء

 وال فضل فيهم. 

 خيمد نريان الغضب يف قلوبنا. قال الرجل: فهال حكيت لنا من ذلك ما 

. وقد روي يف أخبار حلمه  . أرشف خلق اهلل  . وأوهلم رسول اهلل  .قال املكي: لك ذلك 

 ما ال تطيقه الرجال: 

 
 .رواه البخاري ومسلم  (1)
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وسلبوا   ،ه الذين صبوا عليه وأصحابه مجيع أنواع العذابئمن أعدا متكن لقد 

ساءات بالعفو والصفح قابل كل تلك اإل لكنه  ، وأجلوهم عن بالدهم ، وديارهم ، أمواهلم

ا   ،ما ترون أين فاعل بكم؟(   ،واحللم قائال : )يا معرش قريش    ، أخ كريم وابن أخ كريم   ،قالوا: خري 

 :) اذهبوا فأنتم الطلقاء (  فقال

ُتْم هَلَُو ﴿ :قد أنزل اهلل عليهل َخرْيٌ  َوإِْن َعاَقْبُتْم َفَعاِقُبوا بِِمْثِل َما ُعوِقْبُتْم بِِه َوَلئِْن َصَبْ

ابِِرينَ  وأن ال يعاقب   ، فاختار أن يعفو عنهم ويصب عىل ما كان منهم ،( 126النحل:) ﴾لِلصَّ

 فقال: )نصب وال نعاقب( 

فلام قفل معه أدركتهم القائلة يف يف واد كثري   ، جابر أنه غزا مع رسول اهلل حدث 

حتت سمرة    ونزل رسول اهلل  ، وتفرق الناس يستظلون بالشجر العضاة فنزل رسول اهلل 

فقال: )إن هذا اخرتط   ، وإذا عنده أعرايب ،يدعونا  فإذارسول اهلل  ، ونمنا نومة ، فعلق سيفه

ومل   ،فاستيقظت وهو يف يده فقال: من يمنعك مني؟( فقلت: اهلل ثالثا  ،وأنا نائم ،عيل سيفي

 .(1)يعاقبه وجلس

  ، ويفرقها  ،جعل يقبض يوم حنني من فضة يف ثوب بالل  عن جابر أن رسول اهلل و

من يعدل إذا أنا مل أعدل؟ قد خبت وخرست    ، فقال: )وحيك  ،فقال له رجل: يا رسول اهلل أعدل

إن كنت ال أعدل( فقال عمر: أال أرضب عنقه فإنه منافق؟ فقال: )معاذ اهلل أن يتحدث أين  

 (2) أقتل أصحايب(

ناسا يف القسمة   ملا كان يوم حنني آثر رسول اهلل عن عبد اهلل بن مسعود قال: و

وآثرهم   ،وأعطى ناسا من أرشاف العرب ،فأعطى األقرع بن حابس مائة من اإلبل ،ليؤلفهم 

قال:   ، وما أريد هبا وجه اهلل تعاىل ،فقال رجل: إن هذه لقسمة ما عدل فيها  ، يومئذ يف القسمة

 
 رواه البخاري. (1)

 رواه أبو الشيخ، وابن حبان. (2)
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  ، فتغري وجهه حتى كان كالرصف ، بته بام قال فأخ ، فأتيته  فقلت: واهلل ألخبن رسول اهلل 

قد أوذي بأكثر   ،يرحم اهلل موسى ) ثم قال: )فمن يعدل إن مل يعدل اهلل ورسوله؟ ثم قال: 

 (1)من هذا فصب(

قال:  ـ  وهو أحد علامء أهل الكتاب من اليهود    ـأن زيد بن سعية  :  عن عبد اهلل بن سالمو

إال اثنتني   ،حني نظرت إليه وقد عرفتها يف وجه حممد إنه مل يبق من عالمات النبوة شئ إال 

فكنت أتلطف له   ، إال حلام وال تزيده شدة اجلهل عليه ،مل أخبمها منه: أن يسبق حلمه جهله 

فلام كان  ، وأعطيته الثمن ، فابتعت منه مترا معلوما إىل أجل معلوم  ، ألن أخالطه فأعرف حلمه 

ونظرت إليه بوجه   ،فأخذت بجامع قميصه وردائه  ، أتيته  ، قبل حمل األجل بيومني أو ثالثة

وقد كان يل   ،فقلت: يا حممد أال تقضيني حقي؟ فواهلل إنكم يا بني عبد املطلب ملطل ،غليظ

ما أسمع؟ فواهلل لوال ما  أتقول لرسول اهلل  ،فقال عمر: أي عدو اهلل ،بمخالطتكم علم 

  ، وتبسم ، وتؤدة ، ينظر إىل عمر يف سكون ورسول اهلل  ،اذر فوته لرضبت بسيفي رأسكأح

وتأمره بحسن  ،تأمرين بحسن األداء  ،ثم قال: )أنا وهو كنا أحوج إىل غري هذا منك يا عمر 

  فقلت:  ،ففعل عمر ،مكان ما رعته( ،وزده عرشين صاعا  ، اذهب يا عمر فاقضه حقه ،التباعة

يسبق  ،إال اثنتني مل أخب مها منه النبوة قد عرفتها يف وجه رسول اهلل كل عالمات  ، يا عمر

فأشهدك أين رضيت باهلل تعاىل   ،فقد خبهتام  ،وال تزيده شدة اجلهل عليه إال حلام  ،حلمه جهله

 .(2)نبيا  وبمحمد   ، وباإلسالم دينا  ،ربا 

فجاء    ،جزورا من أعرايب بوسق من متر الذخرية  عن عائشة قالت: ابتاع رسول اهلل  و

إنا قد ابتعنا منك جزورك   ،فخرج إىل األعرايب فقال: )عبد اهلل  ،فلم جيده   ،فالتمس التمر  ، منزله

فلم نجده( فقال: األعرايب: واغدراه  ،ونحن نرى أن عندنا  ، من متر الذخرية  ،هذا بوسق

 
 رواه مسلم. (1)

 رواه ابن حبان، واحلاكم. (2)
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فإن لصاحب احلق   ،تقول هذا؟ فقال: )دعوه   زه الناس وقالوا: إىل رسول اهلل  فوك  ،واغدراه

فلام رآه ال يفقه عنه قال لرجل من أصحابه:   ،مرتني أو ثالثا  رسول اهلل  مقاال( فردد ذلك 

يقول لك إن كان عندك وسق من  )اذهب إىل خولة بنت حكيم بن أمية فقل هلا رسول اهلل 

ثم رجع قال:   ،تى نؤديه إليك إن شاء اهلل تعاىل( فذهب إليها الرجلمتر الذخرية فسلفينا ح 

للرجل: )اذهب   فقال رسول اهلل  ،فابعث من يقبضه  ،قالت: نعم هو عندنا يا رسول اهلل

وهو جالس يف   ،قال فمر األعرايب برسول اهلل  ، فأوفاه الذي له ، فأوفه الذي له( فذهب

: )أولئك خيار فقال رسول اهلل  ،أوفيت وأطيبت فقد  ،فقال: جزاك اهلل خريا ،أصحابه

 (1) الناس املوفون املطيبون(

: يا رسول اهللّ! هل أتى عليك يوم كان أشّد من يوم أحد؟.  قالت لرسول اهللّ  ها عنو

فقال: )لقد لقيت من قومك. وكان أشّد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفيس عىل ابن 

فلم جيبني إىل ما أردت فانطلقت وأنا مهموم عىل وجهي فلم أستفق عبد ياليل بن عبد كالل 

  ، فناداين  ،فنظرت فإذا فيها جبيل  ،أظّلتني   فإذا أنا بسحابة قد  - فرفعت رأيس  ، إاّل بقرن الّثعالب

وقد بعث إليك ملك  ،قد سمع قول قومك لك وما رّدوا عليك -عّز وجّل  - فقال: إّن اهللّ

ثّم قال: يا حمّمد! إّن اهللّ قد سمع   ،فسّلم عيلّ   ،فناداين ملك اجلبال   ، هملتأمره بام شئت في  ، اجلبال

فام شئت؟ إن شئت   ، وقد بعثني رّبك إليك لتأمرين بأمرك ،وأنا ملك اجلبال ، قول قومك لك

بل أرجو أن خيرج اهللّ من أصالهبم من يعبد  ):  أن أطبق عليهم األخشبني. فقال له رسول اهللّ  

  (2)رشك به شيئا(اهللّ وحده ال ي

فأدركه   ، وعلْيه ُبُرٌد نجرانّى غليظ احلاشية عن أنس قال: كنت أمشى مع رسول اهلل 

وقد أثَّر هبا حاشية   فنظرُت إىل صفحة عنق رسول اهلل  ،أعرابّى فجذبه بردائه جذبة شديدة

 
 رواه أمحد، وأبو الشيخ. (1)

 رواه مسلم. (2)
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ة اجلذبة داء من شدَّ   ، ْلَتفَت إليه فضحكفا  ، ثم قال: يا حممد ُمْر ىل من مال اهلل الذى عندك ، الرَّ

 .(1)ثم أمر له بعطاء

فقال   ،فهم به أصحابه ،يتقاضاه فأغلظ له عن أيب هريرة أن رجال أتى رسول اهلل و

فقالوا: يا  ،ثم قال: اعطوه شيئا مثل سنة( ، :)دعوه فإن لصاحب احلق مقاالرسول اهلل 

 (2) وخريكم أحسنكم قضاء( ، قال: )اعطوها  ، ال نجد إال أفضل من سنه  ،رسول اهلل 

فقيل: أال   ، فأكل منها فجئ هبا  ، بشاة مسمومة عن أنس أن هيودية أتت رسول اهلل و

  (3) تقتلها فقال: )ال(

وشج وجهه يوم أحد شق   ،ملا كرست رباعيته  عن عبد اهلل بن عبيد أن رسول اهلل و

ولكن  ، مل أبعث لعانا : )إين فقال رسول اهلل  ، وقالوا: لو دعوت عليهم ، ذلك عىل أصحابه

 (4) فإهنم ال يعلمون( ،اللهم اهد قومي ، بعثت داعيا ورمحة

 . فحدثنا عن حلم الورثة. . قال الرجل: وعينا هذا

إذا مجع  فقال: ) ، عن الورثة وما جينونه من حلمهم وسعة صدرهم قال: لقد أخب 

  ، فينطلقون رساعا  إىل اجلنة  ، اخلالئق نادى مناد: أين أهل الفضل؟ قال: فيقوم ناس وهم يسري

فتتلّقاهم  املالئكة فيقولون: إنا نراكم رساعا  إىل اجلنة فمن أنتم؟ فيقولون: نحن أهل الفضل.  

وإذا ُأسَئ إلينا َحُلْمنا. فيقال هلم: ادخلوا    ،فيقولون: ما فضلكم؟ فيقولون: كنا إذا ُظلِْمنا صبنا 

  (5)(اجلنة فنعم أجر العاملني 

وحسن   ، أسباط: عالمة حسن اخللق عرش خصال؛ قلة احلالف وقال يوسف بن

 
 رواه البخارى ومسلم. (1)

 رواه البخاري ومسلم. (2)

 رواه البخاري. (3)

 رواه البيهقي يف شعب اإليامن، مرسال، ورواه موصوال عن سهل بن سعد خمترصا: )اللهم: اغفر لقومي، فإهنم ال يعلمون( (4)

 رواه األصبهانى، وابن املنذر. (5)
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واحتامل   ، والتامس املعذرة ، وحتسني ما يبدو من السيئات ، وترك طلب العثرات ،اإلنصاف

وطالقة   ، والرجوع باملالمة عىل النفس والتفرد بمعرفة عيوب نفسه دون عيوب غريه ،األذى

 ن فوقه.  ولطف الكالم ملن دونه ومل ،الوجه للصغري والكبري 

وسئل سهل عن حسن اخللق فقال: أدناه احتامل األذى وترك املكافأة والرمحة للظامل  

 واالستغفار له والشفقة عليه.  

أن إبراهيم بن أدهم خرج يوما  إىل بعض الباري فاستقبله رجل جندي فقال:  روي 

ندي: إنام أردت  فقال اجل ، فقال له: أين العمران؟ فأشار إىل املقبة ، أنت عبد؟ قال: نعم

فغاظه ذلك فرضب رأسه بالسوط فشجه ورده إىل البلد فاستقبله   ،العمران؟ فقال: هو املقبة

هذا إبراهيم بن أدهم! فنزل   ،اخلب؟ فأخبهم اجلندي ما قال له فقالوا ما  :أصحابه فقالوا

ه أنا عبد؟ فقيل بعد ذلك له: مل قلت ل  ، اجلندي عن فرسه وقبل يديه ورجليه وجعل يعتذر إليه

فلام رضب   ،ألين عبد اهلل  ،فقال: إنه مل يسألني: عبد من أنت بل قال: أنت عبد؟ فقلت: نعم

كيف وقد ظلمك؟ فقال: علمت أنني أؤجر عىل ما نالني منه   : قيل  ،رأيس سألت اهلل له اجلنة

 فلم أرد أن يكون نصيبي منه اخلري ونصيبه مني الرش.  

فلام بلغ منزله قال   - وكان الداعي قد أراد جتربته  -ودعى أبو عثامن احلريي إىل دعوة 

ا أستاذ ارجع فرجع دعاه ثانيا  فقال له: ي  ،فرجع أبو عثامن فلام ذهب غري بعيد  ،له: ليس يل وجه 

ثم دعاه الثالثة وقال: ارجع عىل ما يوجب الوقت    ،فقال له مثل مقالته األوىل فرجع   ،أبو عثامن

ثم جاءه الرابعة فرده حتى   ،فلام بلغ الباب فإن له مثل مقالته األوىل فرجع أبو عثامن ،فرجع

له: يا أستاذ إنام أردت    فأكب عىل رجليه وقال  ،عامله بذلك مرات وأبو عثامن ال يتغري من ذلك 

إن الكلب إذا دعي    ،أن أختبك فام أحسن خلقك! فقال: إن الذي رأيت مني هو خلق الكلب

 أجاب وإذا زجر انزجر.  

أنه اجتاز يوما  يف سكة فطرحت عليه إجانة رماد فنزل عن دابته   - أيضا   - وروي عنه 
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  : فقال ، أال زبرهتم  : فقيل  ، شيئا  ثم جعل ينفض الرماد عن ثيابه ومل يقل  ، فسجد سجدة الشكر

 . إن من استحق النار فصولح عىل الرماد مل جيز له أن يغضب 

وكان له حريف جمويس يستعمله يف   ،وروي أن أبا عبد اهلل اخلياط كان جيلس عىل دكانه

فكان أبو عبد اهلل يأخذ منه وال خيبه  ،فكان إذا خاط له شيئا  محل إليه دراهم زائفة  ،اخلياطة

فأتى املجويس فلم جيده  ،فاتفق يوما  أن أبا عبد اهلل قام لبعض حاجته ،بذلك وال يردها عليه 

  عرف  فلام نظر إليه التلميذ ،فدفع إىل تلميذه األجرة واسرتجع ما قد خاطه فكان درمها  زائفا  

فلام عاد أبو عبد اهلل أخبه بذلك فقال: بئس ما عملت هذا املجويس   ، أنه زائف فرده عليه 

يعاملني هبذه املعاملة منذ سنة وأنا أصب عليه وآخذ الدراهم منه وألقيها يف البئر لئال يغر هبا 

  .  مسلام 

من  قيل ما وبلغ    ،ممن تعلمت احللم! فقال: من قيس بن عاصم  :قيس   وقيل لألحنف بن

حلمه؟ قال: بينام هو جالس يف داره إذ أتته جارية له بسفود عليه شواء فسقط من يدها فوقع  

 فدهشت اجلارية فقال هلا: ال روع عليك أنت حرة لوجه اهلل تعاىل.   ، عىل ابن له صغري فامت

فكان يقول هلم: يا إخوتاه    ،أن أويسا  القرين كان إذا رآه الصبيان يرمونه باحلجارةوروي  

 ن كان وال بد فارموين بالصغار حتى ال تدموا ساقي فتمنعوين عن الصالة.  إ

وشتم رجل األحنف بن قيس وهو ال جييبه وكان يتبعه فلام قرب من احلي وقف وقال:  

 . إن كان قد بقي يف نفسك يشء فقله كي ال يسمعك بعض سفهاء احلي فيؤذوك

ثالثا  فلم جيبه. فقام إليه فرآه مضطجعا   وروي أن عليا  دعا غالما  فلم جيبه فدعاه ثانيا  و

قال: فام محلك عىل ترك إجابتي؟ قال: أمنت عقوبتك  ،فقال: أما تسمع يا غالم؟ قال: بىل 

 فقال: امض فأنت حر لوجه اهلل تعاىل.  ،فتكاسلت

فقال: يا هذه وجدت اسمي الذي أضله أهل   ، وقالت امرأة ملالك بن دينار: يا مرائي 

 البرصة.  
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 وكان ليحيى بن زياد احلارثي غالم سوء فقيل له: مل متسكه؟ فقال: ألتعلم احللم عليه. 

فقال   ،روي أن سارقا  دخل خباء عامر بن يارس بصفني فقيل له اقطعه فإنه من أعدائنا و

 بل أسرت عليه لعل اهلل يسرت عيل يوم القيامة.  

ابن مسعود يف السوق يبتاع طعاما  فابتاع ثم طلب الدراهم وكانت يف عاممته  وجلس 

فجعلوا يدعون عىل من أخذها ويقولون: اللهم    ، فوجدها قد حلت فقال لقد جلست وإهنا ملعي

فقال عبد اهلل: اللهم إن كان محله عىل أخذها   ،اقطع يد السارق الذي أخذها اللهم افعل به كذا

 كان محلته جراءة عىل الذنب فاجعله آخر ذنوبه.   فبارك له فيها وإن

وقال الفضيل: ما رأيت أزهد من رجل من أهل خراسان جلس إيل يف املسجد احلرام  

ثم قام ليطوف فرسقت دنانري كانت معه فجعل يبكي فقلت أعىل الدنانري تبكي؟ فقال: ال.  

 حجته فبكائي رمحة له؟ ولكن مثلتني وإياه بني يدي اهلل عز وجل فأرشف عقيل عىل إدحاض

 *** 

ويذكر لنا من أخبار أهله ما   ،يعلمنا احللم وأرساره  طالب املكيبقينا مدة يف صحبة أيب 

ورأى نجاحنا فيها أجازنا فيه ويف   ، . وبعد أن اختبنا بعض االختبارات.تتشوف له نفوسنا 

 . ثم أمرنا بالسري إىل القسم الثالث من أقسام تلك املدرسة.  .علومه 

 ـ األلفة   3

. وكان يعرف بني  .وكان إمامه إمام من أئمة العلم والصالح ،رسنا إىل القسم الثالث 

مد بن أمحد  من نسل العالمة اجلليل حم  -كام ذكر يل  -وكان  ،ئمة( )شمس األاجلميع بـ 

 ..(1)الرسخيس

 
خيس، امللقب بـ  490أشري به إىل العالمة حممد بن أمحد الرسخيس ) ت  (1) هـ(، وهو حممد بن أمحد بن أيب سهل، أبو بكر الرسَّ

صنّف كتبا كثرية مهمة منها: رشح )اجلامع .  )شمس االَئمة(، كان من كبار فقهاء احلنفية، أصوليا ، مناظرا ، من املجتهدين يف املسائل.

ُِصول، ورشح خمترص الطحاوي، والنكت وهو رشح لزيادات الزيادات للشيباين.. وأمىل )املبسوط( يف الفقه، الكبري(، وكتاب يف   االَ
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ُقوا  َواْعَتِصُموا بَِحْبِل بمجرد أن دخلنا علينا قرأ علينا قوله تعاىل:﴿  اهللَِّ مَجِيعا  َوال َتَفرَّ

َف َبنْيَ ُقُلوبُِكْم َفَأْصَبْحُتْم بِنِْعَمتِِه إِْخو انا  َوُكنُْتْم َعىل َواْذُكُروا نِْعَمَت اهللَِّ َعَلْيُكْم إِْذ ُكنُْتْم َأْعداء  َفَألَّ

ُ اهللَُّ  ﴾ )آل  (103َلُكْم آياتِِه َلَعلَُّكْم هَتَْتُدوَن )َشفا ُحْفَرٍة ِمَن النَّاِر َفَأْنَقَذُكْم ِمنْها َكذلَِك ُيَبنيِّ

ِه  وقوله تعاىل :﴿  ، عمران( َدَك بِنرَْصِ َوإِْن ُيِريُدوا َأْن خَيَْدُعوَك َفإِنَّ َحْسَبَك اهللَُّ ُهَو الَِّذي َأيَّ

َف َبنْيَ ُقُلوهِبِْم َلْو َأْنَفْقَت ما يِف اأْلَْرِض مَجِ   ( 62َوبِاملُْْؤِمننَِي )  ْفَت َبنْيَ ُقُلوهِبِْم َولكِنَّ اهللََّ  َوَألَّ يعا  ما َألَّ

ُه َعِزيٌز َحكِيٌم )  َف َبْينَُهْم إِنَّ  ﴾ )األنفال( (63َألَّ

ويف رواية:    ،(1)وال خري فيمن ال يألف وال يؤلف(  ، املؤمن مؤّلف:)  ثم قرأ علينا قوله  

ن مألف مألوف حيي وال  املؤمويف أخرى:) ، (املؤمن مألفة وال خري فيمن ال يألف وال يؤلف )

   (2) (وخري الناس أنفعهم للناس ، خري فيمن ال يألف وال يؤلف

اّلذين يألفون   ،(3)املوّطئون أكنافا ،إّن أحّبكم إيّل أحاسنكم أخالقا : )وقوله 

وإّن أبغضكم إيّل املّشاءون بالنّميمة املفّرقون بني األحّبة امللتمسون للباء   ، ويؤلفون

  (5)(4)العيب

: )مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم مثل اجلسد إذا اشتكى منه عضو  وقوله

   (6) تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى(

 
وهو حمبوس يف أوزجند بفرغانة.. وكان سبب سجنه كلمة نصح هبا اخلاقان.. وملا أطلق سكن فرغانة إىل أن تويف هبا )انظر: اجلواهر 

 ( 2/28املضية 

 رواه أمحد. (1)

 رواية رواها الديلمي يف الفردوس.هذه ال (2)

 املوطئون أكنافا: األكناف مجع كنف وهو اجلانب واملراد الذين يلني جانبهم إلخواهنم. (3)

 امللتمسون للباء العيب: أي الذين يتهمون األبرياء بعيوب ليست فيهم. (4)

 رواه الطباين يف الصغري واألوسط والبزار. (5)

 (  رواه البخاري ومسلم.6)
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  (1) : )املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا(وقوله

ما أدخل رجل عىل مؤمن رسورا  إال خلق اهلل عز وجل من ذلك الرسور َمَلكا  ): وقوله

ده يعبد اهلل ع فإذا صار العبد ىف قبه أبتاه ذلك الرسور فيقول: أما تعرفنى؟  ،ز وجل ويوحَّ

  ، أنا اليوم أونس َوْحشتك  ،فيقول له: َمن أنت؟ فيقول: أنا الرسور الذى أدخلتنى عىل فالن

َتك نك ُحجَّ   ، وأشفع لك إىل ربك  ،وُأشهدك مشاهدك يوم القيامة   ،وُأْثبَّتك بالقول الثابت  ،وُألقَّ

   (2)(ك منزلك من اجلنة وُأري

فقال: هذه النصوص تشري   ،سألناه عن املعاين التي تشري إليها هذه النصوص املقدسة

 . بل وضع منظومة من الترشيعات لتخدمها..إىل خلق من أخالق اللني التي دعا إليها اإلسالم 

  والذي نفيس بيده ال تدخلوا اجلنة حتى :)  ومن ذلك ما ورد يف احلديث من قوله 

 (أوال أدلكم عىل يشء إذا فعلتموه حتاببتم؟ أفشوا السالم بينكم  ، وال تؤمنوا حتى حتابوا  ، تؤمنوا

(3) 

َك لِلنَّاِس َوال   :﴿من قوله البنه  ومن ذلك ما ورد يف موعظة لقامن  ْر َخدَّ َوال ُتَصعِّ

بُّ ُكلَّ خُمَْتاٍل َفُخوٍر 
 ( 18لقامن:) ﴾ مَتِْش يِف اأْلَْرِض َمَرحا  إِنَّ اهللََّ ال حُيِ

  ، ومن ذلك ما ورد يف القرآن الكريم من التنبيه إىل كثري من أصول اآلداب االجتامعية

َلَغ اأْلَْطَفاُل ِمنُْكُم احْلُُلَم َفْلَيْسَتْأِذُنوا َكاَم اْسَتْأَذَن َوإَِذا بَ  :﴿كام يف قوله تعاىل  ،كآداب االستئذان

ُ اهللَُّ َلُكْم آَياتِِه َواهللَُّ َعلِيٌم َحكِيٌم   ِذيَن ِمْن َقْبلِِهْم َكَذلَِك ُيَبنيِّ  ( 59النور: ) ﴾الَّ

َعىَل اأْلَْعَرِج َحَرٌج َوال  َلْيَس َعىَل اأْلَْعَمى َحَرٌج َوال    :﴿أو آداب الزيارة كام يف قوله تعاىل  

هَ  اتُِكْم َأْو  َعىَل املَِْريِض َحَرٌج َوال َعىَل َأْنُفِسُكْم َأْن َتْأُكُلوا ِمْن ُبُيوتُِكْم َأْو ُبُيوِت آَبائُِكْم َأْو ُبُيوِت ُأمَّ

تُِكْم َأْو ُبُيوِت َأْخَوالُِكْم َأْو   ُبُيوِت إِْخَوانُِكْم َأْو ُبُيوِت َأَخَواتُِكْم َأْو ُبُيوِت َأْعاَمِمُكْم َأْو ُبُيوِت  َعامَّ

 
 (  رواه البخاري ومسلم. 1)

 رواه ابن أبى الدنيا، وأبو الشيخ. (2)

 رواه مسلم. (3)
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ُه َأْو َصِديِقُكْم َلْيَس َعَلْيُكْم ُجنَاٌح َأْن َتْأُكُلوا مَجِيعا  َأْو  َأْشَتاتا  ُبُيوِت َخاالتُِكْم َأْو َما َمَلْكُتْم َمَفاحِتَ

يَّة  ِمْن  
ُ اهللَُّ َلُكُم اآْلياِت  َفإَِذا َدَخْلُتْم ُبُيوتا  َفَسلُِّموا َعىَل َأْنُفِسُكْم حَتِ ِعنِْد اهللَِّ ُمَباَرَكة  َطيَِّبة  َكَذلَِك ُيَبنيِّ

 (  61النور: ) ﴾ َلَعلَُّكْم َتْعِقُلوَن 

ُحوا يِف   :﴿كام يف قوله تعاىل  ،أو آداب املجالس ِذيَن آَمُنوا إَِذا ِقيَل َلُكْم َتَفسَّ َا الَّ َيا َأهيُّ

ِذيَن  املََْجالِِس َفاْفَسُحوا َيْفَسِح  ِذيَن آَمُنوا ِمنُْكْم َوالَّ اهللَُّ َلُكْم َوإَِذا ِقيَل اْنُشُزوا َفاْنُشُزوا َيْرَفِع اهللَُّ الَّ

 ( 11املجادلة: )   ﴾ُأوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت َواهللَُّ باَِم َتْعَمُلوَن َخبِرٌي 

َواْقِصْد يِف َمْشيَِك َواْغُضْض ِمْن َصْوتَِك إِنَّ َأْنَكَر   :﴿كام يف قوله تعاىل  ،أو آداب الكالم 

ِذيَن آَمنُوا ال َتْرَفُعوا   :﴿وقوله تعاىل  ، (19لقامن: ) ﴾ اأْلَْصَواِت َلَصْوُت احْلَِمرِي  َا الَّ َيا َأهيُّ

َهُروا َلُه بِاْلَقْوِل َكَجْهِر َبْعِض  َبَط َأْعاَمُلُكْم  َأْصَواَتُكْم َفْوَق َصْوِت النَّبِيِّ َوال جَتْ ُكْم لَِبْعٍض َأْن حَتْ

 ( 2احلجرات: ) ﴾ َوَأْنُتْم ال َتْشُعُروَن 

َوإَِذا ُحيِّيُتْم بَِتِحيٍَّة َفَحيُّوا بَِأْحَسَن ِمنَْها َأْو ُردُّوَها إِنَّ    :﴿ كام يف قوله تعاىل    ، أو آداب التحية

 َحِسيبا  
ٍ
ء    ( 86النساء: ) ﴾ اهللََّ َكاَن َعىَل ُكلِّ يَشْ

َوال مَتِْش يِف اأْلَْرِض َمَرحا  إِنََّك َلْن خَتِْرَق اأْلَْرَض   :﴿ كام يف قوله تعاىل  ، أو آداب امليش

َباَل ُطوال    (   37االرساء:) ﴾ َوَلْن َتْبُلَغ اجْلِ

َعُلوا   :﴿ كام يف قوله تعاىل  ، أو آداب التعامل مع خمتلف أصناف الناس بام يناسبهم ال جَتْ

ُسولِ   َبْعِضُكْم َبْعضا  ُدَعاَء الرَّ
ِ
 ( 63:النور ) ﴾  َبْينَُكْم َكُدَعاء

:) إنكم  وقد قال هلم مرة ،أصول هذه اآلداب وفروعها  أصحابهيعلم  وقد كان 

حتى تكون كأنكم شاَمُة يف   ،وأصلحوا ِرحالكم ، فأحِسنوا لباَسكم ، قادمون عىل إخوانكم

َش   ،الناس والنصوص واألمثلة عىل ذلك كثرية تفيض    ،(1)(فإنَّ اهلل ال حُيبُّ الُفحَش وال الَتَفحُّ

 هبا كتب السنة. 

 
 (  رواه أبو داود وأمحد واحلاكم.1)
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محي التآلف االجتامعي من كل املنغصات التي قد تؤثر يف  . فقد .باإلضافة إىل هذا

ِذيَن آَ ومن ذلك ما نص عليه قوله تعاىل :﴿    ،العالقات االجتامعية  َا الَّ َمُنوا إِْن َجاَءُكْم َفاِسٌق َيا َأهيُّ

ا بَِجَهاَلٍة َفُتْصبُِحوا َعىَل َما َفَعْلُتْم َناِدِمنَي ) ( َواْعَلُموا َأنَّ فِيُكْم َرُسوَل  6بِنََبإٍ َفَتَبيَُّنوا َأْن ُتِصيُبوا َقْوم 

يُعُكْم يِف َكثرٍِي ِمَن اأْلَْمِر َلَعنِتُّْم َوَلكِنَّ اهللََّ َحبَّ 
َه  اهللَِّ َلْو ُيطِ نَُه يِف ُقُلوبُِكْم َوَكرَّ ياَمَن َوَزيَّ َب إَِلْيُكُم اإْلِ

اِشُدوَن )  ( َفْضال  ِمَن اهللَِّ َونِْعَمة  َواهللَُّ َعلِيٌم  7إَِلْيُكُم اْلُكْفَر َواْلُفُسوَق َواْلِعْصَياَن ُأوَلئَِك ُهُم الرَّ

ا َعىَل اأْلُْخَرى ( َوإِْن َطائَِفَتاِن ِمَن املُْْؤِمننَِي اْقَتتَ 8َحكِيٌم )  ُلوا َفَأْصلُِحوا َبْينَُهاَم َفإِْن َبَغْت إِْحَدامُهَ

تِي َتْبِغي َحتَّى َتِفيَء إىَِل َأْمِر اهللَِّ َفإِْن َفاَءْت َفَأْصلُِحوا َبْينَُهاَم بِاْلَعْدِل َوَأْقِسطُ  وا إِنَّ اهللََّ حُيِبُّ  َفَقاتُِلوا الَّ

ُقوا اهللََّ َلَعلَُّكْم ُتْرمَحُوَن ) ( إِنَّاَم املُْ 9املُْْقِسطنَِي )  َا  10ْؤِمُنوَن إِْخَوٌة َفَأْصلُِحوا َبنْيَ َأَخَوْيُكْم َواتَّ ( َيا َأهيُّ

 َعَسى َأنْ 
ٍ
ا ِمنُْهْم َواَل نَِساٌء ِمْن نَِساء ِذيَن َآَمُنوا اَل َيْسَخْر َقْوٌم ِمْن َقْوٍم َعَسى َأْن َيُكوُنوا َخرْي   َيُكنَّ الَّ

ياَمِن َومَ َخرْي   ْن مَلْ  ا ِمنُْهنَّ َواَل َتْلِمُزوا َأْنُفَسُكْم َواَل َتنَاَبُزوا بِاأْلَْلَقاِب بِْئَس ااِلْسُم اْلُفُسوُق َبْعَد اإْلِ

ا ِمَن الظَّنِّ إِنَّ َبْعَض 11َيُتْب َفُأوَلئَِك ُهُم الظَّاملُِوَن )  ِذيَن َآَمُنوا اْجَتنُِبوا َكثرِي  َا الَّ الظَّنِّ إِْثٌم   ( َيا َأهيُّ

ا َأحُيِبُّ َأَحُدُكْم َأْن َيْأُكَل حَلَْم َأِخيِه َمْيت ا َفَكِرْهُتُموهُ  ُسوا َواَل َيْغَتْب َبْعُضُكْم َبْعض  َواتَُّقوا   َواَل جَتَسَّ

اٌب َرِحيٌم ) َا النَّاُس إِنَّا َخَلْقنَاُكْم ِمْن َذَكٍر َوأُ 12اهللََّ إِنَّ اهللََّ َتوَّ ا َوَقَبائَِل  ( َيا َأهيُّ ْنَثى َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوب 

 احلجرات( ) ﴾( 13لَِتَعاَرُفوا إِنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَْد اهللَِّ َأْتَقاُكْم إِنَّ اهللََّ َعلِيٌم َخبِرٌي ) 

يدرك أن بقاء هذه املة رهني بتآلف القلوب التي التقت عىل احلب   كان رسول اهلل و

اال ختتلفوا )لوهبا لذلك كان حيذر من أن يذر اخلالف قرنه فيقول:  ن حتفها يف تناحر قأو  ، يف اهلل

  (1)فتختلف قلوبكم(

ىل  إ عن عبداهلل بن عمر قال : هّجرت ف . .ن تتنامى أجيتث بذرة اخلالف قبل  كان و

يعرف يف وجهه   فخرج رسول اهلل  ،صوات رجلني اختلفا يف آيةأيوما فسمع  رسول اهلل 

 
 رواه البخاري. (1)
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  (1) نام هلك من كان قبلكم باختالفهم يف الكتاب()إالغضب فقال : 

وعن النزال بن سبة قال: سمعت عبداهلل بن مسعود قال سمعت رجال قرأ آية سمعت  

قال   ، (كالمها حمسن)فقال :  خالفها فأخذت بيده فأتيت به رسول اهلل   من رسول اهلل 

  (2) ن من قبلكم اختلفوا فهلكوا(إفشعبة: أظنه قال : ال ختتلفوا 

 *** 

ويذكر لنا من أخبار أهلها ما    ، بقينا مدة يف صحبة شمس األئمة يعلمنا األلفة وأرسارها 

ورأى نجاحنا فيها أجازنا فيها ويف   ، . وبعد أن اختبنا بعض االختبارات.تتشوف له نفوسنا 

 . ثم أمرنا بالسري إىل القسم الرابع من أقسام تلك املدرسة.  .علومها 

 ـ الكرم   4

وكان إمامه من أئمة العلم والصالح والكرم.. وكان أهل هذا   ،رسنا إىل القسم السابع

. هل هو اسمه  . ولست أدري رس ذلك ،(3)(عيل بن أمحد الكويفالقسم يطلقون عليه اسم )

عامل األخالق   عيل بن أمحد الكويفعالقة بينه وبني سميه ل. أم أهنم يطلقون عليه ذلك .حقيقة

 . الكبري

إّن اهللّ  : ) عندما دخلنا عليه سمعناه يقرأ لبعض تالميذه الذين اجتمعوا إليه قوله 

 
 رواه مسلم. (1)

 رواه البخاري. (2)

كان عاملا  يف العديد من العلوم كالفقه، واألصول، والكالم. من  (هـ352أشري به إىل العالمة اجلليل عيل بن أمحد الكويف )تويف  (3)

مؤلفاته )األنبياء(، و)خمترص اإلمامة(، و)الرد عىل أرسطوطاليس(، و)معرفة وجوه احلكمة(، وله يف األخالق كتابان؛ مها: اآلداب، 

ّرف السيد الصدر طريقته يف كتاب )مكارم وقد ع.. ومكارم األخالق، باإلضافة إىل كتابه اآلنف الذكر )معرفة وجوه احلكمة( 

وأهل بيته، ثم كلامت  األخالق( أنه يذكر األخالق احلسنة والصفات الذميمة، ويبتدئ كل خصلة باألخبار املروية عن النبي 

 احلكامء، وخيتم احلديث بذكر األشعار التي ُعنيت هبا..
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(1)ويكره سفسافها  األخالق، وحيّب معايل  ، كريم حيّب الكرم
)
(2)  

يا جرير! ألّي يشء  )فقال:   ،أتيته  ، قال: ملّا بعث النّبّي   عن جرير بن عبد اهللّ وحدثهم 

يا رسول اهللّ! قال: فألقى إيّل كساءه ثّم أقبل عىل  ، قال: جئت ألسلم عىل يديك ( جئت؟

وقال: وكان ال يراين بعد ذلك إاّل تبّسم يف   ،(إذا جاءكم كريم قوم فأكرموه )وقال:  ،أصحابه

 .(3)وجهي

فقال: إهنا تدعو   ، لناه عام تدعو إليه هذه النصوص املقدسةبعد أن روى هذا وغريه سأ

. واملؤمنون املرتفعون .العظيمة التي يتميز هبا الصاعدون عن اهلابطني  األخالق إىل خلق من 

 من القاعدين املتثاقلني. 

 . فام هو؟.قلنا: ما أعظم هذا اخللق

وذو اجلود    ،الرزاق ذو القوة املتني . فالكريم هو الذي آمن بأن اهلل هو  .(4)قال: إنه الكرم

 والثقة يف فضله. ، . فدعاه إيامنه إىل التخلق بأخالق اهلل. العظيم

 من البخل ما حيول بيننا وبينها.  نفوسنا فإنا نجد يف  ، قلنا: فدلنا عىل السبيل إليها 

فمن عرف اهلل وأحبه وختلل احلب مجيع   ،قال: أول السبل إليه وأعظمها هو العرفان

الكريم  . فاهلل هو .فإنه ال حمالة سيدعوه حبه إىل التشبه بحبيبه الذي امتأل قلبه بحبه  ،هوجدان

وال يبايل كم أعطى وملن  ،وإذا أعطى زاد عىل منتهى الّرجاء  ،وإذا وعد وىف ، اّلذي إذا قدر عفا 

  ، وال يضيع من الذبه والتجأ ، وإذا جفي عاتب ، وإن رفعت حاجة إىل غريه ال يرىض  ، أعطى

 
املعايل واملكارم، وأصله ما يطري من غبار الدقيق إذا نخل، والرتاب الّسفساف: األمر احلقري والرديء من كل يشء، وهو ضد  (1)

 إذا أثري. 

 رواه احلاكم واللفظ له وقال: صحيح اإلسناد، ورواه الطباين يف الكبري. (2)

 رواه ابن ماجة والبيهقي. (3)

ن النّفس ىف األمور اجلليلة القدر، الكثرية مما عرف به الكرم ما عرفه به ابن مسكويه، قال: الكرم إنفاق املال الكثري بسهولة م (4)

 (30النّفع )هتذيب األخالق البن مسكويه:
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 . يغنيه عن الوسائط والّشفعاءبل 

 . فام غريه؟ .قلنا: وعينا هذا

. بدأ من ربه سبحانه  .قال: حب العظيم الذي شهد لعظمته وسمو أخالقه كل يشء 

 ﴾ )القلم(  (4َوإِنََّك َلَعىَل ُخُلٍق َعظِيٍم )الذي قال خياطبه :﴿ 

 .  .قلنا: فحدثنا عن كرم رسول اهلل 

وكأنه يدعو كل حمتاج   ،عن نفسه املمتلئة كرما وجودا قال: لقد حدث رسول اهلل 

وأنا أجود ولد   ،)أال أخبكم عن األجود؟ اهلل األجودفقال  ،ألن يمد يده إليه لينال من جوده

ورجل   ، يبعث يوم القيامة أمة وحده ،وأجودهم من بعدي رجل تعلم علام فنرش علمه  ، آدم

 حتى يقتل( جاهد يف سبيل اهلل 
(1) 

  ، والذي نفيس بيده ما يرسين أن أحدا حيول آلل حممد ذهبا   التفت إىل أحد: )وقد    ، وقال

 (2) إال دينارين أعدمها لدين إن كان( ،أموت يوم أموت ما أدع منه دينارين  ،أنفقه يف سبيل اهلل 

إال   وعندي منه شئ  ،قال: )لو عندي مثل أحد ذهبا ما رسين أن يأيت عيل ثالث ليالو

 (3) أرصده لدين( شيئا 

 ويصفونه هبا:  ،وقد كان أصحابه واملقربون إليه يعرفون هذه الصفة فيه 

 قال: كان أجود الناس كفا   عن عيل أنه كان إذا نعت رسول اهلل ف
(4). 

 أجود الناس قال: كان رسول اهلل  عن أنسو
 (5). 

أبعد الناس عن رد أي سائل  وكان من الصفات التي عرفه من خالهلا الكل هو أنه كان 

 
 رواه بقي بن خملد وأبو يعىل. (1)

 رواه أمحد. (2)

 رواه البيهقي، وابن عساكر. (3)

 رواه ابن أيب خيثمة. (4)

 رواه ابن أيب شيبة. (5)
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ائَِل َفال َتنَْهرْ قال تعاىل:﴿    ، مؤمترا يف ذلك بام أمره اهلل تعاىل به  ،يسأله  ا السَّ  )الضحى( ﴾  (10)   َوَأمَّ

.. عرفه هبا مجيع الناس.. أنه ال يسأل شيئا إال  وقد كانت الصفة التي عرف هبا النبي  

 أعطاه.

 .  (1)م شيئا إال أعطاهعىل اإلسال ما سئل رسول اهلل  قال أنس: 

فأتى قومه   ،قال: فسأله رجل غنام بني جبلني فأعطاه إياها ف ،وقد ذكر نموذجا لذلك

   .(2)فواهلل إن حممدا ليعطى عطاء من ال خياف الفقر ،فقال: يا قوم أسلموا

فام يميس   ،وما يريد بذلك إال الدنيا   وإن كان الرجل ليجئ إىل رسول اهلل  قال أنس:

 حتى يكون دينه أحب إليه من الدنيا وما بينها 
(3). 

فأراد أن يفعله قال: )نعم( وإن   ،إذا سئل عن شئ عن عيل قال: كان رسول اهلل و

 وكان ال يقول لشئ ال ،أراد أال يفعله سكت 
 (4). 

 إال أعطى حييا ال يسأل شيئا  عن سهل بن سعد قال: كان رسول اهلل و
(5).   

قال سهل: أتدرون ما   ،ببدة منسوجة فيها حاشيتها  أن امرأة جاءت النبي ه عنو

  فأخذها النبي  ، نسجتها بيدي ألكسوكها فخذها  : قالت ، قال: نعم ، الشملة : البدة؟ قالوا 

فقال:    ، فخرج إلينا وإهنا إلزاره فقال األعرايب: يا رسول اهلل بأيب أنت وأمي هبها يل  ، حمتاجا إليها 

وعلم أنه ال   ، ثم سأله ، ثم رجع فطواها فأرسل هبا إليه ،فجلس ما شاء اهلل يف املجلس ، )نعم(

 
 رواه مسلم. (1)

 رواه مسلم. (2)

 رواه مسلم. (3)

رواه اخلرائطي، والطباين، و املراد من عدم قوله:) ال( ما يفهم منها عدم اإلعطاء مع القدرة عليه، أما إذا كانت من باب  (4)

ِذيَن إَِذا َما َأَتْوَك لَِتْحِمَلُهْم ُقْلَت ال ، ففي القرآن الكريم حكاية عن النبي االعتذار، فال حرج يف ذلك، وقد قاهلا  :﴿ َوال َعىَل الَّ

ْمِع َحَزنا  َأاّل جَيُِدوا َما ُيْنِفُقوَن( )ال ْوا َوَأْعُيُنُهْم َتِفيُض ِمَن الدَّ ُلُكْم َعَليِْه َتَولَّ
 (92توبة:َأِجُد َما َأمْحِ

 رواه الدارمي. (5)
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  رجوت بركتها حني   ، إنام سألته لتكون كفني  ، قال: واهلل إين ما سألته أللبسها   ، يسأل شيئا فيمنعه

 .(1)قال سهل: فكانت كفنه  ،لبسها رسول اهلل 

  ، مال أيت به قط وهو أكثر  ،سبعون ألف درهم عن هارون بن أبان قال: قدم للنبي و

 حتى فرغ منه ، فام رد سائال ،ثم قام بنفسه  ، فوضع عىل حصري من املسجد 
 (2). 

 . فحدثنا عن غريه. .قلنا: وعينا هذا

 . .أرواحهم بعطر النبوة قال: حب الورثة الذين تضمخت 

 قلنا: فحدثنا عن كرمهم. 

ا َحَسن ا  :﴿  ملا نزلت  عن عبد اهلل بن مسعود قال: قال:  َمْن َذا الَِّذي ُيْقِرُض اهللََّ َقْرض 

ا َكثِرَية  َواهللَُّ َيْقبُِض َوَيْبُسُط َوإَِلْيِه ُتْرَجُعوَن )  قال أبو   ﴾ )البقرة( (245َفُيَضاِعَفُه َلُه َأْضَعاف 

لدحداح األنصاري: يا رسول اهلل وإن اهلل لرييد منا القرض؟ قال: نعم يا أبا الدحداح قال:  ا

أرين يدك يا رسول اهلل. قال: فناوله يده قال: فإين قد أقرضت ريب حائطي. قال: وحائط له فيه  

الت:  ستامئة نخلة وأم الدحداح فيه وعياهلا. قال: فجاء أبو الدحداح فناداها: يا أم الدحداح. ق

 .(3) لبيك قال: اخرجي فقد أقرضته ريب عز وجل

الدحاح انطلق حتى جاء أمَّ الّدحاح وهى مع صبياهنا يف احلديقة تدور  ويف رواية: أن أبا  

 فأنشأ يقول:  ، حتت النخل

شاد    هداك ربى سبل الرَّ

 

داد    إىل سبيل اخلري والسَّ

 بينى من احلائط بالوداد   

 

 التَّنادفقد مىض قرضا  إىل  

 أقرضته اهلل عىل اعتامدى  

 

 بالطَّْوع ال َمنَّ وال ارتداد   

  
نع له غريها، فامت أن يص  رواه البخاري، وابن ماجه، وابن سعد، والطباين، واإلسامعييل والنسائي، زاد الطباين: وأمر النبي    (1)

 قبل أن تنزع.

 رواه الدارمي. (2)

 رواه ابن مردويه. (3)
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 إال رجاء الضعف يف املعاد  

 

 فاْرحتىل بالنفس واألوالد  

 والبُّ ال شك فخري زاد   

 

 قدمه املرء إىل املعاد 

 قالت أم الدحداح: ربح البيع!! بارك اهلل لك فيام اشرتيت.. وأنشأت تقول:  

 برشك اهلل بخري وفرح  

 

 مثلك أدى ما لديه ونصح  

 قد مّتع اهلل عياىل ومنح   

 

 بالعجوة السوداء والزهو البلح  

 والعبد يسعى وله ما قد قدح   

 

 طول اللياىل وعليه ما اجرتح  

وتنفض ما يف أكاممهم حتى   ، ثم أقبلت أم الدحداح عىل صبياهنا خترج ما يف أفواههم 

 ح( كم من َعْذق َرَداح ودار فياح ألبى الدحدا): فقال النبى  ، أفضت إىل احلائط اآلخر

 *** 

ويذكر لنا من أخبار أهله    ، يعلمنا الكرم وأرساره  الكويفعيل بن أمحد  بقينا مدة يف صحبة  

ورأى نجاحنا فيها أجازنا فيه ويف   ، . وبعد أن اختبنا بعض االختبارات.ما تتشوف له نفوسنا 

 . ثم أمرنا بالسري إىل القسم اخلامس من أقسام تلك املدرسة.  .علومه 

 ـ احلياء   5

  ، . وكان قد قدم من بغداد.وكان شيخه علم من أعالم اهلداية  ، رسنا إىل القسم اخلامس

ذلك اسمه  .. ولست أدري هل كان (1) (الفرج ابن اجلَْوزيكان اجلميع يطلقون عليه )أبا 

. أم أهنم يسمونه بذلك ملا أوتيه  .أم أهنم يسمونه بذلك ملا وهبه اهلل من املالحظة الدقيقة   ، حقيقة

 من قدرة عجيبة عىل الوصول إىل القلوب بمواعظه الرقيقة. 

 
هـ(، وهو عبد الرمحان بن عيل بن حممد بن عيل القريش التَّيمي البغدادي، احلنبيل،   597ـ    510أشري به إىل أيب الفرج بن اجلَْوزي )   (1)

ُيعرف بابن اجلوزي، ويلّقب بجامل الدين.. كان من كبار الوّعاظ ببغداد، فقيها ، عاملا  بالتاريخ واحلديث، واسع االّطالع، كثري 

قال عنه ابن الدبيثي: إليه انتهت معرفة احلديث وعلومه.. وقال ابن خّلكان: عالّمة عرصه، وإمام وقته يف احلديث  التصانيف..

صنّف ابن اجلوزي كتبا  كثرية يف أنواع العلم من التفسري واحلديث والفقه واالَخبار والتاريخ وغري ذلك، بلغت يف  وصناعة الوعظ.

 وقد اخرتناه هنا ألجل كتابه املعروف )تلبيس إبليس(قول بعضهم نحو ثالثامئة كتاب.. 
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  (1) (استحيوا من اهللّ حّق احلياءكان أول ما خاطبنا به عند دخولنا عليه قوله: )

 ( نستحيي واحلمد هللّ إّنا ):  قال رجل منا 

  ، ولكّن االستحياء من اهللّ حّق احلياء: أن حتفظ الّرأس وما وعى ،ليس ذاك)قال: 

فمن فعل ذلك فقد    ،ومن أراد اآلخرة ترك زينة الّدنيا   ،ولتذكر املوت والبىل   ، والبطن وما حوى

 استحيا من اهللّ حّق احلياء( 

 يستحيي من ال يعرف احلياء. . فال يمكن أن  .قلنا: فحدثنا عن احلياء 

هو انقباض  . أو .تغرّي وانكسار يعرتي اإلنسان من خوف ما يعاب بهقال: احلياء هو 

يبعث عىل ترك القبح ويمنع من الّتقصري  . أو هو ما  .النّفس من يشء وتركه حذرا عن الّلوم فيه 

باض النّفس من يشء  هو انق. أو هو الرّتقّي عن املساوىء خوف الّذّم.. أو .يف حّق ذي احلّق 

 . حذرا من املالم

 قلنا: فام أنواعه؟

  ، وحياء حشمة ، كرم وحياء ،وحياء إجالل ،وحياء تقصري  ،حياء جناية : (2)عرشةقال: 

وحياء املستحيي من   ، وحياء رشف وعّزة ، وحياء عبودّية ، وحياء حمّبة  ، وحياء استحقار النّفس

 نفسه. 

 ؟ حياء اجلنايةقلنا: فام 

أفرارا منّي يا  ) : له قال اهللّ تعاىل ف. . حياء آدم عليه الّسالم ملّا فّر هاربا يف اجلنّةمنه قال: 

 بل حياء منك.  . قال: ال يا رّب.  ،( آدم؟

 ؟حياء الّتقصريام قلنا: ف

 
ما نذكره هنا من احلديث بني قوسني مما رواه الرتمذي وقال: غريب، ورواه أمحد واحلاكم والبيهقي. وقال احلاكم: صحيح وأقره   (1)

 الذهبي.

 ( بترصف.272/ 2انظر: مدارج السالكني ) (2)
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:  فإذا كان يوم القيامة قالوا  ،كحياء املالئكة اّلذين يسبّحون الّليل والنّهار ال يفرتونقال:  

 ( حّق عبادتكسبحانك ما عبدناك )

 ؟ حياء اإلجاللام قلنا: ف

 وعىل حسب معرفة العبد برّبه يكون حياؤه منه.  ،و حياء املعرفة هقال: 

 ؟ حياء الكرمقلنا: فام 

  ، وطّولوا اجللوس عنده ،من القوم اّلذين دعاهم إىل وليمة زينب  كحياء النّبّي قال: 

 أن يقول هلم: انرصفوا.  ا فقام واستحي

 ؟حياء احلشمةام قلنا: ف

أمور تتعلق بالدين يستحيا من  عن  أن يسأل رسول اهللّ من استحيا كحياء قال: 

 . ذكرها 

 ؟ واستصغار النّفس ،حياء االستحقارام قلنا: ف

  ، احتقارا لشأن نفسه ، كحياء العبد من رّبه عّز وجّل حني يسأله حوائجهقال: 

 واستصغارا هلا.  

 ؟اّم حياء املحّبةقلنا: ف

  ، حّتى إّنه إذا خطر عىل قلبه يف غيبته هاج احلياء من قلبه  ،هو حياء املحّب من حمبوبه قال:  

وكذلك يعرض للمحّب عند مالقاته حمبوبه ومفاجأته  .  وأحّس به يف وجهه وال يدري ما سببه. 

.  ممّا ال يعرفه أكثر النّاس.  وسبب هذا احلياء والّروعة   (مجال رائع) له روعة شديدة. ومنه قوهلم  

 أحّس القلب هبجوم سلطانه عليه فاعرتاه روعة وخوف.  ،ورآه بغتة ، فإذا فاجأ املحبوب حمّبه

 ؟ ام حياء العبودّيةقلنا: ف

وأّن قدره    ،ومشاهدة عدم صالح عبودّيته ملعبوده  ،هو حياء ممتزج من حمّبة وخوفقال:  

 أعىل وأجّل منها. فعبودّيته له توجب استحياءه منه ال حمالة. 
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 ؟  حياء الرّشف والعّزةقلنا: فام

حياء النّفس العظيمة الكبرية إذا صدر منها ما هو دون قدرها من بذل أو عطاء  قال: هو  

 فإّنه يستحيي مع بذله حياء رشف نفس وعّزة.  ،أو إحسان

 ؟ فسهحياء املرء من ن قلنا: فام

وقناعتها   ، هو حياء النّفوس الرّشيفة العزيزة الّرفيعة من رضاها لنفسها بالنّقصقال: 

  ، يستحيي بإحدامها من األخرى ، حّتى كأّن له نفسني ،فيجد نفسه مستحييا من نفسه  ،بالّدون

وهذا أكمل ما يكون من احلياء. فإّن العبد إذا استحيى من نفسه فهو بأن يستحيي من غريه 

 أجدر. 

 . فعلمنا السبيل الذي جيعل للحياء حمال يف سلوكنا. .قلنا: وعينا هذا

. فمن عرف اهلل وأحبه البد أن يرسي إليه من احلياء ما  .قال: أوهلا معرفة اهلل وحمبته

إّن رّبكم حيّي كريم يستحيي من عبده : ) . وقد روي يف احلديث عن رسول اهلل .يملؤه أدبا 

  (1)ليس فيهام يشء( ، ن يرّدمها صفراإذا رفع يديه إليه يدعوه أ

عّز   - إّن فيك خّلتني حيّبهام اهللّ ): عن أشّج عبد القيس أّنه قال: قال يل رسول اهللّ و

  ، (بل قديام)أقديام كان يّف أم حديثا؟ قال:    :قلت   ،(احللم واحلياء ) قلت: ما مها؟ قال:    ،(- وجّل 

  (2) حيّبهام(احلمد هللّ اّلذي جبلني عىل خّلتني ) قلت: 

 . فحدثنا عن سبيل آخر. .قلنا: وعينا هذا

وهو شمس   ، هو معدن األدب وإكسريه . فرسول اهلل .قال: حمبة رسول اهلل 

 .  .الطيبة ونورها.. فمن تعرض ألشعته رسى إليه من فيضه ما مأله حياء وأدبا  األخالق

 . قلنا: فحدثنا عن حياء رسول اهلل 

 
 لبيهقي يف الدعوات، واحلاكم وصححه عىل رشط الشيخني وأقره الذهبي.رواه الرتمذي وأبو داود وابن ماجه وا (1)

 رواه أمحد واللفظ له، وابن ماحه، وأصل حديث أشج عبد القيس رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس. (2)
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أشد حياء من العذراء يف   دري قال: )كان رسول اهلل سعيد اخلقال: لقد حدث أبو 

 (1)وكان إذا كره شيئا عرفناه يف وجهه( ،خدرها 

لو أمرتم هذا أن يغسل  )عىل وجه رجل صفرة فقال:    عن أنس قال: رأى رسول اهلل  و

 .(2)وكان ال يكاد يواجه أحدا يف وجهه بشئ يكرهه ، (هذه الصفرة

إذا بلغه عن رجل شيئا مل يقل له: قلت: كذا وكذا    عن عائشة قالت: كان رسول اهلل  و

 (3)قال: )ما بال أقوام يقولون كذا وكذا(

 .(4)حييا ال يسأل عن شئ إال أعطى عن سهل بن سعد قال: كان رسول اهلل و

جل نظره إىل األرض   ، خافض الطرف كان رسول اهلل  عن هند بن أيب هالة قال: و

 .(5)جل نظره املالحظة  ،أكثر من نظره إىل السامء

فبلغ ذلك   ، فتنزه عنه قوم  ،شيئا فرخص فيه  عن عائشة قالت: صنع رسول اهلل و

ثم قال: )ما بال أقوام يتنزهون عن الشئ أصنعه؟  ، فحمد اهلل تعاىل ، فخطب رسول اهلل 

 (6) وأشدهم له خشية(  ،فواهلل إين ألعلمهم باهلل تعاىل

 *** 

ويذكر لنا من أخبار أهله ما   ، بقينا مدة يف صحبة ابن اجلوزي يعلمنا احلياء وأرساره

ها ويف  ورأى نجاحنا فيها أجازنا في ، . وبعد أن اختبنا بعض االختبارات.تتشوف له نفوسنا 

 
 رواه البخاري ومسلم. (1)

ما يواجه الرجل بشئ يكرهه، فدخل عليه يوما  قل رواه أمحد وأبو داود، ورواه البخاري يف األدب بلفظ: كان رسول اهلل  (2)

 رجل وعليه أثر صفرة، فلام قام قال ألصحابه: لو غري، أو نزع هذه الصفرة.

 رواه أبو داود. (3)

 رواه عبد بن محيد، وأبو الشيخ. (4)

 رواه البيهقي. (5)

 رواه البخاري يف األدب املفرد. (6)
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 . ثم أمرنا بالسري إىل القسم السادس من أقسام تلك املدرسة.  .علومها 

 ـ الرفق   6

. ومن الذين أوتوا  .وقد كان شيخه رجال من كبار العلامء ، رسنا إىل القسم السادس

.. ولست أدري هل  (1). وقد كان يطلق عليه ألجل ذلك )أبو حنيفة(.حنكة ورأيا وذكاء حادا 

وقد ورث من جده  ،. أم أن الرجل من نسل أيب حنيفة. ىل احلياة من جديدهو أبو حنيفة عاد إ

 وذكاءه احلاد.  ، قوة عقله

َفباِم َرمْحٍَة ِمَن اهللَِّ لِنَْت هَلُْم  عندما دخلنا عليه جملسه سمعناه يقرأ بخشوع قوله تعاىل :﴿ 

وا ِمْن َحْولَِك َفا  ْعُف َعنُْهْم َواْسَتْغِفْر هَلُْم َوشاِوْرُهْم يِف اأْلَْمِر  َوَلْو ُكنَْت َفظًّا َغلِيَظ اْلَقْلِب اَلْنَفضُّ

لنَِي )  ْل َعىَل اهللَِّ إِنَّ اهللََّ حُيِبُّ املَُْتَوكِّ وقوله تعاىل يف خطابه   ، ﴾ )آل عمران(( 159َفإِذا َعَزْمَت َفَتَوكَّ

َفُقوال َلُه َقْوال  َليِّنا  َلَعلَُّه   (43)اْذَهبا إِىل فِْرَعْوَن إِنَُّه َطغى :﴿ -عليهام السالم  –ملوسى وأخيه 

ُر َأْو خَيْشى )  ( طه﴾ )(44َيَتَذكَّ

يف نفر من قومي فأقمنا عنده   قال: أتيت النّبّي  عن مالك بن احلويرثثم حدثنا 

ارجعوا فكونوا فيهم وعّلموهم  )قال:    ،عرشين ليلة وكان رحيام رفيقا فلاّم رأى شوقنا إىل أهالينا 

 
هـ(، وهو النعامن بن ثابت التيمي بالوالء، الكويّف،  150ـ  80أيب حنيفة ) املذهب املعروفالفقيه الكبري صاحب أشري به إىل  (1)

اختص بحامد بن أيب سليامن، والزمه، وتفّقه به، وروى عنه، وعن احلكم بن ُعتيبة، وزبيد اليامي، وسلمة بن كهيل، وعاصم بن أيب 

 .السبيعي، وحممد بن عيل الباقر، وحممد ابن مسلم الزهري، وآخرين النجود، وعامر الشعبي، وعطية بن سعد العويف، وأيب إسحاق

بو روى عنه: إبراهيم بن طهامن، واحلسن بن زياد اللَولَوي، وابنه مّحاد بن أيب حنيفة، وعبد اهللّ بن املبارك، وعبد الوارث بن سعيد، وأ

 .ايض أبو يوسف، وعدةنعيم الفضل بن دكني، وحممد بن احلسن الشيباين، ووكيع بن اجلراح، والق 

ما رأيت أحدا  أفقه من جعفر بن حممد، قال ذلك حني أجابه الصادق ومن أبرز شيوخه اإلمام جعفر الصادق، الذي ذكره بقوله: 

عن أربعني مسألة هيّأها له بطلب من املنصور العبايس.. وكان أبو حنيفة من مجلة الفقهاء الذين نارصوا زيد بن عيل بن احلسني، 

يف الدعوة إىل اخلروج معه، كام أّنه آزر حممد بن عبد اهللّ بن احلسن وأخاه إبراهيم، وكان حيث الناس ويأمرهم باتباعه. )انظر:   وساهم 

 موسوعة أصحاب الفقهاء(
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  (1)ذا حرضت الّصالة فليؤّذن لكم أحدكم وليؤّمكم أكبكم(فإ ،وصّلوا

فقالوا: الّساّم عليكم. فقالت عائشة: عليكم ولعنكم اهللّ    ،أّن هيود أتوا النّبّي حدثنا و

قالت: أو    ،(مهال يا عائشة عليك بالّرفق وإّياك والعنف والفحش )قال:  ف  ،وغضب اهللّ عليكم 

تسمعي ما قلت رددت عليهم فيستجاب يل فيهم وال يستجاب    أو مل) مل تسمع ما قالوا؟. قال: 

  (2)هلم يّف(

فإن كان إثام    ، ما خرّي بني أمرين إاّل أخذ أيرسمها ما مل يكن إثام)  وحدثنا أن رسول اهلل  

  (3)لنفسه إاّل أن تنتهك حرمة اهللّ فينتقم هللّ هبا( وما انتقم رسول اهللّ  ، كان أبعد النّاس منه

  ( 4)وال ينزع من يشء إاّل شانه(  ،إّن الّرفق ال يكون يف يشء إاّل زانه):  قال  وحدثنا أنه  

ومن ويل من أمر أّمتي    ، الّلهّم من ويل من أمر أّمتي شيئا فشّق عليهم فاشقق عليه):  وقال

  (5)شيئا فرفق هبم فارفق به(

  (6)(فقإّن اهللّ إذا أراد بأهل بيت خريا دهّلم عىل باب الرّ ): وقال

فقالوا: أعملت من اخلري شيئا؟. قال:    ،: )تلّقت املالئكة روح رجل ممّن كان قبلكموقال

قالوا: تذّكر. قال: كنت أداين النّاس فامر فتياين أن ينظروا املعرس ويتجّوزوا عن املورس.   ال.

  (7)قال: قال اهللّ عّز وجّل: جتّوزوا عنه(

عىل كّل قريب هنّي   ،وبمن حترم عليه النّار ،ار: )أال أخبكم بمن حيرم عىل النّوقال
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  (1)سهل(

  (2): )يرّسوا وال تعرّسوا وسّكنوا وال تنّفروا(وقال

ومن حرم حّظه من الّرفق    ، من أعطي حّظه من الّرفق فقد أعطي حّظه من اخلري)قال:  و

  (3)حرم حّظه من اخلري(

  (4) ن حيرم الّرفق حيرم اخلري(م)قال: و

أعلم من   إيّن ألدخل يف الصالة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الّصبّي فأجتّوز ممّا )قال: و

  (5) شّدة وجد أّمه من بكائه(

وإذا ذبحتم   ، إّن اهللّ كتب اإلحسان عىل كّل يشء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة)قال: و

  (6) وليحّد أحدكم شفرته ولريح ذبيحته( ،فأحسنوا الذبح

فإّن اهللّ إّنام سّخرها لكم لتبّلغكم إىل بلد   ، إّياكم أن تّتخذوا ظهور دواّبكم منابر)قال: و

  (7) فعليها فاقضوا حاجتكم( ، مل تكونوا بالغيه إاّل بشّق األنفس وجعل لكم األرض

)ما بال هذا؟(. قالوا: نذر أن  قال:  ، رأى شيخا هيادى بني ابنيه أّن النّبّي حدثنا و

 .(8) وأمره أن يركب ، قال: )إّن اهللّ عن تعذيب هذا نفسه لغنّي( ، يميش

فمن أّم قوما   ،: )أّم قومك حدثنا أنه أمر بعض أصحابه بإمامة قوله، وقال له ناصحا و

وإذا   ،وإّن فيهم ذا احلاجة ،وإّن فيهم الّضعيف  ،وإّن فيهم املريض  ، فليخّفف فإّن منهم الكبري
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  (1)صىّل أحدكم وحده فليصّل كيف شاء(

وقد ظّلل    ، يف سفر فرأى رجال قد اجتمع النّاس عليه  عن جابر قال: كان رسول اهللّ  و

: )ليس من الّب أن تصوموا يف  فقال: )ماله؟(. قالوا: رجل صائم فقال رسول اهللّ  ، عليه

  (2) الّسفر(

  ، فإّنك تواصل يا رسول اهللّ  قالوا: ،( إّياكم والوصال): قال   رسول اهللّ وحدثنا أن 

إّنكم لستم يف ذلك مثيل إيّن أبيت يطعمني ريّب ويسقيني فاكلفوا من العمل ما )قال: 

 (3) تطيقون(

  ، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثاممة بن أثال  ،خيال قبل نجدبعث    وحدثنا أنه  

ما عندك يا ثاممة؟ فقال:  ) فقال:  ، فخرج إليه النّبّي  ، فربطوه بسارية من سواري املسجد

وإن تنعم تنعم عىل شاكر. وإن كنت تريد املال فسل   ،عندي خري يا حمّمد إن تقتلني تقتل ذا دم

قال: ما قلت لك: إن تنعم    ، (ما عندك يا ثاممة؟)ل له:  ثّم قا   ،منه ما شئت. فرتك حّتى كان الغد

فقال:    قال: ما قلت لك.   (ما عندك يا ثاممة؟ )فقال:    ،تنعم عىل شاكر. فرتكه حّتى كان بعد الغد

فانطلق إىل نخل قريب من املسجد فاغتسل ثّم دخل املسجد فقال: أشهد أن  ، (أطلقوا ثاممة )

واهللّ ما كان عيل األرض وجه أبغض إيّل   ،رسول اهللّ. يا حمّمد وأشهد أّن حمّمدا ،ال إله إاّل اهللّ

  ، فقد أصبح وجهك أحّب الوجوه إيّل. واهللّ ما كان من دين أبغض إيّل من دينك ، من وجهك

فأصبح بلدك أحّب   ،واهللّ ما كان من بلد أبغض إيّل من بلدك فأصبح دينك أحّب الّدين إيّل. 

وأمره أن   وأنا أريد العمرة. فامذا ترى؟ فبرّشه رسول اهللّ  البالد إيّل. وإّن خيلك أخذتني

. ولكن أسلمت مع حمّمد رسول اهللّ  يعتمر. فلاّم قدم مّكة. قال له قائل: صبوت. قال: ال.
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  )(1)وال واهللّ ال يأتيكم من الياممة حّبة حنطة حّتى يأذن فيها النّبّي 

:  فقال هلم رسول اهللّ  ، أّن أعرابيا بال يف املسجد فثار إليه النّاس ليقعوا به وحدثنا 

)دعوه وأهريقوا عىل بوله ذنوبا من ماء أو سجال من ماء فإّنام بعثتم ميرّسين ومل تبعثوا  

 (2) معرّسين(

 ** * 

فقال: هذه   ، بعد أن قرأ علينا أبو حنيفة هذه النصوص املقدسة سألناه عن اجلامع بينها 

. فال  . الكبى األخالق النصوص املقدسة مجيعا حتث عىل الرفق واللني وتعتبمها من أركان 

 يمكن لصاحب اخللق احلسن أن يكون كذلك إال إذا كان لينا هينا سهال رفيقا. 

 قلنا: فام السبيل إليه؟ 

  ، قسوة قلبه  رجال شكا إىل رسول اهللّ . ففي احلديث أن .قال: لقد ذكره رسول اهلل 

 (3) وامسح رأس اليتيم( ،فقال له: )إن أردت تليني قلبك فأطعم املسكني

 قلنا: ما معنى هذا؟

  ، واحللم بالّتحّلم  ،العلم بالّتعّلم):  وبني جمامعه حني قال:    ،بعض ورثتهقال: لقد رشحه  

 ومن يتوّق الرّشّ يوقه(  ،ومن يتحّر اخلري يعطه 

 قال رجل منا: أتقصد أن الرفق ال حيصل لنا إال بالرتفق وتكلف الرفق؟

 .  .قال: أجل 

 قلنا: فام نفعل؟ 

 . فعسى أن تتحولوا منه إىل الرفق. . فق يف كل يشءرتقال: ستتدربون يف هذا القسم عىل ال
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 *** 

ويذكر لنا من أخبار أهله ما تتشوف    ، حبة أيب حنيفة يعلمنا الرفق وأرسارهبقينا مدة يف ص

.  . ورأى نجاحنا فيها أجازنا فيها ويف علومها  ، . وبعد أن اختبنا بعض االختبارات. له نفوسنا 

 ثم أمرنا بالسري إىل القسم السابع من أقسام تلك املدرسة.  

 ـ املودة   7

. وكان يطلق  .وكان إمامه إمام من أئمة الورع والزهد والصالح   ،رسنا إىل القسم السابع

الكتب الكثرية الطيبة يف األخالق  صاحب  (1) بسميهتشبيها له  ، (مسكويه الرازيعليه ) 

 . واآلداب

مثل املؤمنني يف تواّدهم وترامحهم   ) :عندما دخلنا عليه جملسه سمعناه يذكر قوله 

 مثل اجلسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد بالّسهر واحلّمى(   ، وتعاطفهم

     (2) ما حتاب اثنان يف اهلل إال كان أفضلهام أشدمها حبا لصاحبه(وقوله: ) 

: )ثالث من كن فيه وجد هبن حالوة اإليامن: أن يكون اهللَّ ورسوله أحبَّ إليه مما  وقوله

وأن يكره أن يعود يف الكفر بعد أن أنقذه اهللَّ منه كام يكره    ،وأن حيب املرء ال حيبه إال هلل  ،سوامها 

  (3) أْن ُيْقَذَف يف النَّار(

إن اهللَّ تعاىل يقول يوم القيامة: أين املتحاّبون بجاليل؟ اليوم ُأظِّلهم يف ظيل يوم  وقوله: )

 
فلسفة األخالق هـ[، من علامء القرن الرابع واخلامس اهلجريني، املشهور يف جمال 421 - 325أشري به إىل مسكويه الرازي ] (   1)

من بني الفالسفة املسلمني حتى عّد أكب فيلسوف أخالق بينهم، له الكثري من املؤلفات يف األخالق، بل تكاد تكون كل كتبه يف هذا 

املجال، منها: )هتذيب األخالق وتطهري األعراق(، و)ترتيب السعادات(، و)الفوز األصغر(، )رسالة يف العدل(، )اهلوامل 

 والشوامل(

 رواه ابن حبان. (2)

 رواه البخاري ومسلم. (3)



218 

 

  (1) ال ظل إال ظيل(

: املتحاّبون يف جاليل وقوله هلم منابر من نور يغبطهم النبيون  : )قال اهللَّ َعزَّ َوَجلَّ

  (2) والشهداء(

بعد أن انتهى من إيراد هذه األحاديث وغريها قال له أحدنا: إن كل ما ذكرته من  

بل إفرازا من إفرازاته التي يعب    ،ويعتبها مظهرا من مظاهر اإليامن  ، األحاديث يدعو إىل املحبة

 هبا عن نفسه. 

أن اهلل   - مما يدل عىل هذا -  . وقد روي يف اآلثار عن موسى . : أجلمسكويه قال 

تعاىل خاطبه بقوله:) هل عملت يل عمال  قط؟( فقال موسى: إهلي إين صليت لك وصمت  

  ، والزكاة نور  ، والصدقة ظل ،والصوم جنة ، فقال: إن الصالة لك برهان ، وتصدقت وزكيت

لك؟ قال: يا موسى هل واليت يل   فأي عمل عملت يل؟ قال موسى: إهلي دلني عىل عمل هو

 وليا  قط؟ وهل عاديت يفَّ عدّوا  قط؟  

قال  وقد  ، من فراغ القلب من هذا النوع من احلب الصاحلنيوألجل هذا اشتد حتذير 

وأنفقت مايل غلقا  غلقا  يف   ،وقمت الليل ال أنامه ، :) واهلل لو صمت النهار ال أفطرهبعضهم

يف قلبـي حب ألهل طاعة اهلل وبغض ألهل معصية اهلل ما  سبـيل اهلل أموت يوم أموت وليس

 نفعني ذلك شيئا (  

يف بعض كالمه :) هاه تريد أن تسكن الفردوس وجتاور الرمحن يف داره مع  آخر وقال 

النبـيـني والصديقني والشهداء والصاحلني؟ بأي عمل عملته؟ بأي شهوة تركتها؟ بأي غيظ  

زلة ألخيك غفرهتا؟ بأي قريب باعدته يف اهلل؟ بأي  كظمته؟ بأي رحم قاطع وصلتها؟ بأي

 بعيد قاربته يف اهلل؟ (  

 
 رواه ُمْسلٌِم. (1)

، َوَقاَل: َحِدْيٌث َحَسٌن صحيح. (2) ِمِذيُّ ْ  رواه الرتِّ
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. ولكن أال ترى من العجب أن تدعو هذه النصوص  .قال الرجل: صدقت فيام رويت

. فهل يمكن أن حيمل القلب الذي حوى مجيع املشاعر اإليامنية النبيلة أي لون من  .للبغض

. وهل يمكن للقلب الذي .بغض شعورا نبيال؟. وهل يمكن أن يكون ال.ألوان البغض؟

 تقدس باحلب املقدس أن يتنجس بدنس البغضاء؟ 

وأنت تقرأ يف القرآن دعوة اهلل إىل    ، : كيف تقول هذا  - وقد بدا عليه الغضب  – قال آخر  

 .  .وال تكون الباءة منهم إال ببغضهم   ،الباءة من أعدائه

ْؤِمُنوَن اْلَكافِِريَن َأْولَِياَء ِمْن ُدوِن املُْْؤِمننَِي َوَمْن  لقد قال تعاىل يذكر ذلك :﴿ ال َيتَِّخِذ املُْ 

ُرُكُم اهللَُّ َنْفَسُه َوإِ   إِالَّ َأْن َتتَُّقوا ِمنُْهْم ُتَقاة  َوحُيَذِّ
ٍ
ء ىَل اهللَِّ املَِْصرُي  َيْفَعْل َذلَِك َفَلْيَس ِمَن اهللَِّ يِف يَشْ

وتعقب    ، ي أي مكانة ملن يوايل الكافرين دون املؤمنني فاآلية الكريمة تنف  ، (﴾ )آل عمران(28)

 ذلك بالتحذير الشديد الذي يدل عىل خطر مواالة أعداء اهلل.

فموىل اليهود والنصارى ال خيتلف عن   ،بل إن القرآن الكريم جيعل موىل القوم منهم

ِذيَن آَمُنوا ال تعاىلقال    ، اليهود والنصارى َا الَّ َتتَِّخُذوا اْلَيُهوَد َوالنََّصاَرى َأْولَِياَء َبْعُضُهْم  :﴿ َيا َأهيُّ

ُه ِمنُْهْم إِنَّ اهللََّ ال هَيِْدي اْلَقْوَم الظَّاملنَِِي )  ُْم ِمنُْكْم َفإِنَّ  (﴾ )املائدة( 51َأْولَِياُء َبْعٍض َوَمْن َيَتَوهلَّ

  ، متلئ باحلب هللوهو خيب أن سبب تلك املواالة هي خلو القلب من اإليامن احلقيقي امل

َُذوُهْم َأْولَِياَء َوَلكِنَّ َكثِريا  مِ   قال تعاىل:﴿  نُْهْم  َوَلْو َكاُنوا ُيْؤِمنُوَن بِاهللَِّ َوالنَّبِيِّ َوَما ُأْنِزَل إَِلْيِه َما اختَّ

 (﴾ )املائدة( 81َفاِسُقوَن ) 

إَِليُْكْم ِمْن َربُِّكْم َوال َتتَّبُِعوا   قال تعاىل :﴿ اتَّبُِعوا َما ُأْنِزَل  ، أو أن سببها هو الغفلة عن اهلل

ُروَن )  (﴾ )األعراف( 3ِمْن ُدونِِه َأْولَِياَء َقلِيال  َما َتَذكَّ

ِذيَن َيتَِّخُذوَن    :﴿ تعاىلقال    ، وهذا اجلهل باهلل هو الذي جعلها تعتقد العزة يف أعداء اهلل الَّ

َة هللَِِّ مَجِيعا  ) اْلَكافِِريَن َأْولَِياَء ِمْن ُدوِن املُْْؤِمننَِي أَ  َة َفإِنَّ اْلِعزَّ  (﴾ )النساء(  139َيْبَتُغوَن ِعنَْدُهُم اْلِعزَّ

ُْم َلْن ُيْغُنوا َعنَْك  تعاىلقال  ،ولذلك ينفي أي منفعة يمكن انتظارها من أعداء اهلل :﴿ إهِنَّ
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 (﴾ )اجلاثـية( 19هللَُّ َويِلُّ املُْتَِّقنَي )ِمَن اهللَِّ َشْيئا  َوإِنَّ الظَّاملنَِِي َبْعُضُهْم َأْولَِياُء َبْعٍض َوا

والقرآن الكريم يرسم الصورة التي يضعها املؤمن يف ذهنه ليتعامل عىل أساسها مع  

فاملواالة    ، ليكون ذلك حمركا لقلب املؤمن ملعاداة أعداء اهلل  ،وما يرتكبونه من اجلرائم   ، أعداء اهلل

ِذيَن آَمنُوا ال َتتَِّخُذوا تعاىلقال  ، احلب هلل كالمها دليل  ، كمعاداة أعداء اهلل ، يف اهلل َا الَّ :﴿ َيا َأهيُّ

ِة َوَقْد َكَفُروا باَِم َجاَءُكْم ِمَن احْلَقِّ خُيِْرُج  ُكْم َأْولَِياَء ُتْلُقوَن إَِلْيِهْم بِاملََْودَّ ي َوَعُدوَّ ُسوَل  َعُدوِّ وَن الرَّ

اُكْم َأْن ُتْؤِمُنوا بِاهللَِّ َربُِّكمْ  وَن إَِليِْهْم  َوإِيَّ  إِْن ُكنُْتْم َخَرْجُتْم ِجَهادا  يِف َسبِييِل َواْبتَِغاَء َمْرَضايِت ُترِسُّ

بِ  ِة َوَأَنا َأْعَلُم باَِم َأْخَفْيُتْم َوَما َأْعَلنُْتْم َوَمْن َيْفَعْلُه ِمنُْكْم َفَقْد َضلَّ َسَواَء السَّ (﴾  1يِل )بِاملََْودَّ

 )املمتحنة( 

. فام فهمت  .وإنام فيام فهمت  ،. والشأن ليس فيام قرأت .اهلل العظيم: صدق  مسكويه قال  

 من هذه النصوص؟ 

فكذلك نبغض   ، . فكام أننا نحب يف اهلل . قال الرجل: فهمت منها دعوهتا للبغض يف اهلل

 يف اهلل. 

ض يف اهلل والبغض يف غري  . ولكن هناك فرقا بني البغ . : صحيح ما ذكرتمسكويهقال 

 اهلل.

 ما تريد بذلك؟قال الرجل:  

وإنام يعني بغض ما    ،: أعني أن البغض يف اهلل ال يعني بغض ذات املبغوضمسكويهقال  

 . وشتان ما بني األمرين. . يفعله

 قال الرجل: أنا أرى أن كال األمرين واحد. 

أحدهم   : ثالثة أوالد كل. أرأيت لو أن .. أجبني .. هناك فرق بينهام.: ال مسكويهقال 

. هل  . .. كيف تصادف قلبك معهمواآلخر بليد بار أو ذكي عاق ،واآلخر بليد عاق ،ذكي بار

 قلبك يتساوى يف حمبتهم مجيعا؟
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 . وال يمكن أن أفرق يف املحبة بينهم. .. فجميعهم أوالدي.قال الرجل: نعم

 . أهيم أحب إليك من حيث سلوكه؟.: بغض النظر عن ذلكمسكويه قال  

 . الذكي البار. . شك أنه األول قال الرجل: ال

 : ومل زاد حبه عىل إخوانه؟ مسكويه قال  

 قال الرجل: بسبب سلوكه. 

 : ومل نقص حبك لغريه؟مسكويه قال  

 قال الرجل: بسبب سلوكهم. 

 : فأنت تبغض إذن سلوكهم الذين منعهم من الوصول إىل مرتبة أخيهم؟ مسكويه قال  

 . .قال الرجل: أجل 

. فاألصل يف املؤمن أنه حيب اخللق مجيعا  . يف اهلل : فهذا هو البغضمسكويهقال 

ولكنه يبغض ما يتلبسون به من  ، وحيبهم مجيعا باعتبارهم إخوة له  ، باعتبارهم خلقا هلل

 وهو كبغض اإلنسان للمرض والبالء واملصائب.   ،. وهو لذلك بغض عريض ال ذايت.املعايص

فمن كان   ،أسباب البغض ودليل عرضية هذا البغض أنه يلتمس كل الوسائل إلزالة 

 ومن كان مبتىل سعى لعافيته.  ، مريضا سعى لشفائه

والذي هو بغض عريض مرتبط بمعصية اهلل أو جحوده جيعل   ،وهكذا البغض يف اهلل

 املؤمن يسعى إلزاحة أسباب البغضاء إلحالل املودة بدهلا. 

أو هو مودة تكتيس لباس البغض للمصلحة التي   ، فهو بذلك بغض حيمل بذور مودة

 تستدعي تلك البغضاء. 

بل   ،قها املبغض فإن هذا البغض العريض ال جييز أي إيذاء أو عقوبة ال يستح ، ولذلك

  ، قد ورد يف القرآن الكريم احلث عىل اإلحسان إىل املبغض الذي آذى املحسن إليه أبشع إساءة

َعِة َأْن ُيْؤُتوا ُأويِل اْلُقْرَبى َواملََْساكِنَي َواملَُْهاِجِريَن  :﴿ تعاىلفقال  َوال َيْأَتِل ُأوُلو اْلَفْضِل ِمنُْكْم َوالسَّ
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بُّوَن َأْن َيْغِفَر اهللَُّ َلُكْم َواهللَُّ َغُفوٌر َرِحيٌم ) يِف َسبِيِل اهللَِّ َوْليَ 
 (﴾ )النور(22ْعُفوا َوْلَيْصَفُحوا َأال حُتِ

 *** 

يعلمنا املودة وأرسارها.. وبعد أن اختبنا بعض   مسكويهبقينا مدة يف صحبة 

 .  . ورأى نجاحنا فيها أجازنا فيها ويف علومها  ، االختبارات

خترجي من تلك املدرسة بمشاعر عجيبة، جعلتني أحتضن كل   وقد من اهلل عيل بعد

 يشء، وأعانقه، وأتعامل معه بكل ما آتى اهلل اإلنسان من لطف ومودة ورمحة. 
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 ـ الشديد   رابعا 

 ؟الرابع. فام الرس .من أرسار اإلنسان الثالث قلت: عرفت الرس 

اُء َعىَل  قال: إنه الرس الذي أشار إليه قوله تعاىل :﴿  ِذيَن َمَعُه َأِشدَّ ٌد َرُسوُل اهللَِّ َوالَّ حُمَمَّ

ا َيْبَتُغوَن َفْضال  ِمَن اهللَِّ َوِرْضَوان ا ِسياَمُهْم يِف ُوُج  د  ا ُسجَّ ع  اِر ُرمَحَاُء َبْينَُهْم َتَراُهْم ُركَّ وِهِهْم ِمْن اْلُكفَّ

ْنِجيِل َكَزْرٍع َأْخَرَج َشْطَأُه َفآَزَرُه َفاْسَتْغَلَظ  َأَثِر السُّ  ُجوِد َذلَِك َمَثُلُهْم يِف التَّْوَراِة َوَمَثُلُهْم يِف اإْلِ

ا  ِذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ اَر َوَعَد اهللَُّ الَّ اَع لَِيِغيَظ هِبُِم اْلُكفَّ رَّ حِلَاِت  َفاْسَتَوى َعىَل ُسوِقِه ُيْعِجُب الزُّ

يام  )مِ 
ا َعظِ  ﴾ )الفتح( (29نُْهْم َمْغِفَرة  َوَأْجر 

ُأفٍّ َلُكْم َوملَِا َتْعُبُدوَن ِمْن  يقول لقومه :﴿ عليه السالم وهو الرس الذي جعل إبراهيم 

 ﴾ )األنبياء( ( 67ُدوِن اهللَِّ َأَفاَل َتْعِقُلوَن )

انَِيُة  وهو الرس الذي أمرنا اهلل أن نتخلق به عندما ننفذ أحكامه فيمن أراد تأديبهم :﴿  الزَّ

ايِن َفاْجلُِدوا ُكلَّ َواِحٍد ِمنُْهاَم ِماَئَة َجْلَدٍة َواَل َتْأُخْذُكْم هِباَِم َرْأَفٌة يِف ِديِن اهللَِّ إِْن كُ  نُْتْم ُتْؤِمُنوَن َوالزَّ

 ﴾ )النور( (2اآْلِخِر َوْلَيْشَهْد َعَذاهَبُاَم َطائَِفٌة ِمَن املُْْؤِمننَِي ) بِاهللَِّ َواْلَيْوِم 

ِذيَن آَمنُوا َأْن  فقال:﴿  ،وهو الرس الذي خاطب اهلل ألجله نبيه  َما َكاَن لِلنَّبِيِّ َوالَّ

 َ كنَِي َوَلْو َكاُنوا ُأويِل ُقْرَبى ِمْن َبْعِد َما َتَبنيَّ ُْم َأْصَحاُب اجْلَِحيِم  َيْسَتْغِفُروا لِْلُمرْشِ   ﴾ هَلُْم َأهنَّ

ة  َفَلْن َيْغِفَر اهللَُّ  وقال:﴿  ، (113التوبة:) اْسَتْغِفْر هَلُْم َأْو ال َتْسَتْغِفْر هَلُْم إِْن َتْستَْغِفْر هَلُْم َسْبِعنَي َمرَّ

اهللَِّ َوَرُسولِِه َواهللَُّ ال هَيِْدي الْ 
ُْم َكَفُروا بِ َواَل  وقال:﴿  ، (80التوبة: ) ﴾ َقْوَم اْلَفاِسِقنيَ هَلُْم َذلَِك بَِأهنَّ

ُْم َكَفُروا بِاهللَِّ َوَرُسولِِه َوَماُتوا وَ  ِه إِهنَّ ا َواَل َتُقْم َعىَل َقْبِ ُهْم َفاِسُقوَن ُتَصلِّ َعىَل َأَحٍد ِمنُْهْم َماَت َأَبد 

 ﴾ )التوبة( (84)

عليه الرمحة التي جبله اهلل   أن ينساق وراء ما متليه فهذه اآليات تنهى رسول اهلل 

فلذلك كان يستغفر   ، والتي جعلته خياف أن ينال أي أحد عذاب اهلل حتى لو كان كافرا ،عليها 
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 ي عن ذلك. هن اهلل هلم ويصيل عليهم إىل أن  

 قلت: إن ما ذكرت من النصوص املقدسة يشري إىل الشدة. 

إلنسان إال بتوجيه شدته  . فال يكمل ا.قال: فهذا هو الرس السادس من أرسار اإلنسان

 توجيها صحيحا يتناسب مع الوظيفة التي كلف هبا. 

 قلت: ولكن الذي أعلمه هو أن اإلنسان ال يكمل إال بقمع شدته. 

وال يكمل..   ،. والكبت يقهر به اإلنسان. . القمع كبت.قال: ال يصلح اإلنسان بالقمع 

 وينزل به اإلنسان وال يصعد. 

 ه لتسري يف الطريق الصحيح.قلت: فكيف يوجه اإلنسان شدت

 . أو أمارات الطريق. .. ومن خالهلا تكتشف الطريق.. سأحكيها لك .قال: هلذا قصة 

 .  .قلت: يرسين ذلك

فعرفت ما ذكرته لك من أرسار يف تلك املدينة    ، وبعد أن من اهلل عيل   ، قال: يف ذلك اليوم

عىل غري    ،كام تعودت   ،رست   –التي فتح اهلل يل فيها من علوم اإلنسان ما كان منغلقا    - العجيبة  

وطول    ، وعضالت مفتولة  ،له صوت جهوري قوي  ،إىل أن وجدت رجال غليظا شديدا  ،هدى

 ..فارع

و أن الريح أرادت أن حتملهم  كان يتكلم إىل نفر من الناس امتألوا ضعفا حتى ل 

 حلملتهم. 

يتكلم بتلك الشدة والغلظة خلته ظاملا مستبدا   -من بعيد  -. وعندما رأيته .يف البداية 

. وعندما . . لكني عندما اقرتبت منه عن كثب.وجبوته يف لطفهم  ، يفرغ قوته يف ضعفهم

 لياء والقديسني. األو ىبل رصت أراه كام أر ، سمعت حديثه إليهم ارتفع عني ذلك الوهم
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.. وقد تذكرت بمجرد أن رأيته نوحا  (1)كان اسم الرجل كام علمت بعد ذلك هو )نوح(

  .ذلك النبي الكريم الذي مل يفرت حلظة من دعاء قومه وخطابه هلم بكل صنوف اخلطاب 

 . فام الذي كان يقول هلم؟ . قلت: لقد شوقتني إىل حديثه

أو نسجها هلم   ،الرشانق التي نسجوها ألنفسهم قال: لقد كان يدعوهم إىل اخلروج من 

. وكان يطالبهم بتكسري القيود التي قيدهم هبا استبداد ملوك أهوائهم أو أهواء  . ضعفهم

. وكان ينفخ فيهم من الشجاعة ما يدعوهم إىل أخذ قرارات حاسمة بشأن احلياة التي  .ملوكهم 

 افس. والتي كانت ال ختتلف عن حياة اجلعالن واخلن ، يعيشوهنا 

 قلت: فام الذي أجابوه إليه؟

  –وبعد إحلاحه الشديد  - . ولكنهم . قال: يف البداية جاهبوه بام جابه به قوم نوح نبيهم

َفَلْواَل َكاَنْت َقْرَيٌة آَمنَْت َفنََفَعَها . أولئك الذين ذكرهم اهلل تعاىل فقال :﴿  .صاروا كقوم يونس  

ْنَيا َوَمتَّْعنَاُهْم إِىَل ِحنٍي  إِياَمهُنَا إِالَّ َقْوَم ُيوُنَس ملََّ  ْزِي يِف احْلََياِة الدُّ
ا آَمنُوا َكَشْفنَا َعنُْهْم َعَذاَب اخْلِ

 ﴾ )يونس( (98)

( َفآَمنُوا َفَمتَّْعنَاُهْم  147َوَأْرَسْلنَاُه إِىَل ِماَئِة َأْلٍف َأْو َيِزيُدوَن ) فقال :﴿    ، بل ذكر اهلل عددهم

 ﴾ )الصافات( (148إِىَل ِحنٍي )

 قلت: فهل اكتفى بوعدهم له؟ 

 قال: أصحاب الشدة والبأس ال يكتفون بالوعود. 

قلت: فهل أخذ عليهم املواثيق الشديدة؟.. أو هل كلفهم بأن يقسموا له باأليامن  

 املغلظة؟

 قال: أنت تعلم أن كل ذلك ال يكفي. 

 
اْلَكافِِريَن :﴿ َربِّ اَل َتَذْر َعىَل اأْلَْرِض ِمَن القرآن الكريم من اإلشارة إىل شدته، كقوله يف الدعاء عىل قومهاخرتناه هنا ملا ورد يف  (1)

ا ) ار   (﴾ )نوح(26َديَّ
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 قلت: فام الذي يكفي إذا مل تكف األيامن املغلظة؟ 

 ن لتنسجم مع األرسار التي أودعت فيه. قال: إعادة صياغة اإلنسا 

 قلت: يف أي معمل تتم هذه الصياغة؟

 قال: إعادة الصياغة تكون يف املدارس املؤسسة عىل هدي األنبياء. 

 قلت: فقد دعاهم إىل الدخول إىل مدرسته إذن. 

 اإليامنية( قال: بل دعاهم إىل مدرسة من مدارس األنبياء كان اسمها )مدرسة الشدة 

 قلت: فهل ساروا معه إليها؟

. وترشفت بأن أتتلمذ وأتدرب معهم عىل دروسها  .. وقد رست معهم.قال: أجل

 وتداريبها. 

 . فام أمجل أحاديث مدارس اإليامن. .قلت: فحدثني عن ذلك 

.  . . لقد كانت أشبه بالصحراء . قال: مل تكن تلك املدرسة كسائر املدارس يف شكلها العام

ه بالتيه منها باملدرسة.. وكان املعلمون فيها هم الواحات التي استظللنا هبا يف فرتة بل هي أشب

  ، . ولوال العلوم التي علمونا إياها والتداريب التي دربونا عليها لبقينا يف تلك الصحراء.تيههنا 

 ومل نخرج منها. 

يبنيها  . هل قعدت بصاحبها الفاقة عن أن . قلت: ما أعجب ما تذكره عن هذه املدرسة

 وحيسن بناءها؟

فراح يطبق ذلك عىل   ،. لقد ذكر ما أمر اهلل ببني إرسائيل  من السكون يف التيه.قال: ال 

 . فال يمكن أن يصلح املستضعفني إال التيه. . أولئك املستضعفني

 قلت: مل؟ 

. ومل يستجيبوا لنبيهم احلريص عليهم..  . قال: لقد ركن اإلرسائيليون إىل ضعفهم

. ويكتسبوا يف ذلك التيه من القوة واإلرادة ما يستطيعون به .ن يتيهوا يف األرضفلذلك أمروا أ
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 دخول األرض املقدسة التي جبنوا عن الدخول إليها.. 

َوإِْذ َقاَل ُموَسى لَِقْوِمِه َيا َقْوِم اْذُكُروا نِْعَمَة اهللَِّ َعَلْيُكْم  فقال :﴿  ، لقد ذكر اهلل تعاىل ذلك

ا ِمَن اْلَعاملَنَِي )إِْذ َجَعَل فِيُكْم أَ  ا َوآَتاُكْم َما مَلْ ُيْؤِت َأَحد  ( َيا َقْوِم اْدُخُلوا  20ْنبَِياَء َوَجَعَلُكْم ُمُلوك 

يَن )  وا َعىَل َأْدَباِرُكْم َفَتنَْقلُِبوا َخارِسِ تِي َكَتَب اهللَُّ َلُكْم َواَل َتْرَتدُّ َسَة الَّ ( َقاُلوا َيا 21اأْلَْرَض املَُْقدَّ

ا َجبَّاِريَن َوإِنَّا َلْن َنْدُخَلَها َحتَّى خَيُْرُجوا ِمنَْها َفإِْن خَيُْرُجوا ِمنَْها َفإِنَّا َداِخ ُموَسى  يَها َقْوم 
ُلوَن إِنَّ فِ

ِذيَن خَيَاُفوَن َأْنَعَم اهللَُّ َعَلْيِهاَم اْدُخُلوا َعَلْيِهُم اْلَباَب َفإَِذا َدَخْلُتُمو22) ُه َفإِنَُّكْم  ( َقاَل َرُجاَلِن ِمَن الَّ

ُلوا إِْن ُكنُْتْم ُمْؤِمننَِي )  ا َما َداُموا فِيَها 23َغالُِبوَن َوَعىَل اهللَِّ َفَتَوكَّ ( َقاُلوا َيا ُموَسى إِنَّا َلْن َنْدُخَلَها َأَبد 

ُك إِالَّ َنْفيِس َوَأِخي َفاْفُرْق  ( َقاَل َربِّ إيِنِّ اَل َأْملِ 24َفاْذَهْب َأْنَت َوَربَُّك َفَقاتاَِل إِنَّا َهاُهنَا َقاِعُدوَن )

َمٌة َعَلْيِهْم َأْرَبِعنَي َسنَة  َيتِيُهوَن يِف اأْلَْرِض َفاَل َتْأَس  25َبْينَنَا َوَبنْيَ اْلَقْوِم اْلَفاِسِقنَي )  َا حُمَرَّ ( َقاَل َفإِهنَّ

 ﴾ )املائدة((26َعىَل اْلَقْوِم اْلَفاِسِقنَي ) 

 ربعني سنة؟ قلت: فهل مكثت معهم يف تيههم أ

 . واكتفيت معهم بذلك بفضل اهلل ومنته. .. لقد اكتفوا بأربعني يوما . قال: ال

 قلت: فكيف أجزتم ألنفسكم أن حتولوا من أربعني سنة أربعني يوما؟ 

. وقد من اهلل علينا يف ذلك  .قال: لقد ذكر اهلل أن ليلة واحدة يمكنها أن تعدل ألف شهر 

 سنني بني إرسائيل.  . فعدل كل يوم منها سنة من. التيه

 قلت: ال أزال ال أفهم. 

 قال: هل يتساوى الناس يف بقائهم يف املستشفيات؟ 

 . بل خيتلفون. . قلت: ال

 قال: مل؟ 

 . وبحسب أنواع األمراض. .وضعفه  ، قلت: خيتلفون بحسب شدة املرض

. فخلصنا قبل دخولنا املدرسة من كثري من األمراض  .قال: ولذلك فقد من اهلل علينا 
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 كان تئن من وطأهتا قلوب بني إرسائيل.   التي

 ـ الشجاعة   1

. وما الذي تعلمتم  .. فحدثني عن أول أساتذتكم يف هذه املدرسة. قلت: وعيت هذا

 منه؟ 

. وقد كان أشبه  . قال: لقد كان أول أستاذ لنا يف تلك املدرسة رجل ممتلئ  نورا وقوة

. وقد . وعمه  الناس يف صفاته بحمزة بن عبد املطلب ذلك الصديق الويل صاحب رسول اهلل  

 .  .كان اجلميع يطلقون عليه لذلك محزة

 قلت: فقد تعلمتم عىل يديه علوم الشجاعة إذن؟ 

 . فال يعلم الشجاعة إال الشجعان. .قال: أجل 

 قلت: فحدثني عام تعلمتم عىل يديه. 

.  .. ولذلك سأكتفي بأول درس تلقيناه منه .ال يمكن إحصاء ذلك يف هذا املجلسقال:  

 وفيه كثري مما يغنيك. 

 قلت: فحدثني عنه. 

. خاطبنا بقوله: لن تتخلصوا من هذه املتاهة  .قال: عندما دخلنا عليه جملسه يف ذلك التيه 

 صحراء. وال من تيه ال  ، . فال يمكن للجبان أن خيرج من تيه نفسه. إال بالشجاعة

 قلنا: فام الطريق إىل ذلك؟ 

 .  . وتقمص شخصياهتم ، قال: أول الطريق إىل ذلك التأيس بالشجعان

 قال رجل منا: أنت تطلب منا أن نقرأ سرية عنرتة إذن. 

. وال يمكن للخرافة أن تصلح  . . سرية عنرتة سرية ختتلط فيها احلقيقة باخلرافة. قال: ال

 أحدا. 

 ان إذن؟قال آخر: فأين نجد سري الشجع
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 قال: يف القرآن الكريم. 

 .  . . ففي القرآن خب كل يشء.فقال: ال تتعجبوا ، تعجبنا من قوله هذا

 قلنا: فحدثنا عن الشجعان الذين ذكرهم القرآن الكريم. 

. ولذلك سأكتفي لكم بسبعة نامذج.. كل واحد منهم  . قال: ال يمكن إحصاء ذلك

 ..(1)ا وأستاذ من أساتذهت  ،مدرسة من مدارس الشجاعة 

 . أوهلم قلنا: فحدثنا عن  

. ذلك النبي الكريم الذي وردت قصته يف مواضع من القرآن  .إبراهيم قال: أوهلم 

بطل التوحيد مقابل عبدة األصنام من قومه اّلذين كانوا  فيها مجيعا كان  . فإبراهيم .الكريم

 . يعيشون التعّصب واللجاجة واخلشونة 

كيف تصّدى هذا النبي العظيم ألقوى    - بأسلوبه الفريد املؤثر   –إن القرآن الكريم يذكر  

يف مقابل كثرة األعداء   ، ومن دون أن يكون له نارص من قومه سلطة يف تلك الفرتة لوحده

حيث كانوا يتمتعون بدعم احلكومة والسلطة يف   ، والذين كانوا يمثلون خطرا  عليه ،الغاضبني

 ذلك الزمان. 

مؤّهالت  من    وهو ما أوتيه إبراهيم    ،وقد ذكر اهلل تعاىل الرس األول يف تلك الشجاعة 

مواهب  مما أوتيه من واالستفادة  ، ه القدرة عىل حتّمل تلك املسؤولية العظيمةتكثرية منح

عبادة   ، تقوية دعائم اإليامن والتوحيد والتصّدي للعامل األساس يف شقاء البرشيةلوقابليات 

َوَلَقْد آَتْينَا إِْبَراِهيَم ُرْشَدُه ِمْن َقْبُل َوُكنَّا بِِه َعاملنَِِي  .. قال تعاىل يذكر ذلك:﴿ األصنام واألوثان

 ﴾ )األنبياء( (51)

. وهو  .وقد ذكر اهلل تعاىل بعد هذه اآلية الكريمة املظهر األول من مظاهر شجاعته 

تِي َأْنُتْم هَلَا َعاكُِفوَن ) إِْذ َقاَل أِلَ . قال تعاىل:﴿ . شجاعة الكلمة (  52بِيِه َوَقْوِمِه َما َهِذِه التَّاَمثِيُل الَّ

 
 رجعنا يف هذه املواضع إىل )نفحات القرآن( للشريازي، ومثله لكتابه )األخالق يف القرآن(  (1)
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( َقاُلوا  54( َقاَل َلَقْد ُكنُْتْم َأْنُتْم َوآَباُؤُكْم يِف َضاَلٍل ُمبِنٍي ) 53َقاُلوا َوَجْدَنا آَباَءَنا هَلَا َعابِِديَن )

اَمَواِت َواأْلَْرِض الَِّذي َفَطَرُهنَّ 55ِعبنَِي ) َأِجْئَتنَا بِاحْلَقِّ َأْم َأْنَت ِمَن الالَّ  ( َقاَل َبْل َربُُّكْم َربُّ السَّ

اِهِديَن )   ﴾ )األنبياء( (56َوَأَنا َعىَل َذلُِكْم ِمَن الشَّ

  ، وهو شجاعة الفعل والتنفيذ   ،ثم ذكر اهلل تعاىل بعد هذا مظهرا آخر من مظاهر الشجاعة

وا ُمْدبِِريَن ) َوَتاهللَِّ أَلَكِ قال تعاىل :﴿   ا هَلُْم  57يَدنَّ َأْصنَاَمُكْم َبْعَد َأْن ُتَولُّ الَّ َكبرِي 
ا إِ ( َفَجَعَلُهْم ُجَذاذ 

 ﴾ )األنبياء( (58َلَعلَُّهْم إَِلْيِه َيْرِجُعوَن ) 

  ، قوله يف ميدان العمل بعد أن استغّل الفرصة املناسبة لذلك وهكذا ترجم إبراهيم 

 الصنم األكب لعّلهم يثوبون إىل ُرشدهم أو يرجعون اىل الصنم االكب  فكرّس األصنام مجيعها إالّ 

 . املسبب هلذه احلادثة ليسألوه 

وهو شجاعة الثبات عىل   ،ثم ذكر اهلل تعاىل بعد هذا مظهرا آخر من مظاهر الشجاعة 

ا إِنَُّه ملََِن الظَّاملنَِِي  َقاُلوا َمْن َفَعَل َهَذا بِآهِلَتِنَقال تعاىل :﴿  ،املوقف واستثامره إىل آخر اللحظات

( َقاُلوا َفْأُتوا بِِه َعىَل َأْعنُيِ النَّاِس َلَعلَُّهْم  60( َقاُلوا َسِمْعنَا َفت ى َيْذُكُرُهْم ُيَقاُل َلُه إِْبَراِهيُم ) 59)

َفَعَلُه َكبرُِيُهْم َهَذا  ( َقاَل َبْل 62( َقاُلوا َأَأْنَت َفَعْلَت َهَذا بِآهِلَتِنَا َيا إِْبَراِهيُم ) 61َيْشَهُدوَن ) 

( ُثمَّ  64( َفَرَجُعوا إِىَل َأْنُفِسِهْم َفَقاُلوا إِنَُّكْم َأْنُتُم الظَّاملُِوَن ) 63َفاْسَأُلوُهْم إِْن َكاُنوا َينْطُِقوَن ) 

 َينْطُِقوَن )
ِ
 ُدوِن اهللَِّ َما اَل  ( َقاَل َأَفَتْعُبُدوَن ِمنْ 65ُنكُِسوا َعىَل ُرُءوِسِهْم َلَقْد َعلِْمَت َما َهُؤاَلء

ُكْم )  ﴾  ( 67( ُأفٍّ َلُكْم َوملَِا َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اهللَِّ َأَفاَل َتْعِقُلوَن ) 66َينَْفُعُكْم َشْيئ ا َواَل َيرُضُّ

 )األنبياء( 

َقاُلوا  قال تعاىل:﴿  ، ثم ذكر اهلل تعاىل نرصه ألوليائه الذين هانت أرواحهم يف سبيله

ُقوُه َواْنرُصُ  ا َعىَل إِْبَراِهيَم ) 68وا آهِلََتُكْم إِْن ُكنُْتْم َفاِعلِنَي ) َحرِّ ا َوَساَلم  (  69( ُقْلنَا َيا َناُر ُكويِن َبْرد 

يَن ) ا َفَجَعْلنَاُهُم اأْلَْخرَسِ  ﴾ )األنبياء( (70َوَأَراُدوا بِِه َكْيد 

أشد   . وهو قد يكون .والقرآن الكريم يذكر موقفا آخر من مواقف شجاعة إبراهيم 
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َأمَلْ َتَر إِىَل الَِّذي َحاجَّ إِْبَراِهيَم يِف َربِِّه  قال تعاىل :﴿  ،. إنه حواره مع امللك.من األول وأعظم منه

َ الَِّذي حُيْيِي َوُيِميُت َقاَل َأَنا ُأْحيِي َوُأِميُت َقاَل إِ  إِنَّ ْبَراِهيُم فَ َأْن آَتاُه اهللَُّ املُْْلَك إِْذ َقاَل إِْبَراِهيُم َريبِّ

ِق َفْأِت هِبَا ِمَن املَْْغِرِب َفُبِهَت الَِّذي َكَفَر َواهللَُّ اَل هَيِْدي اْلقَ 
ْمِس ِمَن املرَْْشِ ْوَم الظَّاملنَِِي  اهللََّ َيْأيِت بِالشَّ

 ﴾ )البقرة( (258)

. هل كان يمكنه أن يبقى  .كان صاحب قلب جبان ضعيف  تصوروا لو أن إبراهيم 

 ع أن خياطب به ملكا ظاملا مستبدا؟له من العقل ما يستطي

 . الثاين . فحدثنا عن .قلنا: عرفنا األول 

بل مدرسة من مدارس الشجاعة   ، . فهو بجميع مواقفه نموذج.قال: هو موسى 

 .  .بل ابتداء من أول حياته إىل منتهاها  ،الكبى.. ابتداء من أول رسالته إىل منتهاها 

بل يف   ، وتأثريها يف حياته  ، شأن شجاعته  يف اسمحوا يل أن أستعرض لكم بعض ما ورد 

 . . حياة أمة من الناس

 . .. كتاب احلقائق والسلوك. وسأنقل لكم ذلك من القرآن الكريم

َنْتُلوا َعَلْيَك ِمن  ومواقفه الشجاعة بقوله :﴿  لقد قدم القرآن الكريم حلكاية موسى 

َبإِ ُموَسى َوفِرْ  ا 3َعْوَن بِاحْلَقِّ لَِقْوٍم ُيْؤِمُنوَن )نَّ ( إِنَّ فِْرَعْوَن َعال يِف األَْرِض َوَجَعَل َأْهَلَها ِشَيع 

ُه َكاَن ِمَن املُْْفِسِديَن )  نُْهْم ُيَذبُِّح َأْبنَاءُهْم َوَيْسَتْحيِي نَِساءُهْم إِنَّ َفة  مِّ
( َوُنِريُد َأن 4َيْسَتْضِعُف َطائِ

ة  َوَنْجَعَلُهُم اْلَواِرثِنَي )نَُّمنَّ َعىَل الَّ  َن هَلُْم يِف  5ِذيَن اْسُتْضِعُفوا يِف األَْرِض َوَنْجَعَلُهْم َأئِمَّ ( َوُنَمكِّ

ا َكاُنوا حَيَْذُروَن ) ا ِمنُْهم مَّ ْرَعْوَن َوَهاَماَن َوُجُنوَدمُهَ
 ﴾ )القصص( (6األَْرِض َوُنِري فِ

يمكنهم أن خيرجوا من ضعفهم ما مل  ويف ذلك إشارة جليلة إىل أن املستضعفني ال 

 . .يتسلحوا بسالح الشجاعة التي تتحدى كل الصعاب 

  قال تعاىل:   ، ثم ذكر اهلل موقفا شجاعا ألمه ما كان هلا أن تقفه لو مل تتسلح بسالح اإليامن

َزيِن إِنَّا َرادُّوُه َوَأْوَحْينَا إِىَل ُأمِّ ُموَسى َأْن َأْرِضِعيِه َفإَِذا ِخْفِت َعَلْيِه َفَأْلِقيِه يِف ا﴿   ْلَيمِّ َوال خَتَايِف َوال حَتْ
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ا َوَحَزن ا إِنَّ فِْرَعْوَن َوَهاَماَن 7إَِلْيِك َوَجاِعُلوُه ِمَن املُْْرَسلِنَي )  ْرَعْوَن لَِيُكوَن هَلُْم َعُدوًّ
( َفاْلَتَقَطُه آُل فِ

ا َكاُنوا َخاطِئِنَي )  ُة َعنْيٍ يلِّ َوَلَك ال َتْقُتُلوُه َعَسى َأن َينَفَعنَا ( َوَقاَلِت اْمَرَأُة فِْرعَ 8َوُجُنوَدمُهَ ْوَن ُقرَّ

ا َوُهْم ال َيْشُعُروَن ) ا إِن َكاَدْت َلُتْبِدي بِِه َلْوال َأن  9َأْو َنتَِّخَذُه َوَلد  ( َوَأْصَبَح ُفَؤاُد ُأمِّ ُموَسى َفاِرغ 

َبْطنَا َعىَل َقْلبَِها لَِتُكوَن ِمَن املُْْؤِمننَِي   ﴾ )القصص( (10) رَّ

. وهي تتقىص يف وسط تلك الظروف الصعبة عن أخيها  .ثم ذكر موقفا شجاعا ألخته 

ْت بِِه َعن ُجُنٍب َوُهْم ال َيْشُعُروَن )قال تعاىل:﴿    ،املهدد بالقتل  يِه َفَبرُصَ ِه ُقصِّ
﴾  (11َوَقاَلْت ألُْختِ

 )القصص( 

وهي تتقدم مع مجلة النسوة من غري أن ختاف أن يفطن   ،ثم ذكر موقفا شجاعا آخر ألمه 

ُكْم َعىَل َأْهِل َبْيٍت َيْكُفُلوَنُه َلُكْم  قال تعاىل :﴿  ،هلا  ْمنَا َعَلْيِه املََْراِضَع ِمن َقْبُل َفَقاَلْت َهْل َأُدلُّ َوَحرَّ

ِه َكْي َتَقرَّ َعْيُن12َوُهْم َلُه َناِصُحوَن )  َزَن َولَِتْعَلَم َأنَّ َوْعَد اهللَِّ َحقٌّ َوَلكِنَّ ( َفَرَدْدَناُه إِىَل ُأمِّ َها َوال حَتْ

 ﴾ )القصص( ( 13َأْكَثَرُهْم ال َيْعَلُموَن )

ويف كل هذه اإلشارات السابقة دليل عىل أن األمة حتتاج إىل الشجاعة بجميع أفرادها  

 من غري أن تستغني عن أحد منهم. 

قال تعاىل :﴿   ، يقوم بنرصة املستضعفوهو  ، ثم ذكر تعاىل موقفا شجاعا ملوسى 

ْن َأْهلَِها َفَوَجَد فِيَها َرُجَلنْيِ َيْقَتتاِلِن َهَذا ِمن ِشيَعتِِه َوَهذَ  ا ِمْن َوَدَخَل املَِْدينََة َعىَل ِحنِي َغْفَلٍة مِّ

ِه َفَوَكَزُه ُمو ِه َعىَل الَِّذي ِمْن َعُدوِّ
ِه َفاْسَتَغاَثُه الَِّذي ِمن ِشيَعتِ َسى َفَقىَض َعَلْيِه َقاَل َهَذا ِمْن َعُدوِّ

بِنٌي ) ِضلٌّ مُّ ْيَطاِن إِنَُّه َعُدوٌّ مُّ  ﴾ )القصص( ( 15َعَمِل الشَّ

من غري أن يثنيه ما   ،ومع نفس الشخص ،ثم ذكر موقفا شجاعا آخر له يف نفس املحل 

ا َيرَتَ قال تعاىل :﴿  ،قد حصل له قبل ذلك معه  ُه  َفَأْصَبَح يِف املَِْدينَِة َخائِف  ُب َفإَِذا الَِّذي اْسَتنرَصَ قَّ

بِنٌي )  ُخُه َقاَل َلُه ُموَسى إِنََّك َلَغِويٌّ مُّ ( َفَلامَّ َأْن َأَراَد َأن َيْبطَِش بِالَِّذي ُهَو َعُدوٌّ 18بِاألَْمِس َيْسَترْصِ

ا بِاألَْمسِ  اَُم َقاَل َيا ُموَسى َأُتِريُد َأن َتْقُتَلنِي َكاَم َقَتْلَت َنْفس  ا يِف األَْرِض  هلَّ  إِن ُتِريُد إِالَّ َأن َتُكوَن َجبَّار 
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 ﴾ )القصص( (19َوَما ُتِريُد َأن َتُكوَن ِمَن املُْْصلِِحنَي ) 

. وهكذا  . وهو خيرج من البلد الذي خاف عىل نفسه فيه ،ثم ذكر موقفا شجاعا آخر له 

ْن َأْقىَص   َوَجاءقال تعاىل :﴿  ،فهو مع شجاعته يعرف متى يقدم ومتى يفر  ،الشجاع َرُجٌل مِّ

(  20 ) املَِْدينَِة َيْسَعى َقاَل َيا ُموَسى إِنَّ املأََْل َيْأمَتُِروَن بَِك لَِيْقُتُلوَك َفاْخُرْج إِينِّ َلَك ِمَن النَّاِصِحنيَ 

نِي ِمَن اْلَقْوِم الظَّاملنَِِي )  قَُّب َقاَل َربِّ َنجِّ ا َيرَتَ ف 
 ﴾ )القصص( (21َفَخَرَج ِمنَْها َخائِ

يف مدين إىل أن قدر اهلل أن يكلف   وهكذا تتسلسل املواقف الشجاعة ملوسى 

.  . وقد حصل له يف بداية الرسالة من التدريب ما يزيد شجاعته شجاعة وقوته وقوة ،بالرسالة

األََجَل َوَساَر  َفَلامَّ َقىَض ُموَسى قال تعاىل :﴿  ،فالرسالة التي يكلف هبا ال يتحملها الضعفاء

نَْها بَِخَبٍ َأْو  بَِأْهلِهِ  يُكم مِّ
َعيلِّ آتِ ا لَّ ِه اْمُكُثوا إِينِّ آَنْسُت َنار 

ا َقاَل ألَْهلِ َجْذَوٍة  آَنَس ِمن َجانِِب الطُّوِر َنار 

َباَرَكِة  ( َفَلامَّ َأَتاَها ُنوِدي ِمن َشاطِِئ اْلَواِدي األَْيَمِن يِف اْلُبْقَعِة املُْ 29ِمَن النَّاِر َلَعلَُّكْم َتْصَطُلوَن ) 

َجَرِة َأن َيا ُموَسى إِينِّ َأَنا اهللَُّ َربُّ اْلَعاملنََِي )  َا َجانٌّ 30ِمَن الشَّ َتزُّ َكَأهنَّ ( َوَأْن َأْلِق َعَصاَك َفَلامَّ َرآَها هَتْ

ْب َيا ُموَسى َأْقبِْل َوال خَتَْف إِنََّك ِمَن اآلِمننَِي ) ا َومَلْ ُيَعقِّ َيَدَك يِف َجْيبَِك خَتُْرْج   ( اْسُلْك 31َوىلَّ ُمْدبِر 

بَِّك إِىَل فِْرَعْوَن  ْهِب َفَذانَِك ُبْرَهاَناِن ِمن رَّ  َواْضُمْم إَِلْيَك َجنَاَحَك ِمَن الرَّ
ٍ
َبْيَضاء ِمْن َغرْيِ ُسوء

ا َفاِسِقنَي ) ُْم َكاُنوا َقْوم  ِه إهِنَّ
 ﴾ )القصص( (32َوَمَلئِ

ة أكب طاغية ومستبد عرفه العامل يف ذلك  ثم تتجىل الشجاعة بصورهتا الكبى يف مواجه

بشجاعة خياطبه    . وقف أمامه موسى  .الزمان ويف كثري من األزمنة ذلك الذي ادعى الربوبية 

َفْأتَِياُه َفُقوال إِنَّا َرُسوال  قال تعاىل :﴿   ، وجييبه عن كل التساؤالت التي يطرحها  ، ويدعوه إىل ربه

َبَع اهْلَُدى َربَِّك َفَأْرِسْل َمَعنَا َبنِي إِ  الُم َعىَل َمِن اتَّ بَِّك َوالسَّ هْبُْم َقْد ِجْئنَاَك بِآَيٍة مِّن رَّ ائِيَل َوال ُتَعذِّ رْسَ

َب َوَتَوىلَّ ) 47) بُُّكاَم َيا ُموَسى ) 48( إِنَّا َقْد ُأوِحَي إَِلْينَا َأنَّ اْلَعَذاَب َعىَل َمن َكذَّ (  49( َقاَل َفَمن رَّ

نَا الَّذِ   َخْلَقُه ُثمَّ َهَدى ) َقاَل َربُّ
ٍ
ء ( َقاَل ِعْلُمَها  51َباُل اْلُقُروِن األُوىَل )   ( َقاَل َفاَم 50ي َأْعَطى ُكلَّ يَشْ

َتاٍب الَّ َيِضلُّ َريبِّ َوال َينَسى ) 
ا َوَسَلَك َلُكْم فِيَها 52ِعنَد َريبِّ يِف كِ ( الَِّذي َجَعَل َلُكُم األَْرَض َمْهد 
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ن نََّباٍت َشتَّى ) ُسُبال  َوَأنَزَل ِمَن ا  ا مِّ اَمء َماء َفَأْخَرْجنَا بِِه َأْزَواج  ( ُكُلوا َواْرَعْوا َأْنَعاَمُكْم إِنَّ 53لسَّ

ُْويِل النَُّهى )  ( ِمنَْها َخَلْقنَاُكْم َوفِيَها ُنِعيُدُكْم َوِمنَْها ُنْخِرُجُكْم َتاَرة  ُأْخَرى 54يِف َذلَِك آلَياٍت ألِّ

 ﴾ )طه( (55)

  ، وهو يواجه السحرة   رآن الكريم صورة أخرى من صور شجاعة موسى  ثم يرسم الق 

َل َمْن َأْلَقى ) قال تعاىل :﴿  ا َأن نَُّكوَن َأوَّ ا َأن ُتْلِقَي َوإِمَّ ( َقاَل َبْل َأْلُقوا َفإَِذا 65َقاُلوا َيا ُموَسى إِمَّ

َا   يَُّل إَِلْيِه ِمن ِسْحِرِهْم َأهنَّ وَسى )66َتْسَعى )ِحَباهُلُْم َوِعِصيُُّهْم خُيَ (  67( َفَأْوَجَس يِف َنْفِسِه ِخيَفة  مُّ

َصنَُعوا َكْيُد َساِحٍر   ( َوَأْلِق َما يِف َيِمينَِك َتْلَقْف َما َصنَُعوا إِنَّاَم 68ُقْلنَا ال خَتَْف إِنََّك َأنَت األَْعىَل ) 

اِحُر َحْيُث َأَتى )   ﴾ )طه( (69َوال ُيْفلُِح السَّ

وهو يف ذلك املوقف الصعب الذي وقف   ،موقفا آخر من مواقف شجاعته ثم ذكر اهلل 

قال تعاىل :﴿   ،فأنقذه ،. يف ذلك احلني تداركه إيامنه.فيه حيث كان البحر أمامه والعدو وراءه

ِقنَي )  رْشِ ( َقاَل َكالَّ  61( َفَلامَّ َتَراءى اجْلَْمَعاِن َقاَل َأْصَحاُب ُموَسى إِنَّا ملَُْدَرُكوَن ) 60َفَأْتَبُعوُهم مُّ

ب بَِّعَصاَك اْلَبْحَر َفانَفَلَق َفَكاَن ُكلُّ فِْرٍق  62إِنَّ َمِعَي َريبِّ َسَيْهِديِن )  ( َفَأْوَحْينَا إِىَل ُموَسى َأِن ارْضِ

َعُه َأمْجَِعنَي 64( َوَأْزَلْفنَا َثمَّ اآلَخِريَن ) 63َكالطَّْوِد اْلَعظِيِم ) ( ُثمَّ  65) ( َوَأنَجْينَا ُموَسى َوَمن مَّ

 ﴾ )الشعراء( (66َأْغَرْقنَا اآلَخِريَن )

حسبام يورده القرآن جتدونه بطال من األبطال   . لو تأملتم حياة موسى .وهكذا

. وجتدون أنه لو مل يتخلق هبذا اخللق العظيم ملا أمكنه  . . وشجاعا من الشجعان العظام.الكبار

 . أن يقوم بتلك املنجزات التي وفقه اهلل للقيام هبا 

 . الثالث . فحدثنا عن النموذج  .قلنا: وعينا هذا

 .  . . إهنم السحرة.قال: النموذج الثالث ذكره القرآن يف سياق إيراده لقصة موسى 

َحَرُة ملِِيَقاِت  فقال :﴿  ،لقد ذكر القرآن مايض السحرة اململوء باخلنوع والذلة َفُجِمَع السَّ

ْعُلوٍم )  َْتِمُعوَن )( َوِقيَل لِلنَّاِس هَ 38َيْوٍم مَّ َحَرَة إِن َكاُنوا ُهُم اْلَغالِبنَِي  39ْل َأنُتم جمُّ نَا َنتَّبُِع السَّ ( َلَعلَّ
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ا إِن ُكنَّا َنْحُن اْلَغالِبِنَي )40) َحَرُة َقاُلوا لِِفْرَعْوَن َأئِنَّ َلنَا ألَْجر  ( َقاَل َنَعْم َوإِنَُّكْم  41( َفَلامَّ َجاء السَّ

بِ  ا ملََِّن املَُْقرَّ ْلُقوَن ) 42نَي )إِذ  ( َفَأْلَقْوا ِحَباهَلُْم َوِعِصيَُّهْم َوَقاُلوا  43( َقاَل هَلُم مُّوَسى َأْلُقوا َما َأنُتم مُّ

ِة فِْرَعْوَن إِنَّا َلنَْحُن اْلَغالُِبوَن )  ﴾ )الشعراء( (44بِِعزَّ

ثم ذكر كيف حتولوا بفعل اإليامن إىل أبطال شجاع مل يستطع فرعون بكل ما أيت من  

َحَرُة  قال تعاىل :﴿  ،وسائل االستبداد أن يثنيهم عن اإليامن الذي زين اهلل قلوهبم به َفُأْلِقَي السَّ

ا َقاُلوا آَمنَّا بَِربِّ َهاُروَن َوُموَسى ) د  ُه َلَكبِرُيُكُم الَِّذي 70ُسجَّ ( َقاَل آَمنُتْم َلُه َقْبَل َأْن آَذَن َلُكْم إِنَّ

ْحَر َفألقَ  ْن ِخالٍف َوألَصلَِّبنَُّكْم يِف ُجُذوِع النَّْخِل َوَلَتْعَلُمنَّ َعلََّمُكُم السِّ طَِّعنَّ َأْيِدَيُكْم َوَأْرُجَلُكم مِّ

ا َوَأْبَقى ) نَا َأَشدُّ َعَذاب  ( َقاُلوا َلن نُّْؤثَِرَك َعىَل َما َجاءَنا ِمَن اْلَبيِّنَاِت َوالَِّذي َفَطَرَنا َفاْقِض َما 71َأيُّ

ْنَيا )َأنَت َقاٍض إِنَّ  نَا لَِيْغِفَر َلنَا َخَطاَياَنا َوَما َأْكَرْهَتنَا َعَلْيِه ِمَن 72اَم َتْقيِض َهِذِه احْلََياَة الدُّ ( إِنَّا آَمنَّا بَِربِّ

ْحِر َواهللَُّ َخرْيٌ َوَأْبَقى )  ا َفإِنَّ َلُه َجَهنََّم ال َيُموُت فِيَها 73السِّ ُه جُمِْرم  (  74َوال حَيْيى )  ( إِنَُّه َمن َيْأِت َربَّ

َرَجاُت اْلُعىَل ) احِلَاِت َفُأْوَلئَِك هَلُُم الدَّ ِه ُمْؤِمن ا َقْد َعِمَل الصَّ
( َجنَّاُت َعْدٍن جَتِْري ِمن 75َوَمْن َيْأتِ

ى ) تَِها األهَْنَاُر َخالِِديَن فِيَها َوَذلَِك َجَزاء َمن َتَزكَّ  ﴾ )طه( ( 76حَتْ

ا عىل أن اإليامن هو الشجرة املباركة التي تنبت كل  إن هذا املوقف يبهن برهانا صادق

 أصناف ثامر اخلري الطيبة. 

 . الرابع . فحدثنا عن النموذج  .قلنا: وعينا هذا

َفَلامَّ  قال تعاىل :﴿  ،طالوت وجنوده الشجعانقال: لقد ذكره اهلل تعاىل يف رسده لقصة 

ُه  َفَصَل َطاُلوُت بِاجْلُُنوِد َقاَل إِنَّ اهللََّ ُمْبَتلِ  ْ َيْطَعْمُه َفإِنَّ َب ِمنُْه َفَلْيَس ِمنِّي َوَمن ملَّ يُكم بِنََهٍر َفَمن رَشِ

ِذي نُْهْم َفَلامَّ َجاَوَزُه ُهَو َوالَّ يال  مِّ
ُبوْا ِمنُْه إاِلَّ َقلِ َف ُغْرَفة  بَِيِدِه َفرَشِ َن آَمُنوْا َمَعُه َقاُلوْا  ِمنِّي إاِلَّ َمِن اْغرَتَ

اَلُقوا اهللَِّ َكم مِّن الَ َطاَقَة َلنَا ا ُم مُّ ِذيَن َيُظنُّوَن َأهنَّ فَِئٍة َقلِيَلٍة َغَلَبْت فَِئة     ْلَيْوَم بَِجاُلوَت َوُجنوِدِه َقاَل الَّ

ابِِريَن ) رَية  بِإِْذِن اهللَِّ َواهللَُّ َمَع الصَّ
نَا َأْفرِ 249َكثِ ا  ( َوملََّا َبَرُزوْا جِلَاُلوَت َوُجُنوِدِه َقاُلوْا َربَّ ْغ َعَلْينَا َصْب 

َنا َعىَل اْلَقْوِم اْلَكافِِريَن ) ( َفَهَزُموُهم بِإِْذِن اهللَِّ َوَقَتَل َداُوُد َجاُلوَت َوآَتاُه 250َوَثبِّْت َأْقَداَمنَا َوانرُصْ
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ْكَمَة َوَعلََّمُه مِمَّا َيَشاء َوَلْوالَ َدْفُع اهللَِّ النَّاَس َبْعَضهُ 
َفَسَدِت األَْرُض َوَلكِنَّ اهللَُّ املُْْلَك َواحْلِ ْم بَِبْعٍض لَّ

 ﴾ )البقرة( (251اهللََّ ُذو َفْضٍل َعىَل اْلَعاملنََِي )

. وفيها  . فهذه اآليات الكريمة نموذج للحاكم الشجاع الذي يعرف كيف ينتقي جنده

كب  . وفيها دليل عىل أن مزود الشجاعة األ.دليل عىل أن اجلبناء هم السبب األكب يف كل هزيمة 

. وفيها دليل عىل أن املرء ال يكون شجاعا إال إذا أمسك . هو اإليامن باهلل والثقة به واالعتامد عليه

 فأول الشجاعة القدرة عىل قهر النفس والتحكم فيها.  ، نفسه عن شهواته

 . اخلامس . فحدثنا عن النموذج  .قلنا: وعينا هذا

الذين أرسلهم اهلل لتك القرية اجلاحدة  قال: لقد ذكره اهلل تعاىل عند عرضه لقصة الرسل  

ْب  قال تعاىل :﴿    ، بل احتاجوا إىل أن يعززوا بثالث  ،التي مل يكفها ال رسول وال رسوالن َوارْضِ

ثاَل  َأْصَحاَب اْلَقْرَيِة إِْذ َجاءَها املُْْرَسُلوَن ) ا َفَعزَّ 13هَلُم مَّ ُبومُهَ  َفَكذَّ
ْزَنا بَِثالٍِث  ( إِْذ َأْرَسْلنَا إَِليِْهُم اْثننَْيِ

ْرَسُلوَن ) ا إَِلْيُكم مُّ  إِْن َأنُتْم إاِلَّ  14َفَقاُلوا إِنَّ
ٍ
ء مْحن ِمن يَشْ ْثُلنَا َوَما َأنَزَل الرَّ ( َقاُلوا َما َأنُتْم إِالَّ َبرَشٌ مِّ

ا إَِلْيُكْم ملَُْرَسُلوَن ) 15َتْكِذُبوَن )  نَا َيْعَلُم إِنَّ ( َقاُلوا  17ا إِالَّ اْلَباَلُغ املُْبنُِي )( َوَما َعَلْين16َ( َقاُلوا َربُّ

نَّا َعَذاٌب َألِيٌم )  نَُّكم مِّ ْ َتنَتُهوا َلنَْرمُجَنَُّكْم َوَلَيَمسَّ َنا بُِكْم َلئِن ملَّ ْ ( َقاُلوا َطائُِرُكْم َمَعُكْم َأئِن  18إِنَّا َتَطريَّ

ُفوَن ) رْسِ ْرُتم َبْل َأنُتْم َقْوٌم مُّ بُِعوا  ( َوَجاء ِمْن أَ 19ُذكِّ ْقىَص املَِْدينَِة َرُجٌل َيْسَعى َقاَل َيا َقْوِم اتَّ

ْهَتُدوَن ) 20املُْْرَسلِنَي )  ا َوُهم مُّ بُِعوا َمن الَّ َيْسَأُلُكْم َأْجر  َوَما يِل الَ َأْعُبُد الَِّذي َفَطَريِن َوإَِلْيِه    (21( اتَّ

ُِذ ِمن ُدونِِه آهِلَة  إِن ُيرِ 22ُتْرَجُعوَن ) رُضٍّ الَّ ُتْغِن َعنِّي َشَفاَعُتُهْم َشْيئ ا َوالَ ُينِقُذوِن ( َأَأختَّ
مْحَن بِ ْدِن الرَّ

بنٍِي )23) ا لَِّفي َضاَلٍل مُّ ( ِقيَل اْدُخِل اجْلَنََّة َقاَل َيا  25( إِينِّ آَمنُت بَِربُِّكْم َفاْسَمُعوِن ) 24( إِينِّ إِذ 

( َوَما َأنَزْلنَا َعىَل َقْوِمِه ِمن  27َريبِّ َوَجَعَلنِي ِمَن املُْْكَرِمنَي )  ( باَِم َغَفَر يِل 26َلْيَت َقْوِمي َيْعَلُموَن ) 

اَمء َوَما ُكنَّا ُمنِزلنَِي )  َن السَّ ( إِن َكاَنْت إِالَّ َصْيَحة  َواِحَدة  َفإَِذا ُهْم َخاِمُدوَن 28َبْعِدِه ِمْن ُجنٍد مِّ

 ﴾ )يس( (29)

 . لسادس ا . فحدثنا عن النموذج  .قلنا: وعينا هذا
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قال: لقد ذكره اهلل تعاىل عند عرضه لقصة ذلك الرجل املؤمن الذي كان يعيش يف بالط  

. وكان يف إمكانه أن يظل كامتا  .. وكان الرجل مؤمنا . فرعون بكل ما فيه من ألوان املنعة واملتعة

ويرصح باحلق الذي كان يكتمه عندما رأى   ، . ولكنه آثر أن يتحدى فرعون وزبانيته.إليامنه

َوَلَقْد ويذكر محايته لصاحبه :﴿  ، . قال تعاىل يذكر هذا املوقف. املصلحة يف ذلك الترصيح

بِنٍي ) نَا َوُسْلَطاٍن مُّ
اٌب  23َأْرَسْلنَا ُموَسى بِآَياتِ ( إِىَل فِْرَعْوَن َوَهاَماَن َوَقاُروَن َفَقاُلوا َساِحٌر َكذَّ

ِذيَن آَمُنوا َمَعُه َواْسَتْحُيوا نَِساءُهْم َوَما َكيْدُ ( َفَلامَّ 24)   َجاءُهم بِاحْلَقِّ ِمْن ِعنِدَنا َقاُلوا اْقُتُلوا َأْبنَاء الَّ

ْرَعْوُن َذُرويِن َأْقُتْل ُموَسى َوْلَيْدُع َربَّهُ 25اْلَكافِِريَن إِالَّ يِف َضالٍل )
َل   ( َوَقاَل فِ إِينِّ َأَخاُف َأن ُيَبدِّ

ٍ  26ينَُكْم َأْو َأن ُيْظِهَر يِف األَْرِض اْلَفَساَد ) دِ  ( َوَقاَل ُموَسى إِينِّ ُعْذُت بَِريبِّ َوَربُِّكم مِّن ُكلِّ ُمَتَكبِّ

َساِب ) ْن آِل فِْرَعْوَن َيْكُتُم إِياَمَنُه َأَتْقُتُلوَن َرُجال  أَ 27الَّ ُيْؤِمُن بَِيْوِم احْلِ ْؤِمٌن مِّ ن  ( َوَقاَل َرُجٌل مُّ

ا َفَعَلْيِه َكِذُبُه َوإِن َيُك َصادِ  بُِّكْم َوإِن َيُك َكاِذب  َ اهللَُّ َوَقْد َجاءُكم بِاْلَبيِّنَاِت ِمن رَّ ا ُيِصْبُكم  َيُقوَل َريبِّ ق 

اٌب ) ٌف َكذَّ ْلَيْوَم َظاِهِريَن ( َيا َقْوِم َلُكُم املُْْلُك ا28َبْعُض الَِّذي َيِعُدُكْم إِنَّ اهللََّ ال هَيِْدي َمْن ُهَو ُمرْسِ

َنا ِمن َبْأِس اهللَِّ إِْن َجاءَنا َقاَل فِْرَعْوُن َما ُأِريُكْم إاِلَّ َما َأَرى َوَما َأْهِديكُ  ْم إِالَّ  يِف األَْرِض َفَمن َينرُصُ

َشاِد ) ْثَل َيْوِم األَ 29َسبِيَل الرَّ ( ِمْثَل  30ْحَزاِب ) ( َوَقاَل الَِّذي آَمَن َيا َقْوِم إِينِّ َأَخاُف َعَلْيُكم مِّ

ْلِعَباِد )  ( َوَيا َقْوِم إِينِّ َأَخاُف  31َدْأِب َقْوِم ُنوٍح َوَعاٍد َوَثُموَد َوالَِّذيَن ِمن َبْعِدِهْم َوَما اهللَُّ ُيِريُد ُظْلام  لِّ

َن اهللَِّ ِمْن عَ 32َعَلْيُكْم َيْوَم التَّنَاِد )  اِصٍم َوَمن ُيْضلِِل اهللَُّ َفاَم َلُه ِمْن ( َيْوَم ُتَولُّوَن ُمْدبِِريَن َما َلُكم مِّ

َّا َجاءُكم بِِه َحتَّى إَِذا َهَلَك 33َهاٍد ) ( َوَلَقْد َجاءُكْم ُيوُسُف ِمن َقْبُل بِاْلَبيِّنَاِت َفاَم ِزْلُتْم يِف َشكٍّ ممِّ

ْرَتاٌب )  ُقْلُتْم َلن َيْبَعَث اهللَُّ ِمن َبْعِدِه َرُسوال  َكَذلَِك ُيِضلُّ اهللَُّ َمنْ  ٌف مُّ ِذيَن جُيَاِدُلوَن  34ُهَو ُمرْسِ ( الَّ

ِذيَن آَمُنوا َكَذلَِك َيْطَبُع اهللَُّ   َعىَل ُكلِّ َقْلِب  يِف آَياِت اهللَِّ بَِغرْيِ ُسْلَطاٍن َأَتاُهْم َكُبَ َمْقت ا ِعنَد اهللَِّ َوِعنَد الَّ

ٍ َجبَّاٍر )  ا لََّعيلِّ ( َوَقاَل فِْرَعْوُن َيا َهامَ 35ُمَتَكبِّ ح  ( َأْسَباَب  36َأْبُلُغ األَْسَباَب )  اُن اْبِن يِل رَصْ

َن لِِفْرَعْوَن ُسوُء َعَملِِه َوُص  ا َوَكَذلَِك ُزيِّ اَمَواِت َفَأطَّلَِع إِىَل إَِلِه ُموَسى َوإِينِّ ألَُظنُُّه َكاِذب  دَّ َعِن السَّ

بِيِل َوَما َكْيُد فِْرَعْوَن إِالَّ يِف َتَباٍب  َشاِد  37)  السَّ بُِعوِن َأْهِدُكْم َسبِيَل الرَّ ( َوَقاَل الَِّذي آَمَن َيا َقْوِم اتَّ
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ْنَيا َمَتاٌع َوإِنَّ اآلِخَرَة ِهَي َداُر اْلَقَراِر ) 38) ( َمْن َعِمَل َسيَِّئة  َفال  39( َيا َقْوِم إِنَّاَم َهِذِه احْلََياُة الدُّ

ن َذَكٍر َأْو ُأنَثى َوُهَو ُمْؤِمٌن َفُأْوَلئَِك َيْدُخُلوَن اجْلَنََّة ُيْرَزُقوَن  جُيَْزى إِالَّ ِمْثَلَها َوَمْن َعِمَل َص  احِل ا مِّ

( َتْدُعوَننِي  41( َوَيا َقْوِم َما يِل َأْدُعوُكْم إِىَل النََّجاِة َوَتْدُعوَننِي إِىَل النَّاِر )40فِيَها بَِغرْيِ ِحَساٍب ) 

َك بِهِ  اِر )ألَْكُفَر بِاهللَِّ َوُأرْشِ ( ال َجَرَم َأنَّاَم 42 َما َلْيَس يِل بِِه ِعْلٌم َوَأَنا َأْدُعوُكْم إىَِل اْلَعِزيِز اْلَغفَّ

َنا إىَِل اهللَِّ َوَأنَّ املرُْْسِ  ْنَيا َوال يِف اآلِخَرِة َوَأنَّ َمَردَّ فنَِي ُهْم َأْصَحاُب  َتْدُعوَننِي إَِلْيِه َلْيَس َلُه َدْعَوٌة يِف الدُّ

ُض َأْمِري إىَِل اهللَِّ إِنَّ اهللََّ َبِصرٌي بِاْلِعَباِد ) 43ِر ) النَّا  ( َفَوَقاُه اهللَُّ  44( َفَسَتْذُكُروَن َما َأُقوُل َلُكْم َوُأَفوِّ

 ﴾ )غافر((45َسيَِّئاِت َما َمَكُروا َوَحاَق بِآِل فِْرَعْوَن ُسوُء اْلَعَذاِب )

 . السابع . فحدثنا عن النموذج  .قلنا: وعينا هذا

. فقد ذكر القرآن هذا املوقف  . املنتجبني  قال: لقد مثل هذا النموذج صحابة رسول اهلل  

َوملََّا َرَأى املُْْؤِمنُوَن األَْحَزاَب َقاُلوا  قال تعاىل :﴿  ، الشجاع من مواقفهم ليكون عبة لألجيال

يام  ) َهَذا َما َوَعَدَنا اهللَُّ َوَرُسوُلُه َوَصَدَق اهللَُّ 
﴾   ( 22َوَرُسوُلُه َوَما َزاَدُهْم إِالَّ إِياَمن ا َوَتْسلِ

 )األحزاب( 

ِمَن املُْْؤِمننَِي ِرَجاٌل َصَدُقوا َما  فقال:﴿  ،ثم أثنى اهلل عليهم بسبب هذا املوقف الشجاع

ن َينَتظُِر َوَما بَ  ُلوا َتْبِديال  ) َعاَهُدوا اهللََّ َعَلْيِه َفِمنُْهم مَّن َقىَض َنْحَبُه َوِمنُْهم مَّ ( لَِيْجِزَي اهللَُّ  23دَّ

ِحيام   ا رَّ ِقنَي إِن َشاء َأْو َيُتوَب َعَلْيِهْم إِنَّ اهللََّ َكاَن َغُفور 
َب املُْنَافِ اِدِقنَي بِِصْدِقِهْم َوُيَعذِّ ﴾  ( 24 ) الصَّ

 )األحزاب( 

  ، أهلها وتظهر عظمة هذا املوقف عندما نقارنه بتلك املواقف اجلبانة التي وصف اهلل 

ن َفْوِقُكْم َوِمْن َأْسَفَل  فقال:﴿ إِ  ، ووصف معها املوقف الشديد الذي امتحنوا به ْذ َجاُؤوُكم مِّ

( ُهنَالَِك اْبُتيِلَ 10ِمنُكْم َوإِْذ َزاَغْت األَْبَصاُر َوَبَلَغِت اْلُقُلوُب احْلَنَاِجَر َوَتُظنُّوَن بِاهللَِّ الظُُّنوَنا ) 

ا ) املُْْؤِمنُوَن َوُزْلِزلُ  ا َوَعَدَنا اهللَُّ  11وا ِزْلَزاال  َشِديد  َرٌض مَّ ِذيَن يِف ُقُلوهِبِم مَّ ُقوَن َوالَّ
( َوإِْذ َيُقوُل املُْنَافِ

ا )  نُْهْم َيا َأْهَل َيْثِرَب ال ُمَقاَم َلُكْم َفاْرِجُعوا َوَيْستَْأِذُن 12َوَرُسوُلُه إِالَّ ُغُرور  ( َوإِْذ َقاَلت طَّائَِفٌة مِّ
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ا ) َفِري َرار 
نُْهُم النَّبِيَّ َيُقوُلوَن إِنَّ ُبُيوَتنَا َعْوَرٌة َوَما ِهَي بَِعْوَرٍة إِن ُيِريُدوَن إِالَّ فِ ( َوَلْو ُدِخَلْت  13ٌق مِّ

ا )  الَّ َيِسري 
ْن َأْقَطاِرَها ُثمَّ ُسئُِلوا اْلِفْتنََة آلَتْوَها َوَما َتَلبَُّثوا هِبَا إِ اُنوا َعاَهُدوا اهللََّ  ( َوَلَقْد كَ 14َعَلْيِهم مِّ

َن 15ِمن َقْبُل ال ُيَولُّوَن األَْدَباَر َوَكاَن َعْهُد اهللَِّ َمْسُؤوال  ) ( ُقل لَّن َينَفَعُكُم اْلِفَراُر إِن َفَرْرُتم مِّ

ا الَّ مُتَتَُّعوَن إِالَّ َقلِيال  )  َن اهللَِّ إِْن َأَراَد بُِكْم  ( ُقْل َمن َذا الَِّذي َيْعِصُمكُ 16املَْْوِت َأِو اْلَقْتِل َوإِذ  م مِّ

ا ) ا َأْو َأَراَد بُِكْم َرمْحَة  َوال جَيُِدوَن هَلُم مِّن ُدوِن اهللَِّ َولِيًّا َوال َنِصري  ِقنَي  17ُسوء  ( َقْد َيْعَلُم اهللَُّ املَُْعوِّ

نَي إِلْخَواهِنِْم َهُلمَّ إَِلْينَا َوال َيْأُتوَن اْلَبأْ 
ة  َعَلْيُكْم َفإَِذا َجاء  18َس إِالَّ َقلِيال  )ِمنُكْم َواْلَقائِلِ ( َأِشحَّ

ْوُف  اخْلَْوُف َرَأْيَتُهْم َينُظُروَن إَِلْيَك َتُدوُر َأْعُينُُهْم َكالَِّذي ُيْغَشى َعَلْيِه ِمَن املَْْوِت َفإَِذا َذَهَب اخْلَ 

ة  َعىَل اخْلَرْيِ ُأْوَلئِ  َفَأْحَبَط اهللَُّ َأْعاَمهَلُْم َوَكاَن َذلَِك َعىَل اهللَِّ   َك مَلْ ُيْؤِمُنوا َسَلُقوُكم بَِأْلِسنٍَة ِحَداٍد َأِشحَّ

ا ) ُم َباُدوَن يِف األَْعَراِب  19َيِسري  ( حَيَْسُبوَن األَْحَزاَب مَلْ َيْذَهُبوا َوإِن َيْأِت األَْحَزاُب َيَودُّوا َلْو َأهنَّ

ا َقاَتُلوا إِالَّ َقلِيال  ) َيْسَأُلوَن َعْن َأنَبائُِكْم َوَلْو َكاُنوا فِ      ﴾ )األحزاب( ( 20يُكم مَّ

وقارهنم بغريهم   ،ويف حمل آخر ذكر القرآن الكريم املواقف الشجاعة هلذه الثلة املؤمنة 

َوَما َأَصاَبُكْم  قال تعاىل :﴿    ،من ضعاف النفوس أولئك الذين قذف الشيطان يف قلوهبم الرعب

ِذيَن َناَفُقوْا َوِقيَل هَلُْم َتَعاَلْوْا  166ْذِن اهللَِّ َولَِيْعَلَم املُْْؤِمننَِي ) َيْوَم اْلَتَقى اجْلَْمَعاِن َفبِإِ  ( َوْلَيْعَلَم الَّ

َبْعنَاُكْم ُهْم لِْلُكْفِر َيْوَمئٍِذ   ياَمِن َأْقَرُب ِمنُْهْم لإِلِ َقاتُِلوْا يِف َسبِيِل اهللَِّ َأِو اْدَفُعوْا َقاُلوْا َلْو َنْعَلُم ِقَتاال  الَّتَّ

ا َلْيَس يِف ُقُلوهِبِْم َواهللَُّ َأْعَلُم باَِم َيْكُتُموَن )  ِذيَن َقاُلوْا إِلْخَواهِنِْم  167َيُقوُلوَن بَِأْفَواِهِهم مَّ ( الَّ

َسبَنَّ ( وَ 168َوَقَعُدوْا َلْو َأَطاُعوَنا َما ُقتُِلوا ُقْل َفاْدَرُؤوا َعْن َأنُفِسُكُم املَْْوَت إِن ُكنُتْم َصاِدِقنَي )  الَ حَتْ

ِْم ُيْرَزُقوَن ) ِذيَن ُقتُِلوْا يِف َسبِيِل اهللَِّ َأْمَوات ا َبْل َأْحَياء ِعنَد َرهبِّ ( َفِرِحنَي باَِم آَتاُهُم اهللَُّ ِمن 169الَّ

ْن َخْلِفِهْم َأالَّ َخْوٌف َعَلْيِهْم  ِذيَن مَلْ َيْلَحُقوْا هِبِم مِّ وَن بِالَّ (  170َوالَ ُهْم حَيَْزُنوَن ) َفْضلِِه َوَيْسَتْبرِشُ

َن اهللَِّ َوَفْضٍل َوَأنَّ اهللََّ الَ  وَن بِنِْعَمٍة مِّ ِذيَن اْستََجاُبوْا هللِِّ  171ُيِضيُع َأْجَر املُْْؤِمننَِي )  َيْسَتْبرِشُ ( الَّ

ُسوِل ِمن َبْعِد َمآ َأَصاهَبُُم اْلَقْرُح لِلَِّذيَن َأْحَسنُوْا ِمنُْهْم َواتَّقَ  ِذيَن َقاَل  172وْا َأْجٌر َعظِيٌم ) َوالرَّ ( الَّ

 اْلَوكِيُل  هَلُُم النَّاُس إِنَّ النَّاَس َقْد مَجَُعوْا َلُكْم َفاْخَشْوُهْم َفَزاَدُهْم إِياَمنا  َوَقاُلوْا َحْسُبنَا اهللَُّ َونِْعمَ 
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ْ َيْمَسْسُهْم ُسوءٌ 173) َن اهللَِّ َوَفْضٍل ملَّ َبُعوْا ِرْضَواَن اهللَِّ َواهللَُّ ُذو َفْضٍل َعظِيٍم  ( َفانَقَلُبوْا بِنِْعَمٍة مِّ  َواتَّ

ْؤِمننَِي ) 174) ُف َأْولَِياءُه َفاَل خَتَاُفوُهْم َوَخاُفوِن إِن ُكنُتم مُّ ْيَطاُن خُيَوِّ ﴾ )آل  ( 175( إِنَّاَم َذلُِكُم الشَّ

 عمران( 

اجلبن ابن خسيس  . وأن . ويف هذه اآلية دليل آخر عىل أن الشجاعة بنت طيبة لإليامن

 . .. فالشيطان هو الذي يقذف املخافة يف القلوب املمتلئة باجلبن.للشيطان

ويف موضع آخر يذكر القرآن الكريم الرس الذي جعل املؤمنني يقدمون يف مجيع غزواهتم  

ُقْل َهْل َتَربَُّصوَن بِنَا إاِلَّ  قال تعاىل :﴿  ،وال حيجمون وال يتزحزحون مهام كانت قوة العدو 

بَّ إِ  ْن ِعنِدِه َأْو بَِأْيِدينَا َفرَتَ بَُّص بُِكْم َأن ُيِصيَبُكُم اهللَُّ بَِعَذاٍب مِّ  َوَنْحُن َنرَتَ
ُصوْا إِنَّا  ْحَدى احْلُْسنََينْيِ

بُِّصوَن )  رَتَ  ﴾ )التوبة((52َمَعُكم مُّ

تنطلق من موقع   شجاعة أصحاب النبي األكرم إن هذه اآلية الكريمة تشري إىل أن 

  ، حيث أّن هؤالء املؤمنني يرون أنفسهم يف ميدان احلرب عىل مفرتق طريقني   ، امن باهلل تعاىلاإلي

السعادة  إىل وبالتايل  ، طريق يؤدي إىل الشهادة  : وكليهام يؤّديان هبام إىل اجلنّة ورضا اهلل تعاىل

فخر  وهو أيضا  مبعث ال ،واآلخر يقودهم إىل النرص عىل العدو ، العظمى يف احلياة اآلخرة

فإما  ، يف حني أّن العدو حمكوم باهلزيمة واخلرسان بأّية حال ،واالعتزاز هلم يف الدنيا واآلخرة

 أو عذاب اهلل يف اآلخرة.  ،املوت الذليل واملهني يف هذه الدنيا 

يدع أّي خوف وضعف يترّسب  لن  وبدهيي أّن الشخص اّلذي يعيش هذه الرؤية سوف  

 . ية الكبريةاألخالق وبذلك يتخّلص من هذه الرذيلة  ، إىل قلبه

 *** 

ونتدرب بام تقتضيه   ،بعد أن مكثنا مدة يف صحبة محزة نتعلم عىل يديه علوم الشجاعة

 . .أمرنا أن نسري يف املتاهة لنلقى الواحة الثانية التي تعلمنا فيها علوم القناعة   ، من أنواع التدريب

 ـ القناعة   2
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 م فيها؟قلت: فمن كان أستاذك 

 قال: رجل من أهل اهلل امتأل قناعة وزهدا وورعا وعلام. 

 فمن هو؟ ، قلت: شوقتني إليه

 (1) (ابن احلاج الَبْلِفيقيقال: لقد سمعتهم يسمونه )

 قلت: مل أسمع هبذا االسم من قبل. 

. فام أكثر ما أحتف اهلل به هذه األمة من العلامء واألولياء ممن عرفهم  .قال: فاسمع به 

 وممن مل يعرفوهم.  ،الناس

 قلت: فحدثني عام تعلمتم عىل يديه. 

. كان أول ما قال لنا عندما قابلناه يف تلك الواحة  . قال: لقد تعلمنا عىل يديه الكثري

 اجلميلة من واحات اإليامن: 

 إذا أظمأْتَك أكفُّ اللِّئاِم  

 

 َكَفْتَك القناعُة ِشبعا  وِرّيا   

 فكن رجال  رجله يف الثرى   

 

 وهامة مْهتِه يف الثُّرّيا   

 أبّيا  لنائِل ذي ثروٍة   

 

 تراه بام يف يديه أبّيا   

ثم قال لنا: ال يمكن أن يشتد عود اإلنسان ما مل يرزقه اهلل بالقناعة التي تدفع عنه أمل   

تي تثقل كواهل  وترفع عنه ذل السؤال.. فالقنوع هو املتحرر من كل القيود ال ،احلاجة

 املستضعفني. 

 قلنا: إن قولك هذا حيتاج إىل الباهني التي تؤيده. 

 
َلمي، أبو البكات ابن احلاج البَْلِفيقي )حدود  (1) هـ(، قال ابن  771ـ  680أشري به إىل حممد بن حممد بن إبراهيم بن حممد السُّ

ُِدباء والصوفيّة واخلطباء باالَندلس. أخذ عنه: ابن خلدون، واحلرضمي، وأبو زكريا  خلدون: كان شيخ املحّدثني والفقهاء واالَ

وصّنف كتبا ، منها: أسامء الكتب والتعريف بمَولفيها، العلن يف أنباء أبناء الزمن، ااِلفصاح فيمن   الرّساج، ولسان الدين ابن اخلطيب.

شتبهات مصطلحات العلوم، سلوة اخلاطر، قد يكبو اجلواد يف غلطة أربعني من النقاد، وديوان شعره عرف باالَندلس بالصالح، م

ُِجاج. )انظر: شجرة النور الزكية   وقد اخرتناه هنا ألجل األبيات التي ذكرناها يف متن الرواية. (824برقم  229سامه: العذب واالَ
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 . أم ضعيف لني؟ .. هل هو قوي شديد.قال: ما تقولون يف األسد 

 . بل ال خيالف يف ذلك أحد. . قلنا: الشك يف قوته وشدته وبطشه

  وال  ، . وحتت وطأة الطمع يتحول إىل هبلوان يضحك الناس.قال: ولكن املسكني 

 خييفهم. 

 . فام املخرج من ذلك؟. قلنا: صدقت

 .(1). فمن طمع وقع. قال: ال خيرج الذليل من ذله إال القناعة بام آتاه اهلل من فضله

 قلنا: فام القناعة؟

وا يِف  فقال :﴿  ، قال: هي تلك التي أثنى اهلل عىل أهلها خري الثناء ِذيَن ُأْحرِصُ  الَّ
ِ
لِْلُفَقراء

ِف َتْعِرُفُهْم بِِسيامُهْم  َسبِيِل اهللَِّ ال  با  يِف اأْلَْرِض حَيَْسُبُهُم اجْلاِهُل َأْغنِياَء ِمَن التََّعفُّ َيْستَطِيُعوَن رَضْ

   ﴾ )البقرة( ( 273ال َيْسَئُلوَن النَّاَس إِحْلافا  َوما ُتنِْفُقوا ِمْن َخرْيٍ َفإِنَّ اهللََّ بِِه َعلِيٌم ) 

َتُلوا اْلَيتامى َحتَّى إِذا َبَلُغوا النِّكاَح َفإِْن آَنْسُتْم ِمنُْهْم  َوابْ فقال :﴿  ،ودعا إىل التمسك هبا 

وا َوَمْن كاَن َغنِيًّا َفْلَيْس  َتْعِفْف  ُرْشدا  َفاْدَفُعوا إَِلْيِهْم َأْمواهَلُْم َوال َتْأُكُلوها إرِْسافا  َوبِدارا  َأْن َيْكَبُ

 َفإِذا َدَفْعُتْم إَِلْيِهْم َأْمواهَلُْم َفَأْشِهُدوا َعَلْيِهْم َوَكفى بِاهللَِّ َحِسيبا  َوَمْن كاَن َفِقريا  َفْلَيْأُكْل بِاملَْْعُروِف 

   ﴾ )النساء( (6)

 قلنا: فام منزلتها من الدين؟

وكان عيشه   ، طوبى ملن هدي إىل اإلسالمفقال: ) ،ذلك قال: لقد ذكر رسول اهلل 

  (2)(كفافا وقنع

  (3)وقنّعه اهللّ بام آتاه( ،فافا ورزق ك ، قد أفلح من أسلم) قال: و

 
 حتدثنا بالتفصيل عن القناعة وأسباهبا وكيفية التحقق هبا يف رسالة )كنوز الفقراء(، فلذلك نكتفي هنا بمخترص عنها. (1)

 رواه الرتمذي واللفظ له، وقال: هذا حديث حسن صحيح. واحلاكم وقال: صحيح عىل رشط مسلم ووافقه الذهبي. (2)

 رواه مسلم. (3)
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 . وما قيمتها؟ . قلنا: فام أثرها 

وكن قنعا تكن   ، كن ورعا تكن أعبد النّاسفقال: ) ،ذلك قال: لقد ذكر رسول اهلل 

وأحسن جوار من جاورك تكن  ،وأحّب للنّاس ما حتّب لنفسك تكن مؤمنا  ،أشكر النّاس

  (1) فإّن كثرة الّضحك متيت القلب( ،وأقّل الّضحك  ،مسلام

أحسن عبادة    ،ذو حّظ من الّصالة  (2)إّن أغبط أوليائي عندي ملؤمن خفيف احلاذوقال: )

فصب   ،وكان رزقه كفافا  ،ال يشار إليه باألصابع ، وكان غامضا يف النّاس ، رّبه وأطاعه يف الرّسّ 

  (3)(قّل تراثه  ،كيه قّلت بوا ، عّجلت منّيته)فقال:   ،ثّم نفض بيده ، (عىل ذلك

 قلنا: فام السبيل إليها؟

وال تنظروا إىل   ،انظروا إىل من أسفل منكمفقال: ) ،ذلك قال: لقد ذكر رسول اهلل 

  (4)من هو فوقكم. فهو أجدر أن ال تزدروا نعمة اهللّ(

واخلف عىل كّل غائبة   ،وبارك يل فيه ،الّلهّم قنّعني بام رزقتني ): فيقول  ،يدعو وكان 

  (5) يل بخري(

ثّم سألته    ، ثّم سألته فأعطاين  ، فأعطاين  قال: سألت رسول اهللّ    حكيم بن حزام وحدث  

  ، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه  ، إن هذا املال خرضة حلوة  ، يا حكيم)ثّم قال:    ،فأعطاين

اليد العليا خري من اليد  كاّلذي يأكل وال يشبع. ،ومن أخذه بإرشاف نفس مل يبارك له فيه

واّلذي بعثك باحلّق ال أرزأ أحدا بعدك شيئا حتّى   ، . قال حكيم: فقلت: يا رسول اهللّ ( السفىل 

 
 لزهد الكبري. وعند الرتمذي بنحوه.رواه ابن ماجة. والبيهقي يف ا (1)

قال ابن األثري: احلاذ يف األصل بطن الفخذ، وقيل: هو الظهر، واملراد يف احلديث: اخلفيف الظهر من العيال، القليل املال، القليل   (2)

 (138/ 10احلظ من الدنيا. جامع األصول )

 رواه الرتمذي واللفظ له وقال: هذا حديث حسن.. (3)

 بخاري ومسلم.رواه ال (4)

 رواه احلاكم وقال: حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ووافقه الذهبي. (5)
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 .(1)أفارق الّدنيا 

 قال رجل منا: ولكن النفس حتب الغنى. 

  (2)ولكّن الغنى غنى النّفس( ،ليس الغنى عن كثرة العرض وقال:) ، التفت إليه

 الرشيعة مل حترم الغنى وال كثرة املال. قال آخر: ولكن 

إهّنام يسمعان أهل   ،ما طلعت شمس قّط إاّل وبجنبتيها ملكانوقال:)  ، التفت إليه

وما   ، فإّن ما قّل وكفى خري ممّا كثر وأهلى ،هلّموا إىل رّبكم  ،األرض إاّل الّثقلني: أهّيا النّاس

  ( 3)عّجل ملنفق خلفا وعّجل ملمسك تلفا(  غربت شمس قّط إاّل وبجنبتيها ملكان يناديان: الّلهمّ 

 *** 

. ثم دربنا بام يرتبط  .فال جييبنا إال بكتاب ربنا وسنة نبينا  ، بقينا عىل ذلك مدة نسأله

بالقناعة من أنواع التداريب.. ثم أمرنا بالسري للبحث عن واحة أخرى من واحات الشدة 

 ا. اإليامنية.. ال يمكن أن تتحق الشدة اإليامنية من دوهن

 ـ العزة   3

 قلت: فمن كان أستاذها؟ 

.  .قال: رجل امتأل عزة ورفعة وشدة مع كونه يف ظاهره من أفقر الناس وأهوهنم مقاما 

بعزة وقف الشامخ الذي تشبيها له بذلك   (4)(زيد بن عيل وقد سمعتهم يطلقون عليه لقب )

 
 رواه البخاري ومسلم. (1)

 رواه البخاري ومسلم. (2)

 رواه ابن السني يف القناعة، واحلاكم واللفظ له، وقال صحيح اإلسناد ووافقه الذهبي. (3)

روى الصدوق يف ] األمايل [ بسنده عن  زيد بن عيل بن احلسني صاحب الثورة املعروفة ضد الظلم والطغيان، وقد  أشري به إىل (4)

محزة بن محران قال :  دخلت إىل الصادق جعفر بن حممد فقال يل : يا محزة من أين اقبلت ؟ قلت من الكوفة. فبكى حتى بّلت دموعه 

أكثرت البكاء ؟ فقال ذكرت عّمي زيدا  وما صنع به فبكيت. فقلت له : وما الذي ذكرت منه حليته. فقلت : يا ابن رسول اهلل مالك 

 ؟ فقال : ذكرت مقتله وقد أصاب جبينه سهم ، فجاءه ابنه حييى فانكّب عليه وقال له : أبرش يا أبتاه فاّنك ترد عىل رسول اهلل 

ا بنّي ثم دعا بحّداد فنزع السهم من جبينه فكانت نفسه معه فجيء وعيل وفاطمة واحلسن واحلسني صلوات اهلل عليهم ؟ قال أجل ي
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 . ستشهد يف سبيل اهللالظاملني من أصحاب امللك العضوض إىل أن ا يف وجه املستبدين اإليامن

 قلت: فحدثني عن حديثكم معه. 

وقد أخب اهلل تعاىل    ،وقال: كيف تعتب العزة من أخالق اإليامن  ،انتفض رجل منا غاضبا 

َفَأْلَقْوا ِحَباهَلُْم َوِعِصيَُّهْم  فقال حاكيا عن السحرة قبل إيامهنم :﴿  ،أهنا من أخالق اجلاهلني 

ِة   ( الشعراء﴾ )(44فِْرَعْوَن إِنَّا َلنَْحُن اْلَغالُِبوَن ) َوَقاُلوا بِِعزَّ

ِذيَن َيتَِّخُذوَن اْلَكافِِريَن َأْولَِياء  وقال خمبا عن اجلاهلني الذين تعززوا بأصنامهم :﴿  الَّ

ا )  َة هللِِّ مَجِيع  َة َفإِنَّ الِعزَّ  لنساء( )ا﴾  (139ِمن ُدوِن املُْْؤِمننَِي َأَيْبَتُغوَن ِعنَدُهُم اْلِعزَّ

ُة بِاإِلْثِم  وقال خمبا عن الذي أخذته احلمية اآلثمة :﴿  َوإَِذا ِقيَل َلُه اتَِّق اهللََّ َأَخَذْتُه اْلِعزَّ

 )البقرة( ﴾  (206َفَحْسُبُه َجَهنَُّم َوَلبِْئَس املَِْهاُد ) 

َُذوا ِمن ُدوِن اهللَِّوقال خمبا عن الكفار يف موقفهم من رهبم ومن أنبيائهم :﴿   آهِلَة   َواختَّ

ا )  َيُكوُنوا هَلُْم ِعزًّ ٍة َوِشَقاٍق ) وقال :﴿  ،﴾ )مريم((81لِّ ِذيَن َكَفُروا يِف ِعزَّ  )ص( ﴾  ( 2َبِل الَّ

وإنام عتب عىل    ،قال ربعي: إن اهلل تعاىل فيام ذكرت من اآليات مل يعتب عىل العزة نفسها 

 .  .. فإن اهلل يعزه وال يذله .باهلل  فإن من تعزز  ،. ولذلك .من تعزز بغري عزيز.. فأهان نفسه بذلك

ُة َولَِرُسولِِه َولِْلُمْؤِمننَِي َوَلكِنَّ املُْنَافِِقنَي ال َيْعَلُموَن  . . أمل تسمع إىل قوله تعاىل:﴿ َوهللَِِّ اْلِعزَّ

 )املنافقون( ﴾  (8)

ِه  َمن َكاَن ُيِريُد اْلِعزَّ قال آخر: كيف جتمع بني اآلية التي ذكرهتا وبني قوله تعاىل:﴿  َة َفلِلَّ

ا  ُة مَجِيع   ؟)فاطر(﴾  (10). .اْلِعزَّ

واملؤمنني هو يف احلقيقة    ال تنايف بني اآليتني؛ ألّن العّز اّلذي هو للّرسول : زيدقال 

 
به إىل صاقية جتري عند بستان زائدة ، فحفر فيها ودفن , أجري عليه املاء. وكان معهم غالم سندي لبعضهم فذهب إىل يوسف بن 

ي يف الرياح ،  عمر من الغد فأخبه بدفنهم إّياه فأخرجه يوسف بن عمر فصلبه يف الكّناسة أربع سنني ثم  أمر به فُاحرق بالنار وذرِّ

] بحار   (فلعن اهلل قاتله وخاذله وإىل اهلل جّل اسمه اشكو ما نزل بنا أهل بيت نبيه بعد موته وبه نستعني عىل عدّونا وهو خري مستعان

 [  172/  46األنوار ج 
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واملؤمنني      ومن ثّم يكون عّز الّرسول   ، وعّزه سبحانه هو املصدر لكّل عزّ   ، ملك هللّ وخملوق له

والعّزة اّلتي عند اإلنسان ال تكون فضيلة   ،وعىل هذا فالعّز كّله هللّ . . تعاىل مستمّد من عّز اهللّ

 . واحتمت بحامه ،حممودة إاّل إذا استظّلت بظّل اهللّ

 *** 

ويدربنا عىل ما تقتضيه من   ، يعلمنا العزة وأرسارها وآداهبا  زيد بقينا مدة يف صحبة 

حث عن واحة أخرى من واحات  . وبعد أن رأى أهليتنا هلذا الرس أمرنا بأن نسري لنب. الصفات

 الشدة اإليامنية.  

 ـ الغرية   4

 قلت: فمن كان شيخكم يف الواحة الرابعة؟

ومن جبله الشامخ جبل   ،قدم من لبنان ، قال: رجل من علامء هذه األمة وصاحليها 

 عامل.. 

 . فمن هو منهم. . قلت: ما أكثر العلامء من العامليني

. ولست أدري هل كان ذلك  .(1)دين العاميل(قال: سمعتهم يطلقون عليه اسم )هباء ال

 
املحبّي احلنفي: كان ُأمة مستقلة يف االَخذ بأطراف العلوم  هـ(، قال عنه 1030ـ  953أشري به إىل العالمة هباء الدين العاميل )  (1)

 والتضّلع بدقائق الفنون، وما أظن الزمان سمح بمثله وال جاد بنّده، وباجلملة فلم تتشنّف االَسامع بأعجب من أخباره.

يف قزوين، وتلّمذ عليه يف علوم  هـ( فأقام معه 966ولد ببعلبك، وانتقل به أبوه إىل إيران بعد استشهاد زين الدين العاميل )سنة 

ُِصول واحلديث والتفسري إىل أن غادرها أبوه إىل هراة، فواصل هو دراسته فيها. مهر يف العلوم الرشعية، وبرع يف   العربية والفقه واالَ

 الرياضيات واهلندسة والفلك، وصنّف بعض الكتب يف عنفوان شبابه، ونظم الشعر.

ورسالة منها: احلبل املتني يف إحكام أحكام الدين، اجلامع العبايس يف الفقه، رسالة يف املواريث،  صنّف ما يزيد عىل سبعني كتابا  

رسالة يف ذبائح أهل الكتاب، رسالة يف الصالة، رسالة يف احلج، رسالة يف القرص والتخيري يف السفر، رسالتان كّريتان، حاشية عىل 

حليل، االثنى عرشيات اخلمس يف الطهارة والصالة والزكاة والصوم واحلج، مرشق )خمتلف الشيعة إىل أحكام الرشيعة( للعاّلمة ا

ُِصول، حاشية عىل  الشمسني وإكسري السعادتني مل يتم، مجع فيه آيات االَحكام ورشحها واالَحاديث الصحاح ورشحها، زبدة االَ

ُِصول، الفوائد الصمدية يف النحو، خالصة احلساب،  رسالة يف حل إشكال عطارد والقمر، العروة رشح العضدي عىل خمترص االَ
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 هو اسمه احلقيقي أم أنه هو عينه ذلك العامل اجلليل من علامء اإلسالم. 

 والعلوم التي تعلمتومها عىل يديه.  ،قلت: فحدثني عن خبكم معه 

فتعلمنا عىل يديه العلوم التي متلؤنا بالغرية.. وقد تعجبنا كثريا عندما    ،قال: لقد وفقنا اهلل 

وقال: بئس األستاذ  ،. بل إن بعضنا انتفض غاضبا .أخبنا أنه أستاذ الغرية يف تلك الواحة

 . وبئس ما تدرب عليه تالميذك. .أنت

 وقد أجابه هباء الدين بكل هدوء: مل يا بني تقول يل هذا؟

 . وال تنبع إال من رش. .لغرية ال تنتج إال رشا قال الرجل: ألن ا

 .  .قال العاميل: تلك هي الغرية السلبية التي يمقتها اهلل 

 قال الرجل: أهناك غرية إجيابية؟

عّز    -إّن من الغرية ما حيّب اهللّفقال: )   ،بينهام  . وقد مجع رسول اهلل  .قال العاميل: أجل 

ومنها ما يبغض    -عّز وجّل   -ن اخليالء ما حيّب اهللّوم  -عّز وجّل   -ومنها ما يبغض اهللّ   - وجّل 

فالغرية يف الّريبة. وأّما الغرية اّلتي يبغض    - عّز وجّل   - فأّما الغرية اّلتي حيّب اهللّ   - عّز وجّل   - اهللّ

اختيال الّرجل   - عّز وجّل  - واالختيال اّلذي حيّب اهللّ ..فالغرية يف غري ريبة - عّز وجّل  -اهللّ

   (1)اخليالء يف الباطل(  - عّز وجّل   - ال وعند الّصدقة. واالختيال اّلذي يبغض اهللّ بنفسه عند القت

 قلنا: فام السبيل إليها؟

. ومن تلك الصفات  . قال: من امتأل قلبه بحب مواله رست إليه من صفاته ما تطيقه ذاته

اهللّ أن يأيت املؤمن  إّن اهللّ )تعاىل( يغار وغرية فقال:) ، . وقد عب عن ذلك رسول اهلل .الغرية

 (2)ما حّرم اهللّ عليه(

 
الوثقى يف التفسري، حاشية عىل )أنوار التنزيل( للبيضاوي، حاشية عىل رجال النجايش، الكشكول، وديوان شعره بالعربية 

 (9/234والفارسية.. )انظر: أعيان الشيعة: 

 رواه أمحد وأبو داود والنسائي. (1)

 رواه البخاري ومسلم. (2)
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  (1)ال يشء أغري من اهللّ(وقال:) 

(2)املؤمن يغار. واهللّ أشّد غرياوقال: )
)
(3)  

وما أحد أحّب إليه   ، من أجل ذلك حّرم الفواحش ، ما من أحد أغري من اهللّوقال:) 

  (4) املدح من اهللّ(

أن يزين عبده أو تزين أمته. يا أّمة حمّمد   (5)أغري من اهللّيا أّمة حمّمد! إن من أحد وقال: )

(6) واهللّ لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثريا ولضحكتم قليال. أال هل بّلغت(
  

: لو رأيت رجال مع امرأيت لرضبته بالّسيف غري  قال  سعد بن عبادةويف احلديث عن 

واهللّ   ، واهللّ ألنا أغري منه ،غرية سعدتعجبون من ) فقال:  ،فبلغ ذلك رسول اهللّ  (7)مصفح

وال أحد أحّب إليه العذر   ،ومن أجل غرية اهللّ حّرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن  ،أغري منّي 

ومن  ،وال أحد أحّب إليه املدحة من اهللّ  ، ومن أجل ذلك بعث املبرّشين واملنذرين ،(8)من اهللّ

  (9) أجل ذلك وعد اهللّ اجلنّة(

 *** 

ويدربنا عىل ما تقتضيه   ،مدة يف صحبة هباء الدين يعلمنا الغرية وأرسارها وآداهبا بقينا 

 
 لبخاري ومسلم.رواه ا (1)

 واهللّ أشد غريا )هكذا بفتح الغني وإسكان الياء، منصوب باأللف( وهو الغرية. (2)

 رواه مسلم. (3)

 رواه البخاري ومسلم. (4)

 إن من أحد أغري من اهللّ: إن نافية بمعنى ما. (5)

 رواه البخاري ومسلم. (6)

 و جانبه، بل أرضبه بحده.غري مصفح هو بكرس الفاء، أي غري ضارب بصفح السيف، وه (7)

وال أحد أحب إليه العذر من اهللّ: أي ليس أحد أحب إليه اإلعذار من اهللّ تعاىل، فالعذر بمعني اإلعذار واإلنذار، قبل أخذهم  (8)

 بالعقوبة، وهلذا بعث اهللّ املرسلني.

 رواه البخاري ومسلم. (9)
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. وبعد أن رأى أهليتنا هلذا الرس أمرنا بأن نسري لنبحث عن واحة أخرى من .من الصفات 

 واحات الشدة اإليامنية.  

 ـ الشهامة   5

ما تعلمتم  قلت: فمن كان شيخكم يف الواحة اخلامسة من واحات الشدة اإليامنية؟ و 

 عىل يديه؟ 

  ، ومل تناطح مهته غري اجلوزاء   ،قال: لقد كان شيخنا فيها رجل مل يرتض لنفسه إال العلياء

 (1)وقد كان يطلق عليه يف تلك الواحة )النابغة اجلعدي(

 قلت: أذلك الذي قال: 

 وإّنا لنبغي فوق ذلك مظهرا   بلغنا الّسامء جمدنا وجدودنا 

)اىل أين املظهر يا أبا ليىل ؟ قال: قلت: اىل اجلنة قال: )كذلك ان شاء   : فقال له النبي 

  (2)اهلل(

أو أنه جمرد اسم   ،قال: لست أدري هل هو بعينه حرض من زمنه البعيد إىل تلك الواحة

 سمي به شيخ تلك الواحة.  

 قلت: فام الذي تعلمتم عىل يديه؟

 
جلعدي العامري، أبو ليىل: شاعر مفلق، صحايب هـ( وهو قيس بن عبد اهلل بن عدس بن ربيعة ا  50أشري به إىل النابغة اجلعدي )ت  (1)

وكان ممن هجر االوثان، وهنى   من املعمرين.. اشتهر يف اجلاهلية.. وسمي )النابغة( النه أقام ثالثني سنة ال يقوم الشعر ثم نبغ فقاله.

لكوفة، ثم أصبهان، ومات فأسلم، وأدرك صفني، فشهدها مع عيل.. ثم سكن ا  عن اخلمر، قبل ظهور االسالم.. ووفد عىل النبي  

وأخباره كثرية، ومجعت املسترشقة مارية نلينو ما وجدت من متفرق شعره، يف ديوان مع ترمجة إىل   فيها وقد كف برصه، وجاوز املئة.

 االيطالية وحتقيقات. )األعالم للزركيل(

قال للنابغة إذ أنشده قصيدته: )ال يفضض اهلل فاك(، فام سقطت سن.  وعن أيب أمامة أن رسول اهلل ، رواه احلافظ السلفي( 2)

 )رواه البيهقي(، ويف رواية فكان أحسن الناس ثغرا إذا سقطت له سنة نبتت له أخرى، وعاش عرشين ومائة سنة وما ذهب له سن.
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 ورفع اهلمة والبعد عن السفاسف. (1)شهامةقال: لقد علمنا ودربنا عىل ال

 قلت: فأخبين عن حديثكم معه. 

 قال: عندما دخلنا عليه واحته الفيحاء سمعناه ينشد قائال:   

 يقولون يل فيك انقباض وإّنام 

 

رأوا رجال عن موقف الّذّل    

 أحجام

 

أرى النّاس من داناهم هان 

 عندهم 

 

 ومن أكرمته عّزة النّفس أكرما  

 
 ومل أقض حّق العلم إن كان كّلام 

 

 بدا طمع صرّيته يل سّلام  

 
 وما كّل برق الح يل يستفّزين 

 

 وال كّل من القيت أرضاه منعام  

 
 إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى  

 

 ولكّن نفس احلّر حتتمل الّظام  

 
 أهننهها عن بعض ما ال يشينها 

 

 خمافة أقوال العدا فيم أو ملا؟   

 
 ومل أبتذل يف خدمة العلم مهجتي 

 

ألخدم من القيت، ولكن   

 ألخدما

 

 أأشقى به غرسا وأجنيه ذّلة 

 

 إذن فاّتباع اجلهل قد كان أحزما  

 
 ولو أّن أهل العلم صانوه صاهنم 

 

 ولو عّظموه يف النّفوس لعّظام  

 
 ولكن أهانوه فهان ودّنسوا 

 

 حمّياه باألطامع حّتى جتّهام  

 
 وعندما جلسنا إليه، وسألناه عنه قال لنا:  

ما أهويت كّفي  (2) )أنا الذي(

 لريبة 

 

 وال محلتني نحو فاحشة رجيل   

 
 وال قادين سمعي وال برصي هلا 

 

 وال دّلني رأيي عليها وال عقيل   

 
 ولست بامش ما حييت ملنكر  

 

 من األمر ال يميش إىل مثله مثيل  

 
 وال مؤثر نفيس عىل ذي قرابة 

 

 وأوثر ضيفي ما أقام عىل أهيل  

 
 وأعلم أيّن مل تصبني مصيبة 

 

من الّدهر إاّل قد أصابت فتى   

 مثيل

 

 
كر اجلميل يف العظائم(، أو )هي احلرص عىل األمور العظام توّقعا للّذكر مما قيل يف تعريف الشهامة: )احلرص عىل ما يوجب الذّ   (1)

 (208اجلميل( )التوقيف عىل مهامت التعاريف:

 يف أصل البيت )لعمرك( (2)



251 

 

بقوله: كان يل شيخ ورع زاهد عرضت عليه الدنيا بقضها  ثم التفت إىل بعضنا خياطبه 

إبراهيميا  فقد قال أبوك إبراهيم    -بني   -كن  وقد كان مما أوصاين به قوله: )  ، فرفضها   ،وقضيضها 

وكل ما سوى اهلل آفل   ،﴾ )األنعام((76ال ُأِحبُّ اآلفِلِنَي ):﴿  – صلوات اهلل عليه وسالمه  -

ُكُم املُْْسلِمنيَ :﴿  قال سبحانه  وقد   ..إما وجودا  وإما إمكانا   َة َأبِيُكْم إِْبَراِهيَم ُهَو َسامَّ لَّ ﴾  ( 78) ..مِّ

 )احلج( 

  - فإنه يوم زج به يف املنجنيق تعرض له جبيل  ،ومن ملة إبراهيم رفع اهلمة عن اخللق

  : قال ، فأسئله : قال ،وأما إىل اهلل فبىل  ، أما إليك فال :فقال  ؟ألك حاجة : فقال – عليه السالم 

 . حسبي من سؤايل عمله بحايل

مهته عن اخللق ووجهها إىل   - صلوات اهلل وسالمه عليه  - نظر كيف رفع إبراهيم ا ف

بل رأى احلق سبحانه أقرب   ،حتال عىل السؤال من اهللاوال  ، فلم يستغث بجبيل ، امللك احلق

  ،عليه بنواله وأفضاله وأنعم  ، فلذلك سلمه من نمروذ ونكاله ، إليه من جبيل ومن سؤله

 . وخصه بوجود إقباله 

:﴿  ومن ملة إبراهيم معاداة كل ما شغل عن اهلل ورصف اهلمة بالود إىل اهلل لقوله تعاىل 

ُْم َعُدوٌّ يِل إِالَّ َربَّ اْلَعاملنََِي )   ﴾ )الشعراء( (77َفإِهنَّ

فدلنا عىل خمرج    .. فقلنا له منبهني: نحن قوم قذفنا التيه إليك  ،ثم أطرق طويال  ،قال ذلك 

 من املخارج. 

. وال من تيه  . . فال يمكن أن خيرج من تيه نفسه. . ورفع اهلمة.قال: خمرجي هو الشهامة 

 . وال من تيه التخلف من قعدت به مهته عن السري. .الصحراء 

 ودربنا عليها. ،قلنا: فحدثنا عنها 

نه فيها آثار  . فقد روي ع. قال: حسبكم من احلديث عنها ما حدث به معلم اإلنسانية

 ومل يستطع تقييده أحد.   ،فلم يأرسه يشء  ،جليلة من تأملها رفع مهته إىل أعىل األعايل
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 قلنا: فحدثنا. 

  ، وأرشافها   ،إّن اهللّ تعاىل حيّب معايل األمور حيثنا عىل رفع اهلمة: )  قال: قال رسول اهلل  

  (2)(1)ويكره سفسافها 

ولقد فزع   ، أحسن النّاس وأجود النّاس وأشجع النّاس عن أنس قال: كان النّبّي و

قد سبق النّاس إىل   ذات ليلة فانطلق النّاس قبل الّصوت فاستقبلهم النّبّي  ،أهل املدينة

  ، أليب طلحة عري ما عليه رسج  وهو عىل فرس (3) (مل تراعوا ،مل تراعوا ) الّصوت وهو يقول: 

 (5) أو إّنه لبحر( ،(4)ال: لقد وجدته بحرافق ، يف عنقه سيف

 . فحدثنا عن السبيل إليها. .قلنا: وعينا هذا

 قال: السبيل إليها هو االقتداء بأصحاب اهلمم العالية. 

 قلنا: فحدثنا عنهم. 

ملّا خرج إىل بدر أراد سعد بن خيثمة وأبوه    أّن رسول اهللّ    سليامن بن بالل قال: حدث  

فقال خيثمة بن  ،فاستهام ،فأمر أن خيرج أحدمها  ،فذكر ذلك للنّبّي  ،مجيعا اخلروج معه 

  فقال سعد: لو كان غري اجلنّة   ،فأقم مع نسائك  ،احلارث البنه سعد: إّنه البّد ألحدنا من أن يقيم

فخرج مع رسول   ، فخرج سهم سعد ،فاستهام ،إيّن أرجو الّشهادة يف وجهي هذا  ، الثرتك به

  .(6) .. احلديث. ه عمرو بن عبد ودّ فقتل ، إىل بدر اهللّ 

يوم بدر   رأيت أخي عمري بن أيب وّقاص قبل أن يعرضنا رسول اهللّ  عن سعد قال:و

 
 سفساف األمور: احلقري الّرديء منها. (1)

 .رواه احلاكم  (2)

 مل تراعوا: أي روعا مستقّرا، أو روعا يرضكم. (3)

 سع اجلري.بحر: أي فرس وا (4)

 رواه البخاري ومسلم. (5)

 (143/ 4(. واالستيعاب البن عبد الب )25/ 2اإلصابة ) (6)
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  ، فيستصغرين فريّدين  قال: إيّن أخاف أن يراين رسول اهللّ  ،فقلت: ما لك يا أخي؟ ، يتوارى

فبكى   ،فرّده قال: فعرض عىل رسول اهللّ  ، وأنا أحّب اخلروج لعّل اهللّ أن يرزقني الّشهادة

فكنت أعقد محائل سيفه من صغره فقتل وهو ابن سّت عرشة  فكان سعد يقول: ،فأجازه

  .(1)سنة

 *** 

وعن أخبار من حتلوا هبا..   ،بقينا مدة يف صحبة النابغة اجلعدي حيدثنا عن الشهامة

ما رأى أرسارها تلوح علينا أذن لنا يف أن نسري يف ذلك التيه بحثا عن شيخ آخر وخلق وعند

 آخر من أخالق الشدة اإليامنية.

 ـ املروءة   6

قلت: فمن كان شيخكم يف الواحة السادسة من واحات الشدة اإليامنية؟ وما تعلمتم  

 عىل يديه؟ 

قيس بن  ان يقال له )وك ،قال: لقد كان شيخنا فيها رجل قوي جلد ذو مهة وعلم 

  (2)(سعد

 . فام علمكم؟ .قلت: ما أرشف من تعلمتم عىل يديه 

 قال: لقد علمنا املروءة. 

 . فحدثني عن خبكم معه. .قلت: ما أرشف ما تعلمتم عىل يديه

.  .قال: عندما دخلنا عليه واحته رأيناه يقف بجانب بعض النمل يطعمهم ويتعهدهم 

 
 رواه البزار ورواته ثقات. (1)

، وكان أحد الفضالء اجللة، وأحد أشري به إىل قيس بن سعد بن عبادة األنصاري اخلزرجي، كان من كرام أصحاب النبي   (2)

دهاة العرب، وأهل الرأي واملكيدة يف احلرب مع النجدة والبسالة، وكان رشيف قومه غري مدافع هو وأبوه وجده، وكان لرسول اهلل 

    من األمراء وأعطاه الراية يومئذ ملا انتزعها من أبيه.. وكان واليا لعيل بن أيب طالب عىل مرص، ملا قدم مكة مكان صاحب الرشطة

 ومل يفارق عليا إىل أن استشهد، ومات هو باملدينة سنة ستني وقيل: سنة تسع ومخسني.
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. فال شك . بل إن بعضنا قال لنا خياطبنا: هلم بنا نبحث عن واحة أخرى  ، فاحرتنا يف موقفه هذا

 أننا لن نجد يف هذه الواحة طلبتنا.

. فإنك لن تقطع هذا التيه ما مل متر عىل هذه  . وقال: رويدك يا بني ، التفت إليه قيس

 . ولن يؤذن لك يف واحة أخرى ما مل متر علينا لتتعلم عىل أيدينا. .الواحة 

تنا أعظم  . إن وق.. أأتعلم إطعام النمل .وقال: وماذا أتعلم عىل أيديكم  ، ضحك الرجل

 من أن يضيعه يف مثل هذا؟

اشتّد عليه   ،بينام رجل يميش بطريق أنه ) قال قيس: فام تقول فيام أخب رسول اهلل 

فقال    ، ثّم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الّثرى من العطش   ، فوجد بئرا فنزل فيها فرشب  ، العطش

فنزل البئر فمأل خّفه ماء ثّم   ،ل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل اّلذي كان بلغ يبالّرج

قالوا: يا رسول اهللّ! وإّن لنا يف البهائم أجرا؟    (فسقى الكلب فشكر اهللّ له. فغفر له  ، أمسكه بفيه

 ؟(2)(1)أجر  يف كّل ذات كبد رطبة)فقال: 

كاد يقتله العطش. إذ رأته   (4)بركّية (3)يطيفبينام كلب من أنه  وما تقول فيام أخب 

 ؟ (6)فغفر هلا به( ، فسقته ،(5)بغّي من بغايا بني إرسائيل. فنزعت موقها 

وقال: إين ألرجو اهلل منذ سكنت   ،ثم رمى ما بيده من طعام إىل النمل ،قال قيس ذلك

 .  .هذه الواحة أن ال أحرم أحدا من خري أطيفه حيوانا كان أو إنسانا 

 
ي ذا كبد رطبة ألن امليت جيف يف كل ذات كبد رطبة أجر: معناه يف اإلحسان إىل كل حيوان حي يسقيه، ونحوه، أجر. وسمي احل  (1)

 جسمه وكبده.

 رواه البخاري ومسلم. (2)

 يطيف باليشء: أي يدور حوله. يقال: طاف به وأطاف، إذا دار حوله. (3)

 بركيّة: الركية البئر. (4)

بئر ونحوها، موقها: املوق هو اخلف، فاريس معرب. ومعنى نزعت موقها أي استقت. يقال: نزعت بالدلو إذا استقت به من ال (5)

 ونزعت الدلو أيضا.

 رواه البخاري ومسلم. (6)
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 رجل منا: إن ما تفعله هو املروءة عينها. قال 

. وهم ال يدلون أحدا عىل  . فإن أهل هذا التيه اعتبوين شيخ املروءة  ، قال قيس: ولذلك

. ويتدرب عىل ما . ويتعلم علوم املروءة عىل يدي ،املخرج من هذا التيه ما مل يمر عىل واحتي

 تقتضيه من السلوك. 

 حقيقتها؟. ما  .قلنا: فحدثنا عن املروءة

حّتى ال يظهر منها   ،عىل أفضلها  مراعاة األحوال إىل أن تكونهي املروءة قال: قيس: 

مبدأ لصدور  تكون هي قّوة للنّفس . أو .(1)وال يتوّجه إليها ذّم باستحقاق ، قبيح عن قصد

  مراعاهتا  حتمل  ، آداب نفسانّيةأو هي  ..(2) األفعال اجلميلة عنها املستتبعة للمدح رشعا وعقال

 . ومجيل العادات األخالقاإلنسان عىل الوقوف عند حماسن 

 قلنا: فام رس رشفها؟

والّشيطان   ، احليوان البهيماإلنسان فارق هبا قال قيس: هي رشيفة ألهنا الصفة التي ي

 ،داع يدعوها إىل االّتصاف بأخالق الّشيطان يف النّفس ثالثة دواع متجاذبة:   . ذلك أن. الّرجيم

وداع يدعوها إىل أخالق  .  والفساد والغّش.  ،والرّشّ واألذى  ،والعلّو والبغي  واحلسد  ،من الكب

  ، والبّ  ، والنّصح ، من اإلحسان ،وداع يدعوها إىل أخالق امللك . . وهو داعي الّشهوة ، احليوان

 والعلم.   ،والّطاعة

وهلذا قيل يف   .. بغض الّداعيني األّولني وإجابة الّداعي الّثالثال تكون إال بواملروءة 

حّد املروءة: استعامل ما جيّمل  )  ونقل عن الفقهاء قوهلم:  ، (إهّنا غلبة العقل للّشهوةها: )حدّ 

   (3) (سواء تعّلق ذلك به وحده أو تعّداه إىل غريه ، وترك ما يدّنسه ويشينه ، العبد ويزينه

 
 .306أدب الدنيا والدين:  (1)

 .210التعريفات:  (2)

 . 353/ 2املدارج:  (3)
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 وتقتحم حرم كل لطيفة.  ، قلنا: إن هذا جيعل املروءة تدخل كل باب

حالوته   مروءة الّلسان: ف مروءة كّل يشء بحسبه: . ولذلك ذكروا أن .أجل قال قيس: 

ومروءة املال: اإلصابة ببذله  . ومروءة اخللق: سعته وبسطه للحبيب والبغيض.. وطيبه ولينه.

ومروءة اإلحسان . ومروءة اجلاه: بذله للمحتاج إليه. . مواقعه املحمودة عقال وعرفا ورشعا.

 .  ونسيانه بعد وقوعه.   ، وتوفريه وعدم رؤيته حال وقوعه ، والبذل: تعجيله وتيسريه

 فال نحسب أن الناس متساوين فيها.  ، املروءة. فحدثنا عن درجات .قلنا: وعينا هذا

 للمروءة ثالث درجات: قال قيس: 

وترك ما   ،وهي أن حيملها قرسا عىل فعل ما جيّمل ويزين ،: مروءة املرء مع نفسه أوالها 

إاّل ماال   ، وال يفعل خاليا ما يستحي من فعله يف املإل ، ليصري هلا ملكة يف العالنية  ، يقّبح ويشني 

 حيظره الرّشع والعقل. 

واخللق   ،بأن يستعمل معهم رشوط األدب واحلياء ،الّثانية: مروءة املرء مع اخللق

 ر هلم ما يكرهه هو من غريه لنفسه. وال يظه  ،اجلميل 

واّطالعه   ، ويكون ذلك باالستحياء من نظره إليك  ،الّثالثة: املروءة مع احلّق سبحانه

وأنت   ، نفس جهد اإلمكان فإّنه قد اشرتاها منكال وإصالح عيوب    ،عليك يف كّل حلظة ونفس 

 .(1)وليس من املروءة تسليمه معيبا  ، ساع يف تسليم املبيع

 ا: فام رشوط املروءة التي ال تتحقق من دوهنا؟قال رجل من

أاّل  . ويكّف عن الّظلم. . وينصف يف احلكم.. وأن يتعّفف املرء عن احلرام.قال قيس: 

أاّل  . وأاّل يؤثر ديّن األفعال عيل رشيفها.. و أاّل يعني قوّيا عىل ضعيف. . ويطمع فيام ال يستحّق.

 يفعل ما يقّبح االسم والّذكر.أاّل . ويرّس ما يعقبه الوزر واإلثم. 

 قال آخر: فهل ملا تذكره من خصال املروءة من أدلة تدعمها؟

 
 . 368/ 2مدارج السالكني  (1)
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  (1)وحسبه خلقه( ،ومروءته عقله ، كرم املؤمن دينه:)  قال قيس: قال رسول اهلل 

ويكره   ، كريم حيّب الكرماء وحيّب معايل األمور -عّز وجّل  - إّن اهللّوقال: )

   (2)(سفسافها 

  ، عي عىل األرملة واملسكني كاملجاهد يف سبيل اهللّ وكالقائم ال يفرتالّسا )قال: و

 (3)وكالّصائم ال يفطر(

وجهاد يف سبيله(. قلت: فأّي   ، إيامن باهللّ): أّي العمل أفضل؟ قال: وسئل النبي 

وأنفسها عند أهلها(: قلت: فإن مل أفعل؟ قال: )تعني   ،قال: )أعالها ثمنا  الّرقاب أفضل؟

فإهّنا صدقة تصّدق   ، فإن مل أفعل؟ قال: )تدع النّاس من الرّشّ  تصنع ألخرق(. قال:أو  ،صانعا 

  (4)هبا عىل نفسك(

 *** 

وعن أخبار من حتلوا هبا.. وعندما    ،بقينا مدة يف صحبة قيس بن سعد حيدثنا عن املروءة 

وخلق آخر من  ، رأى أرسارها تلوح علينا أذن لنا يف أن نسري يف ذلك التيه بحثا عن شيخ آخر

 أخالق الشدة اإليامنية.  

 ـ الثبات   7

قلت: فمن كان شيخكم يف الواحة السابعة من واحات الشدة اإليامنية؟ وما تعلمتم عىل  

 يديه؟ 

حتى صار وكأنه شجرة راسخة ال    ،يها رجال امتأل علام وصالحا قال: لقد كان شيخنا ف

مرتىض  . وقد كان اجلميع يطلقون عليه ).يزحزحها يشء تؤيت ثامرها كل حني بإذن رهبا 

 
 رواه ابن حبّان يف صحيحه. واحلاكم وقال: صحيح عىل رشط مسلم. (1)

 رواه الطباين يف الكبري واألوسط بنحوه إال أنه قال: حيّب معايل األخالق، ورجال الكبري ثقات. (2)

 رواه البخاري ومسلم. (3)

 رواه البخاري ومسلم. (4)
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  (1) (مطهري

 قلت: فام تعلمتم عىل يديه؟ 

 . .قال: لقد علمنا علوم الثبات 

 بكم معه.خ قلت: فأخبين عن 

وقد رسم    ، احته الفيحاء وجدناه مطأطئا رأسه إىل األرضقال: عندما مثلنا بني يديه يف و

وسألناه عن  ،. فتعجبنا من صنعه هذا.. ثم مأله بأنواع كثرية من العيدان. عليها صورة قلب

أن هذا هو حال قلب ابن آدم إذا مل   فقال: لقد أخبنا  ،رس القلب والعيدان التي تنغرز فيه

عرضت الفتن عىل القلوب كاحلصري  : ). قال .ص به يثبت يف مواجهة أنواع الفتن التي ترتب

  ، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء ،فأي قلب أرشهبا نكت فيه نكتة سوداء ،عودا  عودا  

  ، فال ترضه فتنة ما دامت السموات واألرض ،عىل أبيض مثل الصفا  ،حتى يصري عىل قلبني

  (2) إال ما أرشب من هواه(  وال ينكر منكرا    ، معروفا  واآلخر أسود مربدا  كالكوز جمخيا  ال يعرف  

 قلنا: فام النجاة من ذلك؟

يصبح   ،بادروا األعامل فتنا  كقطع الليل املظلم ) فقال: ، عن ذلك قال: لقد أخب 

  (3) ويميس مؤمنا  ويصبح كافرا  يبيع دينه بعرض من الدنيا( ،ويميس كافرا  ،الرجل مؤمنا  

فمنّا من يصلح   ،يف سفر فنزلنا منزال  كنا مع رسول اهلل  : العن عبد اهلل بن عمرو قو

الصالة جامعة   إذ نادى منادي رسول اهلل  ، ومنّا من هو يف جرشة ،ه ومنا من يتنضل ،خباء

إّنه مل يكن نبي قبيل إال كان حقا  عليه أن يدل أمته عىل خري  )فقال:  فاجتمعنا إىل رسول اهلل 

وإّن أمّتكم هذه جعل عافيتها يف أوهلا وسيصيب   ،وينذرهم رش ما يعلمه هلم  ،ما يعلمه هلم 

 
من أشري به إىل العالمة الشهيد مرتىض مطهري، وهو من أبرز العلامء واملفكرين اإلسالميني يف التاريخ املعارص، وله العديد (  1)

 املسامهات الفكرية يف شتى جماالت الفكر اإلسالمي، ويف خصوص األخالق له كتاب )فلسفة األخالق(، وغريه..

 رواه أمحد ومسلم. (2)

 رواه مسلم. (3)
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وجتيء الفتنه فيقول املؤمن هذه  ،يرقق بعضها بعضا   ، آخرها بالء وأمور تنكروهنا وجتيء فتنة

فمن أحب أن يزحزح عن النار    ،هذه   هذه..  وجتيء الفتنة فيقول املؤمن:   ،ثم تنكشف   ،مهلكتي

  (1) منيته وهو يؤمن باهلل وباليوم اآلخر( ويدخل اجلنة فلتأته 

فتنة عامة ثم فتنة خاصة ثم فتنة    :جعلت يف هذه األمة مخس فتن)  :عيل قالاإلمام  عن  و

 (2)(عامة ثم فتنة خاصة ثم تأيت الفتنة العمياء الصامء املطبقة التي تصري الناس فيها كاألنعام

 جنس واحد؟قلنا: فهل هذه العيدان التي تنغرز يف القلوب من  

 . بل هي متنوعة بنتوع طينة ابن آدم ورغباته. .قال: كال

 قلنا: فهال ذكرت لنا منها ما ما نتحصن من رشه. 

َواْعَلُموا َأنَّاَم َأْمَواُلُكْم َوَأْوالُدُكْم فِْتنٌَة  فقال :﴿  ،التي ذكرها اهلل فتنة املال قال: من ذلك 

إِنَّاَم َأْمَواُلُكْم َوَأْوالُدُكْم فِْتنٌَة َواهللَُّ ِعنَْدُه َأْجٌر  :﴿  وقال    ،( 28األنفال:﴾ )  َعظِيمٌ َوَأنَّ اهللََّ ِعنَْدُه َأْجٌر  

 ( 15التغابن:﴾ )  َعظِيمٌ 

ْن َعاَهَد اهللََّ َلئِْن آَتاَنا ِمن َفْضلِِه  فقال :﴿  ، وقد رضب اهلل نموذجا هلذه الفتنة َوِمنُْهم مَّ

َقنَّ َوَلنَُكونَ  دَّ نَي )َلنَصَّ احِلِ ْعِرُضوَن 75نَّ ِمَن الصَّ ُهم مُّ وْا وَّ ِه َبِخُلوْا بِِه َوَتَولَّ
ن َفْضلِ ( َفَلامَّ آَتاُهم مِّ

ا يِف ُقُلوهِبِْم إِىَل َيْوِم َيْلَقْوَنُه باَِم َأْخَلُفوْا اهللََّ َما َوَعُدوُه َوباَِم َكاُنوْا 76) َيْكِذُبوَن  ( َفَأْعَقَبُهْم نَِفاق 

 ( توبة ال﴾ )(77)

نَّا  فقال :﴿  ،وبني السنة العامة لذلك ْلنَاُه نِْعَمة  مِّ َفإَِذا َمسَّ اإِلنَساَن رُضٌّ َدَعاَنا ُثمَّ إَِذا َخوَّ

ْتنٌَة َوَلكِنَّ َأْكَثَرُهْم ال َيْعَلُموَن ) 
ِذيَن ِمن َقْبلِهِ 49َقاَل إِنَّاَم ُأوتِيُتُه َعىَل ِعْلٍم َبْل ِهَي فِ ْم َفاَم ( َقْد َقاهَلَا الَّ

ا َكاُنوا َيْكِسُبوَن )  ِذيَن َظَلُموا ِمْن َهُؤالء  50َأْغنَى َعنُْهم مَّ ( َفَأَصاهَبُْم َسيَِّئاُت َما َكَسُبوا َوالَّ

 (الزمر ﴾ )(51َسُيِصيُبُهْم َسيَِّئاُت َما َكَسُبوا َوَما ُهم بُِمْعِجِزيَن ) 

 
 رواه أمحد. (1)

 رواه احلاكم، وقال: هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه. (2)
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  (1) أمتي املال( وفتنة  ،إن لكل أمة فتنة: )  ويف احلديث قال رسول اهلل 

 قلنا: فام غريها؟

َواْصِبْ َنْفَسَك َمَع  . وهي الفتنة التي أشار إليها قوله تعاىل :﴿ . فتنة اجلاه واملنصب قال:  

ُم بِاْلَغَداِة َواْلَعيِشِّ ُيِريُدوَن َوْجَهُه َوال َتْعُد َعْينَاَك َعنُْهْم ُتِريُد ِزينََة احْلَ  ِذيَن َيْدُعوَن َرهبَّ ْنَيا َياةِ الَّ  الدُّ

َبَع َهَواُه َوَكاَن َأْمُرُه ُفُرط ا )   ( الكهف﴾ )(28َوال ُتطِْع َمْن َأْغَفْلنَا َقْلَبُه َعن ِذْكِرَنا َواتَّ

ما ذئبان جائعان أرسال يف غنم بأفسد  ):  فقال   ،بني هذه الفتنة وبني التي قبلها   وقد مجع  

أن حرص املرء عىل املال والرشف أشد  أي ،(2)هلا من حرص املرء عىل املال والرشف لدينه(

 فسادا  للّدين من الذئبني اجلائعني للغنم. 

 قلنا: فام غريها؟

:  .. وهي التي أشار إليها قوله  والولد واألهل يف معصية اهلل   لزوجة الطاعة ل فتنة  قال:  

 (4))الولد جمبنة مبخلة حمزنة( : وقوله  ،(3) (فتنة الرجل يف أهله وماله ونفسه)

ا  وأشار إليها قبل ذلك قوله تعاىل :﴿   ِذيَن آَمنُوا إِنَّ ِمْن َأْزَواِجُكْم َوَأْوالِدُكْم َعُدوًّ َا الَّ َيا َأهيُّ

ِحيٌم )  ُكْم َفاْحَذُروُهْم َوإِن َتْعُفوا َوَتْصَفُحوا َوَتْغِفُروا َفإِنَّ اهللََّ َغُفوٌر رَّ ْمَواُلُكْم  ( إِنَّاَم أَ 14لَّ

وقد روي يف سبب نزول اآليات عن  ،(التغابن﴾ )(15َوَأْوالُدُكْم فِْتنٌَة َواهللَُّ ِعنَدُه َأْجٌر َعظِيٌم ) 

هؤالء رجال أسلموا من أهل مكة فأرادوا أن : )قالفسأله عن هذه اآلية؟  أن رجال  ابن عباس  

فلام أتوا رسول اهلل   ،يأتوا رسول اهلل فأبى أزواجهم وأوالدهم أن يدعوهم أن  يأتوا النبي 

ِذيَن آَمنُوا إِنَّ ِمْن :﴿ فأنزل اهلل  ، ورأوا الناس قد فقهوا يف الدين مّهوا أن يعاقبوهم َا الَّ َيا َأهيُّ

ُكْم َفاْحَذُروُهْم َوإِن َتْعُفوا َوَتْصَفُحوا َوَتْغِفُروا َفإِنَّ اهللََّ ا لَّ ِحيٌم  َأْزَواِجُكْم َوَأْوالِدُكْم َعُدوًّ  َغُفوٌر رَّ

 
 رواه الرتمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح. (1)

 رواه أمحد وابن حبان. (2)

 رواه البخاري ومسلم. (3)

 رواه احلاكم، وقال:هذا حديث صحيح عىل رشط مسلم ومل خيرجاه، ورواه ابن ماجة. (4)
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  (1)﴾ )التغابن((14)

ُْم َعَصْويِن  فقال :﴿  ، وأخب تعاىل عن أسباب معصية قوم نوح لنبيهم بِّ إِهنَّ َقاَل ُنوٌح رَّ

ا )  ْ َيِزْدُه َماُلُه َوَوَلُدُه إاِلَّ َخَسار  َبُعوا َمن ملَّ  ( نوح﴾ )(21َواتَّ

 قلنا: فام غريها؟

ُقتَِل  . وهي التي أشار إليها قوله تعاىل :﴿ . الظلم فتنة االضطهاد والطغيان و قال: 

( َوُهْم َعىَل َما َيْفَعُلوَن 6( إِْذ ُهْم َعَلْيَها ُقُعوٌد ) 5( النَّاِر َذاِت اْلَوُقوِد ) 4َأْصَحاُب األُْخُدوِد )

( الَِّذي َلُه ُمْلُك 8ِزيِز احْلَِميِد ) ( َوَما َنَقُموا ِمنُْهْم إاِلَّ َأن ُيْؤِمُنوا بِاهللَِّ اْلعَ 7بِاملُْْؤِمننَِي ُشُهوٌد )

 َشِهيٌد ) 
ٍ
ء اَمَواِت َواألَْرِض َواهللَُّ َعىَل ُكلِّ يَشْ ِذيَن َفَتنُوا املُْْؤِمننَِي َواملُْْؤِمنَاِت ُثمَّ مَلْ َيُتوُبوا  9السَّ ( إِنَّ الَّ

 ( البوج﴾ )(10َفَلُهْم َعَذاُب َجَهنََّم َوهَلُْم َعَذاُب احْلَِريِق ) 

وهو متوسد بردة يف   عن خباب بن األرت قال : شكونا إىل رسول اهلل  يف احلديث و

) قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له يف األرض فيجعل فيها فيجاء    :  فقال   ،ظل الكعبة 

فام   ، من دون حلمه وعظمه   ، فيوضع عىل رأسه فيجعل نصفني ويمشط بأمشاط احلديد  ،باملنشار

 (2) يصده ذلك عن دينه(

وهلذا أخب تعاىل أن الصاحلني من عباده كانوا يستعيذون باهلل من رش هذا النوع من  

ْسلِِمنَي ) قال تعاىل :﴿    ، الفتن ُلوْا إِن ُكنُتم مُّ (  84َوَقاَل ُموَسى َيا َقْوِم إِن ُكنُتْم آَمنُتم بِاهللَِّ َفَعَلْيِه َتَوكَّ

ْلَقْوِم الظَّاملنَِِي )  َفَقاُلوْا َعىَل اهللَِّ َعْلنَا فِْتنَة  لِّ نَا الَ جَتْ ْلنَا َربَّ َفإَِذا اْسَتَوْيَت  :﴿    وقال  ،﴾ )يونس((85َتَوكَّ

اَنا ِمَن اْلَقْوِم الظَّاملنَِِي )  َعَك َعىَل اْلُفْلِك َفُقِل احْلَْمُد هللَِِّ الَِّذي َنجَّ بِّ َأنِزْلنِي  28َأنَت َوَمن مَّ ( َوُقل رَّ

ا َوَأنَت َخرْيُ املُْنِزلنَِي ) ُمنزَ  َباَرك  ُب َقاَل  :﴿ وقال  ،( املؤمنون﴾ )(29ال  مُّ قَّ ا َيرَتَ ف 
َفَخَرَج ِمنَْها َخائِ

نِي ِمَن اْلَقْوِم الظَّاملنَِِي )  لَِّذيَن آَمنُوا اِْمَرَأَة  وقال:﴿    ، (القصص﴾ )(21َربِّ َنجِّ َب اهللَُّ َمَثال  لِّ َورَضَ

 
 سن صحيح.رواه الرتمذى، وقال:هذا حديث ح (1)

 رواه البخاري. (2)
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نِي ِمَن اْلَقْوِم  فِْرَعْوَن إِْذ قَ  ِه َوَنجِّ
نِي ِمن فِْرَعْوَن َوَعَملِ اَلْت َربِّ اْبِن يِل ِعنَدَك َبْيت ا يِف اجْلَنَِّة َوَنجِّ

 ( التحريم ﴾ )(11الظَّاملنَِِي )

 قلنا: فام غريها؟

إذ  .. وهي التي أشار إليها قوله تعاىل :﴿ مواجهة الظاملني وجماهدهتم يف اهلل فتنة قال: 

ِذيَن َكَفُروا يوحي إِْذ  ِذيَن آَمنُوا َسُأْلِقي يف ُقُلوِب الَّ ُيوِحي َربَُّك إِىَل املاَْلئَِكِة َأينِّ َمَعُكْم َفَثبُِّتوا الَّ

ُبوا ِمنُْهْم ُكلَّ َبنَانٍ  ُبوا َفْوَق اأْلَْعنَاِق َوارْضِ ْعَب َفارْضِ يُكُم  وقوله :﴿    ، (12األنفال:﴾ )  الرُّ إِْذ ُيَغشِّ

ْيَطاِن َولرَِيْ النَُّعاَس َأمَ  َرُكْم بِِه َوُيْذِهَب َعنُْكْم ِرْجَز الشَّ  َماء  لُِيَطهِّ
ِ
اَمء ُل َعَلْيُكْم ِمَن السَّ بَِط  نَة  ِمنُْه َوُينَزِّ

وا اهللََّوقوله :﴿  ، (11األنفال: ﴾ ) َعىَل ُقُلوبُِكْم َوُيَثبَِّت بِِه اأْلَْقَدامَ  ِذيَن آَمُنوا إِْن َتنْرُصُ َا الَّ   َيا َأهيُّ

ُكْم َوُيَثبِّْت َأْقَداَمُكمْ   ( 7حممد:﴾ )  َينْرُصْ

قال   ، حتت إمرة طالوت التي كانت الفئة الصابرة . ومنهم .ورضب األمثلة عن أهلها 

َربُِّكْم  َوقاَل هَلُْم َنبِيُُّهْم إِنَّ آَيَة ُمْلكِِه َأْن َيْأتِيَُكُم التَّاُبوُت فِيِه َسكِينٌَة ِمْن تعاىل حيكي قصتهم:﴿ 

ِمُلُه املاَْلئَِكُة إِنَّ يِف ذلَِك آَلَية  َلُكْم إِْن ُكنُْتْم ُمْؤمِ  (  248ننَِي ) َوَبِقيٌَّة مِمَّا َتَرَك آُل ُموسى َوآُل هاُروَن حَتْ

َب ِمنُْه َفَلْيَس  ِمنِّي َوَمْن مَلْ َيْطَعْمُه   َفَلامَّ َفَصَل طاُلوُت بِاجْلُُنوِد قاَل إِنَّ اهللََّ ُمْبَتلِيُكْم بِنََهٍر َفَمْن رَشِ

يال  ِمنُْهْم َفَلامَّ جاَوَزُه ُهَو وَ 
ُبوا ِمنُْه إِالَّ َقلِ َف ُغْرَفة  بَِيِدِه َفرَشِ ُه ِمنِّي إِالَّ َمِن اْغرَتَ ِذيَن آَمُنوا َمَعُه  َفإِنَّ الَّ

ِذيَن َيُظنُّ  ُْم ُمالُقوا اهللَِّ َكْم ِمْن فَِئٍة َقلِيَلٍة  قاُلوا ال طاَقَة َلنَا اْلَيْوَم بِجاُلوَت َوُجنُوِدِه قاَل الَّ وَن َأهنَّ

ابِِريَن )  َئة  َكثرَِية  بِإِْذِن اهللَِّ َواهللَُّ َمَع الصَّ
نا َأْفِرْغ 249َغَلَبْت فِ ( َوملََّا َبَرُزوا جِلاُلوَت َوُجُنوِدِه قاُلوا َربَّ

نا َعىَل  ( َفَهَزُموُهْم بِإِْذِن اهللَِّ َوَقَتَل داُوُد  250 اْلَقْوِم اْلكافِِريَن ) َعَلْينا َصْبا  َوَثبِّْت َأْقداَمنا َواْنرُصْ

ْكَمَة َوَعلََّمُه مِمَّا َيشاُء َوَلْو ال َدْفُع اهللَِّ النَّاَس َبْعَضُهْم بَِبعْ 
ٍض َلَفَسَدِت  جاُلوَت َوآتاُه اهللَُّ املُْْلَك َواحْلِ

 ﴾ )البقرة( (251ىَل اْلعاملَنَِي )اأْلَْرُض َولكِنَّ اهللََّ ُذو َفْضٍل عَ 

كان من الوصايا التي أوىص هبا  وقد  ،الفرار من الزحفوهلذا ورد التشديد يف حرمة 

وإذا أصاب   ، إياك والفرار من الزحف وإن هلك الناس) :قوله  بن جبل  امعاذ رسول اهلل 
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  (1)(وأنت فيهم فاثبت ، الناس موتان

 قلنا: فام غريها؟

.. ولذلك كان من أهم عالمات اإليامن  الكسل الصارف عن طاعة اهلل   مواجهة فتنة  قال:  

من ثابر عىل ثنتي عرشة : ) وقد ورد يف احلديث قوله  ،املداومة عىل الطاعاتعىل الّثبات 

أحب العمل اهلل ما داوم عليه  : ) وقال  ،(2)ركعة من السنة بنى اهلل له بيت ا يف اجلنة(

وكان  ، أدومه وإن قّل ): أي العمل أحب إىل اهلل؟ قال:  وحني سئل رسول اهلل .. (3)صاحبه(

  (4)إذا عملوا عمال  أثبتوه( آل حممد 

 *** 

وكيفية مواجهتها إىل أن توسم فينا   ، بقينا مدة يف صحبة ابن قتيبة يعلمنا أنواع الفتن

 .  .أهليتنا للتخرج عىل يديه 

. وقد رأينا احلياة  .ورأينا الناس ،تى قابلنا العمران وقد شاء اهلل أننا ما فارقنا واحته ح

 بصورة أخرى غري الصورة التي كنا نراها هبا. 

  ، وقد رأيت فوق ذلك من أصحايب من القوة والنشاط ما جعلهم يتخلصون من ضعفهم

   ويرتفعون إىل املقامات العالية التي دعاهم إليها ويل اهلل )نوح( 

 
 رواه أمحد. (1)

 رواه مسلم وغريه. (2)

 رواه مسلم وغريه. (3)

 رواه مسلم وغريه. (4)
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 ـ املتثاقل   خامسا 

 ؟اخلامس. فام الرس .من أرسار اإلنسان  الرابعرس قلت: عرفت ال

ِذيَن آَمُنوا َما َلُكْم إَِذا ِقيَل َلُكُم اْنِفُروا  قال: إنه الرس الذي يشري إليه قوله تعاىل :﴿   َا الَّ َيا َأهيُّ

ْنَيا ِمَن   اَقْلُتْم إِىَل اأْلَْرِض َأَرِضيُتْم بِاحْلََياِة الدُّ ْنَيا يِف اآْلِخَرِة يِف َسبِيِل اهللَِّ اثَّ اآْلِخَرِة َفاَم َمَتاُع احْلََياِة الدُّ

َواْتُل َعَلْيِهْم َنَبَأ الَِّذي آَتْينَاُه آَياتِنَا َفاْنَسَلَخ ِمنَْها َفَأْتبََعُه  وقوله:﴿  ،﴾ )التوبة((38إِالَّ َقلِيٌل ) 

ْيَطاُن َفَكاَن ِمَن اْلَغاِويَن ) َبَع َهَواُه ( َوَلْو ِشْئنَا َلَرَفعْ 175الشَّ نَاُه هِبَا َوَلكِنَُّه َأْخَلَد إِىَل اأْلَْرِض َواتَّ

ِذيَن َكذَّ  ْكُه َيْلَهْث َذلَِك َمَثُل اْلَقْوِم الَّ ِمْل َعَلْيِه َيْلَهْث َأْو َترْتُ ُبوا بِآَياتِنَا  َفَمَثُلُه َكَمَثِل اْلَكْلِب إِْن حَتْ

ُرونَ  َفَخَلَف ِمْن َبْعِدِهْم َخْلٌف  وقوله:﴿    ، ﴾ )األعراف( (176 )َفاْقُصِص اْلَقَصَص َلَعلَُّهْم َيَتَفكَّ

ُذوُه َوِرُثوا اْلكَِتاَب َيْأُخُذوَن َعَرَض َهَذا اأْلَْدَنى َوَيُقوُلوَن َسُيْغَفُر َلنَا َوإِْن َيْأهِتِْم َعَرٌض ِمْثُلُه َيْأُخ 

اُر اآْلِخَرُة َخرْيٌ  َأمَلْ ُيْؤَخْذ َعَلْيِهْم ِميَثاُق اْلكَِتاِب َأْن اَل َيُقوُلو يِه َوالدَّ
ا َعىَل اهللَِّ إِالَّ احْلَقَّ َوَدَرُسوا َما فِ

 ﴾ )األعراف( (169لِلَِّذيَن َيتَُّقوَن َأَفاَل َتْعِقُلوَن ) 

  ، يوشك األمم أن تداعى عليكم كام تداعى األكلة إىل قصعتها(  :) ويشري إليه قوله 

  ، ولكنّكم غثاء كغثاء الّسيل  ،فقال قائل: ومن قّلة نحن يومئذ؟ قال: )بل أنتم يومئذ كثري

فقال قائل: يا   ،وليقذفّن اهللّ يف قلوبكم الوهن(  ،ولينزعّن اهللّ من صدور عدّوكم املهابة منكم 

 (1) ال: )حّب الّدنيا وكراهية املوت(وما الوهن؟ ق ،رسول اهللّ 

 قلت: إن هذه النصوص املقدسة ختب عن ضعف مهة اإلنسان وقصورها. 

وقد ال خترج   ، وهيواها  ،. فاإلنسان بحكم تركيبه الطيني يتثاقل إىل األرض.قال: أجل 

 مطالبه يف احلياة عن الغرق يف دنسها.

 قلت: فهو غري ملوم إذن بسبب ذلك؟ 

 
 رواه أمحد وأبو داود. (1)
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. ولكن اللوم عىل غرقه يف  .يف ممارسة ما يتطلبه طينه من ممارسات قال: اللوم ليس 

ولكننا نلوم بشدة   ،أوحال الطني.. أال ترى أننا ال نلوم من مشى يف األوحال إن اضطر إىل ذلك

 من راح يسبح فيها؟ 

 قلت: فكيف يسبح اإلنسان يف األوحال؟ 

 أو مل ير احلياة غريها.  ،ومل ير يف احلياة غريها  ، وأنس هلا  ،قال: إذا أحب األوحال 

 قلت: فكيف يتخلص من غرقه؟

 قال: إن عاش احلياة دون أن يتدنس بأوحاهلا.

. هل يمكن ملن يذوق احلالوة أن ال تأرسه يف  .قلت: هل يمكن أن حيصل ذلك؟

 سجوهنا؟

رة عالية  . وقد رأيت من علم هذا الرس ما علمت به أن لإلنسان قد.قال: يمكن ذلك 

 .   . ال عن األرض وحدها  ،عىل رفع مهته عن مجيع األكوان

 قلت: فحدثني عن ذلك. 

رست    ،فتعلمت من أرسار احلزم والشدة ما كنت قد ذكرته لك  ،قال: بعد أن من اهلل عيل 

. فرأيت مجعا من  . يف تلك املدينة العجيبة التي فتح اهلل يل فيها من علوم اإلنسان ما كان منغلقا 

. ثم مل يلبث  .وبكل ما يف قلوهبم من وقاحة  ،يتسابون بكل ما يف ألسنتهم من بذاءةالناس 

 . وكانت دماء كثرية. .فراحت الدماء تسيل  ، السباب أن حتول إىل اخلناجر

. وجاء معها املمرضون  .وساقت من تشاء إىل سجوهنا ومعتقالهتا  ، ثم جاءت الرشطة

 م حيملون أكواما من الطني. وكأهن ،فحملوا تلك اجلثث املشوهة ،واألطباء

. فقد رأيت اإلنسان فيه ال خيتلف عام أراه من بعوض  .أثر يف ذلك املشهد تأثريا كبريا 

 .  .وذباب وخنافس

 وأرسار الرتفع عنها.  ،يف ظالل تلك اآلالم قيض اهلل يل من علمني أرسار التثاقل 
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 قلت: من هو؟ 

اهلل من اجلامل والوقار ما يأرس   . وقد آتاه. قال: رجل من أهل اهلل كان اسمه )يوسف(

 . وآتاه معها من العلم واحلكمة ما يأرس البصائر.  .األبصار

 وقال: أتعرف هؤالء؟   ، ربت عىل كتفي يف ذلك احلني

 . ولكني متأمل أملا شديدا ملا نزل هبم. . قلت: ال

 وتثاقلهم إليها إىل ما رأيته.   ،. وقد نزل هبم حبهم لألرض . قال: هؤالء هم إخواين

 . أيمكن ملن هو يف رقتك وصفائك أن يكون له إخوانا مثل هؤالء؟ .قلت: عجبا 

 قال: أمل يكن ليوسف من اإلخوة من كان حيمل تثاقل هؤالء؟

. لقد وصل هبم األمر إىل احلد الذي  . . وقد قص القرآن الكريم علينا خبهم.قلت: بىل 

ائِلِنَي ) َلَقْد َكاَن يِف . قال تعاىل :﴿ .عزموا فيه عىل قتل أخيهم  ِه آَياٌت لِلسَّ
( إِْذ  7 ُيوُسَف َوإِْخَوتِ

( اْقُتُلوا ُيوُسَف  8َقاُلوا َلُيوُسُف َوَأُخوُه َأَحبُّ إِىَل َأبِينَا ِمنَّا َوَنْحُن ُعْصَبٌة إِنَّ َأَباَنا َلِفي َضاَلٍل ُمبنٍِي ) 

ا خَيُْل َلُكْم َوْجُه َأبِيُكْم َوَتُكوُنوا  نَي ) َأِو اْطَرُحوُه َأْرض  ا َصاحِلِ ( َقاَل َقائٌِل ِمنُْهْم اَل  9ِمْن َبْعِدِه َقْوم 

يَّاَرِة إِْن ُكنُْتْم َفاِعلِنَي )  ﴾ )يوسف( ( 10َتْقُتُلوا ُيوُسَف َوَأْلُقوُه يِف َغَياَبِت اجْلُبِّ َيْلَتِقْطُه َبْعُض السَّ

وقد   ،وسالما . لقد سبقه أخ صالح كان ممتلئا إيامنا .قال: مل يكن يوسف وحده يف ذلك

 . .كان له أخ ممتلئ حقدا وانتقاما 

َواْتُل َعَلْيِهْم  . أولئك الذين ورد ذكرهم يف قوله تعاىل:﴿  . قلت: أراك تومئ إىل ابني آدم 

ْ ُيَتَقبَّْل ِمَن اآْلَخِر َقاَل  ا َومَل ا َفُتُقبَِّل ِمْن َأَحِدمِهَ َبا ُقْرَبان  ْذ َقرَّ
أَلَْقُتَلنََّك َقاَل إِنَّاَم َنَبَأ اْبنَْي آَدَم بِاحْلَقِّ إِ

( َلئِْن َبَسْطَت إِيَلَّ َيَدَك لَِتْقُتَلنِي َما َأَنا بَِباِسٍط َيِدَي إَِلْيَك أِلَْقُتَلَك إِينِّ  27َيَتَقبَُّل اهللَُّ ِمَن املُْتَِّقنَي ) 

إِْثِمَك َفَتُكوَن ِمْن َأْصَحاِب النَّاِر َوَذلَِك ( إيِنِّ ُأِريُد َأْن َتُبوَء بِإِْثِمي وَ 28َأَخاُف اهللََّ َربَّ اْلَعاملَنَِي )

يَن )29َجَزاُء الظَّاملنَِِي )  َعْت َلُه َنْفُسُه َقْتَل َأِخيِه َفَقَتَلُه َفَأْصبََح ِمَن اخْلَارِسِ ( َفَبَعَث اهللَُّ  30( َفَطوَّ

َيُه َكْيَف ُيَواِري َسْوَءَة َأِخ  ا َيْبَحُث يِف اأْلَْرِض لرُِيِ يِه َقاَل َيا َوْيَلَتا َأَعَجْزُت َأْن َأُكوَن ِمْثَل َهَذا ُغَراب 
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 ﴾ )املائدة((31اْلُغَراِب َفُأَواِرَي َسْوَءَة َأِخي َفَأْصَبَح ِمَن النَّاِدِمنَي ) 

. إهنا مجيعا  .. فهذه اآليات كتلك اآليات التي حتدثت عن يوسف وإخوته . قال: أجل

. فاإلخوة الذين يشرتكون يف الزمان .يا للتثاقل وللرتفعتشري إىل أن يف اإلنسان استعدادا متساو

 واملكان والعرق خيتلفون كل ذلك االختالف الذي ذكره القرآن. 

 تورث.   األخالققلت: لكأن اآليات تشري بذلك إىل خطأ من يتصورون أن 

 . . اللقمة. ووليدة اهلمة ال وليدة  .ال وليدة العرق   ، وليدة الكسب  األخالق . ف.قال: أجل

قلت: اسمح يل أن أخبك بأين مع احرتامي الشديد لك أعتبك مقرصا غاية التقصري..  

 ثم تقرص يف توجيهها ألقرب الناس إليك؟  ، فكيف تكون لك كل هذه احلكمة

 وأبى أن يركب السفينة مع والده.  ، ولد قد غرق مع من غرق قال: أمل يكن لنوح 

َوَناَدى ُنوٌح اْبنَُه َوَكاَن يِف َمْعِزٍل َيا ُبنَيَّ  فقال:﴿  ،. وقد ذكر اهلل تعاىل ذلك .قلت: أجل

 َقاَل اَل َعاِصَم  42اْرَكْب َمَعنَا َواَل َتُكْن َمَع اْلَكافِِريَن )
ِ
( َقاَل َسآِوي إىَِل َجَبٍل َيْعِصُمنِي ِمَن املَْاء

 ﴾ )هود( (43املَْْوُج َفَكاَن ِمَن املُْْغَرِقنَي )  اْلَيْوَم ِمْن َأْمِر اهللَِّ إِالَّ َمْن َرِحَم َوَحاَل َبْينَُهاَم 

 كل وسائل اللطف مع أبيه ليحثه عىل سلوك سبيل اهلل؟  قال: أمل يستعمل إبراهيم 

بل كان يرص عىل أن يرمجه وينفيه   ، . ومع ذلك ظل والده يرفض أن يتبعه.قلت: أجل 

ا َنبِيًّا )َواْذُكْر يِف فقال :﴿  ،. لقد ذكر اهلل ذلك.من األرض يق  ُه َكاَن ِصدِّ َتاِب إِْبَراِهيَم إِنَّ
(  41اْلكِ

( َيا َأَبِت إيِنِّ َقْد َجاَءيِن  42إِْذ َقاَل أِلَبِيِه َيا َأَبِت مِلَ َتْعُبُد َما اَل َيْسَمُع َواَل ُيْبرِصُ َواَل ُيْغنِي َعنَْك َشْيئ ا ) 

بِْعنِي َأهْ  ْ َيْأتَِك َفاتَّ ا ) ِمَن اْلِعْلِم َما مَل اط ا َسِويًّ ْيَطاَن 43ِدَك رِصَ ْيَطاَن إِنَّ الشَّ ( َيا َأَبِت اَل َتْعُبِد الشَّ

مْحَِن َعِصيًّا )  ْيَطاِن َولِيًّا  44َكاَن لِلرَّ مْحَِن َفَتُكوَن لِلشَّ َك َعَذاٌب ِمَن الرَّ ( َيا َأَبِت إيِنِّ َأَخاُف َأْن َيَمسَّ

يًّا )( َقاَل َأَراِغٌب َأْنَت َعْن آهِلَتِ 45)
 ﴾ )مريم( ( 46ي َيا إِْبَراِهيُم َلئِْن مَلْ َتنَْتِه أَلَْرمُجَنََّك َواْهُجْريِن َملِ

 قال: فكيف تلومني يف أمر مل يفلح األنبياء يف حتقيقه ملن حيبونه؟

إِنََّك اَل  فقال :﴿  ، . لقد ذكر اهلل تعاىل ذلك. . فاهلداية بيد اهلل ال بأيدينا . قلت: صدقت
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 ﴾ )القصص( ( 56ْحَبْبَت َوَلكِنَّ اهللََّ هَيِْدي َمْن َيَشاُء َوُهَو َأْعَلُم بِاملُْْهَتِديَن )هَتِْدي َمْن أَ 

. فأولئك القديسون من أنبياء اهلل مل يقرصوا يف  .فإنك ال تزال ملوما  ، ولكن مع ذلك 

 دعوة أهليهم إىل طريق اهلل.. ولذلك رفع عنهم العتاب. 

 وا يف هذا. قال: ما كان لورثة الرسل أن يقرص

 قلت: أراك تشري إىل أنك قد حتدثت معهم يف هذا. 

. فليس من السهل أن يرتفع اإلنسان عن تثاقل األرض  . قال: احلديث وحده ال يكفي

 باحلديث وحده. 

 قلت: فام فعلت؟

. وقد دعوت إخويت إىل  . . جلبت هلا خرية العلامء واألولياء. قال: لقد أسست مدرسة

 .  .وا لكنهم رفض ، االنضامم هلا 

 .  .قلت: فهي مغلقة إذن

. فإنه إن مل يدخلها إخويت من أمي وأيب املبارشين.. فإن يل إخوة كثريون من أيب  . قال: ال

 وأمي غري املبارشين. 

 قلت: إخوانك يف اإلنسانية. 

أشعر بمسؤولتي عن   –كام أشعر بمسؤوليتي عن إخويت املبارشين  –. فأنا . قال: أجل

 مجيع اإلنسانية. 

 . وما التخصص الذي تتوالة؟ .. ما اسمها؟. قلت: لقد ذكرت يل مدرستك

 قال: لقد سميتها )مدرسة احلرية( 

 قلت: عجبا أتسميها باالسم الذي يلهج به املتثاقلون إىل األرض؟

فلم يزدهم    ،. هم بحثوا عن احلرية يف التثاقل .قال: هم أصابوا االسم وأخطأوا املسمى 

 التثاقل إىل قيودا. 
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 قلت: واحلرية التي تنادي هبا مدرستك؟

. بل من كل القيود  .قال: احلرية التي تنادي هبا مدرستي هي التحرر من كل قيود األرض

 التي ترصف اإلنسان عن إنسانيته. 

 قلت: فمدرستك تعلم اإلنسان كيف يكرس تلك القيود التي جتذبه إىل األرض؟ 

فال يمكن للمقيد أن ينعم بأي   ، ذلك تتحقق لإلنسان حريته احلقيقية. وب.قال: أجل 

 حرية. 

 قلت: فهل هي منقسمة إىل سبعة أقسام كسائر املدارس؟ 

 . فليس اخلب كالعيان. .. فهلم بنا إليها .قال: أجل 

 ـ الدنيا   1

  وقد كتب عىل بابه قوله تعاىل:  ، كان أول قسم من أقسام هذه املدرسة هو قسم )الدنيا(

ْنَيا َفاْلَيْوَم َننَْساُهْم َكاَم َنُسوا لِقَ ﴿  هْتُُم احْلََياُة الدُّ ا َوَلِعب ا َوَغرَّ َُذوا ِدينَُهْم هَلْو  ِذيَن اختَّ اَء َيْوِمِهْم َهَذا الَّ

نَا جَيَْحُدوَن )
 ﴾ )األعراف( (51َوَما َكاُنوا بِآَياتِ

فقال: ليقرأها كل من دخل    ،رس وضع اآلية يف باب القسم   سألت ويل اهلل )يوسف( عن

 . . . فكل هذا القسم تفسري هلا .هذا القسم 

ذلك أهنم   ، فاهلل تعاىل خيب فيها أن الذين تثاقلوا إىل الدنيا لن يلقوا من اهلل إال اإلمهال

 صنيعهم. . ولذلك جيازهيم اهلل جزاء وفاقا عىل . باعوا رهبم يف الدنيا بمتاع بخس حقري

. يبدو أنه قد أمىض عمرا طويال يف  .كان أول من رأيت يف مدخل القسم شيخ مهيب

  ، . ولكن نظارة شابا مع ذلك ال تزال تطبعه بطابعها. وأنه قد خب مجيع شؤوهنا  ،هذه الدنيا 

 وكأن مجيع السنني بثقلها مل تستطع أن تؤثر فيه. 

. وهو  .أهل اهلل اسمه )نوح( فقال يل: هذا رجل من  ، سألت ويل اهلل )يوسف( عنه 

. ولكنه مع طول دعوته  . . وقد رأيته جمتهدا مع أهل بلده داعيا هلم.كسميه نوح من املعمرين
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. وقد أحرضته بعد أن رأيته قد يئس من قومه إىل  .هلم مل يقابلوه إال بام قابل به قوم نوح نبيهم 

 . هذه املدرسة ليكون شاهدا عىل الدنيا داعية إىل الرتفع عنها 

. ومل يلبث حتى بدأ  .. ومل ألبث حتى رأيت مجوعا كثرية جتتمع إىل نوح.دخلت املدرسة 

. ومما ال أزال أذكره من حديثه  .. وكانت كلامته تنبع من بحر عميق من بحار اإليامن.يكلمهم 

وكشف هلم عن عيوهبا وعوراهتا  ،احلمد هلل الذي عرف أولياءه غوائل الدنيا وآفاهتا : (1)قوله

ووزنوا بحسناهتا سيئاهتا فعلموا أنه يزيد منكرها عىل  ،ظروا يف شواهدها وآياهتا حتى ن

   .. وال يسلم طلوعها من كسوفها  ،وال يفي مرجوها بمخوفها  ،معروفها 

وقال: لقد جئتكم اليوم بخمسة   ،بعد أن بدأ حديثه هبذه الديباجة التفت إىل احلارضين

ويرفع مهته إىل    ،من ملكها استطاع أن يرتفع عن ثقل الدنيا   - بعدد الصلوات اخلمس  –مفاتيح  

 . ألنه لن جيد مطالبه العليا إال يف اآلخرة.  . اآلخرة

 قالوا: فهات املفتاح األول؟ 

ومطالب اإلنسان أعظم من أن   ، املفتاح األول أن تعلموا أن عمر الدنيا قصري قال: 

اَعُة ُيْقِسُم  فقال :﴿  ، ذكر اهلل تعاىل ذلك . لقد.تنحرص يف عمرها القصري  َوَيْوَم َتُقوُم السَّ

ُثوا َغرْيَ َساَعٍة َكَذلَِك َكاُنوا ُيْؤَفُكوَن ) 
ُهْم  وقال :﴿  ، ﴾ )الروم((55املُْْجِرُموَن َما َلبِ َوَيْوَم حَيْرُشُ

ْ َيْلَبُثوا إِالَّ َساَعة  ِمَن النََّهاِر َيَتَعاَرُفوَن َبيْ   اهللَِّ َوَما َكاُنوا  َكَأْن مَل
ِ
ُبوا بِلَِقاء ِذيَن َكذَّ نَُهْم َقْد َخرِسَ الَّ

ْ َيْلَبُثوا إِالَّ َعِشيَّة  َأْو ُضَحاَها )وقال :﴿  ،﴾ )يونس((45ُمْهَتِديَن )  ُْم َيْوَم َيَرْوهَنَا مَل ﴾  ( 46َكَأهنَّ

وِر َوَنْحرُشُ املُْْجرِ وقال:﴿  ، )النازعات( ا ) َيْوَم ُينَْفُخ يِف الصُّ ( َيَتَخاَفُتوَن  102ِمنَي َيْوَمئٍِذ ُزْرق 

ا ) ا 103َبْينَُهْم إِْن َلبِْثُتْم إاِلَّ َعرْش  ( َنْحُن َأْعَلُم باَِم َيُقوُلوَن إِْذ َيُقوُل َأْمَثُلُهْم َطِريَقة  إِْن َلبِْثُتْم إِالَّ َيْوم 

اَعُة ُيْقِسُم املُْ وقال:﴿  ،( طه﴾ )(104) ُثوا َغرْيَ َساَعٍة َكَذلَِك َكاُنوا  َوَيْوَم َتُقوُم السَّ
ْجِرُموَن َما َلبِ

ياَمَن َلَقْد َلبِْثُتْم يِف كَِتاِب اهللَِّ إِىَل َيْوِم اْلَبْعِث َفَهَذا َيوْ 55ُيْؤَفُكوَن )  ِذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َواإْلِ ُم  ( َوَقاَل الَّ

 
 من خطبة الغزايل يف كتاب ذم الدنيا من اإلحياء. (1)
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َقاَل َكْم َلبِْثُتْم يِف اأْلَْرِض َعَدَد ِسننَِي  وقال :﴿    ، (لروم ا﴾ )(56اْلَبْعِث َوَلكِنَُّكْم ُكنُْتْم اَل َتْعَلُموَن ) 

يَن )112) ا َأْو َبْعَض َيْوٍم َفاْسَأِل اْلَعادِّ ( َقاَل إِْن َلبِْثُتْم إاِلَّ َقلِيال  َلْو َأنَُّكْم ُكنُْتْم  113( َقاُلوا َلبِْثنَا َيْوم 

 ( املؤمنون ﴾ )(114َتْعَلُموَن ) 

ثالثة: حالة  فاعلموا أن األحوال التي يمر هبا اإلنسان    ،حقيقة هذا  وإن شئتم أن تعرفوا

  ، كون فيها مشاهدا  للدنيا يوحالة ال    . .إىل األزل  هوهي ما قبل وجودمذكورا..  كن فيها شيئا    يمل

 .. يف الدنيا  ةيا احلوهي أيام  ،وحالة متوسطة بني األبد واألزل  ..إىل األبد ه وهي ما بعد موت

أنه أقل من منزل   وا تعلمل ، ه إىل طريف األزل واألبدووانسب ، إىل مقدار طوهلا  وافانظر

ما ىل وللدنيا وما للدنيا وما ىل والذى  :)  ورد يف احلديث قوله ولذلك  . قصري يف سفر بعيد. 

نفسى بيده ما مثىل ومثل الدنيا إال كراكب سار ىف يوم صائف فاستظل حتت شجرة ساعة من 

 (1)(ها هنار ثم راح وترك

وهذه   . .( الدنيا قنطرة فاعبوها وال تعمروها فقال: ) ، إىل هذا وقد أشار املسيح 

واللحد   ،واملهد هو امليل األول عىل رأس القنطرة   ،احلياة الدنيا معب إىل اآلخرةحكمة عظيمة ف

ومنهم من قطع  ، فمن الناس من قطع نصف القنطرة  ،وبينهام مسافة حمدودة ، هو امليل اآلخر 

وكيفام   .وهو غافل عنها. ،ومنهم من مل يبق له إال خطوة واحدة ، ومنهم من قطع ثلثيها  ،ها ثلث

والبناء عىل القنطرة وتزيينها بأصناف الزينة وأنت عابر عليها غاية   ،كان فال بد له من العبور 

 اجلهل واخلذالن. 

قريبة   ،ة الفناء عرسي (2)فوجدهتا  ،الدنيا . لقد تأملت .قال أحد احلارضين: صدقت 

وهي سائرة سريا    ، تنظر إليها فرتاها ساكنة مستقرة .. تعد بالبقاء ثم ختلف يف الوفاء ،االنقضاء

وإنام حيس    ،ولكن الناظر إليها قد ال حيس بحركتها فيطمئن إليها   ،لة ارحتاال  رسيعا  عنيفا  ومرحت

 
 وابن ماجه وابن سعد والطبانى واحلاكم والبيهقى ىف شعب اإليامن. -وقال: حسن صحيح  –رواه أمحد وهناد والرتمذى  (1)

 استفدنا األمثلة واملواعظ الواردة هنا من كتاب )ذم الدنيا( من مجلة كتب )إحياء علوم الدين( للغزايل. (2)
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 . عند انقضائها 

ال تدرك حركته   ، متحرك يف احلقيقة ساكن الظاهر ،ومثاهلا الظل فإنه متحرك ساكن

 . بل البصرية الباطنة ،بالبرص الظاهر 

 : يقول أنشد ف ، بعضهمذكرت الدنيا عند قال آخر: لقد 

 إن اللبيب بمثلها ال خيدع       م نوم أو كظل زائل أحال

 ويقول:  ، وكان احلسن بن عيل يتمثل كثريا  قال آخر: 

 إن اغرتارا  بظل زائل محق        هلا   ءيا أهل لذات دنيا ال بقا 

ثم قام إىل ظل خيمة هلم    ،أعرابيا  نزل بقوم فقدموا إليه طعاما  فأكل قال آخر: وذكروا أن  

 فقام وهو يقول:  ، فنام هناك فاقتلعوا اخليمة فأصابته الشمس فانتبه

 وال بد يوما  أن ظلك زائل        أال إنام الدنيا كظل ثنية 

 . فهات الثاين؟. ووعيناه ، قالوا: عرفنا األول

ومطالب اإلنسان أكثر من أن   ، املفتاح الثاين هو أن تعلموا أن متاع الدنيا قليل قال: 

يٌل َواآْلِخَرُة َخرْيٌ ملَِِن فقال :﴿    ،. لقد ذكر اهلل تعاىل ذلك.يكفيها متاعها القليل 
ْنَيا َقلِ ُقْل َمَتاُع الدُّ

ِذيَن آَمنُوا َما َلُكْم إَِذا ِقيَل َلكُ وقال:﴿    ، ﴾ )النساء(( 77اتََّقى َواَل ُتْظَلُموَن َفتِيال  ) َا الَّ ُم اْنِفُروا  َيا َأهيُّ

ْنَيا ِمَن اآْلِخَرِة َفاَم َمَتاُع احْلََياةِ  اَقْلُتْم إِىَل اأْلَْرِض َأَرِضيُتْم بِاحْلََياِة الدُّ ْنَيا يِف اآْلِخَرِة يِف َسبِيِل اهللَِّ اثَّ  الدُّ

ْوِم اتَّبُِعوِن َوَقاَل الَِّذي آَمَن َيا قَ وقال خمبا عن مؤمن آل فرعون:﴿  ،﴾ )التوبة((38إِالَّ َقلِيٌل ) 

َشاِد )  ْنَيا َمَتاٌع َوإِنَّ اآْلِخَرَة ِهَي َداُر اْلَقَراِر )38َأْهِدُكْم َسبِيَل الرَّ ﴾  ( 39( َيا َقْوِم إِنَّاَم َهِذِه احْلََياُة الدُّ

 )غافر( 

لو كانت الدنيا تعدل عند اهلل جناح بعوضة ما سقى   :)  ويف احلديث قال رسول اهلل 

  (1) (ماء  كافرا  منها رشبة

 
 رواه الرتمذي وابن ماجة. (1)
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  (1)(فلينظر بامذا ترجع  ، ما الدنيا يف اآلخرة إال كام جيعل أحدكم أصبعه يف اليم) :    قالو

فأخذ   ،فتناوله  ، فمر بجدي أسك ميت ،مر بسوق والناس كنفته   عن جابر أن النبي و

وما نصنع به؟ قال:    ،فقالوا: ما نحب أنه لنا بيشء  ،(أيكم حيب أن هذا له بدرهم؟)بإذنه فقال:  

فكيف وهو ميت؟ فقال:   ،فقالوا: واهلل لو كان حيا  عيبا  فيه؛ ألنه أسُك  ، (أحتبون أنه لكم؟)

 (2) (واهلل للدنيا أهون عىل اهلل من هذا عليكم)

  حيسب اجلاهل اليشء الذي هو ال )الدنيا و اآلخرة:  وهو يقارن بني  قال بعض احلكامء  و

من ال يرتك اليشء الذي هو ال يشء ال ينال  و  ،واليشء الذي هو اليشء ال يشء ،يشء شيئا 

ومن ال يعرف اليشء الذي هو اليشء ال يرتك اليشء الذي هو ال   ، اليشء الذي هو اليشء

    (3)(يشء 

 . فهات الثالث. .ووعيناه  ،قالوا: عرفنا الثاين

وبذلك فإن من تثاقل إليها لن   ، الدنيا دار غرور الثالث هو أن تعلموا أن  املفتاح قال: 

ُكلُّ َنْفٍس َذائَِقُة املَْْوِت َوإِنَّاَم ُتَوفَّْوَن فقال :﴿  ،. لقد ذكر اهلل تعاىل ذلك . يظفر إال بالرساب

ْنَيا إِالَّ َمَتاُع اْلُغُروِر  ُأُجوَرُكْم َيْوَم اْلِقَياَمِة َفَمْن ُزْحِزَح َعِن النَّاِر َوُأْدِخَل اجْلَنََّة َفَقْد َفاَز َوَما ا حْلََياُة الدُّ

ا اَل جَيِْزي َوالٌِد َعْن َوَلِدِه وقال :﴿    ، ﴾ )آل عمران( (185) َا النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكْم َواْخَشْوا َيْوم  َيا َأهيُّ

نَُّكْم بِاهللَِّ  َواَل َمْوُلوٌد ُهَو َجاٍز َعْن َوالِِدِه َشْيئ ا إِنَّ َوْعَد اهللَِّ َحقٌّ َفاَل َتُغرَّ  ْنَيا َواَل َيُغرَّ نَُّكُم احْلََياُة الدُّ

ْنَيا َواَل  وقال :﴿  ، ﴾ )لقامن((33اْلَغُروُر ) نَُّكُم احْلََياُة الدُّ َا النَّاُس إِنَّ َوْعَد اهللَِّ َحقٌّ َفاَل َتُغرَّ َيا َأهيُّ

نَُّكْم بِاهللَِّ اْلَغُروُر )  ْنَيا َلِعٌب َوهَلٌْو َوِزينٌَة َوَتَفاُخٌر  اْعلَ وقال :﴿  ، ﴾ )فاطر((5َيُغرَّ ُموا َأنَّاَم احْلََياُة الدُّ

اهُ  اَر َنَباُتُه ُثمَّ هَيِيُج َفرَتَ ا ُثمَّ   َبْينَُكْم َوَتَكاُثٌر يِف اأْلَْمَواِل َواأْلَْواَلِد َكَمَثِل َغْيٍث َأْعَجَب اْلُكفَّ ُمْصَفرًّ

 
 رواه مسلم. (1)

 رواه مسلم. (2)

 الدنيا يف كتاب ذم الدنيا.ذكره ابن أيب  (3)
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ا َويِف اآْلِخَرِة َعذَ  ْنَيا إِالَّ َمَتاُع َيُكوُن ُحَطام  اٌب َشِديٌد َوَمْغِفَرٌة ِمَن اهللَِّ َوِرْضَواٌن َوَما احْلََياُة الدُّ

 ﴾ )احلديد( ( 20اْلُغُروِر )

 : قال أحدهم: لقد قال الشاعر يصور ذلك

 ملستمسك منها بحبل غرور         وإن امرأ دنياه أكب مهه  

لدنيا إال كرجل نام فرأى يف منامه  ما شبهت نفيس يف ا)  :وقال يونس بن عبيدقال آخر: 

فإذا ليس   ،فكذلك الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا ،ما يكره وما حيب فبينام هو كذلك إذ انتبه

 ( بأيدهيم يشء مما ركنوا إليه وفرحوا به 

 أحالم النائم.  : وقيل لبعض احلكامء. أي يشء أشبه بالدنيا؟ قال قال آخر:

كوشف بالدنيا فرآها يف صورة عجوز هتامء   أن عيسى  الثقاةقال آخر: لقد حدثني 

أم   ،قال: فكلهم مات عنك ،فقال هلا: كم تزوجت؟ قالت: ال أحصيهم ، عليها من كل زينة

كيف ال   ،بؤسا  ألزواجك الباقني): فقال عيسى  ، ك؟ قالت: بل كلهم قتلتقكلهم طل

 ( واحد وال يكونون منك عىل حذر! يعتبون بأزواجك املاضني! كيف هتلكينهم واحدا  بعد

: رأيت يف املنام عجوزا  كبرية متعصبة  قال  بعض الصاحلنيفقد حدثني    ، قال آخر: أما أنا 

فجئت ونظرت   ،اجللد عليها من كل زينة الدنيا والناس عكوف عليها معجبون ينظرون إليها 

ت: أو ما تعرفني؟ فقلت هلا: ويلك من أنت؟ قال ،وتعجبت من نظرهم إليها وإقباهلم عليها 

قلت: أعوذ باهلل من رشك! قالت: إن أحببت أن  ،قلت: ال أدري! من أنت؟ قالت: أنا الدنيا 

 تعاذ من رشي فابغض الدرهم.  

: رأيت الدنيا يف النوم عجوزا  مشوهة  قال بعض الورثة، ففقد حدثني  ،قال آخر: أما أنا 

فلام كانت بحذائي أقبلت   ،صونشمطاء تصفق بيدهيا وخلفها خلق يتبعوهنا ويصفقون ويرق 

ثم بكى أبو بكر وقال: رأيت   ،عيل فقالت: لو ظفرت بك لصنعت بك مثل ما صنعت هبؤالء

 هذا قبل أن أقدم إىل بغداد.  
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يؤتى بالدنيا يوم  قال: من امتأل صالحا وتقوى وورعا، ففقد حدثني  ،قال آخر: أما أنا 

فترشف عىل اخلالئق فيقال   ،دية ومشوه خلقها أنياهبا با  ،القيامة يف صورة عجوز شمطاء زرقاء 

  ، هلم أتعرفون هذه؟ فيقولون: نعوذ باهلل من معرفة هذه! فيقال: هذه الدنيا التي تناحرتم عليها 

ثم يقذف هبا يف جهنم فتنادي: أي   ، وهبا حتاسدتم وتباغضتم واغرترتم ، هبا تقاطعتم األرحام

 أحلقوا هبا أتباعها وأشياعها.  : رب أين أتباعي وأشياعي؟ فيقول اهلل عز وجل

: بلغني أن رجال  عرج  قالف مرشدي يف الطريق إىل اهلل،فقد حدثني  ،قال آخر: أما أنا 

وإذا ال يمر هبا أحد   ،بروحه فإذا امرأة عىل قارعة الطريق عليها من كل زينة من احليل والثياب 

ه آ أقبلت كانت أقبح يشء ر   وإذا هي  ،فإذا هي أدبرت كانت أحسن يشء رآه الناس  ، إال جرحته

قال: فقلت: أعوذ باهلل منك! قالت: ال واهلل. ال يعيذنك   ، عجوز شمطاء زرقاء عمشاء  ،الناس

 اهلل مني حتى تبغض الدرهم! قال: فقلت من أنت؟ قالت: أنا الدنيا.

 ووعيناه.. فهات الرابع. ، قالوا: عرفنا الثالث

وبذلك فإهنا جترهم    ، ل وطغيان ملن يفتن هبا ضال الرابع هو أن تعلموا أن الدنيا دار  قال:  

  ، هبا املفتونني  فأخب عن تأثري الدنيا يف    ،. لقد ذكر اهلل ذلك.إىل سخط اهلل وغضبه وشديد عقابه

يَن َأْعاَمال  ) فقال :﴿  ْنَيا َوهُ 103ُقْل َهْل ُننَبُِّئُكْم بِاأْلَْخرَسِ ِذيَن َضلَّ َسْعُيُهْم يِف احْلََياِة الدُّ ْم  ( الَّ

ا )  ُْم حُيِْسنُوَن ُصنْع  ِْم َولَِقائِِه َفَحبَِطْت َأْعاَمهُلُْم  104حَيَْسُبوَن َأهنَّ ِذيَن َكَفُروا بِآَياِت َرهبِّ ( ُأوَلئَِك الَّ

ا َمْن َطَغى ) وقال :﴿  ، ﴾ )الكهف(( 105َفاَل ُنِقيُم هَلُْم َيْوَم اْلِقَياَمِة َوْزن ا )  ( َوآَثَر احْلََياَة 37َفَأمَّ

 ﴾ )النازعات( (39( َفإِنَّ اجْلَِحيَم ِهَي املَْْأَوى )38ْنَيا )الدُّ 

ومجع له   ،من كانت اآلخرة مهه جعل اهلل غناه يف قلبه ) : قال رسول اهلل يف احلديث و

وفّرق عليه   ، جعل اهلل فقره بني عينيه  ، ومن كانت الدنيا مهه ، وأتته الدنيا وهي راغمة ، شمله

 (1)(ومل يأته من الدنيا إال ما قدر له  ،شمله

 
 رواه الرتمذي. (1)
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ا أن حالوة خفضها  هينة لينة يظن اخلائض فيهأوائل الدنيا تبدو  ف  ،قال أحدهم: صدقت 

 . واخلروج منها مع السالمة شديد   ، كحالوة اخلوض فيها وهيهات! فإن اخلوض يف الدنيا سهل

لني موردها   مثال للدنيا يف بعيل إىل سلامن اإلمام كتب . وقد . قال آخر: صدقت

فأعرض عام يعجبك  ،مثل الدنيا مثل احلية لني مسها ويقتل سمها فقال: ) ، وخشونة مصدرها 

وكن أرس ما تكون فيها  ،وضع عنك مهومها بام أيقنت من فراقها  ،منها لقلة ما يصحبك منها 

 ( فإن صاحبها كلام اطمأن منها إىل رسور أشخصه عنه مكروه والسالم ، أحذر ما تكون هلا 

كام ينظر املريض   ، بحق أقول لكم): فقال ، آخر: وقد رضب املسيح مثاال عىل هذا قال

إىل الطعام فال يلتذ به من شدة الوجع كذلك صاحب الدنيا ال يلتذ بالعبادة وال جيد حالوهتا  

إن الدابة إذا مل تركب ومتتهن تصعب ويتغري خلقها   ، وبحق أقول لكم  ،مع ما جيد من حب الدنيا 

إن الزق    ،وبحق أقول لكم  ،إذا مل ترقق بذكر املوت ونصب العبادة تقسو وتغلظ  كذلك القلوب

ما مل ينخرق أو يقحل يوشك أن يكون وعاء للعسل كذلك القلوب ما مل خترقها الشهوات أو  

 ( يدنسها الطمع أو يقسيها النعيم فسوف تكون أوعية للحكمة

  ، لتأدية عالئق الدنيا بعضها إىل بعض حتى اهلالكقال آخر: وقد رضب املسيح مثال 

 ( حر كلام رشب ازداد عطشا  حتى يقتلهمثل طالب الدنيا مثل شارب ماء الب):فقال

ولنضارة أوائلها وخبث   ، الدنيا أوهلا آخر ملخالفة  : وقد رضب الغزايل مثاالآخرقال 

وسيجد   ، اعلم أن شهوات الدنيا يف القلب لذيذة كشهوات األطعمة يف املعدةفقال: )  ، عواقبها 

قبح ما يده لألطعمة اللذيذة إذا العبد عند املوت لشهوات الدنيا يف قلبه من الكراهة والنتن وال 

وكام أن الطعام كلام كان ألذ طعام  وأكثر دسام  وأظهر حالوة كان رجيعه    ، بلغت يف املعدة غايتها 

فنتنها وكراهتها والتأذي   ،فكذلك كل شهوة يف القلب هي أشهى وألذ وأقوى   ، أقذر وأشد نتنا  

فتكون  ، بهث داره وأخذ ماله وولدهفإن من ن ،هبا عند املوت أشد بل هي يف الدنيا مشاهدة

فكل ما كان عند  ،مصيبته وأمله وتفجعه يف كل ما فقد بقدر لذته به وحبه له وحرصه عليه
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 (1)(وال معنى للموت إال فقد ما يف الدنيا   ،الوجود أشهى عنده وألذ فهو عند الفقد أدهى وأمر 

 ووعيناه.. فهات اخلامس.  ،قالوا: عرفنا الرابع

فقال :﴿   ، . لقد ذكر اهلل ذلك.دار خزي ولعنة للمعاندين هي أن الدنيا اخلامس قال: 

ِذيَن ِمْن َقْبلِِهْم َفَأَتاُهُم اْلَعَذاُب ِمْن َحْيُث اَل َيْشُعُروَن )  َب الَّ ْزَي يِف احْلََياِة 25َكذَّ ( َفَأَذاَقُهُم اهللَُّ اخْلِ

ْنَيا َوَلَعَذاُب اآْلِخَرِة َأْكَبُ َلْو  َوَأْتَبْعنَاُهْم يِف َهِذِه :﴿ وقال  ،﴾ )الزمر( ( 26َكاُنوا َيْعَلُموَن )الدُّ

ْنَيا َلْعنَة  َوَيْوَم اْلِقَياَمِة ُهْم ِمَن املَْْقُبوِحنَي )   ﴾ )القصص( (42الدُّ

مثال ملا حيصل ألهل الدنيا من خزي ولعنة بسبب تثاقلهم   وقد رضب رسول اهلل 

  ، حتى إذا مل يدروا  ، إنام مثيل ومثلكم ومثل الدنيا كمثل قوم سلكوا مفازة غباء فقال: ) ،إليها 

ما سلكوا منها أكثر أو ما بقي؟ أنفدوا الزاد وخرسوا الظهر وبقوا بني ظهراين املفازة وال زاد  

فقالوا:   ،فبينام هم كذلك إذ خرج عليهم رجل يف حلة تقطر رأسه  ، وال محولة فأيقنوا باهللكة

فقالوا: يا    ، فلام انتهى إليهم قال: يا هؤالء   ، هذا قريب عهد بريف وما جاءكم هذا إال من قريب 

فقال: أرأيتم إن هديتكم إىل ماء رواء ورياض خرض    ،هذا! فقال عالم أنتم؟ فقالوا: عىل ما ترى

فأعطوه عهودهم   ،قال: عهودكم مواثيقكم باهلل ،نعصيك شيئا  ما تعملون؟ قالوا: ال 

قال: فأوردهم ماء رواء ورياضا  خرضا  فمكث فيهم ما شاء   ،ومواثيقهم باهلل ال يعصونه شيئا  

اهلل ثم قال: يا هؤالء! قالوا: يا هذا! قال: الرحيل! قالوا: إىل أين؟ قال: إىل ماء ليس كامئكم  

فقال أكثرهم: واهلل ما وجدنا هذا حتى ظننا أنا لن نجده وما  ، وإىل رياض ليست كرياضكم

أمل تعطوا هذا الرجل عهودكم   - وهم أقلهم  - نصنع بعيش خري من هذا؟ وقالت طائفة 

ومواثيقكم باهلل أن ال تعصوه شيئا  وقد صدقكم يف أول حديثه فواهلل ليصدقنكم يف آخره؟ فراح 

 (2) (صبحوا بني أسري وقتيلفيمن اتبعه وختلف بقيتهم فبدرهم عدو فأ

 
 إحياء علوم الدين. (1)

 رواه ابن أيب الدنيا هكذا بطوله، وألمحد والبزار والطباين أخرص منه وإسناده حسن. (2)
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قال بعضهم: لقد ذكرين هذا احلديث بمثال سمعته من بعض العلامء رضبه لعاقبة  

فذكر أن مثل   ، لدنيا بنعيم الدنيا وغفلتهم عن اآلخرة وخرساهنم العظيم بسببها اشتغال أهل ا

فأمرهم املالح باخلروج  ، فانتهت هبم إىل جزيرة ، أهل الدنيا يف غفلتهم مثل قوم ركبوا سفينة 

فتفرقوا يف نواحي   ،إىل قضاء احلاجة وحذرهم املقام وخوفهم مرور السفينة واستعجاهلا 

 : اجلزيرة

وبادر إىل السفينة فصادف املكان خاليا  فأخذ أوسع األماكن  ،فقىض بعضهم حاجته 

 . وألينها وأفقها ملراده

العجيبة وغياضها امللتفة ونغامت    وبعضهم توقف يف اجلزيرة ينظر إىل أنوارها وأزهارها 

طيورها الطيبة وأحلاهنا املوزونة الغريبة وصار يلحظ من بريتها أحجارها وجواهرها ومعادهنا  

املختلفة األلوان واألشكال احلسنة املنظر العجيبة النقوش السالبة أعني الناظرين بحسن 

ا فلم يصادف إال مكانا  هثم تنبه خلطر فوات السفينة فرجع إلي ، زبرجدها وعجائب صورها 

 . ضيقا  حرجا  فاستقر فيه

وبعضهم أكب عىل تلك األصداف واألحجار وأعجبه حسنها ومل تسمح نفسه بإمهاهلا  

فلم جيد يف السفينة إال مكانا  ضيقا  وزاده ما محله من احلجارة ضيقا   ،فاستصحب منها مجلة

فحمله يف   ،ىل رميه ومل جيد مكانا  لوضعه فندم عىل أخذه ومل يقدر ع ،وصار ثقيال  عليه ووباال  

 السفينة عىل عنقه وهو متأسف عىل أخذه وليس ينفعه التأسف.  

تولج الغياض ونيس املركب وبعد يف متفرجه ومتنزهه منه حتى مل يبلغه نداء   موبعضه

وهو مع  ،املالح الشتغاله بأكل تلك الثامر واستشامم تلك األنوار والتفرج بني تلك األشجار

وال منفك عن شوك  ، ذلك خائف عىل نفسه من السباع وغري خال من السقطات والنكبات

ينشب بثيابه وغضن جيرح بدنه وشوكة تدخل يف رجله وصوت هائل يفزع منه وعوسج خيرق  

فلام بلغه نداء أهل السفينة انرصف مثقال    ، ثيابه وهيتك عورته ويمنعه عن االنرصاف لو أراده
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 املركب موضعا  فبقي يف الشط حتى مات جوعا .  بام معه ومل جيد يف 

ومنهم من تاه فهام    ،فمنهم من افرتسته السباع  ،وبعضهم مل يبلغه النداء وسارت السفينة

فتفرقوا كاجليف    ، ومنهم من هنشته احليات  ، ومنهم من مات يف األوحال  ، عىل وجهه حتى هلك

 املنتنة. 

فقد اسرتقته وشغله   ،زهار واألحجاروأما من وصل إىل املركب بثقل ما أخذه من األ

فلم يلبث أن ذبلت تلك األزهار   ،احلزن بحفظها واخلوف من فوهتا وقد ضيقت عليه مكانه

وكمدت تلك األلوان واألحجار فظهر نتن رائحتها فصارت مع كوهنا مضيقة عليه مؤذية له  

قد أثر فيه ما أكل منها فلم  و ،فلم جيد حيلة إال أن ألقاها يف البحر هربا  منها  ،بنتنها ووحشتها 

 ينته إىل الوطن إال بعد أن ظهرت عليه األسقام بتلك الروائح فبلغ سقيام  مدبرا .  

ولكن ملا وصل إىل   ،ومن رجع قريبا  ما فاته إال سعة املحل فتأدى بضيق املكان مدة

 . الوطن اسرتاح

 ومن رجع أوال  وجد املكان األوسع ووصل إىل الوطن ساملا .  

مثال أهل الدنيا يف اشتغاهلم بحظوظهم العاجلة ونسياهنم موردهم ومصدرهم   فهذا

 وغفلتهم عن عاقبة أمورهم. 

وما أقبح من يزعم أنه بصري عاقل أن تغره أحجار األرض وهي الذهب والفضة   

بل يصري كال  ووباال    ، ويشء من ذلك ال يصبحه عند املوت ،وهشيم النبت وهي زينة الدنيا 

احلال شاغل له باحلزن واخلوف عليه. وهذه حال اخللق كلهم إال من عصمه اهلل   عليه وهو يف 

 عز وجل. 

أن  فذكر  ،لتنعم الناس بالدنيا ثم تفجعهم عىل فراقها قال آخر: وقد رضب آخر مثال 

وهو يدعو إىل داره عىل الرتتيب   ،مثل الناس فيام أعطوا من الدنيا مثل رجل هيأ دارا  وزينها 

فدخل واحد داره فقدم إليه طبق ذهب عليه بخور ورياحني ليشمه   ، بعد واحد واحدا   ، قوما  
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فجهل رسمه وظن أنه قد وهب ذلك فتعلق به قلبه ملا  ،ال ليتملكه ويأخذه ،ويرتكه ملن يلحقه

ومن كان عاملا  برسمه انتفع به وشكره ورده بطيب    ، فلام اسرتجع منه ضجر وتفجع  ، ظن أنه له

وكذلك من عرف سنة اهلل يف الدنيا علم أهنا دار ضيافة سبلت عىل  ،قلب وانرشاح صدر

وال   ، املجتازين ال عىل املقيمني ليتزودوا منها وينتفعوا بام فيها كام ينتفع املسافرون بالعواري

 عند فراها. يرصفون إليها كل قلوهبم حتى تعظم مصيبتهم 

 *** 

فرحت أقطع حديثهم بقويل: ولكن ما   ،لست أدري كيف ثارت يف نزعة اجلدل 

لقد    ،. أمل تسمعوا قوله تعاىل وهو جيمع لعباده املؤمنني بني ثواب الدنيا وثواب اآلخرة .تقولون 

ْنَيا َوُحْسَن َثَواِب اآْلِخَرِة َواهللَُّ حُيِ  (﴾ )آل  148بُّ املُْْحِسننَِي ) قال :﴿ َفآَتاُهُم اهللَُّ َثَواَب الدُّ

 عمران(  

بل إنه يذكر النامذج الرفيعة من أوليائه وأصفيائه الذين رزقوا من احلظوظ مامل يرزقه  

قال تعاىل :﴿ إِْذ َقاَلِت املاَْلئَِكُة   ،ومنها حظ اجلاه الذي وهب للمسيح  ،أهل الدنيا أنفسهم 

ِك بِكَ  ُ ْنَيا َواآْلِخَرِة َوِمَن َيا َمْرَيُم إِنَّ اهللََّ ُيَبرشِّ لَِمٍة ِمنُْه اْسُمُه املَِْسيُح ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم َوِجيها  يِف الدُّ

بِنَي )   (﴾ )آل عمران(  45املَُْقرَّ

  قال تعاىل:  ، الذي مجع له بني احلسنتني حسنة الدنيا واآلخرة ومنها نموذج إبراهيم 

ْنَيا َحَسنَة  َوإِنَّ  نَي ) ﴿ َوآَتْينَاُه يِف الدُّ احِلِ  (﴾ )النحل( 122ُه يِف اآْلِخَرِة ملََِن الصَّ

فوجدت أن هذه النعم واحلظوظ التي من اهلل هبا عىل   ، وقد تأملت القرآن الكريم

قال تعاىل :﴿ َمْن َكاَن   ،بل هي قانون من قوانني اهلل وسنة من سننه  ،صفيائه ليست خاصة هبم أ

ْنَيا َفِعنَْد اهللَِّ ْنَيا َواآْلِخَرِة َوَكاَن اهللَُّ َسِميعا  َبِصريا  ) ُيِريُد َثَواَب الدُّ  (﴾ )النساء(  134 َثَواُب الدُّ

فيتصورون   ، وكأن هذه اآلية ختطاب القارصين الذين ينظرون بعني واحدة إىل األشياء

أو أن رغبتهم يف اآلخرة حتول بينهم   ،أن إقباهلم عىل الدين حيول بينهم وبني اإلقبال عىل الدنيا 
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ويعتب أهنا من منن اهلل عىل مجيع  ، وهلذا يستنكر اهلل تعاىل أن حترم الطيبات ،بني زينة الدنيا و

تِي   ،وأهنا خالصة هلم يف اآلخرة ،البرش بام فيهم املؤمنون َم ِزينََة اهللَِّ الَّ قال تعاىل :﴿ ُقْل َمْن َحرَّ

ْزِق ُقْل هِ  يَِّباِت ِمَن الرِّ ْنَيا َخالَِصة  َيْوَم اْلِقَياَمِة َكَذلَِك َأْخَرَج لِِعَباِدِه َوالطَّ َي لِلَِّذيَن آَمنُوا يِف احْلََياِة الدُّ

ُل اآْلياِت لَِقْوٍم َيْعَلُموَن)   (﴾ )األعراف(  32ُنَفصِّ

ْنَيا َحَسنَة  َويِف اآْلِخَرِة َحَسنَة  َوِقنَا .وذكر اهلل من أدعية املؤمنني قوهلم :﴿  نَا آتِنَا يِف الدُّ   . َربَّ

ْنَيا َحَسنَة  َويِف اآْلِخَرِة إِنَّا ُهْدَنا  ،(﴾ )البقرة( 201َعَذاَب النَّاِر) وقوهلم :﴿ َواْكُتْب َلنَا يِف َهِذِه الدُّ

 َفَسَأْكُتُبَها لِلَِّذيَن َيتَُّقوَن َويُ 
ٍ
ء  ْؤُتونَ إَِلْيَك َقاَل َعَذايِب ُأِصيُب بِِه َمْن َأَشاُء َوَرمْحَتِي َوِسَعْت ُكلَّ يَشْ

ِذيَن ُهْم بِآياتِنَا ُيْؤِمنُوَن) َكاَة َوالَّ :﴿ َربِّ َقْد   وقوله عن يوسف  ، (﴾ )األعراف( 156الزَّ

اَمَواِت َواأْلَْرِض َأْنَت َولِيِّي يِف ا َر السَّ
ْنَيا آَتْيَتنِي ِمَن املُْْلِك َوَعلَّْمَتنِي ِمْن َتْأِويِل اأْلََحاِديِث َفاطِ لدُّ

نَي) احِلِ ْقنِي بِالصَّ
نِي ُمْسلاِم  َوَأحْلِ  (﴾ )يوسف( 101َواآْلِخَرِة َتَوفَّ

قال   ،آن الكريم جتمع بني حسنتي الدنيا واآلخرةوهكذا وردت آيات كثرية يف القر 

ْنَيا َحَسنَةٌ   تعاىل: َقْوا َماَذا َأْنَزَل َربُُّكْم َقاُلوا َخرْيا  لِلَِّذيَن َأْحَسنُوا يِف َهِذِه الدُّ َوَلَداُر   ﴿ َوِقيَل لِلَِّذيَن اتَّ

 وقال   ،(﴾ )النحل( 30اآْلِخَرِة َخرْيٌ َوَلنِْعَم َداُر املُْتَِّقنَي) 

. وما  . . فام أمجل ما عقبت به. وقال: صدقت يا بني ، بعد أن أهنيت حديثي ابتسم نوح

. فقد أخب اهلل أنه يعجل ثواب املؤمنني  .قت به كل احلقائقطبل ن  ، كنا لنرده وقد نطق به القرآن

ِذيَن َهاَجُروا يِف اهللَِّ ِمْن َبْعِد َما ُظلِ  ،يف الدنيا قبل اآلخرة  ْنَيا قال تعاىل :﴿ َوالَّ َئنَُّهْم يِف الدُّ ُموا َلُنَبوِّ

 (﴾ )النحل(   41َحَسنَة  َوأَلَْجُر اآْلِخَرِة َأْكَبُ َلْو َكاُنوا َيْعَلُموَن)

وأراده مجيع األنبياء   ، وهو ما أراده القرآن الكريم ،ولكن الذي نريده من حديثنا 

التي اجتمع كل أولئك الشهود  . فالدنيا .وهو ذم الركون إىل الدنيا والتثاقل إليها  ، واألولياء

اهلمم التي تقرص نظرها عىل  ،وإنام هي دنيا أهل اهلمم الدنيا  ،عىل ذمها ليست دنيا الصاحلني 

 نصيبها املحدود غافلة عن نصيبها غري املحدود. 
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فاهنمكوا ينتهزون فرصة   ،هي دنيا الذين اشتغلوا بام رأو من عاجل النعيم عن آجله 

 تطاعت هلم قواهم من أصناف اللذات. العمر يف استيعاب ما اس

بل تعيب   ، والنصوص املقدسة ال تعيب عىل هؤالء ما اهنمكوا فيه من أصناف النعيم

عليهم اشتغال أنفسهم ومهمهم به عن التدبر فيام بعده.. قال تعاىل :﴿ َوَقاُلوا إِْن ِهَي إِالَّ َحَياُتنَا  

ْنَيا َوَما َنْحُن بَِمْبُعوثِنَي)  ْنَيا بِاآْلِخَرِة    ، ألنعام((﴾ )ا29الدُّ ُوا احْلََياَة الدُّ ِذيَن اْشرَتَ وقال :﴿ ُأوَلئَِك الَّ

وَن)  ُف َعنُْهُم اْلَعَذاُب َوال ُهْم ُينْرَصُ وقال:﴿ َفإَِذا َقَضْيُتْم َمنَاِسَكُكْم   ، (﴾ )البقرة(86َفال خُيَفَّ

ْنَيا َوَما َلُه يِف  َفاْذُكُروا اهللََّ َكِذْكِرُكْم آَباَءُكْم َأْو َأَشدَّ ِذكْ  نَا آتِنَا يِف الدُّ را  َفِمَن النَّاِس َمْن َيُقوُل َربَّ

هْتُُم احْلََياُة  ، (﴾ )البقرة(200اآْلِخَرِة ِمْن َخالٍق)  َُذوا ِدينَُهْم هَلْوا  َوَلِعبا  َوَغرَّ ِذيَن اختَّ وقال :﴿ الَّ

ْنَيا َفاْلَيْوَم َننَْساُهْم َكاَم َنُسوا لَِقاَء    ، (﴾ )األعراف( 51َيْوِمِهْم َهَذا َوَما َكاُنوا بِآياتِنَا جَيَْحُدوَن)الدُّ

وَن َعْن َسبِيِل اهللَِّ َوَيْبُغوهَنَا ِعوَ  ْنَيا َعىَل اآْلِخَرِة َوَيُصدُّ ِذيَن َيْسَتِحبُّوَن احْلََياَة الدُّ جا  وقال :﴿ الَّ

ْنَيا َنُموُت َوَنْحَيا َوَما وقال :﴿ إِْن  ،(﴾ )إبراهيم( 3ُأوَلئَِك يِف َضالٍل َبِعيٍد)  ِهَي إِالَّ َحَياُتنَا الدُّ

اَر اآْلِخَرَة َوال َتنَْس َنِصيبََك   ، (﴾ )املؤمنون(37َنْحُن بَِمْبُعوثنَِي)  وقال :﴿ َواْبَتِغ فِياَم آَتاَك اهللَُّ الدَّ

ْنَيا َوَأْحِسْن َكاَم َأْحَسَن اهللَُّ إَِلْيَك َوال َتْبِغ اْلَفَس  اَد يِف اأْلَْرِض إِنَّ اهللََّ ال حُيِبُّ  ِمَن الدُّ

ْنَيا ) ، (﴾ )القصص(77املُْْفِسِديَن)  وقال :﴿   ،(﴾ )األعىل( 16وقال :﴿ َبْل ُتْؤثُِروَن احْلََياَة الدُّ

ْنَيا)  (﴾ )النازعـات( 38َوآَثَر احْلََياَة الدُّ

  ، تبهم عىل ذلكوعا  ، وهلذا عاب اهلل عىل املؤمنني تثاقلهم إىل الدنيا يف بعض األمور

ْنَيا َواهللَُّ ُيِريُد  فقال: ى َحتَّى ُيْثِخَن يِف اأْلَْرِض ُتِريُدوَن َعَرَض الدُّ ﴿َما َكاَن لِنَبِيٍّ َأْن َيُكوَن َلُه َأرْسَ

ِذيَن آَمنُوا َما َلُكْم إَِذا ِقي ، (﴾ )األنفال( 67اآْلِخَرَة َواهللَُّ َعِزيٌز َحكِيٌم) َا الَّ َل َلُكُم  وقال :﴿ َيا َأهيُّ

ْنَيا ِمَن اآْلِخَرِة َفاَم َمَتاعُ  اَقْلُتْم إىَِل اأْلَْرِض َأَرِضيُتْم بِاحْلََياِة الدُّ ْنَيا يِف   اْنِفُروا يِف َسبِيِل اهللَِّ اثَّ احْلََياِة الدُّ

ُْم بِاْلَغَداِة  ،(﴾ )التوبة(38اآْلِخَرِة إِالَّ َقلِيٌل)  ِذيَن َيْدُعوَن َرهبَّ وقال :﴿ َواْصِبْ َنْفَسَك َمَع الَّ

ْنَيا َوال ُتطِْع َمْن َأْغفَ  ْلنَا َقْلَبُه َعْن َواْلَعيِشِّ ُيِريُدوَن َوْجَهُه َوال َتْعُد َعْينَاَك َعنُْهْم ُتِريُد ِزينََة احْلََياِة الدُّ
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َبَع َهَواُه َوَكانَ   (﴾ )الكهف(  28 َأْمُرُه ُفُرطا )ِذْكِرَنا َواتَّ

  ، وهلذا جيمع اهلل تعاىل بني مهة املؤمنني الذين ترقت مهمهم فلم تقف مع زينة احلياة الدنيا 

ومل حتبس نفسها يف قيودها مع مهة الكافرين التي باعت نفسها ألول ما الح هلا من مظاهر  

َقْوا   ، الزينة ِذيَن اتَّ ِذيَن آَمُنوا َوالَّ ْنَيا َوَيْسَخُروَن ِمَن الَّ َن لِلَِّذيَن َكَفُروا احْلََياُة الدُّ قال تعاىل :﴿ ُزيِّ

 (﴾ )البقرة(  212ْرُزُق َمْن َيَشاُء بَِغرْيِ ِحَساٍب) َفْوَقُهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة َواهللَُّ يَ 

  ، وعبادهتا   ،ويف هذه اآلية تصوير بديع لسخرية الكافرين الذين استغرقوا يف حب الدنيا 

وبرهبم ال   ، بل فنوا فيها عام سواها من املؤمنني الذين تعاملوا مع الدنيا بعقوهلم ال بشهواهتم

 وبدينهم ال بأهوائهم. ،بأنفسهم

وشهد    ،  هؤالء يتوجه شهود نعي الدنيا وذمها.. وبسبب هؤالء ذمت الدنيا ولعنت وإىل

 الشهود عىل نعيها. 

ال َتُسبُّوا الدنيا، فنِعَمت َمطّيُة املؤمن، فعليها َيبُلغ  ) :وإىل هذا وردت اإلشارة بقوله 

دنيا: َلَعن اهلُل أعصانا اخلرَي وهبا ينجو من الرّش. إّنه إذا قال العبد: َلَعن اهلُل الدنيا، قالت ال

  (1) (لربِّه!

ا الذامُّ للدنيا املغرتُّ بُغرورها املخدوُع  ، فقال هل اإلمام عيّل رجال  يذّم الدنيا وسمع  ـ: أهيُّ

بأباطيلها، أتغرّت بالدنيا ثّم َتُذّمها ؟! أنت املتجّرم عليها أم هي املتجّرمة عليك ؟! متى اسَتهَوتك 

تك ؟!... إنّ  الدنيا داُر ِصدٍق ملَن َصَدَقها، ودار عافيٍة ملَن َفِهم عنها، ودار غنى  ملَن  أم متى َغرَّ

د منها   (2) (َتزوَّ

  (3)(الدنيا سوق، َربِح فيها قوٌم وَخرِس آَخرون)وقال اإلمام اهلادي:  

 
 .178:77بحار األنوار (  1)

 . 131هنج البالغة: احلكمة (  2)

 .366:78بحار األنوار (  3)
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 *** 

. وعندما أيقنت بأن  .بقيت مدة يف هذا القسم أستفيد من نوح علوم الرتفع عن الدنيا 

كام طلب من مجع معي فقهوا ما فقهت أن  ،من أن أبيع بسببها آخريت طلب مني الدنيا أحقر 

 .(1)نسري إىل قسم آخر من أقسام تلك املدرسة

 ـ املال   2

وكان    ، فتعلمت أرسار الرتفع عن ثقل الدنيا رست إىل القسم الثاين  ،بعد أن فتح اهلل عيل 

وقد أخبين ويل اهلل )يوسف الصديق( أن شيخ هذا القسم ويل   ،خاصا بالرتفع عن ثقل املال

وأنه تعلم أرسار الرتفع عن املال من نبي من أنبياء اهلل اسمه   ،من أولياء اهلل يقال له )شعيب(

َيَن َأَخاُهْم  َوإِىَل َمدْ فقال :﴿    ،ذلك النبي الكريم الذي قص اهلل علينا خبه مع قومه   ، شعيب  

ُه َواَل َتنُْقُصوا املِْْكَياَل َواملِْيَزاَن إِينِّ   َأَراُكْم بَِخرْيٍ  ُشَعْيب ا َقاَل َيا َقْوِم اْعُبُدوا اهللََّ َما َلُكْم ِمْن إَِلٍه َغرْيُ

يٍط )  ملِْيَزاَن بِاْلِقْسِط َواَل َتْبَخُسوا  ( َوَيا َقْوِم َأْوُفوا املِْْكَياَل َوا84َوإِينِّ َأَخاُف َعَلْيُكْم َعَذاَب َيْوٍم حُمِ

( َبِقيَُّت اهللَِّ َخرْيٌ َلُكْم إِْن ُكنُْتْم ُمْؤِمننَِي َوَما 85النَّاَس َأْشَياَءُهْم َواَل َتْعَثْوا يِف اأْلَْرِض ُمْفِسِديَن ) 

 ﴾ )هود( ( 86َأَنا َعَلْيُكْم بَِحِفيٍظ )

َقاُلوا َيا ُشَعْيُب  فقال :﴿  ، خطاب ورده عليهم بأفصح ، وأخبنا عن مواجهة قومه له 

َك َما َيْعبُُد آَباُؤَنا َأْو َأْن َنْفَعَل يِف َأْمَوالِنَا َما َنَشاُء إِنََّك أَلَْنَت  ِشيُد َأَصاَلُتَك َتْأُمُرَك َأْن َنرْتُ يُم الرَّ
احْلَلِ

ا َحَسن ا َوَما ُأِريُد َأْن ُأَخالَِفُكْم  ( َقاَل َيا َقْوِم َأَرَأْيُتْم إِْن ُكنُْت َعىَل َبيِّنٍَة ِمْن َريبِّ 87)  َوَرَزَقنِي ِمنُْه ِرْزق 

ْصاَلَح َما اْسَتَطْعُت َوَما َتْوفِيِقي إِالَّ بِاهللَِّ َعَلْيِه َتوَ  ْلُت َوإَِلْيِه ُأنِيُب  إِىَل َما َأهْنَاُكْم َعنُْه إِْن ُأِريُد إاِلَّ اإْلِ كَّ

ْم ِشَقاِقي َأْن ُيِصيَبُكْم ِمْثُل َما َأَصاَب َقْوَم ُنوٍح َأْو َقْوَم ُهوٍد َأْو َقْوَم  ( َوَيا َقْوِم اَل جَيِْرَمنَّكُ 88)

(  90( َواْسَتْغِفُروا َربَُّكْم ُثمَّ ُتوُبوا إَِلْيِه إِنَّ َريبِّ َرِحيٌم َوُدوٌد )89َصالٍِح َوَما َقْوُم ُلوٍط ِمنُْكْم بَِبِعيٍد )

ا َوَلْواَل َرْهُطَك َلَرمَجْنَاَك َوَما َأْنَت  َقاُلوا َيا ُشَعْيُب َما َنْفقَ  ا َلنََراَك فِينَا َضِعيف  ا مِمَّا َتُقوُل َوإِنَّ ري 
ُه َكثِ

 
 سنذكر تفاصيل أخرى ترتبط بموقف اإلسالم من الدنيا يف رسالة )أرسار احلياة(، وهي الرسالة التالية هلذه الرسالة. (1)
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ا إِنَّ َريبِّ باَِم 91َعَلْينَا بَِعِزيٍز )  َْذمُتُوُه َوَراَءُكْم ظِْهِريًّ ( َقاَل َيا َقْوِم َأَرْهطِي َأَعزُّ َعَلْيُكْم ِمَن اهللَِّ َواختَّ

يٌط ) َتعْ  ( َوَيا َقْوِم اْعَمُلوا َعىَل َمَكاَنتُِكْم إِينِّ َعاِمٌل َسْوَف َتْعَلُموَن َمْن َيْأتِيِه َعَذاٌب  92َمُلوَن حُمِ

 ﴾ )هود((93خُيِْزيِه َوَمْن ُهَو َكاِذٌب َواْرَتِقُبوا إِينِّ َمَعُكْم َرِقيٌب ) 

ْينَا ُشَعْيب ا  ﴿ فقال : ،احلال التي آلوا إليها بسبب خمالفته وأخبنا عن  َوملََّا َجاَء َأْمُرَنا َنجَّ

ْيَحُة َفَأْصَبُحوا يِف ِدَياِرِهْم َجاثِِمنيَ  ِذيَن َظَلُموا الصَّ ِذيَن آَمنُوا َمَعُه بَِرمْحٍَة ِمنَّا َوَأَخَذِت الَّ (  94 ) َوالَّ

ا ملَِْدَيَن َكاَم َبِعَدْت َثُمودُ   ﴾ )هود((95)  َكَأْن مَلْ َيْغنَْوا فِيَها َأاَل ُبْعد 

وقد صادف دخولنا هلذا القسم املكتظ باألغنياء وأصحاب األموال قراءة شعيب لقوله  

َزٍة ملََُزٍة ) تعاىل :﴿  َدُه ) 1َوْيٌل لُِكلِّ مُهَ ( َكالَّ  3( حَيَْسُب َأنَّ َماَلُه َأْخَلَدُه ) 2( الَِّذي مَجََع َماال  َوَعدَّ

تِي َتطَّلُِع َعىَل اأْلَْفئَِدِة ) 6( َناُر اهللَِّ املُْوَقَدُة )5ا َأْدَراَك َما احْلَُطَمُة )( َومَ 4َلُينَْبَذنَّ يِف احْلَُطَمِة ) (  7( الَّ

َا َعَلْيِهْم ُمْؤَصَدٌة )  َدٍة )8إِهنَّ  ﴾ )اهلمزة( (9( يِف َعَمٍد مُمَدَّ

هذه السورة متثل نموذجا  من  :(1)فقال ،وبعد أن انتهى من قراءهتا سأله بعضهم عنها 

الناس الذين يطغى عليهم الغنى، ويرتفع بنظرهتم إىل نفوسهم، حتى خيّيل إليهم أهنم يف  

، ويكثرون  
ٍ
الدرجة العليا التي ال يبلغها أحد، فينظرون إىل َمْن دوهنم من الفقراء نظرة استعالء

ء إىل كرامتهم وأعراضهم،  من الطعن فيهم بالكلامت السيئة التي تنال منهم، وتؤذهيم وتيس

بإظهار عيوهبم واإلكثار من سبّهم، ويرون أن ذلك من حقوقهم الطبقية يف ما تفرضه من سحق 

 نفسيتهم وإذالل مواقعهم.  

فقد أنذرهم اهلل بالويل،  الكريم تبني حقيقة ما سيؤول إليه مصريهم.. هذه السورة و

ولن يمنع عنهم املوت، فسيموتون كام يموت  وعّرفهم بأن املال لن يمنحهم خلودا  يف احلياة، 

الناس، وستتحّطم كل هذه الكبياء يف نار جهنّم التي ُينبذون فيها نبذ الكلامت املهملة،  

وسيحرتقون هبا يف ظاهر أجسادهم، باطنهم، وسرُيبطون بالعمد املمّددة، وستطبق عليهم فال  

 
 .تفسري السيد حممد حسني فضل اهللاقتبسنا املعاين الواردة يف تفسري هذه السورة من  (1)
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بدال  مما كانوا يأملونه من اخللود يف   تفتح هلم ليخرجوا منها، ألهنم سيخلدون فيها بالعذاب، 

 النعيم. 

فقال: فالسورة الكريمة تعتب املال السبب   ،بعد أن انتهى من حديثه هذا سأله بعضهم 

األكب يف ذلك االهنيار النفيس الذي أدى بصاحبه اهلمزة اللمزة إىل ذلك املصري اخلطري الذي 

 تقشعر منه النفوس؟ 

يقّدم هذه الصورة األخروية للمصري الذي يلقاه  كريم ال القرآن ف. .: أجل شعيب قال

ريتدع الناس عن األخذ بام أخذوا به يف سلوكهم العميل االستكباري عىل أساس املال  لهؤالء،  

دونه، وليعرفوا أن املال ال يمّثل قيمة  إنسانية، بل هو جمرد حاجة دنيوية   الذي جيمعونه ويعدِّ

م الغذائية والسكنية والكسائية وغري ذلك، فال يمنح حيصلون عليها من أجل تلبية حاجاهت

اإلنسان ارتفاعا  يف حجمه اإلنساين، وال يزيد يف عمله ووعيه وانفتاحه عىل اآلفاق الرحبة يف  

احلياة، إالّ إذا استعمله يف الغايات الكبرية اإلنسانية التي تّتصل برعاية املحرومني وإعانتهم عىل 

 سّد حاجاهتم الطبيعية. 

 ل آخر: فأنت ترى أن كل ما ذكر يف السورة يرتبط بعضه ببعض. قا 

. وقد  .فالقرآن الكريم كتاب ال جيمع بني القضايا إال ملناسبة بينها قال شعيب: أجل.. 

فوجدته يف مناسبات عديدة يشري ترصحيا أو تلميحا إىل أن للامل تأثريه اخلطري يف   ، تأملته

 انتكاسة النفس. 

  ،وأنسته أمواله تدبر القرآن  ، نا عن ذلك الذي تثاقل إىل األرض وهو حيدث ، اسمعوا إليه

ا )والتعرف عىل اهلل من خالهلا.. قال تعاىل :﴿   ( َوَجَعْلُت َلُه َماال  11َذْريِن َوَمْن َخَلْقُت َوِحيد 

ا )  ا ) 12مَمُْدود  ا ) 13( َوَبننَِي ُشُهود  ْدُت َلُه مَتِْهيد  ( َكالَّ إِنَُّه َكاَن 15َأِزيَد ) ( ُثمَّ َيْطَمُع َأْن 14( َوَمهَّ

ا ) ا )16آِلَياتِنَا َعنِيد  َر )  (17( َسُأْرِهُقُه َصُعود  َر َوَقدَّ ُه َفكَّ َر ) 18إِنَّ ( ُثمَّ ُقتَِل  19( َفُقتَِل َكْيَف َقدَّ

َر )  ( َفَقاَل إِْن َهَذا إاِلَّ  23( ُثمَّ َأْدَبَر َواْسَتْكَبَ ) 22( ُثمَّ َعَبَس َوَبرَسَ ) 21( ُثمَّ َنَظَر ) 20َكْيَف َقدَّ
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( اَل  27( َوَما َأْدَراَك َما َسَقُر ) 26( َسُأْصلِيِه َسَقَر ) 25( إِْن َهَذا إاِلَّ َقْوُل اْلَبرَشِ ) 24ِسْحٌر ُيْؤَثُر )

 ﴾ )املدثر( (28ُتْبِقي َواَل َتَذُر ) 

 والترشف بصحبة نبيه.  ، انظروا كيف حال حب املال دون هذا الرجل ومعرفة ربه

بل إنه يعم حتى أولئك الذين رشفوا بدراسة كتب اهلل   ،واألمر ال يقترص عىل هذا 

.  .. فقد أعامهم حب املال عن كوهنا كلامت اهلل املقدسة.وتويل رعايتها وحفظها  ، املقدسة

اْلكَِتاَب بَِأْيِدهيِْم  َفَوْيٌل لِلَِّذيَن َيْكُتُبوَن  قال تعاىل :﴿ :﴿    ،فراحوا يعبثون هبا كام تشاء هلم أهواؤهم 

وا بِِه َثَمن ا َقلِيال  َفَوْيٌل هَلُْم مِمَّا َكَتَبْت َأْيِدهيِْم َووَ  ْيٌل هَلُْم مِمَّا َيْكِسُبوَن  ُثمَّ َيُقوُلوَن َهَذا ِمْن ِعنِْد اهللَِّ لَِيْشرَتُ

ِذيَن َيْكُتُموَن َما َأْنَزَل اهللَُّ مِ وقال :﴿  ، ﴾ )البقرة((79) وَن بِِه َثَمن ا َقلِيال   إِنَّ الَّ َتاِب َوَيْشرَتُ
َن اْلكِ

يِهْم  َوهَلُْم َعَذاٌب َألِيٌم  ُأوَلئَِك َما َيْأُكُلوَن يِف ُبُطوهِنِْم إاِلَّ النَّاَر َواَل ُيَكلُِّمُهُم اهللَُّ َيْوَم اْلِقَياَمِة َواَل ُيَزكِّ

اَلَلَة بِاهْلُ 174) ُوا الضَّ ِذيَن اْشرَتَ ُهْم َعىَل النَّاِر )( ُأوَلئَِك الَّ ﴾  ( 175َدى َواْلَعَذاَب بِاملَْْغِفَرِة َفاَم َأْصَبَ

وَن بَِعْهِد اهللَِّ َوَأْياَمهِنِْم َثَمن ا َقلِيال  ُأوَلئَِك اَل َخاَلَق هَلُْم يِف اآْلِخَرِة  وقال :﴿    ، )البقرة( ِذيَن َيْشرَتُ إِنَّ الَّ

يِهْم َوهَلُْم َعَذاٌب َألِيٌم ) َواَل ُيَكلُِّمُهُم اهللَُّ َواَل َينْظُ   ﴾ )آل عمران((77ُر إَِلْيِهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة َواَل ُيَزكِّ

  ، . بل كانوا يأكلون أموال الناس بطرق خمتلفة كلها باطل وزور وضالل .ومل يكتفوا هبذا

ا ِمَن اأْلَْحَباِر َوالرُّ قال تعاىل:﴿  ري 
ِذيَن آَمُنوا إِنَّ َكثِ َا الَّ ْهَباِن َلَيْأُكُلوَن َأْمَواَل النَّاِس بِاْلَباطِِل  َيا َأهيُّ

َة َواَل ُينِْفُقوهَنَا يِف َسبِيِل اهللَِّ َفبَ  َهَب َواْلِفضَّ ِذيَن َيْكنُِزوَن الذَّ وَن َعْن َسبِيِل اهللَِّ َوالَّ ُهْم  َوَيُصدُّ ْ رشِّ

َم َفُتْكَوى هِبَا ِجَباُهُهْم َوُجنُوهُبُْم َوُظُهوُرُهْم َهَذا ( َيْوَم حُيَْمى َعَلْيَها يِف َناِر َجَهنَّ 34بَِعَذاٍب َألِيٍم )

 ﴾ )التوبة( (35َما َكنَْزُتْم أِلَْنُفِسُكْم َفُذوُقوا َما ُكنُْتْم َتْكنُِزوَن ) 

 . ومل صاروا عاشقني وهلني للامل؟ .قال آخر: فام الذي مكن حب املال من قلوب هؤالء 

منبعان كالمها يمأل  حلب املال وبحثت فيه فرأيت أن  ،: لقد تأملت ذلك (1)قال شعيب

 . القلب بالوله باملال 

 
 انظر: اإلحياء. (1)
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 ؟ أوهلامقال الرجل: فام  

فإن  ، حب الشهوات التي ال وصول إليها إال باملال مع طول األمل قال شعيب: أوهلام 

م أو  إذ القدر الذي حيتاج إليه يف يو  ، اإلنسان لو علم أنه يموت بعد يوم ربام كان ال يبخل بام له

  ، وإن كان قصري األمل ولكن كان له أوالد أقام الولد مقام طول األمل  ، يف شهر أو يف سنة قريب

 ، (1) (الولد مبخلة جمبنة جمهلة: )ولذلك قال    ، فإنه يقدر بقاءهم كبقاء نفسه فيمسك ألجلهم

 ال حمالة. متسكه باملال فإذا انضاف إىل ذلك خوف الفقر وقلة الثقة بمجيء الرزق قوي 

 ؟ الثاين فام   ، قال الرجل: عرفت األول

أن حيب عني املال؛ فمن الناس من معه ما يكفيه لبقية عمره إذا   ، الثاين قال شعيب: 

ومعه   ، هو شيخ بال ولدو ، بل يزيد عىل ذلك آالفا مؤلفة ، اقترص عىل ما جرت به عادته بنفقته 

  ، عند املرض نفسه  بمداواة  تسمح نفسه  ال  بل قد    ، وال تسمح نفسه بإخراج الزكاة  ،أموال كثرية 

فيكنزها حتت األرض   ، بل صار حمبا  للدنانري عاشقا  هلا يلتذ بوجودها يف يده وبقدرته عليها 

أن يأكل أو يتصدق  ومع هذا ال تسمح نفسه ب ، وهو يعلم أنه يموت فتضيع أو يأخذها أعداؤه

 . منها بحبة واحدة

هو مرض مزمن ال يرجى  بل  ،ال سيام يف كب السن  ه عسريعالج  ،وهذا مرض للقلب 

ومثال صاحبه: مثال رجل عشق شخصا  فأحب رسوله لنفسه ثم نيس حمبوبه واشتغل  .  عالجه. 

ألن املوصل إىل اللذيذ   ، الدنانري رسول يبلغ إىل احلاجات فصارت حمبوبة لذلكف . .برسوله 

بل   ،ثم قد تنسى احلاجات ويصري الذهب عنده كأنه حمبوب يف نفسه وهو غاية الضالل  ،لذيذ

فالفاضل عن قدر  ،من رأى بينه وبني احلجر فرقا  فهو جاهل إال من حيث قضاء حاجته به 

 حاجته واحلجر بمثابة واحدة.  

فام السد الذي حيمينا من رش مياهه  ل.. قال آخر: عرفنا املنابع التي ينبع منها حب املا 

 
 .رواه الطباين  (1)
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 ؟ املتعفنة

عالج حب  . فلذلك ي.عالج كل علة بمضادة سببها قال شعيب: أنتم تعلمون أن 

عالج طول األمل بكثرة ذكر املوت والنظر يف موت  يو ، الشهوات بالقناعة باليسري وبالصب

لقلب إىل الولد بأن خالقه  عالج التفات ايو  ،األقران وطول تعبهم يف مجع املال وضياعه بعدهم 

وكم من ولد ومل يرث من أبيه ماال  وحاله أحسن ممن ورث؟ وبأن يعلم أنه  ،خلق معه رزقه 

وأن ولده إن كان تقيا  صاحلا  فاهلل    ،جيمع املال لولده يريد أن يرتك ولده بخري وينقلب هو إىل رش

 مته إليه. وإن كان فاسقا  فيستعني بامله عىل املعصية وترجع مظل  ،كافيه

فرآه يصّوب برصه يف   ،يعوده يف مرضهرجل عىل دخل  بعضهم وقد روي يف هذا أن 

مل أؤّد منها  ، ما تقول يف مائة ألف يف هذا الّصندوقيا فالن، ثّم قال:   ،صندوق يف بيته ويصّعده 

وجفوة   ، وملن كنت جتمعها؟ قال: لروعة الّزمان ، ومل أصل منها رمحا؟ قال: ثكلتك أّمك ،زكاة

فلاّم فرغ من دفنه. قال: انظروا إىل هذا  الرجل،فشهده  ،ومكاثرة العشرية. ثّم مات ،الّسلطان

ومكاثرة عشريته. عاّم رزقه اهللّ إّياه  ،وجفوة سلطانه ،أتاه شيطانه فحّذره روعة زمانه ، املسكني

أهّيا الوارث  )انظروا كيف خرج منها مسلوبا حمروبا. ثّم التفت إىل الوارث فقال:  ،وغمره فيه

أتاك عفوا    ، أتاك هذا املال حالال فال يكونّن عليك وباال  ، ال ختدعّن كام خدع صوحيبك باألمس

ومفاوز   ، قطع فيه جلج البحار ، ومن حّق منعه ، من باطل مجعه ،صفوا ممّن كان له مجوعا منوعا 

وإّن من  ،ومل يعرق لك فيه جبني. إّن يوم القيامة يوم ذو حرسات  ، مل تكدح فيه بيمني  ، القفار

 وتوبة ال تنال(  ،فياهلا عثرة ال تقال  ، أعظم احلرسات غدا أن ترى مالك يف ميزان غريك

 قال آخر: فهل من عالج آخر غري هذا؟ 

ومنع احلقوق   ،ل . يعالج نفسه بام ورد يف األخبار من مذمة كنز املا . قال شعيب: أجل

 .  .الواجبة فيه 

: )ما من صاحب إبل ال يفعل فيها حّقها إاّل  ومن ذلك ما ورد يف احلديث من قوله 
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وال   ،تستّن عليه بقوائمها وأخفافها  ، جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت قّط وقعد هلا بقاع قرقر

  ت. وقعد هلا بقاع قرقر. إاّل جاءت يوم القيامة أكثر ما كان ،صاحب بقر ال يفعل فيها حّقها 

تنطحه بقروهنا وتطؤه بقوائمها. وال صاحب غنم ال يفعل فيها حّقها. إاّل جاءت يوم القيامة  

ليس فيها مّجاء وال منكرس   ،وقعد هلا بقاع قرقر. تنطحه بقروهنا وتطؤه بأظالفها  أكثر ما كانت. 

يامة شجاعا أقرع. يتبعه فاحتا قرهنا. وال صاحب كنز ال يفعل فيه حّقه. إاّل جاء كنزه يوم الق

فاه. فإذا أتاه فّر منه. فيناديه: خذ كنزك اّلذي خبأته. فأنا عنه غنّي. فإذا رأى أن ال بّد منه. سلك 

  (1)يده يف فيه فيقضمها قضم الفحل(

  يف يد ابنتها مسكتان  ،وبنت هلا   ّن امرأة من أهل اليمن أتت رسول اهللّوروي أ

قال: )أيرّسك أن يسّورك  ، ال غليظتان من ذهب فقال: )أتؤّدين زكاة هذا؟( قالت: ( سواران)

. قال: فخلعتهام فألقتهام إىل رسول اهللّ  ،هبا يوم القيامة سوارين من نار( - عّز وجّل  - اهللّ

  )(2)فقالت: مها هللّ ولرسوله 

أل من قريش إذ جاء  فبينا أنا يف حلقة فيها م ، عن األحنف بن قيس قال: قدمت املدينة و

  (3) فقال: برّش الكانزين برضف  ،فقام عليهم   أخشن الوجه.  ،رجل أخشن الّثياب أخشن اجلسد

  (4)حّتى خيرج من نغض كتفيه فيوضع عىل حلمة ثدي أحدهم.  ،حيمى عليه يف نار جهنّم 

فام  ،فوضع القوم رؤسهم  حتّى خيرج من حلمة ثدييه يتزلزل. قال: ،ويوضع عىل نغض كتفيه

فقلت: ما رأيت   واّتبعته حّتى جلس إىل سارية.  ، أيت أحدا منهم رجع إليه شيئا. قال: فأدبرر

دعاين    إّن خلييل أبا القاسم ،هؤالء إاّل كرهوا ما قلت هلم. قال: إّن هؤالء ال يعقلون شيئا 

حاجة له  فأجبته. فقال: )أترى أحدا؟( فنظرت ما عيّل من الّشمس  وأنا أظّن أّنه يبعثني يف 

 
 رواه مسلم. (1)

 رواه النسائي واللفظ له، والرتمذي وأبو داود. (2)

 برضف: الرضف احلجارة املحامة، الواحدة رضفة، مثل متر ومترة. (3)

 من نغض كتفيه: النغض هو العظم الرقيق عىل طرف الكتف، ويقال له أيضا: الناغض. (4)
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فقال: )ما يرّسين أّن يل مثله ذهبا  أنفقه كّله إاّل ثالثة دنانري( ثّم هؤالء جيمعون  فقلت: أراه.

ال تعرتهيم وتصيب منهم. قال:    ، قلت: مالك وإلخوتك من قريش  الّدنيا ال يعقلون شيئا. قال: 

  (1)ه(ال. ورّبك ال أسأهلم عن دنيا وال أستفتيهم عن دين حّتى أحلق باهللّ ورسول

وهو جالس يف ظّل الكعبة فلاّم رآين قال: )هم    عن أيب ذّر قال: انتهيت إىل النّبّي و

يا رسول    فقلت:   ،أن قمت   (2)فلم أتقارّ   ، فجئت حّتى جلست  األخرسون ورّب الكعبة!( قال:

إاّل من قال هكذا وهكذا وهكذا )من  ، اهللّ فداك أيب وأّمي من هم؟ قال: )هم األكثرون أمواال

ما من صاحب إبل وال بقر وال غنم    ، ني يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شامله( وقليل ما همب

تنطحه بقروهنا وتطؤه بأظالفها   ،ال يؤّدي زكاهتا إاّل جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه 

  (3)حّتى يقىض بني النّاس( ، كّلام نفدت أخراها عادت عليه أوالها 

 كل هذا يف تقويمه؟ قال رجل منا: فإن مل يفد 

قال شعيب: حينها حيتاج إىل طبيب روحي مرشد قد يلزمه بام كان يلزم به بعض  

تلميذ من . وكان إذا توهم يف .بيشء هلميمنعهم من االختصاص فقد كان  ، الصاحلني تالميذه

وإذا رآه يلتفت إىل ثوب جديد  ، وأخرجه عن مجيع ما ملكه  ،عنهنقله بام عنده فرحه تالميذه 

فبهذا  ، يلبسه أو سجادة يفرح هبا يأمره بتسليمها إىل غريه ويلبسه ثوبا  خلقا  ال يميل إليه قلبه

 .الزائل تاع امليتجاىف القلب عن 

 عسري. لقال رجل منا: إن هذا  

  ، من مل يسلك هذا السبيل أنس بالدنيا وأحبها . ف.قال شعيب: ولكنه قد يصري رضوريا 

ولذلك إذا رسق كل واحد منه أملت به مصيبة بقدر  ،متاع كل له ألف حمبوب  لف إن كان له أف

 
 رواه البخاري ومسلم. (1)

 فلم أتقار: أي مل يمكنني القرار والثبات. (2)

 رواه البخاري ومسلم. (3)
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بل هو   ،فإذا مات نزل به ألف مصيبة دفعة واحدة ألنه كان حيب الكل وقد سلب عنه  ،حبه له

 يف حياته عىل خطر بالفقد واهلالك.

واهر مل ير له  محل إىل بعض امللوك قدح من فريوزج مرصع باجلوقد روي يف هذا أنه 

ففرح امللك بذلك فرحا  شديدا  فقال لبعض احلكامء عنده. كيف ترى هذا؟ قال: أراه  ،نظري

قال: كيف؟ قال: إن كرس كان مصيبة ال جب هلا وإن رسق رصت فقريا  إليه ومل    ،مصيبة أو فقرا  

ا  أن كرس أو  ثم اتفق يوم ،وقد كنت قبل أن حيمل إليك يف أمن من املصيبة والفقر ،جتد مثله

 رسق وعظمت مصيبة امللك عليه فقال: صدق احلكيم ليته مل حيمل إلينا!  

وعدوة   ،وهذا شأن مجيع أسباب الدنيا فإن الدنيا عدوة ألعداء اهلل تسوقهم إىل النار

وعدوة نفسها فإهنا  ،وعدوة اهلل إذ تقطع طريقه عىل عباده ،أولياء اهلل إذ تغمهم بالصب عنها 

فإن املال ال حيفظ إال باخلزائن واحلراس. واخلزائن واحلراس ال يمكن حتصيلها  ، تأكل نفسها 

ومن عرف آفة   ، فاملال يأكل نفسه ويضاد ذاته حتى يفنى  ،إال باملال وهو بذل الدراهم والدنانري

ومن قنع بقدر احلاجة فال يبخل ألن ما    ،املال مل يأنس به ومل يفرح ومل يأخذ منه إال بقدر حاجته 

بل هو كاملاء عىل  ،فال يتعب نفسه بحفظه فيبذله  ،وال حيتاج إليه  ،كه حلاجته فليس ببخلأمس

 إذ ال يبخل به أحد لقناعة الناس منه بمقدار احلاجة. شاطئ البحر  

 *** 

فرحت أقطع حديثهم بقويل: ولكن ما   ،لست أدري كيف ثارت يف نزعة اجلدل 

كام قال   ،يف مواضع من كتابه العزيز . أمل تسمعوا قوله تعاىل وهو يسمي املال خريا يف .تقولون 

ا اْلَوِصيَُّة لِْلَوالَِدْيِن َواأْلَْقَربنَِي  تعاىل :﴿  ُكتَِب َعَلْيُكْم إَِذا َحرَضَ َأَحَدُكُم املَْْوُت إِْن َتَرَك َخرْي 

ا َعىَل املُْتَِّقنَي ) بِاملَْعْ  ﴾  ( 8َوإِنَُّه حِلُبِّ اخْلَرْيِ َلَشِديٌد )وقال:﴿  ، ﴾ )البقرة(( 180ُروِف َحقًّ

 )العاديات( 

تِي َجَعَل   ،بل اعتب اهلل تعاىل املال قواما للحياة َفَهاَء َأْمَواَلُكُم الَّ فقال :﴿ َوال ُتْؤُتوا السُّ
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 (﴾ )النساء( 5يَها َواْكُسوُهْم َوُقوُلوا هَلُْم َقْوال  َمْعُروفا )اهللَُّ َلُكْم ِقَياما  َواْرُزُقوُهْم فِ 

ِذيَن ُينِْفُقوَن َأْمَواهَلُْم يِف َسبِيِل   بل إنه لوال املال ما أمكن تطبيق أمثال قوله تعاىل :﴿ الَّ

ِذيَن ُينِْفُقوَن َأْمَواهَلُُم اْبتَِغا  ، (﴾ )البقرة(262.) .اهللَِّ َء َمْرَضاِت اهللَِّ َوَتْثبِيتا  ِمْن  وقوله :﴿ َوَمَثُل الَّ

ْ ُيِصْبَها َوابٌِل َفَطلٌّ   َفإِْن مَل
 َواهللَُّ باَِم َأْنُفِسِهْم َكَمَثِل َجنٍَّة بَِرْبَوٍة َأَصاهَبَا َوابٌِل َفآَتْت ُأُكَلَها ِضْعَفنْيِ

 (﴾ )البقرة(265َتْعَمُلوَن َبِصرٌي ) 

  فقد امتن عىل نبيه    ،من نعمه عىل عبادهاعتب الغنى    -فوق ذلك كله  –بل إن اهلل تعاىل  

لقومه يبرشهم بثمرات   وقال نوح  ، (﴾ )الضحى(8بقوله :﴿ َوَوَجَدَك َعائاِل  َفَأْغنَى ) 

  ، (﴾ )نوح( 12االستغفار :﴿ َوُيْمِدْدُكْم بَِأْمَواٍل َوَبننَِي َوجَيَْعْل َلُكْم َجنَّاٍت َوجَيَْعْل َلُكْم َأهْنَارا ) 

َة َعَلْيِهْم َوَأْمَدْدَناُكْم بَِأْمَواٍل َوَبننَِي   وامتن عىل بني إرسائيل بقوله :﴿ ُثمَّ َرَدْدَنا َلُكُم اْلَكرَّ

فقال :﴿ َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقَرى آَمُنوا   ، وأخب آثار التقوى ، (﴾ )االرساء(6َوَجَعْلنَاُكْم َأْكَثَر َنِفريا ) 

َقْوا َلفَ  ُبوا َفَأَخْذَناُهْم باَِم َكاُنوا َواتَّ  َواأْلَْرِض َوَلكِْن َكذَّ
ِ
اَمء َتْحنَا َعَلْيِهْم َبَرَكاٍت ِمَن السَّ

 (﴾ )األعراف( 96َيْكِسُبوَن) 

  ودعا   ،(1) (نعام باملال الصالح للرجل الصالح  ) فقال:  ، رصح بخريية املال  وهكذا فإنه  

 (2)(  أكثر ماله وولده وبارك له فيهاللهم  ) قوله:  وكان يف آخر دعائه ،ألنس

فقد عقبت تعقيبا حسنا    ،وقال: بورك فيك يا بني  ،ابتسم شعيب  ، بعد أن أكملت حديثي

 . .عىل ما ذكرنا 

  ، املال مثل حية فيها سم وترياق ن : إ(3)وحتى يتناسق ما ذكرنا مع ذكرت أقول لك

كنه أن حيرتز من رشه ويستدر  فمن عرف غوائله وفوائده أم . وغوائله سمومه. ،ففوائده ترياقه 

 
 ( ( رواه أمحد واحلاكم وابن سعد، وأبو يعىل والطباين يف الكبري والبيهقي.1)

 (  رواه أبو نعيم.2)

ما نذكره هنا من حماسن املال ومذامه مقتبس بترصف من )كتاب ذم البخل وذم حب املال(، وهو الكتاب السابع من ربع  (3)

 ن.املهلكات من كتاب إحياء علوم الدي
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 من خريه. 

 قال بعض احلارضين: فحدثنا عن فوائده حتى نستفيدها. 

بل الكل   ،فأنتم تعرفوهنا أما الدنيوية   .. تنقسم إىل دنيوية ودينية فوائد املال  قال شعيب:  

ال حاجة إىل ذكرها فإن معرفتها مشهورة مشرتكة بني أصناف  . فلذلك .مطبق عىل معرفتها 

 . ولوال ذلك مل يتهالكوا عىل طلبها. ،اخللق

 . وأما الدينية فتنحرص يف ثالثة أنواع.

 ؟ النوع األول قلنا: فام  

  . إما يف عبادة أو يف االستعانة عىل عبادة.  : النوع األول أن ينفقه عىل نفسه قال شعيب: 

ا فيام يقويه عىل وأم.. من أركان اإلسالممن  و وه ،أما يف العبادة: فهو كاالستعانة به عىل احلج

فإن هذه احلاجات  .  . رضورات املعيشةوغريها من  العبادة: فذلك هو املطعم وامللبس واملسكن  

وماال يتوصل إىل العبادة إال به   ، إذا مل تتيرس كان القلب مرصوفا  إىل تدبريها فال يتفرغ للدين 

. وال يدخل  .وائد الدينيةفأخذ الكفاية من الدنيا ألجل االستعانة عىل الدين من الف   ،فهو عبادة

 يف هذا التنعم والزيادة عن احلاجة فإن ذلك من حظوظ الدنيا فقط. 

 ؟ النوع الثاين . فام  .قلنا: عرفنا النوع األول 

  ، ووقاية العرض ، واملروءة ، الصدقةك ،النوع الثاين ما يرصفه إىل الناسقال شعيب: 

 . وأجرة االستخدام

 قلنا: ما تعني بذلك؟

فهي  وأما املروءة . هنا لتطفئ غضب الرب تعاىل.أ الصدقة فال خيفى ثواهبا وأما قال: 

بذل املال  فهي وأما وقاية العرض . .ما جيري جمراها وعانة اإلدية واهلضيافة والرصف املال يف 

وهو أيضا  مع تنجز فائدته يف العاجلة من  ، لدفع ثلب السفهاء وقطع ألسنتهم ودفع رشهم 

  ، ا االستخدام فهو أن األعامل التي حيتاج إليها اإلنسان لتهيئة أسبابه كثرية وأم.  احلظوظ الدينية.
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بنفسه ضاعت أوقاته وتعذر عليه سلوك سبيل اآلخرة بالفكر والذكر الذي هو   ا ولو تواله

 أعىل مقامات السالكني. 

 ؟ النوع الثالث . فام .قلنا: عرفنا النوع الثاين 

ولكن حيصل به خري عام كبناء   ، إنسان معني النوع الثالث ما ال يرصفه إىل  قال شعيب:

وهي من  ،وغري ذلك من األوقاف املرصدة للخريات  ،املستشفياتاملساجد والقناطر و

وناهيك  ، اخلريات املؤبدة الدارة بعد املوت املستجلبة بركة أدعية الصاحلني إىل أوقات متامدية

 هبا خريا .  

الدين سوى ما يتعلق باحلظوظ العاجلة من   هذه مجلة فوائد املال يفوقال:  ،التفت إيل 

وكثرة اإلخوان  ، والوصول إىل العز واملجد بني اخللق ،اخلالص من ذل السؤال وحقارة الفقر

فكل ذلك مما يقتضيه املال من احلظوظ   ، والوقار والكرامة يف القلوب ، واألعوان واألصدقاء

 الدنيوية. 

 . آفات املال الدينية والدنيوية . فحدثنا عن  .قلنا: وعينا هذا

 . فثنتان الدينية  آفات املال  قال شعيب: أما  

 قلنا: فام اآلفة األوىل؟ 

  ، فإن الشهوات متفاضلة.  .إىل املعايص األموال صاحبها  أن جتر    األوىل قال شعيب: اآلفة  

. ومهام كان اإلنسان آيسا  عن نوع .ومن العصمة أن ال جيد   ،قد حيول بني املرء واملعصيةوالعجز  

واملال نوع من القدرة  ، فإذا استشعر القدرة عليها انبعث داعيته ، من املعصية مل تتحرك داعيته

فإن اقتحم ما اشتهاه هلك وإن صب وقع يف شدة؛ إذ   ،حيرك داعية املعايص وارتكاب الفجور 

 وفتنة الرساء أعظم من فتنة الرضاء.  ،  مع القدرة أشدالصب

 ؟ اآلفة الثانية . فام  .قلنا: عرفنا اآلفة األوىل

وهذا أول    ،واالستغراق فيها   إىل التنعم يف املباحاتاملال  الثانية أن جير  قال شعيب: اآلفة  
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يف   ن كام كا يقدر عليه سلياميزهد يف الدنيا فمتى يقدر صاحب املال عىل أن  ، الدرجات

فيصري التنعم مألوفا  عنده  ، فأحسن أحواله أن ال يتنعم بالدنيا ويمرن عليها نفسه. .ملكه

فإذا اشتد أنسه به ربام ال يقدر عىل التوصل    ، وجيره البعض منه إىل البعض  ، وحمبوبا  ال يصب عنه

إليه بالكسب احلالل فيقتحم الشبهات وخيوض يف املراءاة واملداهنة والكذب والنفاق وسائر  

فإن من كثر ماله كثرت حاجته إىل   ،لينتظم له أمر دنياه ويتيرس له تنعمه ،الرديئة  األخالق

فإن سلم   ، ويعيص اهلل يف طلب رضاهم  ومن احتاج إىل الناس فال بد وأن ينافقهم  ، الناس

 اإلنسان من اآلفة األوىل وهي مبارشة احلظوظ فال يسلم عن هذه أصال .  

وينشأ عنه احلسد واحلقد والرياء والكب    ، ومن احلاجة إىل اخللق تثور العداوة والصداقة

التعدي وال خيلو عن  ، والكذب والنميمة والغيبة وسائر املعايص التي ختص القلب واللسان

 أيضا  إىل سائر اجلوارح. وكل ذلك يلزم من شؤم املال واحلاجة إىل حفظه وإصالحه. 

 . فام آفاته الدنيوية؟.قلنا: عرفنا آفات املال الدينية 

ما يقاسيه أرباب األموال يف الدنيا من اخلوف واحلزن  قال شعيب: ألستم ترون بأعينكم  

 ؟ صاعب يف حفظ املال وكسبهوالغم واهلم والتعب يف دفع احلساد وجتشم امل

 . .قلنا: بىل 

 قال شعيب: فحسبكم ذلك من آفات املال. 

 . فام نفعل فيام اجتمع فيه النفع والرض؟. قلنا: لقد أوقعتنا يف احلرج

. وال عليكم أن  . وخلصوا ترياقه من سمه ،قال شعيب: خلصوا نفعه من رضره

 تستزيدوا منه ما أطقتم. 

 قلنا: كيف لنا ذلك؟

   شعيب: يف هذا القسم ستتعلمون علوم ذلك. قال 

 *** 
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. وعندما أيقنت بأن  .بقيت مدة يف هذا القسم أستفيد من شعيب علوم الرتفع عن املال

كام طلب من مجع معي فقهوا ما فقهت أن   ،املال أحقر من أن أبيع بسببه حقيقتي طلب مني

 نسري إىل قسم آخر من أقسام تلك املدرسة. 

 ـ الطعام   3

وكان    ،أن فتح اهلل عيل فتعلمت أرسار الرتفع عن ثقل املال رست إىل القسم الثالثبعد  

وقد أخبين ويل اهلل )يوسف الصديق( أن شيخ هذا القسم ويل    ، خاصا بالرتفع عن ثقل الطعام 

وأنه اختار أن يسمى هبذا االسم  لتأثره بسيد الزهاد املسيح  ،من أولياء اهلل يقال له )عيسى( 

 فقد روت النصوص من زهده يف الطعام ما ال يطيقه أحد. . .عيسى 

فقلت هلم   ، وقد تعجبت إذ استقبلني املرشفون عىل هذا القسم بطعام لذيذ قدموه يل

 فإذا هبا تبدأ به.  ،ساخرا: لقد حسبت نفيس ستحبس عن الطعام يف هذا القسم

دم التثاقل به إىل  وع ، قال املرشف: عيسى يعلمنا يف هذا القسم عدم السكون إىل الطعام

ورزق اهلل ال   ، فهو رزق اهلل ، . أما الطعام يف نفسه. وعدم اختصار احلياة يف الطعام ، األرض

 يستطيع عاقل يف الدنيا أن حيرمه. 

وقد وجدت عيسى خياطب    ، ثم دخلت القسم   ، أكلت ذلك الطعام املضمخ بعطر البكة

م جاءوا إليه ليزهدهم يف الشهوات التي  . وكأهن. مجعا من الناس كانوا كلهم قد ابتلوا بالسمنة

 حولتهم إىل براميل من الشحم واللحم. 

مرحبا بكم يف هذا القسم الذي تدربون فيه عىل متلك شهوة    :(1) بدأ عيسى حديثه بقوله

. ومن ملكته بطنه حصل له من اخلراب ما ال جيبه .. فمن مل يملك شهوة الطعام ملكته.الطعام

 . .يشء 

 
هذه اخلطبة مقتبسة بترصف من كتاب )كرس الشهوتني(، وهو الكتاب الثالث من ربع املهلكات من إحياء علوم الدين، وننبه  (1)

 هنا إىل أن ما ننقله هنا من فوائد اجلوع ومذامه منقولة من هذا الكتاب بالترصف الذي ألفناه يف هذه السلسلة.
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 .  . ا كل الشهود العدوللقد اتفق عىل هذ

فاهلل تعاىل رب العاملني واخلبري بالنفس اإلنسانية وبمطالبها وشهواهتا قد جعل من  

ِذيَن آَمنُوا قال تعاىل :﴿  ، وأخبنا أنه قد كتب عىل غرينا من األمم ،أركان دينه الصوم  َا الَّ َيا َأهيُّ

َياُم َكاَم ُكتَِب َعىَل  َب َعَلْيُكُم الصِّ
ِذيَن ِمْن َقْبلُِكْم َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن ) ُكتِ وليس   ،﴾ )البقرة( (183الَّ

 الصيام سوى سيف ترضب به الشهوة لتعود إىل وعيها. 

وكان  دار القرار إىل دار الذل واالفتقار؛ وأخبنا اهلل تعاىل أن آدم وزوجه أخرجا من 

ام شهواهتام حتى أكال منها فغلبته ، شجر اجلنةشجرة األكل من عن  ا هنيسبب خروجهام أهنام 

َقاَل َيا آَدُم َهْل َأُدلَُّك َعىَل َشَجَرِة قال تعاىل :﴿  ،فحصل هلام باألكل منها ما مل يكونا يتوقعانه

ِق اجْلَنَِّة  ( َفَأَكاَل ِمنَْها َفَبَدْت هَلاَُم َسْوآهُتُاَم َوَطِفَقا خَيِْصَفاِن َعَلْيِهاَم ِمْن َورَ 120اخْلُْلِد َوُمْلٍك اَل َيْبىَل ) 

ُه َفَغَوى ) ُه َفَتاَب َعَلْيِه َوَهَدى )121َوَعىَص آَدُم َربَّ ا 122( ُثمَّ اْجَتَباُه َربُّ ( َقاَل اْهبَِطا ِمنَْها مَجِيع 

َبَع ُهَداَي َفاَل َيِضلُّ َواَل َيْشَقى ى َفَمِن اتَّ ا َيْأتَِينَُّكْم ِمنِّي ُهد  ﴾  (123) َبْعُضُكْم لَِبْعٍض َعُدوٌّ َفإِمَّ

 )طه( 

. وقد  .. إن يف الدنيا شجر مثلها كثري .ال حتسبا أن تلك الشجرة موجودة يف اجلنة فقط 

. وليتها إذ  . . ولكن البطون املمتلئة بالشهوات تأبى إال أن تعيد احلكاية من جديد.هنينا عنه 

 . بل إهنا ترتنح بالشهوات حتى تسقط يف مستنقع النفس اآلسن. .تعيدها تستغفر وتتوب 

ِذيَن َكَفُروا  . . قال فيهم  :﴿ ، وهكذا أخب القرآن عن أقوام كثري رصعى بطوهنم َوالَّ

ى هَلُْم )  ﴾ )حممد( ( 12َيَتَمتَُّعوَن َوَيْأُكُلوَن َكاَم َتْأُكُل اأْلَْنَعاُم َوالنَّاُر َمْثو 

ن  وأخب عن الفرق بني أكل املؤم ،أن نصري عبيدا لبطوننا  وعىل هذا املنول حذر نبينا 

 (1) (املؤمن يأكل يف معي واحد والكافر يأكل يف سبعة أمعاء ): فقال ، وأكل الكافر

ثم الذين يلوهنم ثم   ، إن خريكم قرين ) فقال: ،السمنة انحرافا يقع يف األمة  واعتب 

 
 .(  رواه البخاري وغريه1)
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ثم يكون من بعدهم قوم يشهدون وال يستشهدون وخيونون وال يؤمتنون  ،الذين يلوهنم

   (1) وينذرون وال يوفون ويظهر فيهم السمن(

إن من اإلرساف أن تأكل    ) : فقال  ،من اإلرساف أن يأكل اإلنسان كلام اشتهى   واعتب  

  (2) كل ما اشتهيت(

ن أطول الناس  إ ، أقرص عنا من جشائك ) فقال له: عند رسول اهلل بعضهم جتشأ و

  (3)جوعا  يوم القيامة أكثرهم شبعا  يف الدنيا(

ما مأل ابن آدم وعاء      ) :فقال  ،بل حدد أقىص ما عىل العاقل أن يأكله   ،بذلك  ومل يكتف  

فإن كان البد فاعال  فثلث لطعامه وثلث   ،بحسب ابن آدم لقيامت يقمن صلبه  ، رشا  من بطنه

 (4) (لرشابه وثلث لنفسه

يعيش    - كام روى مجيع الثقاة عنه  – فقد كان    ، بل رضب بنفسه املثل  ، بذلك  ومل يكتف  

إنام  ،وما نوقد فيه نارا ، كان يأيت علينا الشهر) تقول زوجه عائشة:  ،حياة ممتلئة بالتقشف 

 (5) (إال أن نؤتى باللحم ، هوالتمر واملاء

 (  حتى قبض   ،أيام متتابعات ما شبع آل حممد من خبز بر ثالثة وقالت:)  

 ( ما أكل آل حممد أكلتني يف يوم واحد إال إحدامها متروقالت:)  

 . التمر واملاء  ، حني شبع الناس من األسودين قالت: تويف رسول اهلل و

 . واملاء قالت: ما شبعنا من األسودين التمر و

 . وزيت يف يوم واحد مرتني ، وما شبع من خبز قالت: واهلل لقد مات رسول اهلل و

 
 أمحد، والبخارى، ومسلم، وأبو داود، والرتمذى، والنسائى.( رواه 1)

 (  رواه ابن ماجة.2)

 (  رواه الرتمذي، ورواه احلاكم وقال: صحيح اإلسناد، وقال الرتمذي: هذا حديث حسن غريب.3)

 (  رواه أمحد والرتمذي وابن ماجة واحلاكم.4)

 تيل قوهلا هذا روايات يف احلديث، وقد اخرتنا اعتبارها أحاديث قائمة بذاهتا.رواه البخاري ومسلم وغريمها.. واألقوال التي  (5)
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وال اختذ من شئ   ،وال عشاء لغداء قط  ، غداء لعشاء قالت: ما رفع رسول اهلل و

إما  ، وال من النعال وال رئي فارغا قط يف بيته  ، وال إزارين ،وال رداءين ،زوجني ال قميصني 

 .(1)ني أو خييط ثوبا ألرمةخيصف نعال لرجل مسك

منذ بعثه    ،منخوال  وال أكل خبزا  ،والذي بعث حممدا باحلق نبيا ما رأى منخال:)  قالتو

 (2) (كيف كنتم تصنعون؟ قالت: كنا نقول أف أف  ، قيل ، اهلل إىل أن قبض

 من خبز الشعري قليل وال كثري  قالت: ما كان بيقى عىل مائدة رسول اهلل و
(3). 

 وعليها فضلة من طعام قط ، من بني يديه ما رفعت مائدة رسول اهلل وقالت: 
 (4). 

 ثالثة أيام تباعا حتى مىض لسبيله  قالت: ما شبع رسول اهلل و
(5). 

 .(6) لفعلت ،حتى مات  قالت: لو أردت أن أخبكم بكل شبعة شبعها رسول اهلل  و

 وعىل هذا اتفق مجيع العلامء واحلكامء والصاحلني:  

يا بني إذا امتألت املعدة نامت الفكرة وخرست احلكمة  )البنه:  احلكيم يقول  لقامن  فهذا  

 ( وقعدت األعضاء عن العبادة

وذللها بإمخال الذكر    ،قيدها باجلوع والعطش)بأي قيد أقيد نفيس؟ قال:    :وسئل حكيم

  ، ن ظاهرها واكرسها برتك زي القراء ع  ، وصغرها بوضعها حتت أرجل أبناء اآلخرة  ،وترك العز 

 (واصحبها بخالف هواها  ،وانج من آفاهتا بدوام سوء الظن هبا 

مل تشدد كل هؤالء الشهود العدول عىل  .  .قال رجل من احلارضين: مل كان األمر كذلك 

 
 رواه ابن عساكر. (1)

 رواه أمحد. (2)

 رواه الطباين يف األوسط بسند حسن. (3)

 رواه الطباين يف األوسط بسند حسن. (4)

 رواه البخاري ومسلم والبيهقي. (5)

 رواه ابن عساكر. (6)
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 ؟ هذه الشهوة 

ات  إذ يتبعها شهو ،البطن ينبوع الشهوات ومنبت األدواء واآلفاتقال عيسى: ألن 

شدة الرغبة يف اجلاه واملال اللذين مها وسيلة إىل  ذلك ع ثم تتب. . أخرى يستحيا من ذكرها 

؛ ثم يتبع استكثار املال واجلاه أنواع الرعونات ورضوب املنافسات  تلك الشهواتالتوسع يف 

ثم يتداعى ذلك إىل    ،واملحاسدات؛ ثم يتولد بينهام آفة الرياء وغائلة التفاخر والتكاثر والكبياء

  ، ثم يفيض ذلك بصاحبه إىل اقتحام البغي واملنكر والفحشاء   ،ضاءاحلقد واحلسد والعداوة والبغ 

ولو ذلل العبد نفسه   ، وكل ذلك ثمرة إمهال املعدة وما يتولد منها من بطر الشبع واالمتالء

ومل   ،وضيق به جماري الشيطان ألذعنت لطاعة اهلل ومل تسلك سبيل البطر والطغيان ،باجلوع

ومل يتكالب كل هذا التكالب   ،نيا وإيثار العاجلة عىل العقبىينجز به ذلك إىل االهنامك يف الد

 .عىل الدنيا 

. فال يصل باحلقائق إىل العقول إال  .ونحن نريد التفصيل  ، قال آخر: إن ما ذكرته جممل

 التفاصيل. 

ومل يتثاقل   ، . من علمها مل تستعبده بطنه. عرشا من فوائد اجلوع قال عيسى: سأذكر لكم  

 إىل األرض بسببها. 

 . األوىل قلنا: فهات  

يا بني إذا امتألت املعدة  ): بقوله خماطبا ابنهلقامن احلكيم هي ما عب عنه قال عيسى: 

 (نامت الفكرة وخرست احلكمة وقعدت األعضاء عن العبادة

عليك باجلوع فإنه مذلة للنفس ورقة  ): وعىل منواله عب الصاحلون، فقد قال أحدهم

 (للقلب وهو يورث العلم الساموي

 ( اجلوع سحاب فإذا جاع العبد أمطر القلب احلكمة): آخر وقال  

ما جعت هلل يوما  إال رأيت يف قلبي بابا  مفتوحا  من احلكمة والعبة ما رأيته  ):  آخروقال  
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   (قط 

 قلنا: ما يعني مجيع هؤالء هبذا؟ 

الدة  فإن الشبع يورث الب  ،صفاء القلب وإيقاد القرحية وإنفاذ البصريةقال عيسى: يعنون  

اجلريان يف األفكار وعن رسعة  ويمنعه من يثقل القلب وهو لذلك كاخلمر  ، ويعمي القلب

 بل الصبي إذا أكثر األكل بطل حفظه وفسد ذهنه وصار بطيء الفهم واإلدراك.   ،اإلدراك

 

 . الثانية . فهات  . قلنا: عرفنا األوىل

  ، إلدراك لذة املثابرة والتأثر بالذكررقة القلب وصفاؤه الذي به يتهيأ قال عيسى: الثانية 

ولكن القلب ال يلتذ به وال يتأثر حتى كأن  ،فكم من ذكر جيري عىل اللسان مع حضور القلب

وقد يرق يف بعض األحوال فيعظم تأثره بالذكر وتلذذه   ،بينه وبينه حجابا  من قسوة القلب

 . وخلو املعدة هو السبب األظهر فيه ،باملناجاة

أحىل ما تكون إىل العبادة إذا التصق  ):  يعب عن هذه الفائدة سليامن الداراين قال أبو لقد  

 ( وإذا شبع عمى وغلط ، إذا جاع القلب وعطش صبا ورق)وقال:  ،( ظهري ببطني

جيعل أحدهم بينه وبني صدره خمالة من الطعام ويريد أن جيد حالوة  )وقال اجلنيد: 

 (املناجاة

 . لثة الثا . فهات  . قلنا: عرفنا الثانية

الثالثة االنكسار والذل وزوال البطر والفرح واألرش الذي هو مبدأ الطغيان  قال عيسى:  

فعنده تسكن لرهبا   ،فال تنكرس النفس وال تذل بيشء كام تذل باجلوع  ، والغفلة عن اهلل تعاىل

  ، وختشع له وتقف عىل عجزها وذهلا إذا ضعفت منتها وضاقت حيلتها بلقيمة طعام فاتتها 

وما مل يشاهد اإلنسان ذل نفسه وعجزه ال برى  ،ليها الدنيا لرشبة ماء تأخرت عنها وأظلمت ع

وإنام سعادته يف أن يكون دائام  مشاهدا  نفسه بعني الذل والعجز ومواله   ، عزة مواله وال قهره
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 . بعني العز والقدرة والقهر

 . الرابعة . فهات  .قلنا: عرفنا الثالثة 

فإن الشبعان   ، الء اهلل وعذابه؛ وال ينسى أهل البالءالرابعة أن ال ينسى بقال عيسى: 

  ، والعبد الفطن ال يشاهد بالء من غريه إال ويتذكر بالء اآلخرة ، ينسى اجلائع وينسى اجلوع

حتى إهنم   ، ومن جوعه جوع أهل النار ، فيذكر من عطشه عطش اخللق يف عرصات القيامة

 . ليجوعون فيطعمون الرضيع والزقوم ويسقون الغساق واملهل

وهذا أحد األسباب الذي اقتىض اختصاص البالء باألنبياء واألولياء واألمثل  

أخاف أن أشبع ): مل جتوع ويف يديك خزائن األرض؟ فقال:  ولذلك قيل ليوسف    .. فاألمثل

فوائد اجلوع فإن ذلك يدعو إىل  ة عظيمة من فائدفذكر اجلائعني واملحتاجني  ، (فأنسى اجلائع

 . كل ذلك والشبعان يف غفلة عن  ، الرمحة واإلطعام والشفقة عىل خلق اهلل عز وجل

 . اخلامسة . فهات  . قلنا: عرفنا الرابعة

واالستيالء عىل النفس األمارة   ، اخلامسة كرس شهوات املعايص كلها قال عيسى: 

  ، ومادة القوى والشهوات ال حمالة األطعمة   ،ت والقوى فإن منشأ املعايص كلها الشهوا   ، بالسوء

والشقاوة يف   ، وإنام السعادة كلها يف أن يملك الرجل نفسه . فتقليلها يضعف كل شهوة وقوة.

إال بضعف اجلوع فإذا شبعت قويت ورشدت    حوكام أنك ال متلك الدابة اجلمو  ،أن متلكه نفسه

 فكذلك النفس.   ،ومجحت 

 . السادسة فهات   . .قلنا: عرفنا اخلامسة

ومن كثر رشبه كثر    ،فإن من شبع رشب كثريا    ،النوم املبالغة يف  السادسة دفع  قال عيسى:  

معارش املريدين ال تأكلوا  ). وألجل ذلك كان بعض الشيوخ يقول عند حضور الطعام: . نومه

 ( كثريا  فترشبوا كثريا  فرتقدوا كثريا  فتخرسوا كثريا  

 . السابعة قلنا: عرفنا السادسة.. فهات  



304 

 

ألنه    ،فإن األكل يمنع من كثرة العبادات   ، السابعة تيسري املواظبة عىل العبادةقال عيسى:  

ثم حيتاج إىل   ، وربام حيتاج إىل زمان يف رشاء الطعام وطبخه ،حيتاج إىل زمان يشتغل فيه باألكل

واألوقات املرصوفة إىل هذا لو    .لكثرة رشبه. ه  دورة امليا ثم يكثر ترداده إىل    ،غسل اليد واخلالل 

 رصفها إىل الذكر واملناجاة وسائر العبادات لكثر ربحه.  

رأيت مع عيل اجلرجاين سويقا  يستف منه فقلت: ما محلك عىل هذا؟ قال:   :قال الرسي 

 إين حبست ما بني املضغ إىل االستفاف سبعني تسبيحة فام مضغت اخلبز منذ أربعني سنة.  

وكل نفس من   .عىل وقته ومل يضيعه يف املضغ. هذا الويل الصالح فق شكيف أ واظرفان

العمر جوهرة نفيسة ال قيمة هلا فينبغي أن يستوىف منه خزانة باقية يف اآلخرة ال آخر هلا وذلك 

 برصفه إىل ذكر اهلل وطاعته. 

م ودوام  فالصو  ،ومن مجلة ما يتعذر بكثرة األكل الصوم فإنه يتيرس ملن تعود اجلوع 

وإنام  ،االعتكاف ودوام الطهارة ورصف أوقات شغله باألكل وأسبابه إىل العبادة أرباح كثرية 

 يستحقرها الغافلون الذين مل يعرفوا قدر الدين لكن رضوا باحلياة الدنيا واطمأنوا هبا. 

من شبع دخل عليه ست  )وقد أشار أبو سليامن الداراين إىل ست آفات من الشبع فقال:  

وحرمان الشفقة عىل اخللق ألنه إذا شبع ظن  ، فقد حالوة املناجاة وتعذر حفظ احلكمة آفات:

وأن سائر املؤمنني يدورون حول   ،وزيادة الشهوات  ،وثقل العبادة ،أن اخللق كلهم شباع

 ( والشباع يدورون حول املزابل ،املساجد

 . الثامنة قلنا: عرفنا السابعة.. فهات 

فإن سببها   ، د من قلة األكل صحة البدن ودفع األمراض يستفيأن الثامنة قال عيسى: 

ثم املرض يمنع من العبادات   ، كثرة األكل وحصول فضلة األخالط يف املعدة والعروق

وكل   ،ويشوش القلب ويمنع من الذكر والفكر وينغص العيش وحيوج إىل الدواء والطبيب 

عن أنواع من املعايص واقتحام  ذلك حيتاج إىل مؤن ونفقات ال خيلو اإلنسان منها بعد التعب 



305 

 

 .  ويف اجلوع ما يمنع ذلك كله ، الشهوات

 . التاسعة. فهات  .قلنا: عرفنا الثامنة 

  ، قدر يسري ل فإن من تعود قلة األكل كفاه من املا  ،التاسعة خفة املؤونةقال عيسى: 

ماذا تأكل  : )فيقول  ،والذي تعود الشبع صار بطنه غريام  مالزما  له آخذا  بمخفته يف كل يوم 

أو من احلالل فيذل. وربام   ،فيكتسب من احلرام فيعيص  ، فيحتاج إىل أن يدخل املداخل  ، ؟(اليوم

 حيتاج إىل أن يمد أعني الطمع إىل الناس وهو غاية الذل. 

ين ألقيض عامة حوائجي بالرتك فيكون ذلك أروح  إ): يف هذا  قال بعض احلكامءقد و

إذا أردت أن أستقرض من غريي لشهوة أو زيادة استقرضت من نفيس )وقال آخر:  ، ( لقلبي

وكان إبراهيم ابن أدهم يسأل أصحابه عن سعر املأكوالت    ،(فرتكت الشهوة فهي خري غريم يل

إن   ،ألكول مذموم يف ثالثة أحوال ا )وقال سهل:    ، (أرخصوها بالرتك )فيقول إهنا غالية فيقول:  

وإن كان ممن يدخل عليه    ،وإن كان مكتسبا  فال يسلم من اآلفات  ،كان من أهل العبادة فيكسل

 ( يشء فال ينصف اهلل تعاىل من نفسه 

 . العارشة . فهات . قلنا: عرفنا التاسعة

تامى  العارشة أن يتمكن من اإليثار والتصدق بام فضل من األطعمة عىل اليقال عيسى: 

وما يتصدق به   ، فام يأكله كان خزانته الكنيف ، فيكون يوم القيامة يف ظل صدقته ، واملساكني

كل فأفني أو لبس  أفليس للعبد من ماله إال ما تصدق فأبقى أو  ، كان خزانته فضل اهلل تعاىل

 فالتصدق بفضالت الطعام أوىل من التخمة والشبع.   ،فأبىل 

َباِل  :﴿ إذا تال قوله تعاىل  بعضهم وكان  اَمَواِت َواأْلَْرِض َواجْلِ إِنَّا َعَرْضنَا اأْلََماَنَة َعىَل السَّ

ا َج  ُه َكاَن َظُلوم  ْنَساُن إِنَّ :  قال  ﴾ )األحزاب(( 72ُهوال  )َفَأَبنْيَ َأْن حَيِْمْلنََها َوَأْشَفْقَن ِمنَْها َومَحََلَها اإْلِ

ثم عرضها عىل اإلنسان فحملها إنه كان ظلوما  لنفسه جهوال    ، فأبتعرضها عىل السموات )

فقد رأيناهم واهلل اشرتوا األمانة بأمواهلم فأصابوا آالفا  فامذا صنعوا فيها؟ وسعوا هبا    . بأمر ربه. 
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وأتعبوا أنفسهم بالغدو   ،ينهم وأسمنوا براذينهم وأهزلوا د ، دورهم وضيقوا هبا قبورهم

يقول أحدهم تبيعني أرض   ،والرواح إىل باب السلطان يتعرضوا للبالء وهم من اهلل يف عافية

حديثه سخرة وماله حرام   ، يتكئ عىل شامله ويأكل من غري ماله ، كذا وكذا وأزيدك كذا وكذا

يالكع  ،م به طعامي حتى إذا أخذته الكظة ونزلت به البطنة قال: يا غالم ائتني بيشء أهض 

أين الفقري أين األرملة أين املسكني أين اليتيم الذي أمرك   ،أطعامك هتضم؟ إنام هتضم دينك

 ( اهلل تعاىل هبم؟

. لقد تثاقلت  .قال رجل من احلارضين كان بادي السمنة: يا هلل كم كانت غفلتنا عظيمة 

 فلم نربح ال الدنيا وال اآلخرة.  ،بنا بطوننا 

قال آخر: واهلل ما كنت أظن أن اجلوع إال مرض من األمراض وآفة من اآلفات حتى  

 حدثتنا حديثك هذا. 

ولكنهم ال   ،قال آخر: ويكأن اجلوع خزانة من خزائن فضل اهلل من هبا عىل عباده

 يعلمون. 

مفتاح اآلخرة وباب   اجلوع): الصاحلني يف هذاقال بعض . وقد .قال عيسى: صدقت 

 ( والشبع مفتاح الدنيا وباب الرغبة ، الزهد

 *** 

فرحت أقطع حديثهم بقويل: ولكن ما   ،لست أدري كيف ثارت يف نزعة اجلدل 

ُهَو  لقد قال :﴿   ،. أمل تسمعوا قوله تعاىل وهو يمن عىل عباده بام خلق هلم من الطعام . تقولون؟

 َماء  
ِ
اَمء اٌب َوِمنُْه َشَجٌر فِيِه ُتِسيُموَن ) الَِّذي َأْنَزَل ِمَن السَّ ْرَع 10َلُكْم ِمنُْه رَشَ ( ُينْبُِت َلُكْم بِِه الزَّ

ُروَن )  ْيُتوَن َوالنَِّخيَل َواأْلَْعنَاَب َوِمْن ُكلِّ الثََّمَراِت إِنَّ يِف َذلَِك آَلَية  لَِقْوٍم َيَتَفكَّ َر  11َوالزَّ ( َوَسخَّ

ْيَل َوالنََّهاَر وَ  َراٌت بَِأْمِرِه إِنَّ يِف َذلَِك آَلَياٍت لَِقْوٍم َيْعِقُلوَن َلُكُم اللَّ ْمَس َواْلَقَمَر َوالنُُّجوُم ُمَسخَّ الشَّ

ُروَن ) 12) كَّ ا َأْلَواُنُه إِنَّ يِف َذلَِك آَلَية  لَِقْوٍم َيذَّ ( َوُهَو الَِّذي 13( َوَما َذَرَأ َلُكْم يِف اأْلَْرِض خُمَْتلِف 
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َر اْلَبْحَر لِ  ا َوَتْسَتْخِرُجوا ِمنُْه ِحْلَية  َتْلَبُسوهَنَا َوَتَرى اْلُفْلَك َمَواِخَر فِيِه  َسخَّ َتْأُكُلوا ِمنُْه حَلاْم  َطِريًّ

 ﴾ )النحل( (14َولَِتْبَتُغوا ِمْن َفْضلِِه َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن ) 

ثم هو   ،وذكره لكم  ،هل تقبل عقولكم أن يكون اهلل قد من عىل عباده بكل هذا الفضل

 نفسه حيرمه عليهم؟

َيْسَأُلوَنَك َماَذا ُأِحلَّ هَلُْم ُقْل ُأِحلَّ َلُكُم  وقال جميبا عباده عندما سألوه عام أحل هلم :﴿ 

بِنَي ُتَعلُِّموهَنُنَّ مِمَّا َعلََّمُكُم اهللَُّ َفُكُلوا مِمَّا أَ  يَِّباُت َوَما َعلَّْمُتْم ِمَن اجْلََواِرِح ُمَكلِّ ْكَن َعَليُْكْم  ْمَس الطَّ

َساِب ) يُع احْلِ ُقوا اهللََّ إِنَّ اهللََّ رَسِ يَِّباُت َوَطَعاُم  4َواْذُكُروا اْسَم اهللَِّ َعَلْيِه َواتَّ ( اْلَيْوَم ُأِحلَّ َلُكُم الطَّ

ِذيَن ُأوُتوا اْلكَِتاَب ِحلٌّ َلُكْم َوَطَعاُمُكْم ِحلٌّ هَلُمْ   ﴾ )املائدة(( 5) .. الَّ

ُهَو الَِّذي َأْنَشَأ   فقال:﴿ ،بل رغب يف أكلها  ،ا من الطيبات دعا إىل أكلها وذكر اهلل أنواع

اَن ُمَتَشا  مَّ ْيُتوَن َوالرُّ ا ُأُكُلُه َوالزَّ ْرَع خُمَْتلِف  هِب ا َوَغرْيَ  َجنَّاٍت َمْعُروَشاٍت َوَغرْيَ َمْعُروَشاٍت َوالنَّْخَل َوالزَّ

فِنَي ) ُمَتَشابٍِه ُكُلوا ِمْن َثَمِرِه إَِذا َأثْ  ُفوا إِنَُّه اَل حُيِبُّ املرُْْسِ ُه َيْوَم َحَصاِدِه َواَل ُترْسِ (  141َمَر َوآُتوا َحقَّ

ْيَطاِن إِنَُّه َلكُ  ا ُكُلوا مِمَّا َرَزَقُكُم اهللَُّ َواَل َتتَّبُِعوا ُخُطَواِت الشَّ ْم َعُدوٌّ ُمبنٌِي  َوِمَن اأْلَْنَعاِم مَحُوَلة  َوَفْرش 

 م( ﴾ )األنعا (142)

ُسُل ُكُلوا ِمَن الطَّيَِّباِت  :﴿  - عليهم الصالة والسالم – وقال خماطبا رسله  َا الرُّ َيا َأهيُّ

 ﴾ )املؤمنون( (51َواْعَمُلوا َصاحِل ا إِينِّ باَِم َتْعَمُلوَن َعلِيٌم )

ْلنَا َعَلْيُكُم اْلغَ  اَمَم  وقال ممتنا عىل بني إرسائيل بام أنزل إليهم من ألوان الطعام :﴿ َوَظلَّ

ْلَوى ُكُلوا ِمْن َطيَِّباِت َما َرَزْقنَاُكْم َوَما َظَلُموَنا َوَلكِْن َكاُنوا َأنْ  ُفَسُهْم  َوَأْنَزْلنَا َعَلْيُكُم املَْنَّ َوالسَّ

 البقرة( )(﴾ 57َيْظلُِموَن ) 

  قال تعاىل:  ، عىل نفسه بعض األطعمة نزل القرآن يعاتبه يف ذلك وعندما حرم النبي 

 َ ُم َما َأَحلَّ اهللَُّ َلَك َتْبَتِغي َمْرَضاَت َأْزَواِجَك َواهللَُّ َغُفوٌر َرِحيٌم ) ﴿ َيا َأهيُّ رِّ (﴾  1ا النَّبِيُّ مِلَ حُتَ

 )التحريم( 
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قال تعاىل :﴿ َيا   ، بل هنى اهلل تعاىل هذه األمة مجيعا عن حتريم ما أحل اهلل من الطيبات

ُموا طَ  رِّ ِذيَن آَمُنوا ال حُتَ َا الَّ (﴾  87يَِّباِت َما َأَحلَّ اهللَُّ َلُكْم َوال َتْعَتُدوا إِنَّ اهللََّ ال حُيِبُّ املُْْعَتِديَن ) َأهيُّ

 )املائدة(  

فهذه النصوص كلها تدل عىل حتريم االمتناع عن أكل ما خلق اهلل إال ما نزل الرشع  

 .(1)أو حكم الطب برضره  ،بتحريمه

وما كان لنا أن نعدو ما   ، ما تقول وحديثنا مل نعد. ونحن يف . قال عيسى: بورك فيك

 تقول. 

 قلت: ولكنك حكيت كالما عن الصاحلني فيه مبالغات شديدة.

 وهم يعلموهنا. ،. وهي مبالغات مقصودة .قال عيسى: صدقت 

 قلت: فكيف حتل هذا اإلشكال؟

  ، ط : الوساألخالق أن املطلوب األقىص يف مجيع األمور و -يا بني  – اعلم قال عيسى: 

يف فضائل  ذكرناه عن أولياء اهلل وما  . إذ خري األمور أوساطها وكال طريف قصد األمور ذميم.

 .. وليس األمر كذلك.اجلوع ربام يومئ إىل أن اإلفراط فيه مطلوب

وكان فيه   ، ولكن من أرسار حكمة الرشيعة أن كل ما يطلب الطبع فيه الطرف األقىص

عىل وجه يومئ أن املطلوب مضادة ما يقتضيه الطبع  ، فيه جاء الرشع باملبالغة يف املنع ،فساد

 . يدرك أن املقصود الوسطفالعامل أما  ،بغاية اإلمكان

 قلت: فكيف تطبق هذا عىل ما نحن فيه؟

يطلب  الطبع فالرشع احلكيم إذا رأى أن  ، قال عيسى: تطبيق ذلك عىل ما نحن فيه يسري

حتى يكون الطبع باعثا  والرشع مانعا  فيتقاومان  ،يمدح غاية اجلوعإنه يورد له ما غاية الشبع ف

ثم ملا علم    ،كام أن الرشع بالغ يف الثناء عىل قيام الليل وصيام النهاروذلك  ..وحيصل االعتدال 

 
 التفاصيل الكثرية املرتبطة هبذا يف رسالة )رقية اجلسد( من سلسلة )ابتسامة األنني(.( ذكرنا 1)
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 . من حال بعضهم أنه يصوم الدهر كله ويقوم الليل كله هنى عنه   النبي 

املعتدل أن يأكل بحيث ال حيس  فإذا عرفت هذا فاعلم أن األفضل باإلضافة إىل الطبع 

فإن مقصود األكل   ،بل ينسى بطنه فال يؤثر فيه اجلوع أصال   ،بثقل املعدة وال حيس بأمل اجلوع

وأمل اجلوع أيضا  يشغل القلب ويمنع  ، وثقل املعدة يمنع من العبادة ، بقاء احلياة وقوة العبادة

ر ليكون متشبها  باملالئكة فإهنم مقدسون فاملقصود أن يأكل أكال  ال يبقى املأكول فيه أث .منها.

وإذا مل يكن لإلنسان خالص من  .وغاية اإلنسان االقتداء هبم.  ،عن ثقل الطعام وأمل اجلوع 

 الشبع واجلوع فأبعد األحوال عن الطرفني الوسط وهو االعتدال. 

  . . وإىل ذلك اإلشارة بقوله تعاىل :﴿ ،(1)(خري األمور أوساطها بقوله: ) وعنه عب 

فِنَي )  بُّ املرُْْسِ
ُفوا إِنَُّه اَل حُيِ ُبوا َواَل ُترْسِ ومهام مل حيس اإلنسان  ، ﴾ )األعراف( (31َوُكُلوا َوارْشَ

ولكن  ، بجوع وال شبع تيرست له العبادة والفكر وخف يف نفسه وقوي عىل العمل مع خفته

 هذا بعد اعتدال الطبع. 

  ، وقة إىل الشهوات مائلة إىل اإلفراطأما يف بداية األمر إذا كانت النفس مجوحا  متش

فإذا ارتاضت واستوت ورجعت   ،فاالعتدال ال ينفعها بل ال بد من املبالغة يف إيالمها باجلوع

 إىل االعتدال ترك إيالمها. 

 *** 

بقيت مدة يف هذا القسم أستفيد من عيسى علوم الرتفع عن الشهوات التي يدفعني إليها  

. وعندما أيقنت وتدربت عىل أن الطعام أقل شأنا من أن أبيع . ويريد أن يستعبدين هبا  ،بطني

كام طلب من مجع معي فقهوا ما فقهت أن نسري إىل قسم آخر من أقسام   ، بسببه ريب طلب مني

 تلك املدرسة.  

 ـ الكالم   4

 
 البيهقى ىف السنن الكبى، وىف شعب اإليامن.( رواه 1)
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وكان    ، القسم الرابعبعد أن فتح اهلل عيل فتعلمت أرسار الرتفع عن ثقل الطعام رست إىل  

وقد أخبين ويل اهلل )يوسف الصديق( أن شيخ هذا  ، خاصا بالرتفع عن ثقل شهوة الكالم

وأنه تعلم أرسار الرتفع عن شهوة الكالم من نبي   ،القسم ويل من أولياء اهلل يقال له )هارون(

كيا عن أخيه  الذي قال تعاىل يف صفته حا  وهو هارون  ، من أنبياء اهلل وصفه اهلل بالفصاحة

ُقنِي إيِنِّ َأَخاُف َأن  َوَأِخي َهاُروُن ُهوَ موسى :﴿  ا ُيَصدِّ ا َفَأْرِسْلُه َمِعَي ِرْدء  َأْفَصُح ِمنِّي لَِسان 

ُبوِن )   ﴾ )القصص( (34ُيَكذِّ

فقد كانت كلامته   ،عندما دخلنا عليه جملسه تعجبنا من الفصاحة التي آتاه اهلل إياها 

. وقد كان مما سمعناه منه  . ة مضمخة بعطر عجيب ال يمكن وصفهتنسكب يف األذن لينة سهل

أطلق عذبة اللسان وأمهله مرخى العنان سلك به  من  إن: -وهو يشري إىل لسانه  - (1)قوله

وال يكب الناس يف   ، وساقه إىل شفا جرف هار إىل أن يضطره إىل البوار  ، الشيطان يف كل ميدان

  ،وال ينجو من رش اللسان إال من قيده بلجام الرشع. . مالنار عىل مناخرهم إال حصائد ألسنته 

 . ويكفه عن كل ما خيشى غائلته يف عاجله وآجله  ، فال يطلقه إال فيام ينفعه يف الدنيا واآلخرة

 . فلم كان للسان كل هذا اخلطر؟ . قال بعض احلارضين: لقد شققت علينا بحديثك هذا

حيمد فيه إطالق اللسان أو يذم غامض  علم ما . منها أن . قال: لذلك أسباب كثرية

أعىص األعضاء عىل . ومنها أن .العمل بمقتضاه عىل من عرفه ثقيل عسري . ومنها أن .عزيز 

تساهل اخللق يف االحرتاز    ولذلك ، اإلنسان اللسان فإنه ال تعب يف إطالقه وال مؤنة يف حتريكه

 . عن آفاته وغوائله واحلذر من مصائده وحبائله 

فات اللسان من اخلطأ والكذب والغيبة والنميمة والرياء والنفاق والفحش  كثرة آومنها  

واملراء وتزكية النفس واخلوض يف الباطل واخلصومة والفضول والتحريف والزيادة والنقصان 

وهي سياقة إىل اللسان ال تثقل عليه وهلا   ، فهذه آفات كثرية .وإيذاء اخللق وهتك العورات.

 
 من خطبة الغزايل يف كتاب )آفات اللسان( من اإلحياء. (1)
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واخلائض فيها قلام يقدر أن يمسك  ،واعث من الطبع ومن الشيطانحالوة يف القلب وعليها ب

ففي اخلوض خطر ويف    ،اللسان فيطلقه بام حيب ويكفه عام ال حيب فإن ذلك من غوامض العلم 

 . الصمت سالمة فلذلك عظمت فضيلته 

. ومل نرك ذكرت  . قال آخر: إن كل ما ذكرته عن خطر اللسان جمرد دعاوى تفتقر إىل دليل

 احدا عىل ما تقول؟ دليال و

َما َيْلِفُظ ِمْن َقْوٍل إاِلَّ  . وحسبك من ذلك قوله تعاىل :﴿ . قال: ما أكثر األدلة عىل ذلك 

 ﴾ )ق( (18َلَدْيِه َرِقيٌب َعتِيٌد ) 

وخطر اإلكثار   ،وحسبك ما ورد يف األحاديث النبوية الكثرية من بيان فضيلة الصمت 

الصمت أرفع . وقال: ).(1)(ل فاعلهالصمت حكم وقلي : ). ومن قوله .من الكالم 

  األخالق، الصمت سيد  .. وقال: )(3)(الصمت زين للعامل وسرت للجاهل . وقال: ).(2)(العبادة

عند تالوة القرآن  ،إن اهلل تعاىل حيب الصمت عند ثالث . وقال: ).(4)  (ومن مزح استخف به

العافية عرشة  . وقال: ).(6)(أول العبادة الصمت. وقال: ).(5) (وعند اجلنازة ، وعند الزحف

  ، قولوا خريا تغنموا. وقال: ) .(7)  ( والعارش يف العزلة عن الناس ، أجزاء : تسعة يف الصمت

وأفضل   ، وسنام العمل اجلهاد ، قيم الدين الصالة.. وقال: ) (8)(واسكتوا عن رش تسلموا
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فليلزم  من رسه أن يسلم . وقال: ) .(1) (أخالق االسالم الصمت حتى يسلم الناس منك

نك إإنك ما صمت ف  ،ثكلتك أمك يا معاذ. وقال: ).(3)(من صمت نجا . وقال: ).(2)(الصمت 

كيف بك إذا قذف بك يوم    ،ثكلتك أمك يا معاذ. وقال: ) .(4)(عامل فإذا تكلمت فلك أو عليك

  ، وعرف زمانه ،رحم اهلل من حفظ لسانه. وقال: ).(5)(القيامة يف النار ؟ فتؤمر ان تأيت به

رحم اهلل امرءا  . وقال: ).(7)(رحم اهلل امرءا أصلح من لسانه.. وقال: )(6) (طريقته امتواستق

.  .(8)(ثم قال المرأته : قومي فصيل  ،رحم اهلل رجال قام من الليل فصىل  ، قال حقا أو سكت

.  .(9)(ال حتل شفاعتي لطعان وال لعان  ، رحم اهلل امرءا كف لسانه عن أعراض املسلمنيوقال: )

ومن كان يؤمن باهلل واليوم   ، من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليقل خريا أو ليسكتوقال: ) 

من . وقال: ) .(10)(فام كان وراء ذلك فهو صدقة  ، والضيافة ثالث ليال ، اآلخر فليكرم ضيفه 

ومن كثرت ذنوبه   ، ه كثرت ذنوبهن كثر كذب مو  ،كثر كذبه   ومن كثر سقطه   ، كثر كالمه كثر سقطه

من كف لسانه عن اعراض املسلمني أقال اهلل عثرته يوم  .. وقال: ) (11) (كانت النار أوىل به

ال تدخل حالوة االيامن قلب امرئ حتى يرتك بعض احلديث خوف  . وقال: ).(12) (القيامة
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  ، سانك إال معروفا ال تقل بل. وقال: ).(1)(ويرتك املراء وإن كان حمقا  ،الكذب وإن كان صادقا 

رجل ستري صموت    ، ال خري يف احلياة إال الحد رجلني. وقال: ).(2) (وال تبسط يدك إال إىل خري

.  .(4) (ال يستكمل عبد حقيقة االيامن حتى خيزن من لسانه. وقال: ).(3)(أو ناطق بعلم ،واع

:  . وقال .(5)أو ذكر اهللّ(  ، أو هني عن منكر  ، كّل كالم ابن آدم عليه ال له إاّل أمر بمعروفوقال: )

أبعد النّاس   وإنّ  ، فإّن كثرة الكالم بغري ذكر اهللّ قسوة للقلب  ،)ال تكثروا الكالم بغري ذكر اهللّ

: )من  . وقال.(7): )من حسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيه(. وقال.(6) من اهللّ القلب القايس(

  ، ال: )إّن اهللّ يرىض لكم ثالثا .. وق(9)رجليه أضمن له اجلنّة(وما بني  (8)يضمن يل ما بني حلييه

وأن تعتصموا بحبل اهللّ مجيعا  ،ويكره لكم ثالثا. فريىض لكم أن تعبدوه وال ترشكوا به شيئا 

  (10)ويكره لكم قيل وقال وكثرة الّسؤال وإضاعة املال( ،وال تفّرقوا 

 .  .لكثري من أصحابه وقد كانت هذه وصية رسول اهلل 

وأشار   ،املك هذا(): فقال رسول اهللّ  ، : أخبين بأمر أعتصم بهفقد قال له بعضهم

 .(11)إىل لسانه
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  (1)أّي املسلمني أفضل؟ قال: )من سلم املسلمون من لسانه ويده(  وقال له آخر:

ل؟. قال: )الّصالة عىل ميقاهتا( قلت: ثّم  أّي األعامل أفض ،يا رسول اهللّ  وقال له آخر:

  (2)ماذا يا رسول اهللّ؟ قال: )أن يسلم النّاس من لسانك(

وأن يسلم    -عّز وجّل   -)أن يسلم قلبك هللّ  يا رسول اهللّ ما اإلسالم؟ قال:  وقال له آخر: 

   (3) املسلمون من لسانك ويدك( 

قلت: فامذا أملك إذا مل أملك   يا رسول اهللّ! أوصني. قال: )متلك يدك(؟ وقال له آخر:

قال: )ال تبسط يدك إاّل إىل    يدي؟ قال: )متلك لسانك(؟. قلت: فامذا أملك إذا مل أملك لساين؟

  (4)وال تقل بلسانك إاّل معروفا( ، خري

اهللّ ثّم استقم(.   : يا رسول اهللّ! حّدثني بأمر أعتصم به. قال: قل: )ريّب وقال له آخر 

  (5) قلت: يا رسول اهللّ! ما أكثر ما ختاف عيّل؟. فأخذ بلسان نفسه ثّم قال: )هذا(

  ، وليسعك بيتك ،:: يا رسول اهللّ ما النّجاة؟. قال: )أمسك عليك لسانكوقال له آخر

  (6)وابك عىل خطيئتك(

  ، واعدد نفسك يف املوتى   ،هأوصني. قال: )اعبد اهللّ كأّنك ترا   ، : يا رسول اهللّ وقال له آخر 

  (7)وأشار بيده إىل لسانه( ، وإن شئت أنبأتك بام هو أملك بك من هذا كّله(. قال: )هذا(

فقلت:    ،فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسري  ،يف سفر  عن معاذ قال: كنت مع النّبّي  و
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  ، ويباعدين من النّار. قال: )لقد سألتني عن عظيم  ،أخبين بعمل يدخلني اجلنّة  ،يا رسول اهللّ

  ، وتؤيت الّزكاة ، وتقيم الّصالة ،تعبد اهللّ وال ترشك به شيئا  وإّنه ليسري عىل من يرّسه اهللّ عليه. 

والّصدقة   ،وحتّج البيت(. ثّم قال: )أال أدّلك عىل أبواب اخلري: الّصوم جنّة ،وتصوم رمضان

َتَتَجاىَف  :﴿ وصالة الّرجل من جوف الّليل(. قال: ثّم تال  ،النّار تطفئ اخلطيئة كام يطفئ املاء 

ا َومِمَّا َرَزْقنَاُهْم ُينِفُقوَن )  ا َوَطَمع  ُْم َخْوف    ثمّ  ، السجدة(﴾ )(16ُجُنوهُبُْم َعِن املََْضاِجِع َيْدُعوَن َرهبَّ

ل اهللّ! قال:  قال: )أال أخبك برأس األمر كّله وعموده وذروة سنامه؟( قلت: بىل. يا رسو

وذروة سنامه اجلهاد(. ثّم قال: )أال أخبك بمالك  ، وعموده الّصالة  ، )رأس األمر اإلسالم 

يا نبّي اهللّ. فأخذ بلسانه. قال: )كّف عليك هذا(. فقلت: يا نبّي اهللّ! وإّنا   ، قلت: بىل   ، ذلك كّله(

نّاس يف النّار عىل وجوههم  وهل يكّب ال  ، ملؤاخذون بام نتكّلم به؟. قال: )ثكلتك أّمك يا معاذ

  (1)أو عىل مناخرهم إاّل حصائد ألسنتهم(

عن عبد اهللّ بن أيب أوىف قال:  ف ،العملية  وقد كانت هذه الصفة هي سنة رسول اهلل 

وال يأنف أن يميش   ،ويقرص اخلطبة  ،ويطيل الّصالة  ،ويقّل الّلغو  ،يكثر الّذكر  كان رسول اهللّ  

 .(2)مع األرملة واملسكني فيقيض له احلاجة

. فال يمكن  .ما ينبغي اجتنابه من الكالم . فهال فصلت لنا .قال له رجل منا: وعينا هذا

 أن يظل أحدنا صامتا ال يتكلم.

 .  . الكالم فيام ال يعني قال: من ذلك اجتناب  

 قال الرجل: فام ضابط ذلك؟ 

أن تتكلم بكالم لو سكت عنه لن تأثم ومل تسترض به يف حال وال  قال هارون: ضابطه أن  

 . مال
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 قال الرجل: فهال رضبت يل مثاال عىل هذا. 

  ، أن جتلس مع قوم فتذكر هلم أسفارك وما رأيت فيها من جبال وأهنار  قال هارون: مثاله

وما تعجبت منه من مشايخ  ،وما استحسنته من األطعمة والثياب ، وما وقع لك من الوقائع

وإذا بالغت يف اجلهاد حتى مل   . فهذه أمور لو سكت عنها مل تأثم ومل تسترض. .البالد ووقائعهم. 

وال تزكية نفس من حيث التفاخر بمشاهدة األحوال   ،يمتزج بحكايتك زيادة وال نقصان

لك كله مضيع  وال اغتياب لشخص وال مذمة ليشء مما خلقه اهلل تعاىل فأنت مع ذ ، العظيمة 

   – ا هتوأنى تسلم من اآلفات التي ذكر -زمانك 

جلأت  أ فأنت بالسؤال مضيع وقتك وقد  ،ومن مجلتها أن تسأل غريك عام ال يعنيك 

وأكثر   ، هذا إذا كان اليشء مما يتطرق إىل السؤال عنه آفة  ، صاحبك أيضا  باجلواب إىل التضييع

فإنك تسأل غريك عن عبادته مثال  فتقول له: هل أنت صائم؟ فإن قال   .األسئلة فيها آفات.

  ،وإن مل يدخل سقطت عبادته من ديوان الرس ، كان مظهرا  لعبادته فيدخل عليه الرياء ،نعم

وإن سكت كان مستحقرا    ،كان كاذبا   ،وإن قال: ال ،وعبادة الرس تفضل عبادة اجلهر بدرجات

فعة اجلواب افتقر إىل جهد وتعب فيه. فقد عرضته بالسؤال إما وإن احتال ملدا  ،لك وتأذيت به 

  ، وكذلك سؤالك عن سائر عباداته  ،للرياء أو للكذب أو لالستحقار أو للتعب يف حيلة الدفع

 وكذلك سؤالك عن املعايص وعن كل ما خيفيه ويستحي منه.  

درعا  ومل يكن  أن لقامن احلكيم دخل عىل داود عليه السالم وهو يرسد  وقد روي يف هذا  

فأراد أن يسأله عن ذلك فمنعته حكمته فأمسك  ،رآها قبل ذلك اليوم فجعل يتعجب مما رأى

فقال لقامن: الصمت   ، فلام فرغ قام داود ولبسه ثم قال: نعم الدرع للحرب ، نفسه ومل يسأله

وقيل أنه كان  .أي حصل العلم بع من غري سؤال فاستغنى عن السؤال.  ،حكم وقليل فاعله

 رتدد إليه سنة وهو يريد أن يعلم ذلك من غري سؤال. ي

 قال آخر: فام ترى السبب الباعث هلذا؟ 
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أو املباسطة   ،احلرص عىل معرفة ما ال حاجة به إليههو سببه الباعث عليه قال هارون: 

 أو تزجية األوقات بحكايات أحوال ال فائدة فيها. ،بالكالم عىل سبيل التودد 

 ج املستأصل هلذا؟ قال آخر: فام ترى العال

وأن   ، وأنه مسئول عن كل كلمة ،عالج ذلك أن يعلم أن املوت بني يديهقال هارون: 

فإمهاله ذلك وتضييعه  .  .ما شاء من اخلري وأن لسانه شبكة يقدر أن يقتنص هبا    ،أنفاسه رأس ماله 

يضع فقد كان بعض الصاحلني أما من حيث العمل . .هذا من حيث العلم  . خرسان مبني. 

يلزم نفسه السكوت عن بعض ما يعنيه حتى يعتاد اللسان ترك ما ف ، ليتنبه بذلكة يف فيه حصا 

 ال يعنيه. 

 قال الرجل: فهل تنصحنا بذلك؟

. ولكني سأدلكم يف التداريب عىل الكثري من السبل  .قال هارون: ال أنصحكم بذلك

 العملية لذلك. 

 . فام غريه؟ .قلنا: وعينا هذا

 . الكالم فضول  قال هارون: 

 . وما الفرق بينه وبني الذي قبله؟ . قلنا: فام تريد هبذا؟

فإن من يعنيه    . .فيام يعني عىل قدر احلاجة أو الزيادة  اخلوض فيام ال يعني  قال هارون: هو  

ومهام تأدى مقصوده   .ويمكنه أن جيسمه ويقرره ويكرره. ،أمر يمكنه أن يذكره بكالم خمترص

   –أي فضل عن احلاجة  -ثانية فضول  فال ،ر كلمتنيكبكلمة واحدة فذ

 ؟ وإن مل يكن فيه إثم وال رضر ،مذمومقال رجل منا: أهذا أيضا 

اتفق عىل هذا كل من لقيتهم من الصاحلني، وقد زرت بعضهم  وقد    .  . قال هارون: أجل

  ،إّن من كان قبلكم كانوا يكرهون فضول الكالم  ،)يا بني أخيمع نفر من قومي، فقال لنا: 

  ، أو تنهى عن منكر ،أو تأمر بمعروف ،يعّدون فضول الكالم ما عدا كتاب اهللّ أن تقرأه وكانوا 
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(  10َوإِنَّ َعَلْيُكْم حَلَافِظِنَي ) ﴿  أتنكرون ،أو تنطق بحاجتك يف معيشتك اّلتي ال بّد لك منها 

ا َكاتِبِنَي )  َرام 
اَمِل َقِعيٌد َعِن ﴿  )االنفطار( ﴾ (12( َيْعَلُموَن َما َتْفَعُلوَن ) 11كِ اْلَيِمنِي َوَعِن الشِّ

)ق(. أما يستحي أحدكم أن لو نرشت  ﴾ (18( َما َيْلِفُظ ِمن َقْوٍل إِالَّ َلَدْيِه َرِقيٌب َعتِيٌد ) 17)

 كان أكثر ما فيها ليس من أمر دينه وال دنياه(  ،عليه صحيفته اّلتي أمىل صدر هناره

ابه أشهى إىل من املاء البارد إىل الظمآن  : إن الرجل ليكلمني بالكالم جلوقال لنا آخرو

   .خيفة أن يكون فضوال .  ه فأترك جواب

: ليعظم جالل اهلل يف قلوبكم فال تذكروه عند مثل قول أحدكم للكلب  آخر وقال 

 واحلامر: اهلل اخزه وما أشبه ذلك.

  : من فتنة العامل أن يكون الكالم أحب إليه من االستامع فإن وجد من يكفيه آخر وقال 

 ويف الكالم تزيني وزيادة ونقصان.  ،فإن يف االستامع سالمة 

 : إنه ليمنعني من كثري من الكالم خوف املباهاة.  آخر وقال  

: إذا كان الرجل يف جملس فأعجبه احلديث فليسكت وإن كان ساكتا  فأعجبه آخروقال 

 السكوت فليتكم.  

امرأة سليطة فقال: لو كانت  : إن أحق ما طهر الرجل لسانه. ورأى أبو الدرداء  آخروقال  

 هذه خرساء كان خريا  هلا.  

 : هيلك الناس خلتان: فضول املال وفضول الكالم.  آخر وقال  

 . فام غريه؟ .قلنا: وعينا هذا

 .اخلوض يف الباطل قال هارون:  

 قلنا: فام تريد هبذا؟ 

ومقامات  هو الكالم يف املعايص كحكاية أحوال النساء وجمالس اخلمر قال هارون: 

فإن كل ذلك مما    ،الفساق وتنعم األغنياء وجتب امللوك ومراسمهم املذمومة وأحواهلم املكروهة
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 ال حيل اخلوض فيه وهو حرام.  

فلذلك ال خملص منها إال باالقتصار   ،وأنواع الباطل ال يمكن حرصها لكثرهتا وتفننها 

 عىل ما يعني من مهامت الدين والدنيا.  

:   فقد قال رسول اهلل ،تقع كلامت هيلك هبا صاحبها وهو يستحقرها ويف هذا اجلنس 

  - عّز وجّل  -إّن أحدكم ليتّكلم بالكلمة من رضوان اهللّ ما يظّن أن تبلغ ما بلغت فيكتب اهللّ )

وإّن أحدكم ليتكّلم بالكلمة من سخط اهللّ ما يظّن أن تبلغ ما  ، له هبا رضوانه إىل يوم القيامة

   (1)عليه هبا سخطه إىل يوم يلقاه(  -عّز وجّل  -بلغت فيكتب اهللّ 

  (2) (إن الرجل ليتكم بالكلمة يضحك هبا جلسائه هيوي هبا أبعد من الثريا : )   وقال 

  (3)(أعظم الناس خطايا يوم القيامة أكثرهم خوضا  يف الباطلوقال: )

َع اخْلَائِِضنَي  َوُكنَّا َنُخوُض مَ :﴿  حكاية عن أهل جهنم تعاىل وإىل هذا اإلشارة بقوله 

َتاِب َأْن إَِذا َسِمْعُتْم آَياِت اهللَِّ ُيَكَفُر هِبَا  وقوله :﴿  ، ﴾ )املدثر((45)
َل َعَلْيُكْم يِف اْلكِ َوَقْد َنزَّ

ْثُلُهْم إِنَّ  ا مِّ ِه إِنَُّكْم إِذ  اهللََّ َجاِمُع َوُيْسَتْهَزُأ هِبَا َفاَل َتْقُعُدوْا َمَعُهْم َحتَّى خَيُوُضوْا يِف َحِديٍث َغرْيِ

ا )  ِريَن يِف َجَهنََّم مَجِيع 
 ﴾ )النساء( (140املُْنَافِِقنَي َواْلَكافِ

: أكثر الناس ذنوبا  يوم القيامة أكثرهم  بعضهم فقد قال  ،الصاحلني وعىل هذا اتفق مجيع 

: كان رجل من األنصار يمر بمجلس هلم فيقول هلم توضئوا آخروقال  .كالما  يف معصية اهلل.

 فإن بعض ما تقولون رش من احلديث.  

 . فام غريه؟ .قلنا: وعينا هذا

ما ضل قوم بعد هدى  : )حني قال  . وهو ما نص عليه  .(4) املراء واجلدال قال هارون:  

 
 رواه ابن ماجه والرتمذي يف الزهد، وابن حبان وإسناده حسن. (1)

 رواه ابن أيب الدنيا بسند حسن. (2)

 ند صحيح.رواه ابن أيب الدنيا من حديث قتادة مرسال ورجاله ثقات ورواه هو والطباين موقوفا عىل ابن مسعود بس (3)

 سبق ذكر هذا يف فصل )الضعيف(.. وسنكتفي هنا ببعض ما ورد يف هذا من النصوص. (4)
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ُبوُه َلَك إِالَّ َجدَ :﴿ ثم قرأ ،( كانوا عليه إال أوتوا اجلدل .  .(1) )الزخرف( ﴾ (58. ) .ال  َما رَضَ

كفى بك إثام أن ال تزال  : )قال .. و(3)(اخلصم (2)إن أبغض الرجال إىل اهلل األلدوقال: )

  (5)(املراء يف القرآن كفر وقال: ) . .(4)(خماصام

من جعل دينه عرضة للخصومات  ) : بعضهمقال فقد  ،الصاحلني وعىل هذا اتفق مجيع 

  ، (إياكم واملراء فإنه ساعة جهل العامل وعندها يبتغي الشيطان زلته ): آخروقال  ، (أكثر التنقل 

املراء يقيس القلوب ويورث  )وقال:  ، (ليس هذا اجلدل من الدين يف يشء ): آخروقال 

وقال   ، (إذا رأيت الرجل جلوجا  مماريا  معجبا  برأيه فقد متت خسارته ): آخر وقال ،(الضغائن

وقال:   ،(فقال حلوة وقلت حامضة لسعى يب إىل السلطانلو خالفت أخي يف رمانة ) : آخر 

ال أماري ) : آخر وقال  ، (صاف من شئت ثم أغضبه باملراء فلريمينك بداهية متنعك العيش)

وقال   ، (كفى بك إثام  أن ال تزال مماريا  ): آخروقال  ،(صاحبي فإما أن أكذبه وإما أن أغضبه 

وال لرتائي    ، وال لتباهي به  ، . ال تتعلمه لتتامرى بهال تتعلم العلم لثالث وال ترتكه لثالث ):  آخر 

 (وال رضا باجلهل به ،وال زهادة فيه  ،به. وال ترتكه حياء من طلبه 

 . فام غريه؟ .قلنا: وعينا هذا

. فكل ذلك من  . والفصاحة  التقعر يف الكالم بالتشدق وتكلف السجع قال هارون: 

ُقْل ما ورد النهي عنه يف ضمن قوله تعاىل :﴿ التصنع املذموم ومن التكلف املمقوت الذي 

 ﴾ )ص( (86َأْسَئُلُكْم َعَلْيِه ِمْن َأْجٍر َوما َأَنا ِمَن املَُْتَكلِِّفنَي ) 

إّن من أحّبكم إيّل وأقربكم منّي جملسا يوم القيامة  : ) ويف احلديث قال رسول اهلل 

 
 رواه الرتمذي وابن ماجه وابن أيب الدنيا يف كتاب الصمت وغريه وقال الرتمذي حديث حسن صحيح. (1)

 األلد: هو شديد اخلصومة. (2)

 رواه البخاري ومسلم والرتمذي والنسائي. (3)

 رواه الرتمذي وقال حديث غريب. (4)

 رواه أبو داود وابن حبان يف صحيحه ورواه الطباين وغريه.  (5)
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وإّن أبغضكم إيّل وأبعدكم منّي جملسا يوم القيامة الّثرثارون واملتشّدقون   ،أحاسنكم أخالقا 

قالوا: يا رسول اهللّ قد علمنا الّثرثارون واملتشّدقون. فام املتفيهقون؟ قال:   ، (واملتفيهقون

رشار أمتي الذين غذوا بالنعيم يأكلون ألوان الطعام ويلبسون ألوان وقال: ) ،(1) (املتكّبون)

   (2)(تشدقون يف الكالم الثياب وي

. وقد  .قال رجل منا: ولكن أال ترى أن لتحسني الكالم وتزيينه تأثريه يف السامعني

 طولبنا بذلك. 

حتسني ألفاظ   اال يدخل يف هذ. ف. قال هارون: ال حرج يف ذلك إن كان املقصود رشيفا 

تشويقها وقبضها فإن املقصود منها حتريك القلوب و ،اخلطابة والتذكري من غري إفراد وإغراب 

. فأما املحاورات التي جتري لقضاء احلاجات فال . فرشاقة اللفظ تأثري فيه فهو الئق به  ،وبسطها 

وال باعث عليه إال الرياء وإظهار   ،يليق هبا السجع والتشدق واالشتغال به من التكلف املذموم

 وكل ذلك مذموم يكرهه الرشع ويزجر عنه.  ، الفصاحة والتميز بالباعة

 *** 

بقيت مدة يف هذا القسم أستفيد من هارون علوم الرتفع عن شهوة الكالم.. وعندما  

من كام طلب  ، طلب مني ، أيقنت بأن رضوان اهلل واجلنة أعظم من أبيعهام بألفاظ ينطقها لساين

 مجع معي فقهوا ما فقهت أن نسري إىل قسم آخر من أقسام تلك املدرسة. 

 ـ التكاثر   5

رست إىل القسم  شهوة الكالم بعد أن فتح اهلل عيل فتعلمت أرسار الرتفع عن ثقل 

وقد أخبين ويل اهلل )يوسف الصديق(   ، التكاثروكان خاصا بالرتفع عن ثقل شهوة  ،اخلامس

وأنه تعلم أرسار الرتفع عن شهوة   ، أولياء اهلل يقال له )سليامن( أن شيخ هذا القسم ويل من

 
 رواه الرتمذى وقال: هذا حديث حسن غريب. (1)

 رواه ابن أيب الدنيا والبيهقي يف الشعب. (2)
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إنه   ،ومع ذلك مل حيجب بام آتاه اهلل عن اهلل  ،التكاثر من نبي من أنبياء اهلل آتاه اهلل من كل يشء 

وَنِن باَِمٍل َفاَم  ذلك الذي قال تعاىل يف صفته:﴿    سليامن   آَتايِنَ اهللَُّ َخرْيٌ  َفَلامَّ َجاَء ُسَلْياَمَن َقاَل َأمُتِدُّ

تُِكْم َتْفَرُحوَن )   ﴾ )النمل( (36مِمَّا آَتاُكْم َبْل َأْنُتْم هِبَِديَّ

نِّ  عندما دخلنا عليه جملسه سمعناه يردد قوله تعاىل:﴿  ُهْم مَجِيعا  يا َمْعرَشَ اجْلِ َوَيْوَم حَيْرُشُ

ْنِس َوقاَل َأْولِياُؤُهْم مِ  نَا اْسَتْمَتَع َبْعُضنا بَِبْعٍض َوَبَلْغنا َأَجَلنَا َقِد اْسَتْكَثْرُتْم ِمَن اإْلِ ْنِس َربَّ َن اإْلِ

يها إِالَّ ما شاَء اهللَُّ إِنَّ َربََّك َحكِيٌم َعلِيٌم ) 
ْلَت َلنا قاَل النَّاُر َمْثواُكْم خالِِديَن فِ ﴾  ( 128الَِّذي َأجَّ

ا إِالَّ ما شاَء اهللَُّ َوَلْو ُكنُْت َأْعَلُم اْلَغْيَب  ُقْل ال َأْملُِك لِنَْفيِس َنْفعا  َوال وقوله:﴿  ، )األنعام( رَضًّ

وُء إِْن َأَنا إِالَّ َنِذيٌر َوَبِشرٌي لَِقْوٍم ُيْؤِمنُوَن )  نَِي السُّ ﴾  ( 188اَلْسَتْكَثْرُت ِمَن اخْلرَْيِ َوما َمسَّ

ْنيا َلِعٌب َوهَلٌْو وقوله:﴿  ، (األعراف) َوِزينٌَة َوَتفاُخٌر َبْينَُكْم َوَتكاُثٌر يِف  اْعَلُموا َأنَّاَم احْلَياُة الدُّ

ا ُثمَّ َيُكوُن ُحطام اَر َنباُتُه ُثمَّ هَيِيُج َفرَتاُه ُمْصَفرًّ ا  َويِف  اأْلَْمواِل َواأْلَْوالِد َكَمَثِل َغْيٍث َأْعَجَب اْلُكفَّ

ْنيا إِالَّ َمتاُع اْلُغُروِر ) اآْلِخَرِة َعذاٌب َشِديٌد َوَمْغِفَرٌة ِمَن اهللَِّ َوِرْضواٌن َوَما احْلَي ﴾  ( 20اُة الدُّ

ثُِّر )وقوله:﴿    ،( احلديد) َا املُْدَّ ْ )  (2ُقْم َفَأْنِذْر )  (1يا َأهيُّ ْر )   (3َوَربََّك َفَكبِّ ياَبَك َفَطهِّ
ْجَز    ( 4َوثِ َوالرُّ

(  1َأهْلاُكُم التَّكاُثُر ) وقوله:﴿  ، (املدثر)﴾ ( 7َولَِربَِّك َفاْصِبْ )  (6َوال مَتْنُْن َتْسَتْكثُِر )  (5َفاْهُجْر )

َكالَّ َلْو َتْعَلُموَن ِعْلَم   ( 4ُثمَّ َكالَّ َسْوَف َتْعَلُموَن )  ( 3َكالَّ َسْوَف َتْعَلُموَن )  ( 2َحتَّى ُزْرُتُم املَْقابَِر ) 

ُونَّ اجْلَِحيَم )5اْلَيِقنِي )  ا َعنْيَ اْلَيِقنِي ) (6(َلرَتَ ُوهنَّ ﴾  ( 8ُثمَّ َلُتْسَئُلنَّ َيْوَمئٍِذ َعِن النَِّعيِم )  (7ُثمَّ َلرَتَ

 ( التكاثر )

أو    ،: )لينتهنّي أقوام يفتخرون بآبائهم اّلذين ماتوا إّنام هم فحم جهنّمثم حدثنا بقوله  

  ( 1)إّن اهللّ قد أذهب عنكم عّبّية ،ليكونّن أهون عىل اهللّ من اجلعل اّلذي يدهده اخلرء بأنفه

 (2) وآدم خلق من تراب( ،النّاس كّلهم بنو آدم ،و مؤمن تقّي وفاجر شقّي إّنام ه  ،اجلاهلّية

 
 عبية اجلاهلية: أى ختوهنا وكبها وأصلها من العبء وهو الثقل. (1)

 ى واللفظ له وقال: حديث حسن غريب.أبو داود والرتمذ (2)
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  (2) فليستقّل أو ليستكثر( ،فإّنام يسأل مجرا  ،(1): )من سأل النّاس أمواهلم تكّثراوقوله 

وما أخشى عليكم   ،ولكن أخشى عليكم التّكاثر ،: )ما أخشى عليكم الفقروقوله 

  (3)اخلطأ ولكن أخشى عليكم العمد(

ما من عبد ظلم بمظلمة فيفيض عنها هللّ عّز وجّل إاّل أعّز    ، : )ثالث كّلهّن حّق وقوله 

وما فتح رجل باب   ،وما فتح رجل باب عطّية يريد هبا صلة إاّل زاده اهللّ هبا كثرة ، اهللّ هبا نرصه

  (4)مسألة يريد هبا كثرة إاّل زاده اهللّ عّز وجّل هبا قّلة(

  (5): )قلب الّشيخ شاب عىل حّب اثنتني: طول احلياة وكثرة املال(وقوله 

وال تستكثروا   ،وال تأكلوا به ،هفيه وال جتفوا عن : )اقرأوا القرآن وال تغلواوقوله 

  (6)به(

 ( 7): )إّنه سيصيب أّمتي داء األمم( قالوا: وما داء األمم؟ قال: )األرشوقوله 

  (10)(9)والّتباعد والتّحاسد حتّى يكون البغي ثّم اهلرج ،والّتكاثر والّتنافس يف الّدنيا  (8) والبطر

بأفسد هلا من حرص املرء عىل املال  : )ما ذئبان جائعان أرسال يف غنم وقوله 

 
 تكثرا: أي يكثر ماله. (1)

 رواه مسلم. (2)

 رواه أمحد ورواته حمتج هبم يف الصحيح، وابن حبان يف صحيحه واحلاكم وقال صحيح عىل رشط مسلم. (3)

 رواه أمحد والطباين يف األوسط بنحوه، ورجال أمحد رجال الصحيح. (4)

 يث حسن صحيح.رواه الرتمذي، وقال: حد (5)

 رواه أمحد. (6)

 األرش: أشّد البطر. (7)

 البطر: الطغيان عند النعمة وطول الغنى. (8)

 اهلرج: القتل واالختالط، وأصله الكثرة يف اليشء واالتساع فيه. (9)

 رواه ابن أيب الدنيا يف ذم احلسد والطباين يف األوسط بإسناد جّيد. (10)
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  (2)لدينه( (1) والرّشف

  ، يف حّرة املدينة فاستقبلنا أحد    قال: كنت أميش مع النّبّي أنه    عن أيب ذرّ   عنوروى لنا  

متيض    ، قال: )ما يرّسين أّن عندي مثل أحد هذا ذهبا   ، قلت: لّبيك يا رسول اهللّ  ،)يا أبا ذّر(  فقال:

إاّل أن أقول به يف عباد اهللّ هكذا وهكذا   ،إاّل شيئا أرصده لدين  ،ه ديناروعندي من (3) عيّل ثالثة

هم املقّلون يوم    (4)ثّم مشى ثّم قال: )إّن األكثرين  - عن يمينه وعن شامله ومن خلفه   - وهكذا(

وقليل ما هم(    - ومن خلفه  ،وعن شامله  ، عن يمينه  -إاّل من قال: هكذا وهكذا وهكذا  ، القيامة

فسمعت صوتا    ،ثّم انطلق يف سواد الّليل حّتى توارى   ،ال تبح حّتى آتيك(   ،)مكانك  ثّم قال يل:

)ال تبح    فتذّكرت قوله يل:  ،فأردت أن آتيه   ،فتخّوفت أن يكون أحد عرض للنّبّي    ،قد ارتفع 

فقال:   ، عت صوتا ختّوفت )منه(لقد سم  ،يا رسول اهللّ   : قلت  ،حّتى آتيك( فلم أبرح حّتى أتاين

قال: )ذاك جبيل أتاين فقال: من مات من أّمتك ال يرشك باهللّ   ، )وهل سمعته؟( قلت: نعم 

  (5)شيئا دخل اجلنّة(

  ، وعن جماالته ،بعد أن شنف آذاننا هبذه النصوص املقدسة سألناه عن حقيقة التكاثر 

وهي دليل   ،وأمدت هبا جبلته  ، ا فطرتهالتكاثر طبيعة من طبائع اإلنسان التي غذيت هبفقال: 

 ومسلك حتقيق.  ،ومعراج وصول  ،كامل

 . وهي يف نفس الوقت مصيدة النفوس الرشهة واألفواه اجلائعة واألجساد الظمآنة 

وطرزت الثياب   ، ومجعت األموال التي مل تنفق ، من أجلها بنيت الدور التي مل تسكن

وشغل اخللق الكثري بخدمة فرد   ،القاممات بأصناف الطعامومن أجلها امتألت  ،التي مل تلبس

 
 الرشف: أي اجلاه، وقوله لدينه: أي أفسد لدينه، واملعنى: ليس الذئبان اجلائعان بأفسد للغنم من إفساد املال واجلاه لدين املسلم.  (1)

 رواه الرتمذي وقال: حديث حسن صحيح، وأمحد. (2)

 ثة، وقيّد الليايل بالثالث ألهنا الوقت الذي يلزم لتوزيع مثل هذا املال.املراد ليلة ثال (3)

 املراد اإلكثار من املال واإلقالل من ثواب اآلخرة. (4)

 رواه البخاري ومسلم. (5)
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 ال يشبع. 

ورمي الطعام يف   ،وجترع أهلها الشقاء بكل أصنافه ،ومن أجلها امتألت األرض بؤسا 

 البحر وتراشق اخللق بأصناف الفواكه واحللويات ليموت ماليني اآلخرين جوعا.  

حوا بنشوهتا جندوا اجلنود وملئوا  إذا حلت محياها يف قلوب امللوك واستحلوا لذهتا وفر 

 األرض حربا والديار خرابا. 

وإن حلت يف عقول املرتفني خربوا األكواخ ورشدوا أهلها ليبنوا بدهلا قصورا ال  

 يسكنوهنا. 

 . .وإن حلت يف عقول احلمقى حتولوا لصوصا 

 .. وإن حلت يف نفوس العامة حتولوا غوغاء

 هم وعياهلم لتكثر كنوزهم. وإن حلت يف جيوب األغنياء شحوا عىل أنفس

فهي ال ترىض   ،قال رجل منا: إنا نرى نفوسنا مفطورة عىل حب الكثرة واالنشغال هبا 

 وال تكاد تلتذ به.  ،وال تركن إليه  ،بالقليل

 . فال خري يف السم الكثري. .قال سليامن: فابحثوا عن الكثرة النافعة

 قال الرجل: فأين نجدها؟

: )استكثروا من الباقيات الّصاحلات(  فقال  ،رسول اهلل  قال سليامن: لقد دلنا عليها 

)للمّرة  )املّلة( )ثالث مّرات( قيل: وما املّلة يا رسول اهللّ؟ قيل: وما هي يا رسول اهللّ؟ قال:

وال حول وال قّوة إاّل باهللّ العيّل  ، الّرابعة( قال: )الّتكبري والّتهليل والّتسبيح والّتحميد

  (1) العظيم(

اكِِريَن اهللََّ  :﴿  ذكورهم وإناثهم  فقال يصف املؤمنني  ، ودلنا عليها قبل ذلك اهلل تعاىل َوالذَّ

يام  )
ا َعظِ اكَِراِت َأَعدَّ اهللَُّ هَلُْم َمْغِفَرة  َوَأْجر  ا َوالذَّ ري 

 ( 35األحزاب:)﴾  ( 35َكثِ

 
 رواه أمحد. (1)
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ِذيَن آَمُنوقال يستثنهم من العذاب الذي حل باملتكاثرين :﴿   احِلَاِت  إِالَّ الَّ وا َوَعِمُلوا الصَّ

ُموا َوَسَيْعَلُم الَِّذيَن َظَلُموا َأيَّ ُمنَْقَلٍب َينَْقلِبُ 
وا ِمْن َبْعِد َما ُظلِ ا َواْنَترَصُ ري 

وَن  َوَذَكُروا اهللََّ َكثِ

ْرُجو اهللََّ َواْلَيْوَم  َلَقْد َكاَن َلُكْم يِف َرُسوِل اهللَِّ ُأْسَوٌة َحَسنٌَة ملَِْن َكاَن يَ وقال :﴿    ، ( الشعراء)﴾  (227)

ا )  ( األحزاب)﴾  ( 21اآْلِخَر َوَذَكَر اهللََّ َكثرِي 

وهؤالء الذين انشغلوا بالكثرة احلقيقية هم الذين ينالون من فضل اهلل ما ال قدرة عىل  

ا َحَسن ا َفُيَضاِعَفُه َلهُ قال تعاىل:﴿  ، العادين عىل عده ا َكثِرَية   َمْن َذا الَِّذي ُيْقِرُض اهللََّ َقْرض  َأْضَعاف 

ا وقال :﴿  ، (البقرة )﴾ (245َواهللَُّ َيْقبُِض َوَيْبُسُط َوإَِلْيِه ُتْرَجُعوَن )  َمْن َذا الَِّذي ُيْقِرُض اهللََّ َقْرض 

 ﴾ )احلديد( (11َحَسن ا َفُيَضاِعَفُه َلُه َوَلُه َأْجٌر َكِريٌم ) 

 *** 

. وعندما أيقنت  . رتفع عن التكاثربقيت مدة يف هذا القسم أستفيد من سليامن علوم ال 

كام طلب من مجع معي فقهوا ما فقهت    ،بأن متاع الدنيا أحقر من أن أبيع بسببه آخريت طلب مني

 أن نسري إىل قسم آخر من أقسام تلك املدرسة. 

 ـ البنيان   6

وكان   ، بعد أن فتح اهلل عيل فتعلمت أرسار الرتفع عن التكاثر رست إىل القسم اخلامس

وقد أخبين ويل اهلل )يوسف الصديق( أن شيخ هذا  ،خاصا بالرتفع عن ثقل شهوة البنيان

وأنه تعلم أرسار الرتفع عن شهوة البنيان من نبي من  ، القسم ويل من أولياء اهلل يقال له )هود(

ذلك الذي خاطب قومه   إنه هود  ، أنبياء اهلل أرسله اهلل إىل قوم انشغلوا بالبنيان عن اإلنسان

( َوَتتَِّخُذوَن َمَصانَِع 128َأَتْبنُوَن بُِكلِّ ِريٍع آَية  َتْعَبُثوَن ) حمذرا هلم من هذه الشهوة اخلطرية:﴿ 

ُقوا اهللََّ َوَأطِيُعوِن ) 130( َوإَِذا َبَطْشُتْم َبَطْشُتْم َجبَّاِريَن ) 129َلَعلَُّكْم خَتُْلُدوَن )  ﴾  ( 131( َفاتَّ

 )الشعراء( 

أما أحدمها فقد عضه   ،عندما دخلنا عليه جملسه تعجبنا إذ رأينا حوله صنفني من الناس
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  ، فقد احتضنه الغنى يف قصوره  ، وأما اآلخر  ،فال يكاد يرى من الضعف والسقم  ،الفقر بنابه

 فامتأل حلام وشحام وأنفة واستعالء. 

حتزنواـ  يامن فاتتكم سكنى  عندما دخلنا عليه رأيناه يلتفت إىل الفقراء املعوزين قائال: ال  

 القصور ـ وحولوا من أكواخكم قصورا منيفة تقرص أمامها قصور اجلبارين. 

  ، واملغشاة بطالء السكينة  ،ال حتزنوا ففي أكواخكم من القصور املبنية بلبنات السعادة

واملسقية بعرق   ، واملفرشة بفراش الرضا ما يغنيكم عن القصور املبنية باحلجارة واحلديد

 واملفرشة بفرش الكبياء والعزة الومهية.  ، حرومني واملستضعفنيامل

ثم يلتفت إىل املرتفني املشغولني برتفهم قائال: التفتوا يا عباد القصور للحقائق املسجلة  

 فإهنا تقول بلسان فصيح ملن انشغل ببنيانه عن نفسه:  ، يف دواوين القبور

 يا من ُيطيُل بناءُه متوقيا   

 

َفه ال خَتَْرِج ريَب املنوِن     ورَصْ

 فاملوُت يفزُغ كل قرٍص شامٍخ  

 

 واملوُت يفتُح ُكلَّ باٍب مرتِج   

 وتقول:  

 تعاىل اهللُّ! كم ملٍك َمهيٍب  

 

، ِضْيَق حلدِ   َل، بعد َقرْصٍ  تبدَّ

 وحقائق اآلخرة املدونة يف الدواوين املقدسة تقول:  

 بعَد املوت يسكنُها 
ِ
 ال داَر للمرء

 

 إِال التي كاَن قبَل املوِت يبنيها   

 فإِن بناها بخرٍي طاَب مسكنها  

 

 وإِن بناها برٍش خاَب بانيها  

 وتقول:  

 املوُت ضيٌف فاستعَد لُه  

 

 قبَل النزوِل بأفضِل العددِ   

 واعمْل لداٍر أنَت جاعَلها  

 

 داِر املقامِة آخَر األمدِ   

 عيل قوله: اإلمام وحكمة احلكامء تردد مع  

 َرأْيُت الدهَر خمتلفا  يدوُر  

 

 فال ُحْزٌن يدوُم وال رسورُ   
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 وقد َبنَِت امللوُك به قصورا   

 

 فم تبَق امللوُك وال القصورُ  

 إِن الليايَل لألناِم مناهٌل   

 

 األعامرُ ُتطُوى وُتنرَْشُ دوهَنا  

 فِقصاُرهن مع اهلُموم طويلٌة   

 

وِر قصارُ    وطِواهلَن مع الرسُّ

 وتردد مع أسامة بن منقذ:  

 احذْر من الدنيا وال  

 

 تغرتَّ بالعمِر القصريِ   

 وانظْر إِىل آثاِر من   

 

َعْته منا بالغرورِ     رَصَ

 َعَمروا وشادو ما َترا   

 

 ُه من املنازِل والقصورِ   

لوا من بعِد ُسكنا     وحتوَّ

 

 ها إىِل ُسكنى القبورِ   

فإذا عرفتم هذا، فاحذروا أن تنظروا إىل قصوركم بعيونكم الفانية، بل انظروا إليها بعني   

 األزل واألبد، لرتوها خرابا يبتني فوق اخلراب. 

لوككم منعتكم من أن تذلوا أمام  فإن وصلت هذه الرؤية العرفانية إىل حمل التحكم يف س

 القصور واألبراج، وجعلتكم ترددون ما قال الشاعر: 

نوا    شاَد امللوُك قصوَرهم وحَتَصَّ

 

 عن ُكلِّ طالِب حاجٍة، أو راغِب  

هم     غالوا بأبواِب احلديد لعزِّ

 

 وتنوقوا يف قبِح وجه احلاجِب   

 وإِذا تلطَف للدخوِل إِليهُم   

 

وُه بوعٍد كاذِب     راٍج تلقَّ

 فارغْب إِىل ملِك امللوِك وال تكْن  

 

 يا ذا الرضاعِة طالبا  من طالِب  

  *** 

فرحت أقطع حديثه بقويل:   ،بعد أن حتدث هبذا وغريه للفريقني ثارت يف نزعة اجلدل

. وبم تستدل؟  أراك تريد أن هتدم باألشعار ما أمرت النصوص املقدسة  .ولكن ما تقول؟ 

والذي كان سببا يف إسالم    ،وهو يثني خريا عىل رصح سليامن    ، مل تسمع إىل اهلل تعاىلأ .  .ببنائه

َح  قال تعاىل :﴿    ،ملكة سبأ ْ ُه  ِقيَل هَلَا اْدُخيِل الرصَّ َفَلامَّ َرَأْتُه َحِسَبْتُه جُلَّة  َوَكَشَفْت َعْن َساَقْيَها َقاَل إِنَّ
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 ِ ٌد ِمْن َقَواِريَر َقاَلْت َربِّ إيِنِّ َظَلْمُت َنْفيِس َوَأْسَلْمُت َمَع ُسَلْياَمَن هللَِِّ َربِّ اْلَعاملَ ٌح مُمَرَّ ﴾  (44نَي ) رَصْ

 )النمل( 

. ولكنه يف نفس  .أثنى اهلل عىل رصح سليامن. لقد .وقال: صدقت ،التفت إيل مبتسام 

َا املأََْلُ َما َعلِْمُت َلُكْم ِمْن إَِلٍه  الوقت ذم رصح فرعون.. لقد قال يف ذلك :﴿  ْرَعْوُن َيا َأهيُّ
َوَقاَل فِ

ا َلَعيلِّ َأطَّلُِع إِىَل إَِلهِ  ح  ي َفَأْوِقْد يِل َيا َهاَماُن َعىَل الطِّنِي َفاْجَعْل يِل رَصْ  ُموَسى َوإيِنِّ أَلَُظنُُّه ِمَن َغرْيِ

ُْم إَِلْينَا اَل ُيْرَجُعوَن ) 38اْلَكاِذبِنَي )  (  39( َواْسَتْكَبَ ُهَو َوُجُنوُدُه يِف اأْلَْرِض بَِغرْيِ احْلَقِّ َوَظنُّوا َأهنَّ

  وقال:  ، ﴾ )القصص((40الظَّاملنَِِي ) َفَأَخْذَناُه َوُجُنوَدُه َفنََبْذَناُهْم يِف اْلَيمِّ َفاْنُظْر َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة 

ا َلَعيلِّ َأْبُلُغ اأْلَْسَباَب ) ﴿  ح  اَمَواِت َفَأطَّلَِع إِىَل  36َوَقاَل فِْرَعْوُن َيا َهاَماُن اْبِن يِل رَصْ ( َأْسَباَب السَّ

َن لِِفْرَعْوَن ُسوُء َعَملِِه   ا َوَكَذلَِك ُزيِّ بِيِل َوَما َكْيُد فِْرَعْوَن  إَِلِه ُموَسى َوإيِنِّ أَلَُظنُُّه َكاِذب  َوُصدَّ َعِن السَّ

 ﴾ )غافر( (37إِالَّ يِف َتَباٍب ) 

 قلت: أتراك تريد أن ترضب القرآن بعضه ببعض؟ 

. ولكني أحذر هؤالء من أن يقعوا ضحية ملا وقع فيه فرعون من التعايل  .قال: معاذ اهلل 

 يف البنيان. 

 قلت: ومل مل ترغبهم يف رصوح سليامن؟

 يبني رصوح سليامن إال سليامن أو هو عىل قلب سليامن.  قال: ال

 قلت: ما تعنى؟ 

 .  .فلذلك مل يسقط يف هاوية التثاقل إىل البنيان ،قال: لقد آتى اهلل سليامن حكمة وعلام

 قلت: أهناك تثاقل للبنيان؟

أخذ علينا العهد العام   (1). ولذلك.. وال حيصل الكامل إال بعد الرتفع عنه .قال: أجل 

وال نزخرف لنا دارا خوفا من حب    ،أن ال نبني يف هذه الدار بناء فوق احلاجة   رسول اهلل  من  

 
 هذا العهد من العهود املحمدية التي ذكرها الشعراين يف عهوده. (1)
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 اإلقامة يف هذه الدار ونسيان الدار اآلخرة. 

أن العهد قد أخذ عليكم  تذكر  . فكيف  . عظيمة  قلت: إن املسافة بيننا وبني رسول اهلل  

 يف هذا؟  منه 

 . إن كل حرف منها عهد من عهوده إلينا؟.قال: أمل تقرأ سنة رسول اهلل 

 قلت: فام يف هذا؟ 

قال: )أما إن كل بناء وبال عىل صاحبه إال  أنه  قال: لقد حدثنا الثقاة عن رسول اهلل 

  (1)ما ال بد لإلنسان منه مما يسرته من احلر والبد والسباع ونحو ذلك(

  (2)بد رشا خرض له يف اللبن والطني حتى يبنى(وقال: )إذا أراد اهلل بع

 (3)  وقال: )إذا أراد اهلل بعبد هوانا أنفق ماله يف البنيان(

 (4) وقال: )من بنى فوق ما يكفيه كلف أن حيمله يوم القيامة( 

وقال: )وما أنفق العبد املؤمن من نفقة فإن خلفها عىل اهلل واهلل ضامن إال ما كان يف بنيان  

  (5) أو معصية(

  (6)أو قال يف البنيان( ، وقال: )يؤجر الرجل يف نفقته كلها إال الرتاب

قيل للراوي:    ،املسجد قال: ابنوه عريشا كعريش موسى  وروي أنه ملا بنى رسول اهلل 

 .(7)وما عريش موسى؟ قال إذا رفع يده بلغ العريش يعني السقف

 
 رواه أبو داود. (1)

 رواه الطباين بإسناد جيد. (2)

 رواه الطباين بإسناد جيد. (3)

 رواه الطباين بإسناد جيد. (4)

 رواه الدراقطني واحلاكم. (5)
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بيان اإلسالم واإليامن واإلحسان قال   ويف احلديث املشهور الذي ذكر فيه رسول اهلل 

وأن ترى  ، فقال: )أن تلد األمة ربتها  - يعني الساعة  - : أخبين عن أماراهتا جبيل للنبي 

ويف رواية: )وإذا رأيت رعاء البهم    ،(1) عاء الشاء يتطاولون يف البنيان(احلفاة العراة العالة ر

 يتطاولون يف البنيان فذلك من أرشاطها(

مر بقبة عىل باب رجل من األنصار فقال: ما هذه؟  ويف حديث آخر أن رسول اهلل 

  ، م القيامة(: )كل ما كان هكذا فهو وبال عىل صاحبه يوفقال رسول اهلل    ،قالوا قبة بناها فالن

  ، بعد فلم يرها فسأل عنها؟ فأخب أنه وضعها  فمر النبي  ،(2)فبلغ األنصاري ذلك فوضعها 

     (3) يرمحه اهلل(  ،ملا بلغه عنه فقال: )يرمحه اهلل 

 قلت: فأنت حتكم من خالل هذه النصوص عىل حرمة البناء؟ 

 قال: معاذ اهلل أن أحرم ما أحل اهلل. 

 قلت: أراين ال أطيق فهمك؟ 

  ، ولكنا نحرم التثاقل إليه ،قال: نحن هنا يف هذه املدرسة ال نحرم ما أحل اهلل من متاع

. أو اقعدوا عن بناء ما تريدون . وأنا يف هذا املحل ال أقول للناس: )اهدموا ما بنيتم من بناء

فتنشغلون ببناء الطوب   ، . ولكني أقول هلم: )احذروا أن يتسلل غول البناء إىل قلوبكم.بناءه(

 أو تنشغلوا بقصور الدنيا عن قصور اآلخرة( ،عن بناء القلوب 

 *** 

. وعندما أيقنت بأن .بقيت مدة يف هذا القسم أستفيد من هود علوم الرتفع عن البنيان

كام طلب من مجع معي فقهوا   ،قصور الدنيا أحقر من أن أبيع بسببها قصور اآلخرة طلب مني
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 ما فقهت أن نسري إىل قسم آخر من أقسام تلك املدرسة. 

 ـ اجلاه   7

  ،فتعلمت من علوم الرتفع عن ثقل البنيان بعض ما ذكرته لك  ، بعد أن فتح اهلل عيل 

كام   –وقد كان شيخه    ،رست نحو قسم آخر يف تلك املدرسة كان اسمه )قسم الرتفع عن اجلاه(

 وكان كسميه زكريا  ، رجل من أهل اهلل اسمه )زكريا( - يوسف الصديقذكر يل ويل اهلل 

. ولذلك . وال يستفيدون منه مع ما آتاه اهلل من العلم واحلكمة ، يعيش بني قوم ال يأهبون به

 اختار يوسف الصديق أن يأيت به إىل مدرسته ليكون معلام يف هذا القسم. 

كام    – . كلهم  . فيه كثريا من املشاهريوقد فوجئت عندما دخلت لذلك القسم إذ وجدت  

وكدرت    ،قصد زكريا ليتخلص من أوهام اجلاه التي امتألت هبا نفسه   - أخبين يوسف الصديق

 عليه حياته. 

من أخطر   :(1)كان أول ما سمعت من زكريا قوله يف بداية حلقته التي اجتمعنا إليه فيها 

. مع . . بل تريد أن ينظر إليها غريه.ظره . فال تكتفي بن.أمراض النفوس تطلعها إىل غري موالها 

 . وال جتني منه إال هباء.. أن تطلعها لنظر غريه ال يزيدها إال وباال

فقال يف   ،وحذر منه أشد حتذير  ،لقد ذكر القرآن الكريم هذا املرض من أمراض النفس 

ِذيَن آَمُنوا ال املتصدقني املرائني بصدقاهتم:﴿  َا الَّ ُتْبطُِلوا َصَدقاتُِكْم بِاملَْنِّ َواأْلَذى َكالَِّذي يا َأهيُّ

صاَبُه واِبٌل  ُينِْفُق ماَلُه ِرئاَء النَّاِس َوال ُيْؤِمُن بِاهللَِّ َواْلَيْوِم اآْلِخِر َفَمَثُلُه َكَمَثِل َصْفواٍن َعَلْيِه ُتراٌب َفأَ 

 مِمَّا َكَسُبوا
ٍ
ء َكُه َصْلدا  ال َيْقِدُروَن َعىل يَشْ  (البقرة)﴾ (264َواهللَُّ ال هَيِْدي اْلَقْوَم اْلكافِِريَن )  َفرَتَ

. إهنا كالرتاب الذي يكون  .انظروا كيف صور القرآن الكريم ثمرة تلك األموال املبذولة

 ثم يأيت املطر ليحيله صلدا فارغا من كل خري.   ،عىل الصخر 

 
من خطبة الغزايل يف مقدمة )كتاب ذم اجلاه والرياء(، وهو الكتاب الثامن من ربع املهلكات من كتاب إحياء علوم الدين، وننبه  (1)

 ا املبحث.إىل أن هذا الكتاب من مراجعنا األساسية يف هذ
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مع أهنم  حيث قرهنم بالشيطان  ، بل صورهم القرآن الكريم بصورة أخطر من ذلك

ِذيَن ُينِْفُقوَن َأْمواهَلُْم ِرئاَء النَّاِس َوال ُيْؤِمُنوَن بِاهللَِّ َوال بِاْلَيْوِم اآْلِخِر  فقال:﴿    ،يبذلون أمواهلم  َوالَّ

ْيطاُن َلُه َقِرينا  َفساَء َقِرينا  )  ِخِر َوَأْنَفُقوا  ( َوما ذا َعَلْيِهْم َلْو آَمُنوا بِاهللَِّ َواْلَيْوِم اآْل 38َوَمْن َيُكِن الشَّ

 ( النساء)﴾  ( 39مِمَّا َرَزَقُهُم اهللَُّ َوكاَن اهللَُّ هِبِْم َعلِيام  )

وال جيني من يريد أن   ، واعتب القرآن من امتأل قلبه بحب اجلاه والرياء منافقا خيادع اهلل

الِة   إِنَّ املُْنافِِقنَي خُياِدُعوَن اهللََّ َوُهوَ قال تعاىل:﴿    ، خيدع اهلل إال اخلداع خاِدُعُهْم َوإِذا قاُموا إىَِل الصَّ

 َوال  142قاُموا ُكساىل ُيراُؤَن النَّاَس َوال َيْذُكُروَن اهللََّ إِالَّ َقلِيال  ) 
ِ
( ُمَذْبَذبِنَي َبنْيَ ذلَِك ال إِىل هُؤالء

 َوَمْن ُيْضلِِل اهللَُّ َفَلْن جَتَِد َلُه َسبِيال  
ِ
 (النساء )﴾  ( 143)  إِىل هُؤالء

ِذيَن َخَرُجوا ِمْن  فقال:﴿    ،أخب القرآن عن املرائني بجهادهم  ،ملال ومثل ا َوال َتُكوُنوا َكالَّ

يٌط )  وَن َعْن َسبِيِل اهللَِّ َواهللَُّ باِم َيْعَمُلوَن حُمِ  ( األنفال )﴾ (47ِدياِرِهْم َبَطرا  َوِرئاَء النَّاِس َوَيُصدُّ

َفَوْيٌل  قال تعاىل:﴿    ، الذي ينتظرهم وأخب عن الويل    ، وهكذا أخب عن املرائني بصالهتم

ِذيَن ُهْم َعْن َصالهِتِْم ساُهوَن ) 4لِْلُمَصلِّنَي ) ِذيَن ُهْم ُيراُؤَن ) 5( الَّ (  7( َوَيْمنَُعوَن املْاُعوَن ) 6( الَّ

 ﴾ )املاعون( (5)

من سّمع    : )فقال  ، ويسمع هبم الناس  ،عن جزاء من يريدون أن يراهم الناس  وأخب  

  (1)ه(ومن يرائي يرائي  اهللّ ب ،ه سّمع اهللّ ب

والّرجل يقاتل    ،الّرجل يقاتل للمغنم   ،فقال: يا رسول اهللّ     أعرابّيا أتى النّبّي وروي أن  

: )من قاتل لتكون  فقال رسول اهللّ    فمن يف سبيل اهللّ؟  ،(2)والّرجل يقاتل لريى مكانه  ، ليذكر

  (3)كلمة اهللّ أعىل فهو يف سبيل اهللّ(
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: )إن قاتلت  فقال  ،: يا رسول اهللّ أخبين عن اجلهاد والغزوفقال ، وسأله بعضهم

عىل أّي    ، اهللّ مرائيا مكابرا  وإن قاتلت مرائيا مكابرا بعثك   ، صابرا حمتسبا بعثك اهللّ صابرا حمتسبا 

 (1) حال قاتلت أو قتلت بعثك اهللّ عىل تيك احلال(

ويارس   ،وجه اهللّ وأطاع اإلمام وأنفق الكريمة فأّما من ابتغى  ،: )الغزو غزوان وقال 

وأّما من غزا فخرا ورياء وسمعة وعىص   ،واجتنب الفساد. فإّن نومه ونبهه أجر كّله  ، الرّشيك

  (2)اإلمام وأفسد يف األرض فإّنه مل يرجع بالكفاف(

فأيت به فعّرفه نعمه   ،رجّل استشهد ،: )إّن أّول النّاس يقىض يوم القيامة عليه وقال

ولكنّك قاتلت    ،قال: كذبت   ،قال: فام عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حّتى استشهدت  ،فعرفها 

ورجل تعّلم العلم    ، ثّم أمر به فسحب عىل وجهه حّتى ألقي يف النّار  ، فقد قيل   ، ألن يقال جريء

قال: تعّلمت العلم   ا؟قال: فام عملت فيه ، فعّرفه نعمه فعرفها  ، فأيت به ، وقرأ القرآن ، وعّلمه

وقرأت القرآن  ، ولكنّك تعّلمت العلم ليقال: عامل  ، كذبت قال: ، وعّلمته وقرأت فيك القرآن

ورجل وّسع اهللّ   ، فقد قيل: ثّم أمر به فسحب عىل وجهه حتّى ألقي يف النّار ، ليقال: هو قاريء

: فام عملت فيها؟ قال: ما قال  ،فأيت به فعّرفه نعمه فعرفها  ،عليه وأعطاه من أصناف املال كّله

ولكنّك فعلت ليقال: هو    ،قال: كذبت  ، تركت من سبيل حتّب أن ينفق فيها إاّل أنفقت فيها لك

  (3)ثّم ألقي يف النّار( ، ثّم أمر به فسحب عىل وجهه  ،فقد قيل  ، جواد

وما جّب احلزن؟ قال:   ،قالوا: يا رسول اهللّ ،(4) : )تعّوذوا باهللّ من جّب احلزنوقال 

ومن يدخله؟ قال:   ، )واد يف جهنّم يتعّوذ منه جهنّم كّل يوم أربعامئة مّرة( قالوا: يا رسول اهللّ
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    (1)وإّن من أبغض القّراء إىل اهللّ تعاىل اّلذين يزورون األمراء( ،)أعّد للقّراء املرائني بأعامهلم

وما الرّشك   ،قالوا: يا رسول اهللّ ،: )إّن أخوف ما أخاف عليكم الرّشك األصغر( وقال

إّن اهللّ تبارك وتعاىل يقول يوم جتازى العباد بأعامهلم: اذهبوا إىل اّلذين  ، األصغر؟ قال: )الّرياء

  (2) هل جتدون عندهم جزاء؟( ،كنتم تراءون بأعاملكم يف الّدنيا فانظروا

أترشك أّمتك   ، رسول اهللّ: يا قيل  ، (والّشهوة اخلفّية  ،: )أختّوف عىل أّمتي الرّشكوقال

ولكن يراءون   ،وال حجرا وال وثنا   ،أما إهّنم ال يعبدون شمسا وال قمرا  ،من بعدك؟ قال: )نعم 

  (3)بأعامهلم(

ومن تصّدق يرائي فقد   ،: )من صىّل يرائي فقد أرشك ومن صام يرائي فقد أرشكوقال

  (4)(أرشك

  ، وإّنام المريء ما نوى فمن كانت هجرته إىل اهللّ ورسوله ،إّنام األعامل بالنّّية  : )وقال

فهجرته إىل ما  ، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتّزوجها  ، فهجرته إىل اهللّ ورسوله

 (5) هاجر إليه(

من عمل عمال أرشك فيه معي   ،: )قال اهللّ تعاىل: أنا أغنى الرّشكاء عن الرّشكوقال

  (6)ورشكه( غريي تركته 

وال خترّيوا به   ، وال لتامروا به الّسفهاء  ، : )ال تعّلموا العلم لتباهوا به العلامءوقال
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  (1)املجالس. فمن فعل ذلك فالنّار النّار(

ومن كيس ثوبا   ، أكلة فإّن اهللّ يطعمه مثلها من جهنّم (2) : )من أكل برجل مسلموقال

ومن قام برجل مقام سمعة ورياء فإّن اهللّ يقوم به   ، برجل مسلم فإّن اهللّ يكسوه مثله من جهنّم

  (3)مقام سمعة ورياء يوم القيامة(

والفخر والّرياء يف   ،والّسكينة يف أهل الغنم ،والكفر قبل املرشق ،: )اإليامن يامنوقال

  (5)أهل اخليل والوبر( (4)الفّدادين

  (6)الث سمعة ورياء(واليوم الثّ  ،والّثاين معروف  ، : )الوليمة أّول يوم حّق وقال

وقال: فليأذن لنا شيخنا أن نسأله   ،بعد أن ذكر زكريا هذا وغريه قام بعض احلارضين

 ومنه ما حيتاج إىل مزيد بيان.  ،فإن منه الواضح اجليل  ،عن بعض ما يرتبط بام حتدث عنه

  ، . فلم أجلس هذا املجلس إال لتسألوين.قال زكريا: سل ما بدا لك.. وسلوا ما بدا لكم 

 وأجيبكم. 

. ونحن نطلب منكم أن تذكروا لنا  .قال الرجل: احلكم عىل اليشء فرع عن تصوره 

حقيقة اجلاه أوحقيقة الشهرة التي امتألت قلوبنا حمبة هلا.. فإن الغارق يف يشء قد ال يدرك ما 

 هو فيه كام يدركه من بعد عنه. 

  ، وبام أن املال واضح جيل . الدنيا.. كالمها ركنان من أركان .قال زكريا: اجلاه كاملال
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ملك فإنا نتخذه مطية للتعرف عىل اجلاه.. أجيبوين: أليس املال هو  ،وحمسوس وملموس 

أي يقدر عليهام  ،الغني هو الذي يملك الدراهم والدنانري. أو ليس .؟األعيان املنتفع هبا 

 ؟ ليتوصل هبام إىل األغراض واملقاصد وقضاء الشهوات وسائر حظوظ النفس

 .  .قلنا: بىل 

  . ملك القلوب املطلوب تعظيمها وطاعتها.. فهو ليس إال .قال زكريا: فهكذا اجلاه

أي يقدر عىل أن يترصف فيها ليستعمل بواسطتها   ، الذي يملك قلوب الناسإال  ذو اجلاه  ليس  و

 ا يف أغراضه ومآربه.  أرباهب

وكام أنه يكتسب األموال بأنواع من احلرف والصناعات فكذلك يكتسب قلوب اخللق  

 . بأنواع من املعامالت

أي اعتقاد القلوب لنعت    ، قيام املنزلة يف قلوب الناس  إذن هو  معنى اجلاهقال رجل منا: ف

وبقدر إذعان القلوب   ،م فبقدر ما يعتقدون من كامله تذعن له قلوهب ، من نعوت الكامل فيه

 وبقدر قدرته عىل القلوب يكون فرحه وحبه للجاه.  ، تكون قدرته عىل القلوب

فإن   ،كاملدح واإلطراءيناهلا ذو اجلاه  ثمرات  . ولذلك  .. األمر كام تقول.قال زكريا: أجل

ل  وكاخلدمة واإلعانة فإنه ال يبخ .. فيثني عليه ،املعتقد للكامل ال يسكت عن ذكر ما يعتقده 

وكاإليثار وترك  .. ببذل نفسه يف طاعته بقدر اعتقاده فيكون سخرة له مثل العبد يف أغراضه

املنازعة والتعظيم والتوقري باملفاحتة بالسالم وتسليم الصدر يف املحافل والتقديم يف مجيع 

 . فهذه آثار تصدر عن قيام اجلاه يف القلب ..املقاصد

بحيث ال تكاد   ، وب مفطورة عىل حب اجلاهوقال: فام السبب يف كون القل ،قام آخر 

 تنفك عنه؟ 

. بل إن التأمل  .قال زكريا: هو نفس السبب الذي جعل القلوب مفطورة عىل حب املال

 يدل عىل أن حب اجلاه يلزم أن يكون أعظم من حب املال. 
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 قال الرجل: كيف ذلك؟ 

إذ ال تصلح ملطعم وال    ،أعياهنامأن الدراهم والدنانري ال غرض يف  أنت تعلم    قال زكريا:  

ولكنهام حمبوبان ألهنام وسيلة إىل مجيع   ،وإنام هي واحلصباء بمثابة واحدة ، مرشب وال ملبس

اجلاه ملك القلوب والقدرة عىل   اهألن معن  ،فكذلك اجلاه  ،املحاب وذريعة إىل قضاء الشهوات

االشرتاك يف السبب اقتىض  ف .. يفيد قدرة عىل التوصل إىل مجيع األغراض وهو ،استسخارها 

 . وترجيح اجلاه عىل املال اقتىض أن يكون اجلاه أحب من املال  ، االشرتاك يف املحبة

 قال الرجل: أنا أسألك عن مرجحات اجلاه عىل املال. 

 ثالثة.  وجوهمللك اجلاه ترجيح عىل ملك املال من قال زكريا: 

 . فام أوهلا؟قال الرجل: 

فالعامل    ،صل باجلاه إىل املال أيرس من التوصيل باملال إىل اجلاهأن التوأوهلا هو  قال زكريا:  

فإن أموال أرباب   ، أو الزاهد الذي تقرر له جاه يف القلوب لو قصد اكتساب املال تيرس له

وأما اخلسيس الذي ال يتصف بصفة   ،القلوب مسخرة للقلوب ومبذولة ملن اعتقد فيه الكامل

..  ه حيفظ ماله وأراد أن يتوصل باملال إىل اجلاه مل يتيرس لهكامل إذا وجد كنزا  ومل يكن له جا 

ومن ملك املال مل يملك اجلاه   ،فمن ملك اجلاه فقد ملك املال  ، اجلاه وسيلة إىل املالوبذلك فإن  

 فلذلك صار اجلاه أحب.  ، بكل حال

 وعيت هذا.. فام الثاين؟قال الرجل:  

وحيتاج فيه   ،لتلف بأن يرسق ويغصبأن املال معرض للبلوى واالثاين هو قال زكريا: 

وأما القلوب إذا ملكت فال تتعرض هلذه اآلفات فهي عىل التحقيق  ، إىل احلفظة واحلراس

   .خزائن عتيدة ال يقدر عليها الرساق

 وعيت هذا.. فام الثالث؟قال الرجل:  

  ،ومقاساةغري حاجة إىل تعب    أن ملك القلوب يرسي ويتزايد منالثالث هو  قال زكريا:  
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فإن القلوب إذا أذعنت لشخص واعتقدت كامله بعلم أو عمل أو غريه أفصحت األلسنة ال  

وهلذا املعنى حيب الطبع  ، فيصف ما يعتقده لغريه ويقتنص ذلك القلب أيضا  له ، حمالة بام فيها 

 ألن ذلك إذا استطار يف األقطار اقتنص القلوب ودعاها إىل اإلذعان .الصيت وانتشار الذكر. 

وأما املال فمن ملك   ، فال يزال يرسي من واحد إىل واحد ويتزايد وليس له مرد معني  ، والتعظيم 

 .منه شيئا  فهو مالكه وال يقدر عىل استنامئه إال بتعب ومقاساة

حيب اإلنسان اتساع اجلاه وانتشار  فلم  ،وقال: ما دام هذا هو غرض اجلاه ، قام آخر

ليعظموه أو ليعينوه    ،قطعا  أنه ال يطؤها وال يشاهد أصحاهبا الصيت إىل أقايص البالد التي يعلم  

حب ذلك بل إن  ، ومع اليأس من ذلك فإنه يلتذ به غاية االلتذاذ .. عىل غرض من أغراضه 

 ؟ثابت يف الطبع

واآلخر: خفي وهو أعظم   . أحدمها: جيل تدركه الكافة. ،سببانقال زكريا: لذلك 

 . أدقهام وأخفامها  وهو  ، السببني

 ؟ السبب األول قال الرجل: فام  

واإلنسان وإن كان مكفيا     ،ألن الشفيق بسوء الظن مولع  ، هو دفع أمل اخلوفقال زكريا:  

فإذا خطر    ، يف احلال فإنه طويل األمل وخيطر بباله أن املال فيه كفايته ربام يتلف فيحتاج إىل غريه

بباله هاج اخلوف من قلبه وال يدفع أمل اخلوف إال األمن احلاصل بوجود مال آخر يفزغ   ذلك

فهو أبدا لشفقته عىل نفسه وحبه للحياة يقدر طول احلياة؛  ،إليه إن أصابت هذا املال جائحة

  ،كويستشعر اخلوف من ذل   ، ويقدر هجوم احلاجات؛ ويقدر إمكان تطرق اآلفات إىل األموال

 . حتى إن أصيب بطائفة من ماله استغنى باآلخر  ،فيطلب ما يدفع خوفه وهو كثرة املال

لو كان البن آدم  عندما قال: ) وقد أشار إليه رسول اهلل  ، قال الرجل: صدقت يف هذا

ف ابن آدم إال  وال يمال جو ،ولو كان له واديان البتغى هلام ثالثا  ،واد من مال البتغى إليه ثانيا 
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 . ذلك الذي نعته باخلفي؟ . السبب الثاين . فام .(1) (ويتوب اهلل عىل من تاب ،الرتاب 

َوَيْسَأُلوَنَك  :﴿ . ألنه يرتبط بحقيقة الروح التي قال اهلل فيها .قال زكريا: نعم هو خفي 

وُح ِمْن َأْمِر َريبِّ َوَما ُأوتِيُتْم ِمَن اْلِعْلِم  وِح ُقِل الرُّ فقد أخب   ،﴾ )اإلرساء((85إِالَّ َقلِيال  ) َعِن الرُّ

ومعنى الربوبية التوحد   ، الربوبية. وذلك يشري إىل أهنا بطبعها حتب  .أمر ربايناهلل تعاىل أن الروح  

ما من إنسان  ): الصاحلنيولذلك قال بعض  . بالكامل والتفرد بالوجود عىل سبيل االستقالل.

ولكنه ليس    ،﴾ )النازعات((24َأَنا َربُُّكُم اأْلَْعىَل ):﴿  إال ويف باطنه ما رصح به فرعون من قوله  

 ( جيد له جماال  

 وقال: لقد بث تشبيهك للجاه باملال يف نفيس شبهة أستحيي من ذكرها.  ،قام آخر 

أنه ال  بام  أن تقول:  . أنت تريد  . . سأجيبك عنها من غري أن تسألني. قال زكريا: ال عليك

 .. فال بد من اجلاه كذلك   ، املال لتقوم احلياة بد من  

 . فام جوابك عن هذه الشبهة؟.ذلك ما أردت قولهقال الرجل:  

قياسا    –فال بد    ،أدنى مال لرضورة املطعم واملرشب وامللبسقال زكريا: كام أنه البد من  

واإلنسان كام ال يستغني عن طعام يتناوله   . .من أدنى جاه لرضورة املعيشة مع اخللق - عليه

فكذلك ال خيلو عن احلاجة إىل رفيق  ، فيجوز أن حيب الطعام أو املال الذي يبتاع به الطعام 

يف قلب   له فحبه ألن يكون  ،وسلطان حيرسه ويدفع عنه ظلم األرشار ،وأستاذ يرشده ،يعينه 

 . .ليس حبا مذموما  الهتامم بهاملنزلة ما يدعوهم إىل رعايته وامن قلوب هؤالء مجيعا 

 قال الرجل: لقد أورد عيل حديثك هذا شبهة أخرى. 

وتزول    ،فيمكن استعامل القياس لتفهم احلقيقة  ، قال زكريا: واجلواب عليها سهل يسري

 الشبهة. 

 قال الرجل: أنت مل تسمع شبهتي. 

 
 رواه البخاري وغريه. (1)
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ع أنه ال  فكيف يذم طلب اجلاه م ، قال زكريا: أنت تريد أن تقول: ما دام األمر كذلك

 يذم طلب املال حتى لو كثر؟

 . هذا ما كنت أريد أن أقوله. .قال الرجل: أجل 

. فاملال إن طلب من حله ووضع  .قال زكريا: واجلواب عليه هو نفس اجلواب يف املال 

 يف حمله كان مباركا.

 وحمال حالل ينفق فيها؟   ،قال الرجل: فهل للجاه حمال حالل يكسب فيها 

ذا عرف اهلل برسله وجعل هلم من الشهرة ما رصف القلوب  . وهل.قال زكريا: أجل

 . ألنه ال يمكن أن تعرف حقائق اإليامن من دون أن يعرف الناس مبلغيها. .إليهم 

فإنه إن   ، وهكذا املؤمن الصالح الذي امتلك من القدرات ما يتيح له أن خيلف الرسل

يعاب يف ذلك ما دام يريد بذلك   فإنه ال   ،وشهرة يف املجتمع   ،أحب أن يكون له جاه يف القلوب

 نرصة دينه ال نرصة نفسه. 

فإنه يالم عىل ذلك كام يالم من أحب املال لذاته من غري أن   ، أما إن أراد اجلاه لنفسه

 يتوسل به إىل غرض رشعي صحيح.

إن اهلل تعاىل إذا أحب عبدا دعا جبيل فقال : إين  : )وإىل هذا املعنى اإلشارة بقوله 

فالنا فأحبه ! فيحبه جبيل ثم ينادي يف السامء فيقول : إن اهلل حيب فالنا فأحبوه ! فيحبه  أحب  

فيبغضه    ،وإذا أبغض عبدا دعا جبيل فيقول : إين أبغضه  ،ثم يوضع له القبول يف االرض  ،أهل

جبيل ثم ينادي يف أهل السامء : إن اهلل تعاىل يبغض فالنا فأبغضوه ! فيبغضونه ثم توضع له  

  (1)(البغضاء يف االرض 

طلب املنزلة واجلاه يف  . لقد ذكرت لنا أنه ال حرج عىل من . وقال: وعينا هذا ،قام آخر 

يباح إىل حد  أنه  مباح عىل اإلطالق؛ أو  فهل ذلك   ، قلب أستاذه ورفيقه وسلطانه ومن يرتبط به 

 
 رواه أمحد وغريه. (1)
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 خمصوص عىل وجه خمصوص؟ 

 .ووجه حمظور   ، ؛ وجهان مباحان وجوه ثالثة  لذلك  قال زكريا:  

 ؟الوجه املحظور قال الرجل: فام 

  ، هو أن يطلب قيام املنزلة يف قلوهبم باعتقادهم فيه صفة وهو منفك عنها قال زكريا: 

فهذا حرام ألنه كذب   . فيظهر هلم أنه عامل أو ورع وهو ال يكون كذلك. ،مثل العلم والورع 

 ما بالقول أو باملعاملة.إوتلبيس 

 ن املباحان؟قال الرجل: فام الوجها 

فيام   فهو أن يطلب املنزلة بصفة هو متصف هبا كقول يوسف قال زكريا: أما أوهلام 

فإنه  ، ﴾ )يوسف((55اْجَعْلنِي َعىَل َخَزائِِن اأْلَْرِض إِينِّ َحِفيٌظ َعلِيٌم ) اهلل تعاىل عنه :﴿ أخب 

 . وكان حمتاجا  إليه وكان صادقا  فيه ،طلب املنزلة يف قلبه بكونه حفيظا  عليام  

حتى ال يعلم فال   ،أن يطلب إخفاء عيب من عيوبه ومعصية من معاصيهف ،الثاين وأما 

وال جيوز هتك السرت   ، فهذا أيضا  مباح ألن حفظ السرت عىل القبائح جائز ،تزول منزلته به 

كالذي   ،بل هو سد لطريق العلم بام ال فائدة يف العلم به  ،وهذا ليس فيه تلبيس   . وإظهار القبيح.

وعدم   ، فإنه قوله: إين ورع تلبيس ، خيفي عن السلطان أنه يرشب اخلمر وال يلقى إليه أنه ورع

 بل يمنع العلم بالرشب.  ،إقراره بالرشب ال يوجب اعتقاد الورع 

فإن ذلك   ،ني يديه ليحسن فيه اعتقادهحتسني الصالة ب يف هذا  ومن مجلة املحظورات

فكيف يكون   ،وهو ملبس إذ خييل إليه أنه من املخلصني اخلاشعني هلل وهو مراء بام يفعله  ، رياء

وذلك جيري جمرى اكتساب املال   ، خملصا ؟ فطلب اجلاه هبذا الطريق حرام وكذا بكل معصية 

وكام ال جيوز له أن يتملك مال غريه بتلبيس يف عوض أو غريه فال جيوز له    ،احلرام من غري فرق 

 فإن مللك القلوب أعظم من ملك األموال.   ، أن يتملك قلبه بتزوير وخداع

بت  اجلذور التي ين . ونحن نريد اآلن أن تذكر لنا .وقال: وعينا كل ما ذكرت  ، قام آخر
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 فال يمكن معاجلة يشء من غري معرفة جذوره.  ،منها حب املدح الذي هو ثمرة حب اجلاه 

. فوجدت أربعة جذور تنبت منها شجرة اجلاه  . . وقد تأملت هذا.قال زكريا: صدقت 

 يف القلب. 

 قال الرجل: فام اجلذر األول؟

وكل حمبوب   ،أن الكامل حمبوب فقد عرفنا   ، شعور النفس بالكاملقال زكريا: األول هو 

.. ولذلك فإهنا إذا  فمهام شعرت النفس بكامهلا ارتاحت واعتزت وتلذذت  . فإدراكه لذيذ. 

 وصعب قلعه.  ، مدحت ترسخ حب اجلاه فيها 

 قال الرجل: فام اجلذر الثاين؟ 

يدل عىل أن قلب املادح مملوك  الذي هو مطلوب حمب اجلاه املدح قال زكريا: هو أن 

وملك القلوب حمبوب والشعور  . .د فيه ومسخر حتت مشيئته للممدوح وأنه مريد له ومعتق 

  ، وهبذه العلة تعظم اللذة مهام صدر الثناء ممن تتسع قدرته وينتفع باقتناص قلبه   .. بحصوله لذيذ

وهبذه العلة أيضا  يكره الذم ويتأمل   ،ويضعف مهام كان املادح ممن ال يؤبه له وال يقدر عىل يشء 

 ابر كانت نكايته أعظم ألن الفائت به أعظم. وإذا كان من األك ،به القلب 

 قال الرجل: فام اجلذر الثالث؟

ال سيام   ،أن ثناء املثني ومدح املادح سبب الصطياد قلب كل من يسمعه قال زكريا: هو 

فال جرم كلام كان   ، وهذا خمتص بثناء يقع عىل املأل  ، إذ كان ذلك ممن يلتفت إىل قوله ويعتد بثنائه 

 اجلمع أكثر واملثني أجدر بأن يلتفت إىل قوله كان املدح ألذ والذم أشد عىل النفس. 

 قال الرجل: فام اجلذر الرابع؟

واضطرار املادح إىل إطالق اللسان   ، أن املدح يدل عىل حشمة املمدوحقال زكريا: هو 

أيضا  لذيذة ملا فيها من القهر   فإن احلشمة ،بالثناء عىل املمدوح إما عن طوع وإما عن قهر 

ولكن كونه مضطرا     ،وهذه اللذة حتصل وإن كان املادح ال يعتقد يف الباطن ما مدح به  ،والقدرة
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 إىل ذكره نوع قهر واستيالء عليه. 

. فعلمنا اآلن كيف نوجهه  . وقال: عرفنا حقيقة اجلاه واجلذور التي ينبت منها  ،قام آخر 

 التوجيه الصحيح؟ 

سبعة أدوية من عرف كيف يستعملها فإنه ال يبايل إال بنظر  سأذكر لكم  قال زكريا:

 . مواله 

 ؟ أوهلا قلنا: فام  

فإن كل ذي   ،أن يتفكر يف األخطار التي يستهدف هلا أرباب اجلاه يف الدنيا قال زكريا: 

جاه حمسود ومقصود باإليذاء وخائف عىل الدوام عىل جاهه وحمرتز من أن تتغري منزلته يف  

فكل    ، وهي مرتددة بني اإلقبال واإلعراض  ،والقلوب أشد تغريا  من القدر يف غلياهنا   ..القلوب

واالشتغال بمراعاة   ،فإنه ال ثبات له  ، ما يبنى عىل قلوب اخللق يضاهي ما يبنى عىل أمواج البحر

القلوب وحفظ اجلاه ودفع كيد احلساد ومنع أذى األعداء كل ذلك غموم عاجلة ومكدرة للذة 

   .فال يفي يف الدنيا مرجوها بمخوفها  ،اجلاه

 وقد راعى الشاعر الناصح هذا املعنى حني قال: 

 عش خامل الذكر بني الناس وارض به  

 

 فذاك أسلم للدنيا وللدين   

 من عارش الناس مل تسلم ديانته   

 

 ومل يزل بني حتريك وتسكني   

 ( والظهور نقمة والنفس هتواه ،اخلمول نعمة والنفس تأباه) : وقال بعض احلكامء 

 ؟ الثاين . فام  .قلنا: عرفنا الرتياق األول 

وهو كامل القدرة عىل   -السبب الذي ألجله أحب اجلاه أن أن يعلم قال زكريا: 

فليس هو من الباقيات  . .إن صفا وسلم فآخره املوت  - أشخاص الناس وعىل قلوهبم 

ن املرشق إىل املغرب إىل مخسني سنة  بل لو سجد لك كل من عىل بسيط األرض م ، الصاحلات

ويكون حالك كحال من مات قبلك من ذوي اجلاه مع  ،ال يبقى الساجد وال املسجود له 
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 . فهذا ال ينبغي أن يرتك به الدين الذي هو احلياة األبدية التي ال انقطاع هلا  . .املتواضعني له 

 ؟ الثالث. فام .قلنا: عرفنا الرتياق الثاين 

من غلب عىل قلبه حب اجلاه صار  فإن  ،يعلم خطر حب اجلاه عىل دينه قال زكريا: أن 

وال يزال يف أقواله   ،ألجلهم  ةمشغوفا  بالتودد إليهم واملراءا ،مقصور اهلم عىل مراعاة اخللق 

وجير ذلك ال حمالة    ،وذلك بذر النفاق وأصل الفساد   ، وأفعاله ملتفتا  إىل ما يعظم منزلته عندهم

  ، بادات واملراءاة هبا وإىل اقتحام املحظورات للتوصل إىل اقتناص القلوبإىل التساهل يف الع

ما   :)  فقال  ، حب الرشف واملال وإفسادمها للدين بذئبني ضاريني  ولذلك شبه رسول اهلل 

  (1) (ذئبان جائعان أرسال يف غنم بأفسد هلا من حرص املرء عىل املال والرشف لدينه

وكل من طلب املنزلة يف   ،اهر للباطن بالقول أو الفعل النفاق هو خمالفة الظوذلك ألن 

وذلك هو   ،قلوب الناس فيضطر إىل النفاق معهم وإىل التظاهر بخصال محيدة هو خال عنها 

 عني النفاق. 

 ؟ الرابع. فام .قلنا: عرفنا الرتياق الثالث

 .  . الدحقال زكريا: أن يمأل قلبه بام ورد يف النصوص املقدسة من مدح اخلمول وذم 

تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد  : ) فمام ورد فيه قوله  ،أما مدح اخلمول

وإذا شيك فال انتقش طويب لعبد أخذ   ،وإن مل يعط تعس وانتكس  ، اخلميصة إن أعطي ريض

بعنان فرسه يف سبيل اهلل أشعث رأسه مغبة قدماه إن كان يف احلراسة كان يف احلراسة وإن يف  

وحسبك هبذا احلديث ثناء   (2)(الساقة إن استأذن مل يؤذن له وإن شفع مل يشفع الساقة كان يف

 عىل اخلاملني. 

فقال لرجل عنده جالس : ) ما رأيك يف هذا ؟ ( فقال : رجل   ، مر رجل عىل النبي و

 
 رواه أمحد والرتمذي. (1)

 رواه أمحد والبخاري. (2)
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فسكت رسول اهلل   .من أرشاف الناس هذا واهلل حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع

فقال له رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم : ) ما رأيك يف   ،ثم مر رجل آخر  ،صىل اهلل عليه وسلم 

  ،هذا حري إن خطب أن ال ينكح ،هذا ؟ ( فقال : يا رسول اهلل هذا رجل من فقراء املسلمني

فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ) هذا  . وإن قال أن ال يسمع لقوله  ،وإن شفع أن ال يشفع 

  (1)خري من ملء األرض مثل هذا(

   (2) (احثوا الرتاب يف وجوه املادحني: )فمام ورد فيه قوله  ، وأما ذم املدح

اللهم اغفر يل ما ال يعلمون وال تؤاخذين بام يقولون  : )عيل ملا أثني عليهاإلمام وقال 

 ( واجعلني خريا مما يظنون

أنا دون ما قلت وفوق ما  : ) فقال ، وكان قد بلغه أنه يقع فيه ،يف وجهه عليه وأثنى رجل 

 ( يف نفسك

 ؟ اخلامس . فام  .قلنا: عرفنا الرتياق الرابع

يالم عليها  مباحة  إسقاط اجلاه عن قلوب اخللق بمبارشة أفعال  قال زكريا: أن يعمل عىل  

القبول ويأنس باخلمول ويرد اخللق ويقنع بالقبول من حتى يسقط من أعني اخللق وتفارقه لذة  

فلام علم بقربه منه استدعى طعاما  وبقال     ، كام روي أن بعض امللوك قصد بعض الزهاد  . اخلالق.

فقال الزاهد:   ،فلام نظر غليه امللك سقط من عينه وانرصف  ،وأخذ يأكل برشه ويعظم اللقمة

 احلمد هلل الذي رصفك عني.  

 ؟ السادس. فام .الرتياق اخلامس قلنا: عرفنا 

هل  هبا أحب أن أمدح : هذه الصفة التي هقول لنفس يو ، ه رجع إىل عقليأن قال زكريا: 

وإما   ،متصف هبا أم ال؟ فإن كنت متصفا  هبا فهي إما صفة تستحق املدح كالعلم والورع أنا 

 
 رواه البخاري ومسلم. (1)

 رواه مسلم. (2)
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راض الدنيوية  صفة ال تستحق املدح كالثروة واجلاه واألعراض الدنيوية فإن كانت من األع

وهذا من قلة   ،فالفرح هبا كالفرح بنبات األرض الذي يصري عىل القرب هشيام  تذروه الرياح

 بل العاقل يقول كام قال املتنبي:  ، العقل

 تيقن عنه صاحبه انتقاال     أشد الغم عندي يف رسور  

املادح  وإن فرح فال ينبغي أن يفرح بمدح  ،فال ينبغي أن يفرح اإلنسان بعروض الدنيا 

   .واملدح ليس هو سبب وجودها.  ،هبا بوجودها 

وإن كانت الصفة مما يستحق الفرح هبا كالعلم والورع فينبغي أن ال يفرح هبا ألن اخلامتة  

ففي اخلوف    ،وخطر اخلامتة باق  ،وهذا إنام يفتيض الفرح ألنه يقرب عند اهلل زلفى   ، غري معلومة

 ..  الدنيا من سوء اخلامتة شغل عن الفرح بكل ما يف 

فإن اللذة يف    ،فينبغي أن يكون فرحك بفضل اهلل عليك بالعلم والتقوى ال يمدح املادح

استشعار الكامل والكامل موجود من فضل اهلل ال من املدح واملدح تابع له فال ينبغي أن تفرح 

واملدح ال يزيدك فضال  وإن كانت الصفة التي مدحت هبا أنت خال عنها ففرحك  ،باملدح

 . باملدح غاية اجلنون 

 ؟ السابع. فام .قلنا: عرفنا الرتياق السادس

ال خيلو    - الذي ال خياف حمب اجلاه من يشء كام خياف منه    – م أن الذم  يعل أن  قال زكريا:  

إما أن يكون قد صدق فيام قال وقصد به النصح والشفقة؛ وإما أن يكون  : من ثالثة أحوال

 وإما أن يكون كاذبا . ، صادقا  ولكن قصده اإليذاء والتعنت

بل ينبغي أن   ، بسببهغضب عليه يذمه و يفإن كان صادقا  وقصده النصح فال ينبغي أن 

فرح به  تفينبغي أن  ، فإن من أهدى إليك عيوبك فقد أرشدك إىل املهلك حتى تتقيه ، تقلد منتهي

فأما اغتاممك وكراهتك له وذمك  ، شتغل بإزالة الصفة املذمومة عن نفسك إن قدرت عليها تو

   .. إياه فإنه غاية اجلهل
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أرشدك إىل عيبك إن كنت جاهال   إن كان قصده التعنت فأنت قد انتفعت بقوله إذ أما 

أو قبحه يف عينك لينبعث من حرصك عىل إزالته إن  ، وأذكرك عيبك إن كنت غافال  عنه ،به

كنت قد استحسنته. وكل ذلك أسباب سعادتك وقد استفدته منه فاشتغل بطلب السعادة فقد 

 أتيح لك أسباهبا بسبب ما سمعته من املذمة.  

فلم تغضب   ، وهو نعمة منه عليك ، ة منه عىل دين نفسهوأما قصد العدو التعنت فجناي 

 عليه بقول انتفعت به أنت وترضر هو به؟  

 . بريء منه عند اهلل تعاىل ا بام أنقال رجل منا: فإن افرتى عيل 

 : بل تتفكر يف ثالثة أمور ،وال تشتغل بذمه أيضا.. ال تكره ذلك   قال زكريا: 

وما سرته اهلل من   ،ختلو عن أمثاله وأشباههأحدها أنك إن خلوت من ذلك العيب فال 

 فاشكر اهلل تعاىل إذ مل يطلعه عىل عيوبك ودفعه عنك بذكر ما أنت بريء عنه.   ،عيوبك أكثر 

والثاين أن ذلك كفارات لبقية مساويك وذنوبك فكأنه رماك بعيب أنت بريء منه  

وكل من مدحك   ،ه وطهرك من ذنوب أنت ملوث هبا وكل من اغتابك فقد أهدى إليك حسنات

فام بالك تفرح بقطع الظهر وحتزن هلدايا احلسنات التي تقربك إىل اهلل تعاىل  . فقد قطع ظهرك.

 وأنت تزعم أنك حتب القرب من اهلل.  

فهو أن املسكني قد جنى عىل دينه حتى سقط من عني اهلل وأهلك نفسه   ،وأما الثالث 

ضب عليه مع غضب اهلل عليه فتشمت به  فال ينبغي أن تغ ،بافرتائه وتعرض لعقابه األليم 

  ، بل ينبغي أن تقول: اللهم أصلحه اللهم تب عليه اللهم ارمحه  ، الشيطان وتقول: اللهم أهلكه

كرسوا ثنيته  وهم قد  ، (اللهم اهد قومي فإهنم ال يعلمون. .اللهم اغفر لقومي: ) كام قال 

 وشجوا وجهه وقتلوا عمه محزة يوم أحد.  

علمت أين مأجور  )أدهم ملن شج رأسه باملغفرة فقيل له يف ذلك فقال:  ودعا إبراهيم بن  

 ( فال أرىض أن يكون هو معقبا  بسببي ، وما نالني منه إال خري ، هبسبب
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ومما هيون عليك كراهة املذمة قطع الطمع فإن من استغنيت عنه مهام ذمك مل يعظم أثر  

وما دام الطمع قائام  كان   ،املال واجلاه  وأصل الدين القناعة وهبا ينقطع الطمع عن  ،ذلك يف قلبه

وكانت مهتك إىل حتصيل املنزلة يف قلبه   ، حب اجلاه واملدح يف قلب من طمعت فيه غالبا  

فال ينبغي أن يطمع طالب املال واجلاه وحمب املدح  ،وال ينال ذلك إال هبدم الدين ،مرصوفة

 ومبغض الذم يف سالمة دينه فإن ذلك بعيد جدا . 

 *** 

فرحت أقطع حديثهم بقويل: ولكن ما   ،لست أدري كيف ثارت يف نزعة اجلدل 

. أليس هذا .﴾ )الرشح( ( 4َوَرَفْعنَا َلَك ِذْكَرَك ) :﴿     . أمل تسمعوا قوله تعاىل لرسوله  .تقولون 

 .  .قمة اجلاه؟

وأئمة العلامء! فكيف فاهتم فضيلة  واألولياء وأي شهرة تزيد عىل شهرة األنبياء ثم 

 ؟  اخلمول

رفعه أو   ، أو أبطنه  ، ثم أال ترون أن عبد اهلل احلقيقي هو العبد الذي ال يبايل أظهره اهلل  

من أحب  : ) أبو العباس املريس. كام قال  . وال عبد البطون  ، . فهو عبد ربه ال عبد الظهور.وضعه

 ( أخفاهالظهور فهو عبد الظهور ومن أحب اخلفاء فهو عبد احلفاء وعبد اهلل سواء عليه أظهره أم  

. فأنت تتحدث عن األنبياء  .. وما قلته ال يناقض ما قلنا . قال زكريا: صدقت يا بني

. ولكنا نتحدث عن قوم  . . وهؤالء البد أن يسمع هبم الناس حتى يستفيدوا منهم. واألولياء

 قد يترضرون بالشهرة أو بمحبتهم هلا. 

من غري تكلف من  تعاىل فأما وجودها من جهة اهلل  ، طلب الشهرةهو املذموم  ثم إن 

وهم كالغريق إذا كان معه مجاعة    ، . نعم فيه فتنة عىل الضعفاء دون األقوياء.العبد فليس بمذموم

  ، منن الغرقى فاألوىل به أن ال يعرفه أحد منهم فإهنم يتعلقون به فيضعف عنهم فيهلك معهم 

 . علقوا به فينجيهم ويثاب عىل ذلكوأما القوي فاألوىل أن يعرفه الغرقى ليت
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 :  هذاعلم أن للناس أربعة أحوال باإلضافة إىل فا   ،وإن شئت قوال فصال يف هذا

أن يفرح باملدح ويشكر املادح ويغضب من الذم وحيقد عىل الذام  فهي  ، أما أوالها 

 وهذا ما كنا نبحث فيه ويف عالجه.  .. وهذا حال أكثر اخللق ،ويكافئه أو حيب مكافأته

أن يمتعض يف الباطن عىل الذام ولكن يمسك لسانه وجوارحه عن مكافاته   ،وثانيها 

وهذا من النقصان إال أنه   ،ويرتاح للامدح ولكن حيفظ ظاهره عن إظهار الرسور  ،ويفرح باطنه

 . وهو أيضا ما كنا نبحث فيه ويف عالجه. باإلضافة إىل ما قبله كامل.

وهي أول درجات الكامل أن يستوي عنده ذامه ومادحه فال تغمه املذمة وال   ،الثها وث

   . ترسه استثقاال .

إذا يعلم أنه فتنة عليه   ،وهي الصدق يف العبادة؛ أن يكره املدح ويمقت املادح ،ورابعها 

مه  ليه عيبه ومرشد له إىل مه إوحيب الذام إذ يعلم أنه مهد  ،قاصمة للظهر مرضة له يف الدين

 . ومهد إليه حسناته

 . وكل واحدة من هذه الرتب أيضا  فيها درجات. 

  ، أما الدرجات يف املدح فهو أن من الناس من يتمنى املدحة والثناء وانتشار الصيت  

وال يبايل بمفارقة املحظورات   ،فيتوصل إىل نيل ذلك بكل ما يمكن حتى يرائي بالعبادات 

 باملدح وهذا من اهلالكني.   الستاملة قلوب الناس واستنطاق ألسنتهم

  ، وال يبارش املحظورات ،ومنهم من يريد ذلك ويطلبه باملباحات وال يطلبه بالعبادات 

فإن حدود الكالم الذي يستميل به القلوب وحدود األعامل ال   ، وهذا عىل رشف جرف هاو

 دا .  فهو قريب من اهلالكني ج ، يمكنه أن يضبطها فيوشك أن يقع فيام ال حيل لنيل احلمد

ولكن إذا مدح سبق الرسور إىل قلبه فإذا   ، ومنهم من ال يريد املدحة وال يسعى لطلبها 

مل يقابل ذلك باملجاهدة ومل يتكلف الكراهية فهو قريب من أن يستجره فرط الرسور إىل الرتبة  

التي قبلها وإن جاهد نفسه يف ذلك وكلف قلبه الكراهية وبغض الرسور إليه بالتفكر يف آفات  
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 فهو يف خطر املجاهدة فتارة تكون اليد له وتارة تكون عليه.   ،ملدحا

وإن كان قد   ، ومنهم من إذا سمع املدح مل يرس به ومل يغتم به ومل يؤثر فيه وهذا عىل خري

 بقي عليه بقية من اإلخالص.  

  ، ومنهم من يكره املدح إذا سمعه ولكن ال ينتهي به إىل أن يغضب عىل املادح وينكر عليه

ال أن يظهر الغضب وقلبه   ،قىص درجاته أن يكره ويغضب ويظهر الغضب وهو صادق فيهوأ

ألنه يريد أن يظهر من نفسه اإلخالص والصدق وهو مفلس   ، حمب له فإن ذلك عني النفاق

 . عنه

 *** 

. وعندما أيقنت بأن  اجلاه.علوم الرتفع عن  زكريا بقيت مدة يف هذا القسم أستفيد من 

فقهوا  ممن معي ممن كان  ا مجعأجاز كام  أجازين،آخريت  ام أحقر من أن أبيع بسببهاجلاه والشهرة 

 .. ما فقهت  

وبتخرجي من هذا القسم، خترجت من هذه املدرسة العظيمة التي جعلتني أشعر بحرية  

   عظيمة، بعد أن ختلصت من كل تلك القيود التي كانت جتذبني إىل األرض. 
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 ـ املتسامي   سادسا 

 ؟السادس. فام الرس . من أرسار اإلنسان  اخلامسقلت: عرفت الرس 

ْنَساَن يِف َأْحَسِن َتْقِويٍم )قال: إنه الرس الذي يشري إليه قوله تعاىل :﴿  ﴾  (4َلَقْد َخَلْقنَا اإْلِ

ْمنا َبنِي آَدَم َومَحَْلناُهْم يِف الْ وقوله تعاىل :﴿  ، )التني( يِّباِت  َوَلَقْد َكرَّ َبِّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقناُهْم ِمَن الطَّ

ْلناُهْم َعىل َكثرٍِي مِمَّْن َخَلْقنا َتْفِضيال  )   (  غافر﴾ )(70َوَفضَّ

 وما من اهلل به عليه من ألطافه.  ، قلت: هذه اآليات تتحدث عن كرامة اإلنسان

  ، دنس بدنس أهوائه. فال كرامة لإلنسان امل.قال: كرامة اإلنسان مرتبطة بتساميه وترفعه 

 املختوم عىل قلبه بختم كبيائه. 

 . وكيف يتسامى اإلنسان؟ .قلت: فام التسامي؟

قال: التسامي هو أن يعيش اإلنسان بجسده يف األرض من غري أن يلطخ قلبه ومشاعره  

 ووجدانه بأوحاهلا.

 قلت: هل يمكن ذلك؟ 

 . .ويعرج إىل املأل األعىل  ،. بالتسامي يصعد اإلنسان إىل السموات العال .قال: أجل 

 . ومن غري حاجة إىل مركبات فضائية. . قلت: من غري أن يفارق جسده األرض

. فاملركبات للطني ال  .. وهو ال حيتاج لذلك ألي مركبات.قال: اإلنسان كائن ساموي

 للروح. 

 . .قلت: أراك متلؤين فخرا بحقيقتي

 . .قال: حقيقتك لن تظل كذلك حتى حتافظ عليها 

 . .دثني كيف أحافظ عليها قلت: فح

قال: هذا هو رس التسامي الذي رزقني اهلل تعلمه يف تلك املدينة العجيبة التي فتح يل فيها  
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 .  . (1)من أرسار اإلنسان ما كان منغلقا 

وقد صممت أن أصل إىل   ،قصدت جبال من جبال تلك املدينة العالية ،يف ذلك اليوم

 .  .. ولكن احلجب حتول بينهم وبينها .إليها  . تلك القمة التي حين الكل للوصول .قمته

 .  .يف ذلك اليوم خطر يل أن أسري إليها 

 والتي يقول فيها:   ،وكنت أردد أثناء سريي قصيدة ابن سينا يف النفس 

 هبطت إليك من املحل األرفع 

 

 ورقاء ذات تعزز ومتنع  

 حمجوبة عن كل مقلة عارف   

 

 وهي التي سفرت ومل تتبقع  

 وصلت عىل كره إليك وربام  

 

 كرهت فراقك فهي ذات تفجع  

 أنفت وما أنست فلام واصلت   

 

 ألفت جماورة اخلراب البلقع  

 وأظنها نسيت عهودا  باحلمى   

 

 ومنازال  بفراقها مل تقنع  

 حتى إذا اتصلت هباء هبوطها  

 

 عن ميم مركزها بذات األجرع  

 علقت هبا ثاء الثقيل فأصبحت   

 

 بني املعامل والطاول اخلضع  

 تبكي وقد ذكرت عهودا  باحلمى   

 

 بمدامع هتوى ومل تتقطع  

 وتظل ساجعة عىل الدمن التي   

 

 درست بتكرار الرياح األربع  

 إذ عاقها الرشك الكثيف وصدها  

 

 قفص عن األوج الفسيح املربع  

 حتى إذا قرب املسري من احلمى   

 

 ودنا الرحيل إىل الفضاء األوسع  

 وغدت مفارقة لكل خملف   

 

 عنها حليف البق غري مشيع  

 سجعت وقد كشف الغطا فأبرصت   

 

 ما ليس يدرك بالعيون اهلجع  

 وغدت تغرد فوق ذروة شاهق  

 

 والعلم يرفع كل من مل يرفع  

  
نحب أن نشري هنا إىل أنا ذكرنا بعض املقامات املذكورة يف هذا الفصل يف رسالة )النبي اهلادي(، فصل )املريب( عند بيان وظيفة  (1)

الرتبية.. وسنذكرها هنا لغرض آخر، وبأسلوب آخر، وقد يتفق بعض ما ذكرنا هنا مع ما ذكرنا هناك، وليس ذلك من باب التكرار، 

 ولكن لكل غرضه.
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 فألي يشء أهبطت من شامخ 

 

 عاٍل إىل قعر احلضيض األوسع  

 إن كان أهبطها اإلله حلكمٍة   

 

 طويت عىل الفذ اللبيب األروع  

 وهبوطها إن كان رضبة الزب   

 

 لتكون سامعة بام مل تسمع  

 وتعود عاملة بكل خفية   

 

 يف العاملني فخرقها مل يرقع  

 وهي التي قطع الزمان طريقها   

 

 حتى لقد غربت بغري املطلع  

 فكأهنا برق تألق باحلمى   

 

 ثم انطوى فكأنه مل يلمع  

 أنعم برد جواب ما أنا فاحص   

 

 عنه فنار العلم ذات تشعشع  

  *** 

كانت السدود الكثرية  . وقد .عندما اقرتبت من اجلبل رأيته مشكال من سبع طبقات 

. فقد عرفت أن العجز  . . وقد امتألت حينها أسفا وأملا . حتول دون االنتقال من طبقة إىل طبقة

 . . سيحول بيني وبني تلك القمة اجلميلة التي هفت إليها نفيس

 ـ اإلخالص   1

أو ما خطر هذا اخلاطر عىل خاطري حتى رأيت شيخا كبريا مرتبعا    ،لكني ما إن قلت هذا 

. فكام أن اهلل جعل األبواب املغلقة جعل املفاتيح .وهو يقول يل: ال تيأس  ، عىل سفح ذلك اجلبل 

 الفاحتة. 

 وال عالقة يل بالبوابني.  ،. وأنا لست بوابا .قلت: وأنى يل أن أصل إىل مفاتيح األبواب 

من الطبقات التي رأيت بوابا يعطيك من املفاتيح ما يمكنك أن تتجاوز  قال: يف كل طبقة  

 به الطبقة التي ويل حراستها. 

 . بورك فيك.. قلت: ما أسهل األمر إذن

. كيف  .وقال: مهال   ،فاستوقفني  ،وقد استخفني الطرب   ، ثم رست مهروال  ،قلت ذلك

 تريد أن تقطع الطبقة األوىل من غري أن حتمل معك مفاتيحها؟ 
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 . أين أجد مفاتيح هذه الطبقة؟ .ت: لقد نسيتقل

 .  .قال: هي عندي 

 . أو سلمني املفاتيح ألفتحها بنفيس. . قاطعته قائال: هيا افتح يل إذن

 . هبذه السهولة؟.وقال: أهكذا ، ابتسم

 قلت: فأنت تريد أن تعيقني عن السري إذن؟ 

. نفوسا يف  . ج نفوسا مجيلة. أنا أريد أن أنبهك إىل أن القمة اجلميلة حتتا .قال: معاذ اهلل 

وال يمكن للوضيع أن  ، فال يمكن للحقري أن يطمع يف اجلميلة ، منتهى الرقة والسمو والكامل

 يصل إىل الرفيعة. 

 قلت: فأنت تطلب ماال إذن؟

 قال: ال يمكن للامل أن حيقق شيئا.

 قلت: فام تطلب إن كنت ال تطلب ماال؟ 

. وال يمكن ملن فقد  .األوىل هو اإلخالص. فمفتاح الطبقة .قال: أنا أطلب اإلخالص 

 هذه اجلوهرة النفيسة أن يطأ درجة واحدة من درجات هذا اجلبل الرفيع. 

 قلت: اإلخالص ملن؟  

. مل يكتسبا نفاستهام وال رفعتهام إال  .. وتلك القمة الرفيعة .قال: هذا اجلبل النفيس

بل الرفيع إال من طلق كل نسبة إال  . فلذلك ال يرتفع إىل مقامات هذا اجل. لكوهنام منتستبني هلل

 . فال حيظى باالنتساب هلل من حجب هبواه. .نسبته لربه 

َفَلامَّ  كام قال تعاىل :﴿  ،. ذلك الذي جتىل الرب فيه ملوسى. قلت: فهذا طور سيناء إذن

ا َفَلامَّ َأَفاَق َقاَل  ا َوَخرَّ ُموَسى َصِعق  ُه لِْلَجَبِل َجَعَلُه َدكًّ ُل  جَتَىلَّ َربُّ ُسْبَحاَنَك ُتْبُت إَِلْيَك َوَأَنا َأوَّ

 ﴾ )األعراف( (143املُْْؤِمننَِي )

َوإِْذ َنَتْقنَا اجْلََبَل  . كام قال تعاىل :﴿ . أو هو اجلبل الذي رفعه اهلل عىل رؤوس بني إرسائيل
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ُه َواِقٌع هِبِْم ُخُذوا َما  ٌة َوَظنُّوا َأنَّ ُه ُظلَّ ٍة َواْذُكُروا َما فِيِه َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن َفْوَقُهْم َكَأنَّ آَتْينَاُكْم بُِقوَّ

 ﴾ )األعراف( (171)

  (1)فقال:) أحد جبل حيبنا ونحبه( ،أو هو اجلبل الذي أحبه رسول اهلل 

وأدران   ،قال: بل هذا اجلبل هو جبل اإلنسان الذي تسامى عن أوحال الطني 

 . . . تلك التي ولد فيها . حو السامءوراح يرفع قامته السامقة ن  ،املستنقعات

 قلت: فهذا جبل السوبرمان إذن؟

 . فال يمكن لإلنسان أن يصري كامال دون أن يقطع طبقات هذا اجلبل مجيعا. .قال: أجل 

 قلت: فهذا اجلبل يكشف رسا من أرسار اإلنسان التي أبحث عنها.

صري إنسانا ما مل  . فال يمكن لإلنسان أن ي. . هذا اجلبل يكشف رس التسامي. قال: أجل

 وما مل يرس ليتسامى.  ،يفكر يف التسامي 

. فأنا أعلم أن أرسار مفاتيح اإلنسان ال يملكها إال أهل  . قلت: فمن أنت من أهل اهلل؟

 . أولئك الذين جعلهم اهلل عيونا للفيوضات والبكات. .اهلل

ويرتفع إىل   ، األهواء. فال يمكن للويل أن يصري وليا دون أن يقطع . قال: أنا كل األولياء

 األجواء. 

 قلت: فام اسمك من بينهم؟ 

ُه َكاَن  فقال :﴿  ، قال: أنا سمي ذلك النبي الذي ذكره اهلل  َواْذُكْر يِف اْلكَِتاِب ُموَسى إِنَّ

ا َوَكاَن َرُسوال  َنبِيًّا )   ﴾ )مريم( ( 51خُمَْلص 

 . لقد كانت حياته كلها رمزا لإلخالص هلل. . قلت: مرحبا بموسى

  ، . فاحلياة التي يلفها الزور حياة متثاقلة للطني. قال: وهكذا كل األنبياء واألولياء

 مدفونة يف األنا. ، مستسلمة للرغبة

 
 البخارى، ومسلم.ه روا (1)
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 قلت: فاإلخالص هو السكني التي تقطع حبال األنا التي تشدها إىل السفل؟ 

 . فال يمكن للمقيد بقيود أهوائه أن حيلق مع العارفني يف سموات األنس. .قال: أجل 

  ، قلت: فعلمني من أرسار اإلخالص ما أقطع به هذه احلبال التي تشدين إىل السفل 

 ومتنعني من التحليق. 

 قال: أي إخالص تريد؟

 قلت: أليس اإلخالص واحدا؟

.  .وأول اخللق النفس  ، اإلخالص عند املخلصني إخراج اخللق من معاملة احلققال: 

  ، وإال دخل عليها مطالعة العوض  ،النفس واإلخالص عند املحبني أن ال يعملوا عمال  ألجل 

واإلخالص عند املوحدين خروج اخللق من النظر إليهم يف األفعال  . .أو امليل إىل حظ النفس 

 . وعدم السكون واإلسرتاحة إليهم يف األحوال

وَننا يِف اهللَِّ َوُهَو  قلت: حدثني عن اإلخالص الذي نص عليه قوله تعاىل:﴿  اجُّ ُقْل َأحُتَ

نا   ُقْل َأَمَر  وقوله:﴿    ،﴾ )البقرة( (139َوَربُُّكْم َوَلنا َأْعامُلنا َوَلُكْم َأْعامُلُكْم َوَنْحُن َلُه خُمْلُِصوَن )َربُّ

يَن َكام َبَدَأُكْم َتُعودُ  وَن َريبِّ بِاْلِقْسِط َوَأِقيُموا ُوُجوَهُكْم ِعنَْد ُكلِّ َمْسِجٍد َواْدُعوُه خُمْلِِصنَي َلُه الدِّ

يَن ) وقوله:﴿  ، اف( ﴾ )األعر(29) ا َأْنَزْلنا إَِلْيَك اْلكِتاَب بِاحْلَقِّ َفاْعُبِد اهللََّ خُمْلِصا  َلُه الدِّ َأال   ( 2إِنَّ

ُبونا إِىَل اهللَِّ َُذوا ِمْن ُدونِِه َأْولِياَء ما َنْعُبُدُهْم إِالَّ لُِيَقرِّ ِذيَن اختَّ يُن اخْلالُِص َوالَّ   ُزْلفى إِنَّ اهللََّ  هللَِِّ الدِّ

اٌر )  ُفوَن إِنَّ اهللََّ ال هَيِْدي َمْن ُهَو كاِذٌب َكفَّ
َتلِ وقوله:﴿    ،﴾ )الزمر((3حَيُْكُم َبْينَُهْم يِف ما ُهْم فِيِه خَيْ

يَن )  َل املُْْسلِِمنَي ) ( 11ُقْل إِينِّ ُأِمْرُت َأْن َأْعُبَد اهللََّ خُمْلِصا  َلُه الدِّ ﴾  (12َوُأِمْرُت أِلَْن َأُكوَن َأوَّ

يَن   (14ُقِل اهللََّ َأْعُبُد خُمْلِصا  َلُه ِدينِي )وقوله:﴿    ،الزمر( ) َفاْعُبُدوا ما ِشْئُتْم ِمْن ُدونِِه ُقْل إِنَّ اخْلارِسِ

وا َأْنُفَسُهْم َوَأْهلِيِهْم َيْوَم اْلِقياَمِة َأال ذلَِك ُهَو اخْلرُْساُن املُْبِنُي ) ِذيَن َخرِسُ   ، ﴾ )الزمر(( 15الَّ

ُر إِالَّ َمْن ُينِيُب ) ُهوَ وقوله:﴿    ِرْزقا  َوما َيَتَذكَّ
ِ
امء ُل َلُكْم ِمَن السَّ ِه َوُينَزِّ

َفاْدُعوا    (13 الَِّذي ُيِريُكْم آياتِ

يَن َوَلْو َكِرَه اْلكافُِروَن ) ُهَو احْلَيُّ ال إِلَه إِالَّ ُهَو  وقوله:﴿  ، ﴾ )غافر(( 14اهللََّ خُمْلِِصنَي َلُه الدِّ
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يَن احْلَْمُد هللَِِّ َربِّ اْلعاملَنَِي )َفاْدُعوُه خُمْلِ  ِذيَن وقوله:﴿  ،﴾ )غافر((65ِصنَي َلُه الدِّ َق الَّ َوما َتَفرَّ

يَن    (4ُأوُتوا اْلكِتاَب إِالَّ ِمْن َبْعِد ما جاَءهْتُُم اْلَبيِّنَُة )  ُحنَفاَء  َوما ُأِمُروا إاِلَّ لِيَْعُبُدوا اهللََّ خُمْلِِصنَي َلُه الدِّ

كاَة َوذلَِك ِديُن اْلَقيَِّمِة ) الَة َوُيْؤُتوا الزَّ ْرِك وقوله:﴿    ،﴾ )البينة((5َوُيِقيُموا الصَّ إِنَّ املُْنافِِقنَي يِف الدَّ

ِذيَن تاُبوا َوَأْصَلُحوا َواْعَتَصُموا بِاهلل145َِّاأْلَْسَفِل ِمَن النَّاِر َوَلْن جَتَِد هَلُْم َنِصريا  )   ( إِالَّ الَّ

﴾  ( 146َوَسْوَف ُيْؤِت اهللَُّ املُْْؤِمننَِي َأْجرا  َعظِيام  )  َوَأْخَلُصوا ِدينَُهْم هللَِِّ َفُأولئَِك َمَع املُْْؤِمننِيَ 

 )النساء( 

. إخالص  .قال: إن هذه اآليات الكريمة التي قرأهتا تقصد مجيع أنواع اإلخالص 

 وإخالص املوحدين.  ، وإخالص املحبني ، املخلصني

عليهّن    (1)ثالث ال يغّل فقال: )  ، فحدثني عن اإلخالص الذي ذكره رسول اهلل    قلت: 

وقال:   ،(2)والنّصح ألئّمة املسلمني ولزوم مجاعتهم( ،قلب امريء مسلم: إخالص العمل هللّ 

إاّل فتحت له أبواب الّسامء حّتى تفيض إىل العرش ما  ،ما قال عبد ال إله إاّل اهللّ قّط خملصا )

  (3)ائر(اجتنب الكب

 يقصد ذلك مجيعا.  قال: رسول اهلل 

 قلت: كيف ذلك؟

 . واإلخالص كذلك. . قال: إن كل مقام من مقامات الدين منازل خمتلفة

 قلت: مل أفهم ما تعني؟ 

 قال: لقد ذكر اهلل يف كتابه الكريم مراتب الناس. 

ُثمَّ َأْوَرْثنَا اْلكَِتاَب  قال تعاىل :﴿  ،قلت: أجل.. وذلك يف مواضع من القرآن الكريم 

 
عز  -ال يغّل: ال يغّل عليه قلب مؤمن أي ال يكون معها يف قلبه غش وزغل ونفاق ولكن يكون معها اإلخالص يف ذات اهللّ (1)

 وهو يف اإلغالل بمعنى اخليانة ويروى يغّل من الغّل وهو احلقد. -وجل

 رواه أمحد والبزار وابن ماجة. (2)

 رواه الرتمذي وحسنه. (3)
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اِت  اخْلَرْيَ
ٌ لِنَْفِسِه َوِمنُْهْم ُمْقَتِصٌد َوِمنُْهْم َسابٌِق بِ ِذيَن اْصَطَفْينَا ِمْن ِعَباِدَنا َفِمنُْهْم َظامِل بِإِْذِن اهللَِّ  الَّ

 ﴾ )فاطر( ( 32َذلَِك ُهَو اْلَفْضُل اْلَكبرُِي ) 

 اب؟قال: فكل هؤالء ورثوا الكت

 قلت: أجل. 

 قال: فهل ورثوه بدرجة واحدة؟

 . إن الفروق بينهم كام بني السامء واألرض. . قلت: ال

 . هل صالة مجيع الناس متشاهبة؟ .قال: فأنبئني عن الصالة 

. ولكنها خمتلفة يف احلقيقة ويف التأثري ويف األجر الذي  . قلت: هي متشاهبة يف الشكل 

 ى إليها. ويف الدرجة التي يرتق ، ينال صاحبها 

 . ولكنه يف حقيقته العميقة خمتلف. .. فهو يف معناه العام واحد . هكذا اإلخالصوقال: 

 . .قلت: فحدثني عن معناه العام 

فإذا صفا عن شوبه وخلص عنه سمي    ، اعلم أن كل يشء يتصور أن يشوبه غريه :  (1)قال

ِمْن َبنْيِ َفْرٍث َوَدٍم َلَبن ا كام قال تعاىل :﴿  ،ويسمى الفعل املصفى املخلص: إخالصا   ،خالصا  

اِربِنَي )  ا لِلشَّ ا َسائِغ  خلوص اللبن أن ال يكون فيه شوب من الدم  ف ، ﴾ )النحل(( 66َخالِص 

 . والفرث ومن كل ما يمكن أن يمتزج به

 .  .فمن ليس خملصا  فهو مرشك  ،اإلرشاكفإن فرثه ودمه هو اإلخالص وهكذا 

فمهام كان  فمنه خفي وجيل..  ، اإلخالص فهكذا ،الرشك  منه خفي ومنه جيل بام أن و

حتى   ،ولكن انضاف إليه خطرة من اخلطرات ،هو التقرب إىل اهلل تعاىل يف مجيع األمور باعثه 

اإلخالص وخرج عن أن يكون  فقد خرج عمله عن حد ،ها صار العمل أخف عليه بسبب

 
استفدنا املعاين الواردة هنا يف حقيقة اإلخالص وغريها من )كتاب النية واإلخالص والصدق(، وهو الكتاب السابع من ربع  (1)

 املنجيات من كتاب إحياء علوم الدين بالترصف الذي ألفناه يف هذه السلسلة.
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أنا أغنى  وقد قال تعاىل يف احلديث القديس: ) ،خالصا  لوجه اهلل تعاىل وتطرق إليه الرشك 

  (1)(من عمل عمال أرشك فيه معي غريي تركته ورشكه  ،الرّشكاء عن الرّشك 

  ، وإيامنا يب ، تضّمن اهللّ ملن خرج يف سبيله. ال خيرجه إاّل جهادا يف سبييل : ) وقال 

أو أرجعه إىل مسكنه اّلذي خرج منه نائال   ،فهو عيّل ضامن أن أدخله اجلنّة  - وتصديقا برسيل 

  (2) ما نال من أجر أو غنيمة(

تكّفل اهللّ ملن جاهد يف سبيله ال خيرجه إاّل اجلهاد يف سبيله وتصديق كلامته بأن  وقال: ) 

  (3)من أجر أو غنيمة(يدخله اجلنّة أو يرجعه إىل مسكنه اّلذي خرج منه مع ما نال 

ما له؟ فقال   ،فقال: أرأيت رجال غزا يلتمس األجر والّذكر جاء رجل إىل النّبّي و

ثّم قال:   ،( ال يشء له): يقول له رسول اهللّ  فأعاد ثالث مّرات ، (ال يشء له ): رسول اهللّ 

  (4)إّن اهللّ ال يقبل من العمل إاّل ما كان له خالصا وابتغي به وجهه()

صالة الّرجل يف مجاعة تزيد عىل صالته يف بيته وصالته يف سوقه  قال يف شأن الصالة: )و

وذلك أّن أحدهم إذا توّضأ فأحسن الوضوء ثّم أتى املسجد ال ينهزه إاّل    ، بضعا وعرشين درجة 

فلم خيط خطوة إاّل رفع له هبا درجة وحّط عنه هبا خطيئة حتّى   ، الّصالة ال يريد إاّل الّصالة

يصّلون    واملالئكة  ،فإذا دخل املسجد كان يف الّصالة ما كانت الّصالة هي حتبسه  ،املسجد  يدخل

الّلهم تب   ، الّلهم اغفر له ، يقولون: الّلهم ارمحه ، عىل أحدكم مادام يف جملسه اّلذي صىّل فيه

  (5)ما مل حيدث فيه( ، ما مل يؤذ فيه  ،عليه

كل حظ من حظوظ الدنيا تسرتيح إليه النفس ويميل إليه  . ف.وهكذا يف كل األعامل 

 
 رواه مسلم. (1)

 رواه البخاري ومسلم. (2)

 رواه البخاري ومسلم. (3)

 رواه النسائي والبيهقي. (4)

 رواه البخاري ومسلم. (5)
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 إذا تطرق إىل العمل تكدر به صفوه وزال به إخالصه.    -قل أم كثر    -القلب  

قلام ينفك فعل من أفعاله  فإنه اإلنسان مرتبط يف حظوظه منغمس يف شهواته بام أن و

من سلم له  )قيل:  لذلك  و  ،وعبادة من عباداته عن حظوظ وأغراض عاجلة من هذه األجناس

وذلك لعزة اإلخالص وعرس تنقية القلب عن  ، (من عمره حلظة واحد خالصة لوجه اهلل نجا 

 . هذه الشوائب 

 قلت: فقد رجع أمر اإلخالص إىل النية الباعثة عىل العمل؟ 

  ، وإّنام لكّل امريء ما نوى   ، إّنام األعامل بالنّّية: ). وإىل ذلك اإلشارة بقوله  .قال: أجل 

  ،ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها  ، ت هجرته إىل اهللّ ورسوله فهجرته إىل اهللّ ورسولهفمن كان

  (1)(فهجرته إىل ما هاجر إليه ،أو امرأة يتزّوجها 

 .  .قلت: فال مناص لك إذن أن حتدثني عن حقيقة النية 

ألنه  يسبقها العلم ف .. وعمل ،أمران: علم حييط هبا صفة للقلب أو حالة هي النية قال: 

 ا. وفرعه ا ألنه ثمرهت ا العمل يتبعه. و.ا ورشطه ا أصله

ال يريد  ف . وقدرة. ،وإرادة ،وذلك ألن كل عمل اختياري ال يتم إال بثالثة أمور: علم 

 فوجبت اإلرادة يف كال األمرين. . .وال يعمل ما مل يرد ،اإلنسان ما ال يعلمه

 . فام هي؟ .قلت: فقد آل أمر النية إىل اإلرادة

فقد   ،انبعاث القلب إىل ما يراه موافقا  للغرض إما يف احلال أو يف املآل هي اإلرادة ال: ق

فيحتاج إىل   ،وخيالفه بعض األمور  ، خلق اإلنسان بحيث يوافقه بعض األمور ويالئم غرضه

ليشء  ا إىل معرفة لذلك فافتقر  .. جلب املالئم املوافق إىل نفسه ودفع الضار املنايف عن نفسه

فإن من ال يبرص الغذاء وال يعرفه ال يمكنه أن   ،النافع حتى جيلب هذا وهيرب من هذااملرض و

ثم لو أبرص الغذاء وعرف أنه موافق له فال يكفيه ذلك لنتناول ما مل يكن فيه ميل إليه  ..  ه يتناول

 
 رواه البخاري ومسلم. (1)
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  ، ثم ذلك ال يكفيه .. فخلق اهلل تعاىل له امليل والرغبة واإلرادة ،ورغبة فيه وشهوة باعثة عليه

 . فخلقت له القدرة واألعضاء املتحركة حتى يتم به التناول 

واإلرادة تابعة حلكم االعتقاد   ،خادمة لإلرادة -بحسب حتليلك هذا –فالقدرة قلت: 

 واملعرفة. 

 . .قال: أجل 

انبعاث النفس بحكم  أو  هي اإلرادة  التي  الصفة املتوسطة  هي تلك    -إذن   -فالنية  قلت:  

 لغرض إما يف احلال وإما يف املآل.  ا الرغبة وامليل إىل ما وافق 

والغرض الباعث هو   ،فاملحرك األول هو الغرض املطلوب وهو الباعث. .قال: أجل 

وانتهاض القدرة خلدمة اإلرادة بتحريك األعضاء    ،واالنبعاث هو القصد والنية   ، املقصد املنوي

 . هو العمل 

 القة اإلخالص بكل هذا؟ قلت: فام ع

وقد يكون بباعثني اجتمعا يف   ،ن انتهاض القدرة للعمل قد يكون بباعث واحد قال: إ

هناض  كافيا إلوإذا كان بباعثني فقد يكون كل واحد بحيث لو انفرد لكان  .فعل واحد. 

خر  وقد يكون كل واحد قارصا  عنه إال باالجتامع؟ وقد يكون أحدمها كافيا  لوال اآل .. القدرة

 لكن اآلخر انتهض عاضدا  له ومعاونا . 

 ؟ أربعة أقسامقلت: إن حديثك هذا حيرص األمر يف 

 وبفهمك هلا تفهم رس اإلخالص. . .قال: أجل 

 قلت: فام أوهلا؟ 

قام  فكام إذا هجم عىل اإلنسان سبع  ، فهو أن ينفرد الباعث الواحد ويتجرد ا أوهل قال: 

فانبعثت نفسه إىل   ،. ذلك أنه يعلم خطورته.السبع اهلرب من له إال غرض فال  ،من موضعه 

. وهذه النية تسمى خالصة  . فانتهضت القدرة عاملة بمقتىض االنبعاث ،اهلرب ورغبت فيه 
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 ويسمى العمل بموجبها إخالصا  باإلضافة إىل الغرض الباعث. 

 قلت: وعيت هذا.. فام الثاين؟ 

ومثاله من   ،أن جيتمع باعثان كل واحد مستقل باإلهناض لو انفرد  الثاين هو : قال

  . املحسوس أن يتعاون رجالن عىل محل يشء بمقدار من القوة كان كافيا  يف احلمل لو انفرد.

وعلم أنه لوال   ، لفقره وقرابتهناظرا أن يسأله قريبه الفقري حاجة فيقضيها  ام نحن فيه ومثاله في

   ..وأنه لوال قرابته لكان يقضيها بمجرد الفقر ،القرابةفقره لكان يقضيها بمجرد 

 قلت: وعيت هذا.. فام الثالث؟

ومثاله يف املحسوس أن يتعاون   . أن ال يستقل كل واحد لو انفرد. هو  الثالث قال: 

ذلك الرجل يتصدق بني يدي الناس لغرض  ل ا مثو .. ضعيفان عىل محل ما ال ينفرد أحدمها به

ويكون بحيث لو كان منفردا  لكان ال يبعثه جمرد قصد الثواب عىل  ،الثناء الثواب ولغرض 

  ، ولو كان الطالب فاسقا  ال ثواب يف التصدق عليه لكان ال يبعثه جمرد الرياء عىل العطاء   ،العطاء

 ولو اجتمعا أورثا بمجموعهام حتريك القلب.  

 قلت: وعيت هذا.. فام الرابع؟

ولكن ملا   . عثني مستقال  لو انفرد بنفسه والثاين ال يستقل. أن يكون أحد البا  الرابعقال: 

. ومثاله أن يكون لإلنسان ورد يف الصالة .انضاف إليه مل ينفك عن تأثري باإلعانة والتسهيل 

بسبب  عليه  فصار الفعل أخف    ،فاتفق أن حرض يف وقتها مجاعة من الناس  ،وعادة يف الصدقات 

وعلم أن عمله لو مل يكن   ،منفردا  خاليا  مل يفرت عن عملهوعلم من نفسه أنه لو كان    ،مشاهدهتم 

 ب تطرق إىل النية. و فهو ش ،طاعة مل يكن جمرد الرياء حيمله عليه

 ؟ إما أن يكون رفيقا  أو رشيكا  أو معينا   -هبذه القسمة   –فالباعث قلت: 

 قال أجل. 

 قلت: فام اإلخالص العايل من بينها؟



364 

 

.  .كام ال يالحظ من خاف السبع إال السبع  ، مواله قال: هو الذي ال يالحظ صاحبه غري

  ، ال يتحقق اإلخالص حتى يسقط من عني الناسلقد قال بعض الصاحلني يشري إىل هذا: )

ما دام العبد يراقب الناس وهياهبم ال يتحقق إخالصه  : )قال آخر و ،( ويسقط الناس من عينه

إذ حمال أن تشهده وتشهد معه   ،مراقبة اخللق أبدا  ال جتتمع مراقبة احلق مع : )قال آخرو ،(أبدا  

 ( سواه

  ، اإلخالص فقد رؤية اإلخالص): فقد قال أحدهم . .وعىل هذا اتفق مجيع أولياء اهلل 

:  آخروقال  ،( فإن من شاهد يف إخالصه اإلخالص فقد احتاج إخالصه إىل إخالص

: أي يشء أشد عىل هلوقيل  ، (اإلخالص أن يكون سكون العبد وحركاته هلل تعاىل خاصة)

اإلخالص صدق النية مع اهلل  ):  آخر وقال   ، ( اإلخالص إذ ليس هلا فيه نصيب)النفس؟ فقال:  

وقال    ، (اإلخالص يف العمل هو أن ال يريد صاحبه عليه عوضا  يف الدارين):  آخروقال    ، (تعاىل

إلخالص هو  ا): آخروقال  ، (اإلخالص نسيان رؤية اخللق بدوام النظر إىل اخلالق فقط): آخر 

وقال    ، (اإلخالص تصفية العمل من الكدورات ):  آخروقال    ،(إخراج اخللق عن معاملة الرب 

واإلخالص بأن  ، والعمل من أجل الناس رشك ، ترك العمل من أجل الناس رياء) : آخر 

 ( يعافيك اهلل منهام

ِه  َفَمْن َكاَن فاهلل تعاىل يقول:﴿  ، بل هذا ما وردت به النصوص املقدسة َيْرُجو لَِقاَء َربِّ

ا )  ِه َأَحد  ْك بِِعَباَدِة َربِّ  ﴾ )الكهف( (110َفْلَيْعَمْل َعَمال  َصاحِل ا َواَل ُيرْشِ

عز   ، ن أحب العباد إىل اهلل إو ، ن أدنى الرياء رشك)إ: قال رسول اهلل أن ويف احلديث 

أولئك أئمة اهلدى  ، يعرفوا وإن شهدوا مل  ،األتقياء األخفياء الذين إن غابوا مل يفتقدوا  ، وجل 

  (1) (مصابيح العلم

. هل  .أو ألجل أن ينجو من النار ،قلت: فام تقول فيمن يعمل ألجل أن يظفر باجلنة

 
 رواه أمحد بن منيع. (1)
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 يقدح ذلك يف إخالصه؟ 

. لقد  .. وهو ال يقدح يف إخالص أهل اليمني .قال: ذلك يقدح يف إخالص املقربني 

 عرفت أن لكل مقام أحكامه اخلاصة به. 

 فكيف يقدح يف إخالص املقربني؟ قلت: 

  ، قال: أرأيت لو أن شخصا حتبه وتقربه إليك قال لك يوما: أنا ال أحب اجللوس إليك

. أو  . أو ألجل أنك تستضيفني ، وال املكث معك إال ألجل ذلك الطعام الذي تطعمني إياه

 ه؟ . هل ترى مثل هذا الشخص الئقا باملحل الذي وضعته في.ألجل أن أستفيد منك شيئا 

 . بل إنه بكالم هذا يدعوين إىل أن أبعده عني. . . إن كالمه هذا يدل عىل لؤمه. قلت: ال

يعمل لرجاء اجلنة وخوف النار  . فقد رأوا أن الذي .قال: فهذا ما ال حظه الصديقون

املطلوب احلق لذوي وظ آجلة.. ووإال فهو يف طلب حظ   ،خملص باإلضافة إىل احلظوظ العاجلة

 . تعاىل فقط  األلباب وجه اهلل

ولذلك يقول العارفون:) ليس خوفنا من نار جهنم وال رجاؤنا للحور العني وإنام  

 مطالبنا اللقاء ومهربنا من احلجاب فقط(  

بل العارف    ،وقالوا:) من يعبد اهلل بعوض فهو لئيم كأن يعبده لطلب جنته أو خلوف ناره

وأما النار فقد  ، والفواكه فقد ال يشتهيها فأما احلور العني  ، يعبده لذاته فال يطلب إال ذاته فقط

فإن نار الفراق نار اهلل   ، ال يتقيها. إذ نار الفراق إذا استولت ربام غلبت النار املحرقة لألجسام

وأمل األجسام يستحقر   ،ونار جهنم ال شغل هلا إال مع األجسام  ، املوقدة التي تطلع عىل األفئدة

 مع أمل الفؤاد(  

 وقالوا: 

 حبِّ نار جوى       أحّر نار اجلحيم أبرُدها ويف فؤاد امل

 فقالت:) اجلار ثم الدار(   ،رابعة العدوية:) كيف رغبتك يف اجلنة؟( وقيل ل 
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:﴿ َربِّ اْبِن يِل ِعنَْدَك َبْيتا   من قبلها عندما قالت امرأة فرعون وهي يف هذا تردد ما رددته 

 . ( فقدمت اجلار قبل الدار11: يِف اجْلَنَِّة ﴾ )التحريم

 . أيمكن أن يصل اإلخالص بصاحبه إىل هذه الدرجة؟ . قلت: أيمكن هذا

. إن حال  .قال: إنام يصل إىل هذه الدرجة املحبون الذي شغلهم حمبوهبم عن كل شغل 

فإنه يف حال    ، العاشق املستهرت بمعشوقه املستويف مهه بالنظر إىل وجهه والفكر فيههؤالء كحال  

ه متسع لغري حمبوبه حتى  قلب  مل يبق يف ،االستغراق غافل عن نفسه ال حيس بام يصيبه يف بدنه

 . يلتفت إليه ال نفسه وال غري نفسه

َفَلامَّ َسِمَعْت  فقال :﴿  ، لقد أشار اهلل تعاىل إىل هذا عندما ذكر النسوة يف قصة يوسف

ين ا َوَقاَلِت اْخُرْج َعَليِْهنَّ بَِمْكِرِهنَّ َأْرَسَلْت   إَِلْيِهنَّ َوَأْعَتَدْت هَلُنَّ ُمتََّكأ  َوآَتْت ُكلَّ َواِحَدٍة ِمنُْهنَّ ِسكِّ

ا إِْن َهَذا إِالَّ َمَلٌك  َنُه َوَقطَّْعَن َأْيِدهَيُنَّ َوُقْلَن َحاَش هللَِِّ َما َهَذا َبرَش  ﴾  ( 31َكِريٌم )َفَلامَّ َرَأْينَُه َأْكَبْ

 )يوسف( 

. فحدثنا  .. وبورك ألولياء اهلل ما فتح اهلل عليهم من معرفته وحمبته .قلت: وعيت هذا

 عني وعن الظاملني ألنفسهم من أمثايل. 

 قال: ما تريد أن أحدثك؟ 

أم أنال عليه    ،. هل أنال عليه ثوابا . الذي شيب ببعض احلظوظ العمل  قلت: حدثني عن  

 أم أين ال أنال عليه شيئا؟ ،عقابا 

ل: لقد اختلف العلامء يف ذلك اختالفا شديدا بناء عىل ما فهموه من النصوص  قا 

 . .املقدسة

 قلت: فام ترى من الرتجيح بينهم يف هذا اخلالف؟ 

ا َيَرُه ) قال: هو ما نص عليه قوله تعاىل :﴿  ٍة َخرْي  ( َوَمْن َيْعَمْل  7َفَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ

ا َيرَ  ٍة رَشًّ ٍة َوإِْن َتُك َحَسنَة   وقوله تعاىل :﴿  ،﴾ )الزلزلة((8ُه )ِمْثَقاَل َذرَّ ُم ِمْثَقاَل َذرَّ
إِنَّ اهللََّ اَل َيْظلِ
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يام  ) 
ا َعظِ  ﴾ )النساء( (40ُيَضاِعْفَها َوُيْؤِت ِمْن َلُدْنُه َأْجر 

 قلت: فكيف تطبق املوازين التي نصت عليها هذه اآليات عىل ما نحن فيه؟ 

الديني مساويا  للباعث النفيس    فإن كان الباعث  . قدر قوة الباعث.ينظر إىل  أنه    ىقال: أر

وإن كان باعث الرياء أغلب وأقوى فهو ليس   ،وصار العمل ال له وال عليه  ،تقاوما  وتساقطا 

نعم العقاب الذي فيه من عقاب العمل الذي  .وهو مع ذلك مرض ومفض للعقاب. ،بنافع

وإن كان قصد التقرب أغلب باإلضافة إىل الباعث   . .جترد للرياء ومل يمتزج به شائبة التقرب 

 . اآلخر فله ثواب بقدر ما فضل من قوة الباعث الديني

 قلت: فهل لك مرجع يف هذا غري ما ذكرت من اآليات؟

ْيِل إِنَّ . تعاىل :﴿ .قال: أجل  ا ِمَن اللَّ اَلَة َطَريَفِ النََّهاِر َوُزَلف  احْلََسنَاِت ُيْذِهْبَن  َوَأِقِم الصَّ

اكِِريَن ) يَِّئاِت َذلَِك ِذْكَرى لِلذَّ إن اهلل قسم بينكم أخالقكم كام : )وقوله  ،﴾ )هود( (114السَّ

وال يعطي الدين إال من  ،وإن اهلل يعطي الدنيا من حيب ومن ال حيب ، قسم بينكم أرزاقكم

  ، ال يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه  ،والذي نفيس بيده  ،أحب. فمن أعطاه اهلل الدين فقد أحبه

وال يكِسُب    ، غشه وظلمه): وما بوائقه يا نبي اهلل؟ قال:  قيل   ،( وال يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه

وال يرتكه خلف ظهره إال كان   ،وال يتصدق فيقبل منه  ،عبد ماال حراما فينفق منه فيبارك له فيه

إن اخلبيث ال يمحو    ، ولكنه يمحو السيئ باحلسن  ، إن اهلل ال يمحو السيئ بالسيئ  ، زاَده إىل النار

  (1) (اخلبيث

ولكنه يمحو السيئ    ، إن اهلل ال يمحو السيئ بالسيئ  :)   قلت: تقصد من احلديث قوله  

 (؟باحلسن

 قال: أجل.. 

 قلت: فام فيه من العلم املرتبط هبذا؟

 
 رواه أمحد. (1)
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فداعية الرياء من    .صفاهتا.ألعامل تأثريها يف القلوب بتأكيد  قال: الشك أنك تعلم أن ل

وإنام  ،وداعية اخلري من املنجيات  . . وإنام غذاء هذا املهلك وقوته العمل عىل وفقه ،املهلكات

فإذا عمل عىل وفق   ،فإذا اجتمعت الصفتان يف القلب فهام متضادتان  .. قوهتا بالعمل عىل وفقها 

تىض التقرب فقد قوي أيضا  وإذا كان العمل عىل وفق مق ، مقتىض الرياء فقد قوي تلك الصفة

  ، فإن كان تقوية هذا بقدر تقوية اآلخر فقد تقاوما  ،وأحدمها مهلك واآلخر منج ،تلك الصفة

فيكون  ، فكان كاملسترض باحلرارة إذا تناول ما يرضه ثم تناول من املبدات ما يقاوم قدر قوته

 ..  بعد تناوهلام كأنه مل يتناوهلام

فكام ال يضيع مثقال ذرة من الطعام   ، ل الغالب عن أثروإن كان أحدمها غالبا  مل خي

فكذلك ال يضيع مثقال   ، والرشاب واألدوية وال ينفك عن أثر يف اجلسد بحكم سنة اهلل تعاىل

  .. ذرة من اخلري والرش وال ينفك عن تأثري يف إنارة القلب أو تسويده ويف تقريبه من اهلل أو إبعاده

وإن كان  ، يبعده شبا  فقد عاد إىل ما كان فلم يكن له وال عليه فإذا جاء بام يقربه شبا  مع ما 

: وقد قال النبي  ،الفعل مما يقربه شبين واآلخر يبعده شبا  واحدا  فضل له ال حمالة شب 

فإذا  ، فإذا كان الرياء املحض يمحوه اإلخالص املحض عقيبه ،(1) (أتبع السيئة احلسنة متحها )

 يتدافعا بالرضورة.   اجتمعا مجيعا  فال بد وأن 

ويف   ، شوب الرياء حمبط للثوابفام تقول فيام يف ورد يف النصوص املقدسة من أن قلت: 

لنبي  قال لأن رجال   . ومن ذلك ما روي.معناه شوب طلب الغنيمة والتجارة وسائر احلظوظ 

فلم يرد عليه رسول    ، وأحب أن يرى موطني   ، إين أقف املواقف أريد وجه اهلل   ، : يا رسول اهلل

ْك بِِعَباَدِة   .. :﴿حتى نزلت هذه اآلية  اهلل   ِه َفْلَيْعَمْل َعَمال  َصاحِل ا َواَل ُيرْشِ َفَمْن َكاَن َيْرُجو لَِقاَء َربِّ

ا ) ِه َأَحد     (2)﴾ )الكهف((110َربِّ

 
 رواه أمحد، والرتمذي وقال: حديث حسن صحيح، والدارمي، احلاكم وقال: حديث صحيح عىل رشط الشيخني ومل خيرجاه. (1)

 رواه ابن أيب الدنيا يف كتاب السنة واحلاكم نحوه من رواية طاوس مرسال. (2)
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ا فهو    ،يقول اهلل يوم القيامة: أنا خري رشيك: )   ويف حديث آخر قال   من أرشك يب أحد 

  (1)(له كله 

  ، فمن عمل عمال أرشك فيه غريي  ، أنا خري الرشكاء: )عز وجل  ،يرويه عن ربه فيام  وقال  

  (2)وهو للذي أرشك( ،فأنا منه برئ 

مل يرد بذلك  منها أن صاحبها  املراد  ألن    ،ذكرته لكهذه األحاديث ال تناقض ما  قال: إن  

ال  . .ذلك عصيان وعدوانت لك أن وقد ذكر. .األغلب عىل مهه كان ذلك هو أو  ،إال الدنيا 

ولكن طلبها بأعامل الدين حرام ملا فيه من الرياء وتغيري العبادة عن  ، ألن طلب الدنيا حرام

 . موضعها 

إذا تساوى القصدان  وقد ذكرت لك أنه  ،أما لفظ الرشكة حيث ورد فمطلق للتساوي

ثم إن اإلنسان عند الرشكة أبدا   ،ي أن يرجى عليه ثواب فال ينبغ ،تقاوما ومل يكن له وال عليه 

.  . :﴿يف خطر فإنه ال يدري أي األمرين أغلب عىل قصده فربام يكون عليه باال  ولذلك قال تعاىل 

ا ) ِه َأَحد  ْك بِِعَباَدِة َربِّ ِه َفْلَيْعَمْل َعَمال  َصاحِل ا َواَل ُيرْشِ   ، )الكهف( ﴾  (110َفَمْن َكاَن َيْرُجو لَِقاَء َربِّ

 . أي ال يرجى اللقاء مع الرشكة التي أحسن أحواهلا التساقط

فقد   ، والتي جتعلني من املخلصني  ، البواعث الصاحلة . فحدثني عن . قلت: وعيت هذا

  ، إّنام األعامل بالنّّياتيف ذلك: ) وقد قال رسول اهلل  ،علمت أنه بقدر نية املرء يكون جزاؤه

فهجرته إىل   ، أو إىل امرأة ينكحها  ، وإّنام لكّل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إىل دنيا يصيبها 

  (3)(ما هاجر إليه

  - من حيث حكمها الرشعي  - ال تعدو فهي  ، مهام تنوعتاألعامل قال: أنت تعلم أن 

 
 رواه البزار. (1)

 رواه أمحد وابن خزيمة يف صحيحه. (2)

 رواه البخاري ومسلم. (3)
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 . ثالثة أقسام: معاص وطاعات ومباحات. 

فتحوهلا إىل طاعة.. فإن هناك من   ، ملعصيةقاطعته قائال: هل يمكن للنية أن تغري من ا

  ، أو يبني مدرسة أو مسجدا  بامل حرام ،أو يطعم فقريا  من مال غريه ، ليؤنس جلساءهيغتاب 

 من كل ذلك؟   وقصده اخلري

عن كونه ظلام  وعدوانا   الظلم  النية ال تؤثر يف إخراج ف .. هذا كله جهل. . قال: ال

 ا رشيكون قد ارتكب  –عىل خالف مقتىض الرشع  - قصد اخلري بالرش إن من بل  . .ومعصية 

وإن جهله فهو عاص بجهله إذ طلب العلم فريضة عىل  ..فإن عرفه فهو معاند للرشع ..آخر 

فكيف يمكن أن يكون الرش خري؟  ، واخلريات إنام يعرف كوهنا خريات للرشع ، كل مسلم

 . هيهات

فإن القلب إذا كان مائال  إىل   ، الشهوة وباطن اهلوىل املروج لذلك عىل القلب خفي ب

طلب اجلاه واستاملة قلوب الناس وسائر حظوظ النفس توسل الشيطان به إىل التلبيس عىل 

قيل: هل    ( ما عيص اهلل تعاىل بمعصية أعظم من اجلهل!):  بعض الصاحلنيولذلك قال    ،اجلاهل

 ( لنعم اجلهل باجله)تعرف شيئا  أشد من اجلهل؟ قال:  

 . فحدثني عن النيات املرتبطة بالطاعات. . قلت: ال بأس

 وهبا تتضاعف.  ،. فبها تصح .قال: هذا هو ميدان النيات الصاحلة األكب 

 قلت: كيف ذلك؟

فإن نوى الرياء   ، أن ينوي هبا عبادة اهلل تعاىل ال غريقال: أما صحتها فإنه يكفي فيها 

 . صارت معصية

فإن الطاعة الواحدة يمكن أن ينوي هبا   ،ت احلسنة وأما تضاعف الفضل: فبكثرة النيا 

إذ كل واحدة منها حسنة ثم تضاعف كل حسنة عرش   ، خريات كثرية فيكون له بكل نية ثواب

 . ت بذلك النصوص املقدسة أمثاهلا كام ورد 
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 . فهال رضبت يل عنه مثاال. . قلت: ما أمجل هذا

نيات كثرية يمكن   - والذي هو طاعة كسائر الطاعات  ،مثال  – قال: للقعود يف املسجد 

 : بلغ به درجات املقربني بل يمكن أن ت ،فضائل أعامل املتقنيأن ترفعه إىل 

فيقصد به زيارة مواله رجاء   ،وأن داخله زائر اهلل  ،أن يعتقد أنه بيت اهلل فمن ذلك مثال 

اهلل تعاىل وحق عىل املزور أن  من قعد يف املسجد فقد زار)حيث قال:  ملا وعد به رسول اهلل 

  (1)(يكرم زائره

من املرابطني الذين نص عليهم  الصالة بعد الصالة فيكون  ومن ذلك أن ينوي انتظار

وا َوَصابُِروا َوَرابُِطوا َواتَُّقوا اهللََّ َلَعلَُّكْم ُتْفلُِحوَن )قوله تعاىل :﴿   ِذيَن آَمُنوا اْصِبُ َا الَّ ﴾  ( 200َيا َأهيُّ

ويرفع به  ،أال أدّلكم عىل ما يمحو اهللّ به اخلطايا فقال: ) ،وذكرهم رسول اهلل  ،ران()آل عم

يا رسول اهللّ قال: إسباغ الوضوء عىل املكاره وكثرة اخلطا إىل املساجد  ،الّدرجات؟ قالوا: بىل 

  (2)(وانتظار الّصالة بعد الّصالة فذلكم الّرباط

فإن   ، والبرص واألعضاء عن احلركات والرتدداتالرتهب بكف السمع ومن ذلك 

 نوع ترهب. و ،صوم نوع االعتكاف 

عكوف اهلم عىل اهلل ولزوم الرس للفكر يف اآلخرة ودفع الشواغل الصارفة  ومن ذلك 

 عنه باالعتزال إىل املسجد. 

 . التجرد لذكر اهلل أو الستامع ذكره وللتذكر بهذلك ومن 

إذ املسجد ال خيلو عمن    ،ر بمعروف وهني عن منكرأن يقصد إفادة العلم بأمومن ذلك  

ييسء يف صالته أو يتعاطى ما ال حيل له فيأمره باملعروف ويرشده إىل الدين فيكون رشيكا  معه  

 يف خريه الذي يعلم منه فتتضاعف خرياته. 

 
 واه أبو نعيم.ر (1)

 رواه مسلم. (2)
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حمل  واملسجد  ،أن يستفيد أخا  يف اهلل فإن ذلك غنيمة وذخرية للدار اآلخرةومن ذلك 

 ن املحبني هلل ويف اهلل. أهل الدي

أن يرتك الذنوب حياء من اهلل تعاىل وحياء من أن يتعاطى يف بيت اهلل ما يقتيض  ومن ذلك  

من أدمن االختالف إىل املسجد رزقه اهلل إحدى سبع ) وقد قال احلسن بن عيل:  ،هتك احلرمة 

أو   ،كلمة تدل عىل هدىأو  ،أو علام  مستظرفا   ،أو رمحة مستنزلة  ، خصال: أخا  مستفادا  يف اهلل

 ( أو يرتك الذنوب خشية أو حياء ، ترصفه عن ردى

 . املباحات. فحدثني عن كيفية تأثري النيات يف . قلت: وعيت هذا

ما من يشء من املباحات إال وحيتمل نية أو نيات يصري هبا من حماسن القربات  قال: 

 . وينال هبا معايل الدرجات 

 .  .  مثاال عنه يقربه يل. فارضب يل .قلت: ما أمجل هذا وأعظمه 

 قال: أليس التطيب من املباحات؟

. ومل يرد أي  . حيبه . وقد كان رسول اهلل .. بل إن حبه فطره يف النفوس .قلت: أجل 

 ؟ ما الذي يمكن أن ينوي بالطيب وهو حظ من حظوظ النفسنص بتحريمه.. ولكن 

أو يقصد به إظهار التفاخر بكثرة املال   ،يقصد التنعم بلذات الدنيا وهو من تطيب قال:  

. كل  .أو يقصد به رياء اخللق ليقوم له اجلاه يف قلوهبم ويذكر بطيب الرائحة  ، ليحسده األقران

فبذلك يكون أنتن من اجليفة يف القيامة إال القصد األول وهو التلذذ    ،هذا جيعل التطيب معصية 

ومن أتى شيئا   ،ومن نوقش احلساب عذب ،والتنعم فإن ذلك ليس بمعصية إال أنه يسأل عنه

 . من مباح الدنيا مل يعذب عليه يف اآلخرة ولكن ينقص من نعيم اآلخرة له بقدره 

 فيه. النية احلسنة  قلت: حدثني عن 

ينوي تعظيم   وأ  ،يف التطيب  تباع سنة رسول اهلل ا ينوي به قال: من ذلك مثال أن 

و يقصد به ترويح أ ،زائرا  هلل إال طيب الرائحة  املسجد واحرتام بيت اهلل فال يرى أن يدخله 
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و يقصد به دفع الروائح الكرهية عن نفسه  أ ،جريانه ليسرتحيوا يف املسجد عند جماورته بروائحه 

و يقصد جسم باب الغيبة عن املغتابني إذا اغتابوه بالروائح أ ، التي تؤدي إىل إيذاء خمالطيه

لغيبة وهو قادر عىل االحرتاز منها فهو رشيك يف  فمن تعرض ل ،الكرهية فيعصون اهلل بسببه

 . تلك املعصية 

 . فهل يمكن تعميم هذا عىل سائر املباحات؟. قلت: ما أمجل هذا

إين أستحب أن يكون يل يف كل يشء نية حتى  ):  .ولذلك قال بعض الصاحلني.قال: أجل 

التقرب إىل اهلل   وكل ذلك مما يمكن أن يقصد به ،( يف أكيل ورشيب ونومي ودخويل إىل اخلالء

 . ألن كل ما هو سبب لبقاء البدن وفراغ القلب من مهامت البدن فهو معني عىل الدين  ،تعاىل

كل يشء عملته هلل  )ورؤي بعضهم يف املنام فقيل له: كيف وجدت أعاملك؟ فقال: 

وكان  ،وحتى هرة ماتت لنا رأيتها يف كفة احلسنات   ،حتى حبة رمان لفظتها من طريق ،وجدته 

وكان قد نفق محار يل قيمته مائة دينار فام  ، يف قلنسويت خيط من حرير فرأيته يف كفة السيئات

رأيت له ثوابا  فقلت: موت سنور يف كفة احلسنات وموت محار ليس فيها؟ فقيل يل: إنه قد وجه  

ولو قلت: يف   ، فبطل أجرك فيه ،قلت: يف لعنة اهلل ، فإنه ملا قيل لك: قد مات ،حيث بعثت به 

لوجدته يف حسناتك. ويف رواية قال: وكنت قد تصدقت بصدقة بني الناس فأعجبني    ، سبيل اهلل

 (  وال يل نظرهم إيل فوجدت ذلك ال عيل 

. إن اإلنسان هبذا يمكن أن حيول من حياته كلها إىل مضامر  .قلت: ما أمجل ما تذكره 

 طاعة.

ُقْل إِنَّ َصاَليِت َوُنُسكِي َوحَمَْياَي َومَمَايِت هللَِِّ  . ولذلك اإلشارة بقوله تعاىل :﴿ .أجلقال: 

ُل املُْْسلِِمنَي ) 162َربِّ اْلَعاملنََِي ) يَك َلُه َوبَِذلَِك ُأِمْرُت َوَأَنا َأوَّ  ﴾ )األنعام( (163( اَل رَشِ

م وصاعدا كلام أردت أن آكل أقول:  . فمن اليو . وبني نفيس: ما أيرس أمر النية  ،قلت بيني 

 . وهكذا. . أقول: نويت أن أنام هلل ، .. وكلام أردت النومنويت أن آكل هلل 
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 . ليس األمر كام تتصور. .وقال: ال  ، ابتسم

 قلت: ما تقصد؟ 

: نويت أن أشتهي  . أو أن شبعانا قال.قال: أرأيت لو أن جائعا قال: نويت أن أشبع 

 أن يتحقق هلام ذلك بمجرد القول؟ . هل يمكن  . الطعام وأميل إليه

 . ال يمكن هلام ذلك. . قلت: ال

فكر أو انتقال من    وأحديث لسان    وأحديث نفس  . فليست هي جمرد  . قال: فهكذا النية

 . خاطر إىل خاطر

 قلت: فام هي إذن؟

انبعاث النفس وتوجهها وميلها إىل ما ظهر هلا أن فيه غرضها  ما ذكرت لك من  النية  قال:  

وإنام تنبعث النفس إىل الفعل إجابة للغرض الباعث املوافق للنفس  . عاجال  وإما آجال .إما 

 وما مل يعتقد اإلنسان أن غرضه منوط بفعل من األفعال فال يتوجه نحوه قصده.   ،املالئم هلا 

وإذا اعتقد فإنام يتوجه القلب إذا كان فارغا   ،وذلك مما ال يقدر عىل اعتقاده يف كل حني 

والدواعي والصوارف هلا   ،وذلك ال يمكن يف كل وقت  ،وف عنه شاغل أقوى منهغري مرص

 وخيتلف ذلك باألشخاص وباألحوال وباألعامل.   ،أسباب كثرية هبا جتتمع 

وكانوا   ،من مجلة من الطاعات إذ مل حترضهم النية الصاحلني وهلذا امتنع مجاعة من 

  ، ه وكان يرسح شعره أن هات املدري ونادى بعضهم امرأت.. ليس حترضنا فيه نية :يقولون

فقال: كان يل يف املدري  ، فقيل له يف ذلك  ، ثم قال: نعم ،فقالت: أجيء باملرآة؟ فسكت ساعة

وكان أحدهم إذا سئل عمال  من . نية ومل حترضين يف املرآة نية فتوقفت حتى هيأها اهلل تعاىل.

 .  أعامل الب يقول: إن رزقني اهلل تعاىل نية فعلت.

وا ال يرون أن يعملوا عمال  إال بنية لعلمهم بأن النية روح العمل وأن العمل بغري  وكان

وعلموا أن النية ليست هي قول القائل    ،نية صادقة رياء وتكلف وهو سبب مقت ال سبب قرب 
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فقد تتيرس يف بعض   ، بل هو انبعاث القلب جيري جمرى الفتوح من اهلل تعاىل  ، بلسانه: نويت

 .ر يف بعضها األوقات وقد تتعذ

 *** 

ما وصل موسى من حديثه معي إىل هذا املوضع حتى رأيت سلام من نور مل أكن أراه من  

 . وما أعظم نوره! . فقلت من غري أن أشعر: ما أمجل هذا السلم.. وما أهباه ،قبل 

 قال: هل رأيته؟

 . فام أمجله من سلم!.قلت: أجل

ه الطبقة.. وقد أذن لك يف أن  باب هذ - إذن  - فقد فتح لك  ، قال: ما دمت قد رأيته

 ترقى هذا السلم لتصل إىل الطبقة األخرى من هذا اجلبل املقدس. 

 ـ الصدق   2

ورقيت درجاته إىل أن وصلت إىل أرض ممتلئة باجلامل والنور   ،اقرتبت من السلم 

فسألته: من  ،. ما رست فيها قليال حتى وجدت رجال طويال قد كساه جالل ووقار. والصفاء

 أنت؟

(  54َكاَن َصاِدَق اْلَوْعِد َوَكاَن َرُسوال  َنبِيًّا )قال: أنا سمي ذلك الذي وصفه اهلل بأنه :﴿ 

ِه َمْرِضيًّا ) َكاِة َوَكاَن ِعنَْد َربِّ اَلِة َوالزَّ  ﴾ )مريم( ( 55َوَكاَن َيْأُمُر َأْهَلُه بِالصَّ

 قلت: ذاك إسامعيل. 

وبأن أسري عىل قدمه يف الطريق املقدسة ألهل   ،مى باسمهقال: فقد رشفني اهلل بأن أتس

 اهلل.

 قلت: فهل أنت من أصحاب املفاتيح؟

  من  الذي  األقوم   والطريق   ، السالكني  منازل  تفتح به مجيع. لدي املفتاح الذي  .قال: أجل 

 وبه متيز سكان  ،اإليامن أهل من النفاق أهل  متيز وبه ،اهلالكني املنقطعني من فهو  عليه يرس  مل



376 

 

  واجه  وال ،قطعه إال  يشء  عىل  وضع ما   الذي أرضه يف اهلل  سيف  . وهو.النريان أهل من اجلنان

  فهو   ، كلمته  اخلصوم   عىل   علت   به  نطق  ومن  ، صولته  ترد   مل   به   صال  من   ، ورصعه  أرداه   إال  باطال

  منه دخل الذي والباب ، األهوال اقتحام  عىل  واحلامل ،األحوال وحمك ،األعامل روح

  ودرجته  ،اليقني  فسطاط  وعمود  ، الدين بناء أساس  وهو  ، اجلالل ذي  حرضة إىل  الواصلون 

 العيون جتري اجلنات يف  مساكنهم ومن  ، العاملني درجات أرفع هي التي  النبوة  لدرجة  تالية 

  متصل  مدد الدار هذه يف  قلوهبم  إىل قلوهبم من  كان كام  الصديقني مساكن إىل  واألهنار

 .  (1)ومعني

 قلت: الشك أن لديك مفتاح الصدق؟

َيا  :﴿ كام قال تعاىل  ،. إنه املقام الذي أمر اهلل أهل اإليامن أن يكونوا مع أهله.قال: أجل 

اِدِقنَي )  ُقوا اهللََّ َوُكوُنوا َمَع الصَّ ِذيَن آَمنُوا اتَّ َا الَّ  ﴾ )التوبة( (119َأهيُّ

ابِِريَن  قال تعاىل:﴿  ، إليه يف الدنيا وأخب اهلل تعاىل أنه منزل املؤمنني الذي يؤون  الصَّ

اِدِقنَي َواْلَقانِتِنَي َواملُْنِْفِقنَي َواملُْْسَتْغِفِريَن بِاأْلَْسَحاِر ) إِنَّ وقال :﴿  ، ﴾ )آل عمران((17َوالصَّ

اِدَقاِت  املُْْسلِِمنَي َواملُْْسلاَِمِت َواملُْْؤِمننَِي َواملُْْؤِمنَاِت َواْلَقانِتِنَي  اِدِقنَي َوالصَّ َواْلَقانَِتاِت َوالصَّ

ائِِمنَي   َقاِت َوالصَّ ِقنَي َواملَُْتَصدِّ ابَِراِت َواخْلَاِشِعنَي َواخْلَاِشَعاِت َواملُْتََصدِّ ابِِريَن َوالصَّ َوالصَّ

اكِِريَن اهللََّ َكثِ  نَي ُفُروَجُهْم َواحْلَافَِظاِت َوالذَّ
ائاَِمِت َواحْلَافِظِ اكَِراِت َأَعدَّ اهللَُّ هَلُْم َمْغِفَرة   َوالصَّ ا َوالذَّ ري 

يام  ) 
ا َعظِ  ﴾ )األحزاب( (35َوَأْجر 

َقاَل اهللَُّ َهَذا َيْوُم َينَْفُع  قال تعاىل:﴿  ، وأخب أنه منزهلم الذي يؤون إليه يف اآلخرة

تَِها اأْلهَْنَارُ  ِري ِمْن حَتْ اِدِقنَي ِصْدُقُهْم هَلُْم َجنَّاٌت جَتْ ا َريِضَ اهللَُّ َعنُْهْم َوَرُضوا  الصَّ  َخالِِديَن فِيَها َأَبد 

َب  وقال:﴿  ،﴾ )املائدة( (119َعنُْه َذلَِك اْلَفْوُز اْلَعظِيُم )  اِدِقنَي بِِصْدِقِهْم َوُيَعذِّ لَِيْجِزَي اهللَُّ الصَّ

 
هذا الوصف ملنزلة الصدق مقتبس من كالم مجيل البن القيم يف )مدارج السالكني(، وننبه إىل أن تناولنا هذا املقام يف رسالة  (1)

 )النبي اهلادي( بأسلوب خمتلف، ولغرض خمتلف.
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ِقنَي إِْن َشاَء َأْو َيُتوَب َعَلْيِهْم إِنَّ اهللََّ َكاَن َغُفور  
إِنَّ وقال :﴿  ، ﴾ )األحزاب( (24ا َرِحيام  ) املُْنَافِ

 ﴾ )القمر( (55( يِف َمْقَعِد ِصْدٍق ِعنَْد َملِيٍك ُمْقَتِدٍر )54املُْتَِّقنَي يِف َجنَّاٍت َوهَنٍَر ) 

إّن الّصدق هيدي إىل  فقال: ) ، أن الصدق هو الباب الذي تفتح به أبواب الب وأخب 

وإّن الكذب هيدي إىل   ، وإّن الّرجل ليصدق حّتى يكون صّديقا  ، وإّن الّب هيدي إىل اجلنّة ، البّ 

  (1)(وإّن الّرجل ليكذب حتّى يكتب عند اهللّ كّذابا   ،وإّن الفجور هيدي إىل النّار ،الفجور 

 قلت: فكيف كان الصدق هو الدليل الذي هيدي إىل الب؟ 

وإحسان.. وتقوى..  إيامن.. قال: ألن أصول الب التي ترجع إليها مجيع أعامل الب من 

فكل عمل صالح  . .الصدقوغريها ترجع إىل وتوكل.. وخوف.. ورجاء.. وإنابة.. وتسليم 

 . ظاهر وباطن فمنشؤه الصدق 

الرياء.. والعجب.. والكب.. والفخر..  من  وأضداد ذلك من أعامل القلوب املنهي عنها  

كلها نوع من أنواع  وغريها  ،واخليالء.. والبطر.. واألرش.. والعجز.. والكسل.. واجلبن

 . لكذبا

 . ويؤول إليه الكذبيرجع إىل كل عمل فاسد ظاهر وباطن وبذلك فإن 

 قلت: مل كان األمر كذلك؟ 

وهو أمهها أنه ال يسك سالك إىل اهلل إال بتوفيق اهلل   ،أوهلا  ، قال: لذلك أسباب عديدة

َوُقْل َربِّ  فقال:﴿    ، اىل رسوله  . وهلذا أمر اهلل تع . . والكاذب أهل للخذالن ال للتوفيق.وإذنه

ا ) ﴾  (80َأْدِخْلنِي ُمْدَخَل ِصْدٍق َوَأْخِرْجنِي خُمَْرَج ِصْدٍق َواْجَعْل يِل ِمْن َلُدْنَك ُسْلَطان ا َنِصري 

 )اإلرساء( 

 قلت: فام الطريق إىل الصدق؟

ى  ظ قال: عندما متتلئ حمبة وشوقا لربك.. فإنك ستكون صادقا.. فال حيق لكاذب أن حي

 
 رواه البخاري ومسلم. (1)
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 بصحبة اهلل، وهو أصدق الصادقني. 

قلت: أجل.. فقد وصف اهلل تعاىل نفسه بالصدق يف مواضع كثرية من القرآن الكريم،  

كنَِي) :﴿ قال تعاىل َة إِْبَراِهيَم َحنِيفا  َوَما َكاَن ِمْن املرُْْشِ بُِعوا ِملَّ آل  ﴾ ) (95ُقْل َصَدَق اهللَُّ َفاتَّ

 إال ُهَو َلَيْجَمَعنَُّكْم إِىَل َيْوِم اْلِقَياَمِة ال َرْيَب فِيِه َوَمْن َأْصَدُق ِمْن اهللَِّ  اهللَُّ ال إَِلهَ وقال :﴿  ، (عمران

احِلَاِت َسنُْدِخُلُهْم َجنَّاٍت جَتِْري وقال :﴿  ، (النساء ﴾ )(87َحِديثا  )  ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ َوالَّ

تَِها األهْنَاُر َخالِِديَن فِيَها أَ    ، (النساء ﴾ )( 122َبدا  َوْعَد اهللَِّ َحّقا  َوَمْن َأْصَدُق ِمْن اهللَِّ ِقيال  ) ِمْن حَتْ

ُثمَّ َصَدْقنَاُهْم اْلَوْعَد وقال :﴿  ،( احلجر﴾ )( 64) َوَأَتْينَاَك بِاحْلَقِّ َوإِنَّا َلَصاِدُقونَ وقال :﴿ 

فِنَي)َفَأنَجْينَاُهْم َوَمْن َنَشاُء َوَأْهَلْكنَا   ( األنبياء ﴾ )(9املرُْْسِ

﴿   وهلذا، فقد وصف اهلل أنبياء الكرام، وهم أقرب خلقه إليه بالصدق، فقال: : قال

يقا  َنبِّيا   ُه َكاَن ِصدِّ َفَلامَّ اْعَتَزهَلُْم َوَما وقال :﴿  ،(مريم﴾ ) ( 41) َواْذُكْر يِف اْلكَِتاِب إِْبَراِهيَم إِنَّ

َوَوَهْبنَا هَلُْم ِمْن َرمْحَتِنَا  ( 49)   َوَهْبنَا َلُه إِْسَحاَق َوَيْعُقوَب َوُكاّل  َجَعْلنَا َنبِّيا  َيْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اهللَِّ 

ُه َكاَن وقال :﴿  ، (مريم ﴾ )(50َوَجَعْلنَا هَلُْم لَِساَن ِصْدٍق َعلِّيا  ) َواْذُكْر يِف اْلكَِتاِب إِْساَمِعيَل إِنَّ

ِه َمْرِضيًّا 54ال  َنبِيًّا )َصاِدَق اْلَوْعِد َوَكاَن َرُسو َكاِة َوَكاَن ِعنَْد َربِّ اَلِة َوالزَّ ( َوَكاَن َيْأُمُر َأْهَلُه بِالصَّ

ا َنبِيًّا ) 55) يق  ُه َكاَن ِصدِّ يًّا )56( َواْذُكْر يِف اْلكَِتاِب إِْدِريَس إِنَّ
 ﴾ )مريم( (57( َوَرَفْعنَاُه َمَكان ا َعلِ

فال    ، الصدق من صفات عباد اهلل املؤمنني املتقنيىل أن  ذكر اهلل تعا صدقت .. وقد  قلت:  

اِدِقنَي  ﴿  قال تعاىل : ،يكتمل هلم اإليامن وال التقوى إال بتحقيق الصدق  ابِِريَن َوالصَّ الصَّ

ِرَجاٌل   ِمَن املُْْؤِمننِيَ وقال:﴿  ،آل عمران(﴾ ) (17َواْلَقانِتِنَي َواملُْنِْفِقنَي َواملُْْسَتْغِفِريَن بِاأْلَْسَحاِر )

ُلوا َتْبِديال   (  23) َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اهللََّ َعَلْيِه َفِمنُْهْم َمْن َقىَض َنْحَبُه َوِمنُْهْم َمْن َينَْتظُِر َوَما َبدَّ

َب املُْنَافِِقنَي إِْن َشاَء َأْو َيُتوَب َعَلْيِهْم إِنَّ اهللََّ اِدِقنَي بِِصْدِقِهْم َوُيَعذِّ ا لَِيْجِزَي اهللَُّ الصَّ  َكاَن َغُفور 

َق بِِه ُأوَلئَِك ُهُم املُْتَُّقوَن ):﴿    وقال  ،)األحزاب( ﴾  (24َرِحيام  )  ْدِق َوَصدَّ (  33َوالَِّذي َجاَء بِالصِّ

ِْم َذلَِك َجَزاُء املُْْحِسننَِي )  َر اهللَُّ َعنُْهْم َأْسَوَأ الَِّذي َعمِ 34هَلُْم َما َيَشاُءوَن ِعنَْد َرهبِّ ُلوا َوجَيِْزهَيُْم  ( لُِيَكفِّ
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ِذيَن آَمنُوا بِاهللَِّ  :﴿ وقال  ، )الزمر(﴾ ( 35َأْجَرُهْم بَِأْحَسِن الَِّذي َكاُنوا َيْعَمُلوَن ) إِنَّاَم املُْْؤِمنُوَن الَّ

ْم َوَأنُفِسِهْم يِف َسبِيِل اهللَِّ ُأْوَلئَِك ُهمْ  اِدُقوَن ) َوَرُسولِِه ُثمَّ مَلْ َيْرَتاُبوا َوَجاَهُدوا بَِأْمَواهِلِ ﴾  ( 15 الصَّ

ْم َيْبَتُغوَن َفْضال   وقال :﴿  ،( احلجرات) ِذيَن ُأْخِرُجوا ِمْن ِدياِرِهْم َوَأْمَواهِلِ  املَُْهاِجِريَن الَّ
ِ
لِْلُفَقَراء

اِدُقوَن ) وَن اهللََّ َوَرُسوَلُه ُأْوَلئَِك ُهْم الصَّ  ( احلرش﴾ )(8ِمْن اهللَِّ َوِرْضَوانا  َوَينْرُصُ

 فهل وعيت قيمة الصدق إذن؟قال: 

 قلت: أجل.. ولكن كيف السبيل إليه؟ 

قال: من تعلم اإلخالص تعلم الصدق.. ومن جعل اإلخالص باعثه عىل كل عمل،  

 جعل الصدق صاحبه فيه. 

 قلت: مل أفهم ما تعني. 

الصادق هو الذي يصحب الصدق يف كل مقام من مقامات الدين، فيصدق يف  قال: 

 ويف كل يشء. .. ويف الورع .. و يف الزهد.. و يف التوكل .. اإلخالص.. ويف الصب

 قلت: ما تعني؟ 

)اجعل الصدق مطيتك واحلق سيفك  قال: يف أول تلمذيت عىل بعض الصاحلني، قال يل:  

عىل احلق  :)وجدنا دين اهلل تعاىل مبنيا عىل ثالثة أركانيل: وقال .. واهلل تعاىل غاية طلبتك( 

وقال  . والصدق عىل العقول(. ،والعدل عىل القلوب  ، ىل اجلوارحفاحلق ع ، والصدق والعدل

)أمجع الفقهاء والعلامء عىل ثالث خصال أهنا إذا صحت ففيها النجاة وال يتم بعضها إال  يل: 

..  وطيب املطعم(    ،والصدق هلل تعاىل يف األعامل   ،اإلسالم اخلالص عن البدعة واهلوى  :ببعض

آتاك اهلل تعاىل مرآة بيدك حتى تبرص كل شىء من عجائب   )إذا طلبت اهلل بالصدقوقال يل: 

)احفظ الصدق فيام بينك وبني اهلل تعاىل والرفق فيام بينك وبني  .. وقال يل: الدنيا واآلخرة( 

 اخللق(

قلت: وعيت كل هذا.. وكل ذلك مما دلت عليه النصوص املقدسة.. لكن ما معنى  



380 

 

 الصدق، وكيف أحتقق به؟

صدق يف القول، وصدق يف   :يف ستة معانادقا حتى تكون صادقا : لن تكون ص (1)قال

النية واإلرادة، وصدق يف العزم، وصدق يف الوفاء بالعزم، وصدق يف العمل، وصدق يف حتقيق 

 مقامات الدين كلها. 

 . صدق اللسان   .. الصدق األولقلت: فحدثني عن 

 . هلذا الصدق كامالنقال: 

 قلت: فام أوهلام؟ 

االحرتاز عن املعاريض، وذلك ألهنا تقوم مقام الكذب، إذ املحذور من الكذب  قال: 

ء من ذلك فصدقه فيه أن فمن اضطر إىل يش  .ء عىل خالف ما هو عليه يف نفسه.تفهيم اليش 

يكون نطقه فيه هلل فيام يأمره احلق به ويقتضيه الدين، فإذا نطق به فهو صادق وإن كان كالمه  

 . يهمفهام غري ما هو عل

كان رسول  ، فقد يف مثل هذا املوضع ينبغي أن يعدل إىل املعاريض ما وجد إليه سبيالو

 ، وذلك كي ال ينتهى اخلب إىل األعداء فيقصد.  (2)إذا توجه إىل سفر ورى بغريه  اهلل

ليس بكذاب من أصلح بني  : ) رسول اهلل ، فقد قال ء وليس هذا من الكذب يف يش 

  (3)( مى خريااثنني فقال خريا أو أن

وطريقه ما حكي عن بعضهم أنه كان يطلبه بعض الظلمة وهو يف داره، فقال لزوجته.  

هو هاهنا. واحرتز بذلك عن  خطي بإصبعك دائرة، وضعى اإلصبع عىل الدائرة، وقويل ليس

 . الكذب، ودفع الظامل عن نفسه، فكان قوله صدقا، وأفهم الظامل أنه ليس يف الدار 

 
 .علوم الدين، وغريه من كتب األخالق والسلوكالكالم الوارد هنا مقتبس من إحياء (  1)

 .رواه البخاري ومسلم (  2)

 .رواه البخاري ومسلم (  3)
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أن حيرتز عن رصيح اللفظ وعن املعاريض أيضا إال  وهو  ،ل األولالكامقلت: وعيت 

 ؟الكامل الثاين.. فام عند الرضورة 

الكامل الثاين أن يراعي معنى الصدق يف ألفاظه التي يناجي هبا ربه، كقوله:  قال: 

، فإن قلبه إن كان منرصفا عن اهلل تعاىل،  ( وجهت وجهي للذي فطر السموات واألرض)

 . . فهو كذب. ا الدنيا وشهواهت  مشغوال بأمانى

 يف النية واإلرادة.   .. حدثني عن الصدقالصدق الثاينقلت: وعيت هذا.. فحدثني عن  

يرجع إىل اإلخالص، وهو أن ال يكون له باعث يف  قال: الصدق يف النية واإلرادة 

النية،  احلركات والسكنات إال اهلل تعاىل، فإن ما زجه شوب من حظوظ النفس بطل صدق 

)َو اهلل َيْشَهُد إِنَّ املُْنافِِقنَي َلكاِذُبوَن(  وقد عن املنافقني:    اهلل تعاىل.. كام قال  وصاحبه يسمى كاذبا 

، وهذا صدق، ولكن كذهبم ال من حيث نطق اللسان، بل من حيث  قالوا: )إِنََّك َلَرُسوُل اهللَِّ( 

 . ضمري القلب 

 . يف العزم .. حدثني عن الصدقلثالصدق الثا قلت: وعيت هذا.. فحدثني عن 

الصادق والصديق هو الذي تصادف عزيمته يف اخلريات كلها قوة تامة، ليس فيها  قال:  

 ميل وال ضعف وال تردد، بل تسخو نفسه أبدا بالعزم املصمم اجلازم عىل اخلريات.  

 يف الوفاء بالعزم.   الرابع.. حدثني عن الصدقالصدق  قلت: وعيت هذا.. فحدثني عن  

النفس قد تسخو بالعزم يف احلال، إذ ال مشقة يف الوعد والعزم، واملؤنة فيه خفيفة،  :  قال

فإذا حقت احلقائق، وحصل التمكن، وهاجت الشهوات انحلت العزيمة، وغلبت الشهوات،  

ِمَن املُْْؤِمننَِي ِرَجاٌل  ﴿ : ومل يتفق الوفاء بالعزم. وهذا يضاد الصدق فيه. ولذلك قال اهلل تعاىل 

ُلوا َتْبِديال  َصدَ    ﴾ُقوا َما َعاَهُدوا اهللََّ َعَلْيِه َفِمنُْهْم َمْن َقىَض َنْحَبُه َوِمنُْهْم َمْن َينَْتظُِر َوَما َبدَّ

 [  23]األحزاب: 

أنس أن عمه أنس بن النرض مل يشهد بدرا مع رسول  قلت: لقد ذكرتني يف ذلك بام روى  
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غبت عنه، أما واهلل لئن أرانى    ده رسول اهلل  أول مشهد شه  ، فشق ذلك عىل قلبه وقال:اهلل  

لريين اهلل ما أصنع. قال فشهد أحدا يف العام القابل، فاستقبله سعد   اهلل مشهدا مع رسول اهلل  

بن معاذ فقال: يا أبا عمرو إىل أين؟ فقال وهلا لريح اجلنة، إنى أجد رحيها دون أحد. فقاتل حتى  

ا بني رمية، ورضبة، وطعنة. فقالت أخته بنت النرض: ما قتل، فوجد يف جسده بضع وثامنون، م

 . (1)عرفت أخي إال بثيابه

رجل مؤمن جيد   :الشهداء أربعةقوله: ) قال: وقد روي يف ذلك عن رسول اهلل 

اإليامن لقى العدو فصدق اهلل حتى قتل فذلك الذي يرفع الناس إليه أعينهم يوم القيامة هكذا 

و رجل جيد اإليامن إذا لقي العدو فكأنام يرضب وجهه  ـ  ورفع رأسه حتى وقعت قلنسوته ـ

ا وآخر  ورجل مؤمن خلط عمال صاحل  ،بشوك الطلح أتاه سهم عاثر فقتله فهو يف الدرجة الثانية 

ورجل أرسف عىل نفسه لقي   ،سيئا لقي العدو فصدق اهلل حتى قتل فذلك يف الدرجة الثالثة

 (2)(العدو فصدق اهلل حتى قتل فذاك يف الدرجة الرابعة

 . يف األعامل اخلامس.. حدثني عن الصدقالصدق قلت: وعيت هذا.. فحدثني عن 

ه مشاهدة غريه، ولكن قلبه  واقف عىل هيئة اخلشوع يف صالته، ليس يقصد ب رب قال: 

غافل عن الصالة، فمن ينظر إليه يراه قائام بني يدي اهلل تعاىل، وهو بالباطن قائم يف السوق بني  

فهذه أعامل تعرب بلسان احلال عن الباطن إعرابا هو فيه كاذب وهو   . يدي شهوة من شهواته.

 مطالب بالصدق يف األعامل.  

كون والوقار، وليس باطنه موصوفا بذلك الوقار،  يمشى الرجل عىل هيئة السومثله من  

 . فهذا غري صادق يف عمله، وإن مل يكن ملتفتا إىل اخللق، وال مرائيا إياهم 

 قلت: إن هذا الصدق لعسري. 

 
 .الرتمذي وقال حسن صحيح والنسائي يف الكبى وهو عند البخاري خمترصارواه (  1)

 .رواه الرتمذي(  2)
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ال ينجو من هذا إال باستواء الرسيرة والعالنية، بأن يكون باطنه مثل  قال: أجل.. ف

   .ظاهره أو خريا من ظاهره. 

 ي بقول بعض الشعراء يف ذلك: قلت: لقد ذكرتن

 إذا الرس واإلعالن يف املؤمن استوى 

 

 فقد عز يف الدارين واستوجب الثنا  

 فإن خالف اإلعالن رسا فام له  

 

 عىل سعيه فضل سوى الكد والعنا  

 فام خالص الدينار يف السوق نافق 

 

 و مغشوشه املردود ال يقتيض املنى 

قال: وهلذا عظم خوف الصاحلني من اختالف العالنية عن الرس، وقد قال بعضهم،   

 . إهلى، عاملت الناس فيام بيني وبينهم باألمانة وعاملتك فيام بيني وبينك باخليانةوهو يبكي: 

يف مقامات   السادس.. حدثني عن الصدقالصدق قلت: وعيت هذا.. فحدثني عن 

 . الدين

وأعزها، الصدق يف مقامات  الصدق هو أعىل درجات  ين مقامات الدقال: الصدق يف 

يف اخلوف، والرجاء، والتعظيم، والزهد، والرضا، والتوكل، واحلب، وسائر هذه  الدين، 

األمور فإن هذه األمور هلا مباد ينطلق االسم بظهورها، ثم هلا غايات وحقائق، والصادق  

 املحقق من نال حقيقتها.  

ِذيَن آَمنُوا بِاهللَِّ َوَرُسولِِه ُثمَّ مَلْ  ﴿ذلك يف قوله:   لقد أشار القرآن الكريم إىل  إِنَّاَم املُْْؤِمُنوَن الَّ

اِدُقوَن  ْم َوَأْنُفِسِهْم يِف َسبِيِل اهللَِّ ُأوَلئَِك ُهُم الصَّ
،  [ 15]احلجرات:  ﴾ َيْرَتاُبوا َوَجاَهُدوا بَِأْمَواهِلِ

ِق َواملَْْغِرِب َوَلكِنَّ اْلِبَّ َمْن آَمَن بِاهللَِّ َواْلَيْوِم  َليَْس اْلِبَّ َأْن ُتَولُّوا ُوُجوهَ ﴿وقوله:  ُكْم ِقَبَل املرَْْشِ

َتاِب َوالنَّبِيِّنَي َوآَتى املَْاَل َعىَل ُحبِِّه َذِوي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َواملََْس 
اكِنَي َواْبَن اآْلِخِر َواملاََْلئَِكِة َواْلكِ

ائِلنِيَ  بِيِل َوالسَّ َكاَة َواملُْوُفوَن بَِعْهِدِهْم إَِذا َعاَهُدوا السَّ اَلَة َوآَتى الزَّ َقاِب َوَأَقاَم الصَّ  َويِف الرِّ

ِذيَن َصَدُقوا َوُأوَلئَِك ُهُم املُْتَُّقونَ   َوِحنَي اْلَبْأِس ُأوَلئَِك الَّ
ِ
اء َّ  َوالرضَّ

ِ
ابِِريَن يِف اْلَبْأَساء   ﴾ َوالصَّ

 [  177]البقرة:  
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 *** 

مدة يف صحبة إسامعيل يرشح يل كيفية مصاحبة الصدق لكل عمل أو مقام من  بقيت 

فقلت من غري أن أشعر: ما أمجل   ، رأيت سلام من نور مل أكن أراه من قبلت الدين إىل أن ما مقا 

 . وما أعظم نوره! . هذا السلم.. وما أهباه

 قال: هل رأيته؟

 . فام أمجله من سلم!.قلت: أجل

باب هذه الطبقة.. وقد أذن لك يف أن   - إذن  - فقد فتح لك  ، رأيتهقال: ما دمت قد 

 ترقى هذا السلم لتصل إىل الطبقة األخرى من هذا اجلبل املقدس. 

 ـ الصب   3  

ورقيت درجاته إىل أن وصلت إىل أرض ممتلئة باجلامل والنور   ،اقرتبت من السلم 

 فسألته: من أنت؟  ، ممتلئا نورا  . ما رست فيها قليال حتى وجدت رجال. والصفاء

 قال: أنا سمي ذلك الذي جعله اهلل نموذجا للصب العايل. 

ُه َأينِّ  فقال :﴿  ، . ذلك الذي ذكره اهلل. قلت: تقصد أيوب َواْذُكْر َعبَْدَنا َأيُّوَب إِْذ َناَدى َربَّ

ْيَطاُن بُِنْصٍب َوَعَذاٍب )  نَِي الشَّ اٌب ) ( اْرُكْض بِِرْجلَِك َهَذا ُمْغَتَسٌل بَ 41َمسَّ َوَوَهْبنَا    (42اِرٌد َورَشَ

ْب بِِه َواَل  43َلُه َأْهَلُه َوِمْثَلُهْم َمَعُهْم َرمْحَة  ِمنَّا َوِذْكَرى أِلُويِل اأْلَْلَباِب ) ( َوُخْذ بَِيِدَك ِضْغث ا َفارْضِ

اٌب ) ُه َأوَّ ا نِْعَم اْلَعْبُد إِنَّ نَْث إِنَّا َوَجْدَناُه َصابِر   ﴾ )ص( (44حَتْ

.. وليس أيوب عليه السالم وحده يف ذلك.. فكل األنبياء واألولياء كانوا  قال: أجل

 كذلك.. بل ال يكون النبي نبيا، وال الويل وليا حتى يكون صابرا.

 قلت: من أين لك هذه الدعوى؟

وا  ﴿قال: لقد قال تعاىل مبينا ذلك:   ة  هَيُْدوَن بَِأْمِرَنا ملََّا َصَبُ مَّ
َوَكاُنوا بِآَياتِنَا  َوَجَعْلنَا ِمنُْهْم َأئِ

، فقد أخب اهلل تعاىل أن استحقاقهم لإلمامة كان بسبب صبهم  [24]السجدة:  ﴾ُيوِقُنوَن 
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 ويقينهم.. وال يكون يقني إال بصب.. وال صب إال بيقني. 

 قلت: أراك تعطي الصب قيمة كبرية. 

قال: لست أنا من يفعل ذلك.. فاهلل رب اإلنسان، والعليم بأرساره هو الذي أخبنا أنه  

ال يمكن لإلنسان أن يرقى يف مراتب الكامل، وال أن ينال حظه من السعادة والقرب إال  

ائِيَل باَِم ﴿بالصب.. أمل تقرأ قوله تعاىل:  َّْت َكلَِمُت َربَِّك احْلُْسنَى َعىَل َبنِي إرِْسَ وا َومَت   ﴾  َصَبُ

ُْم ُهُم اْلَفائُِزونَ  ﴿ ، وقوله: [137]األعراف:  وا َأهنَّ ]املؤمنون:   ﴾إِينِّ َجَزْيُتُهُم اْلَيْوَم باَِم َصَبُ

ا )﴿، وقوله: [ 111 يَّة  َوَساَلم 
ْوَن فِيَها حَتِ وا َوُيَلقَّ ( َخالِِديَن فِيَها 75وَلئَِك جُيَْزْوَن اْلُغْرَفَة باَِم َصَبُ

ا َحُسنَ ا َوُمَقام  وا  ﴿، وقوله:  [ 76،  75]الفرقان:    ﴾ْت ُمْسَتَقرًّ  باَِم َصَبُ
َتنْيِ ُأوَلئَِك ُيْؤَتْوَن َأْجَرُهْم َمرَّ

يَِّئَة َومِمَّا َرَزْقنَاُهْم ُينِْفُقونَ  َوَجَزاُهْم باَِم  ﴿، وقوله: [54]القصص:  ﴾َوَيْدَرُءوَن بِاحْلََسنَِة السَّ

وا َجنَّة  َوَحِرير    [ 12]اإلنسان:  ﴾ ا َصَبُ

الّصب  إىل ذلك يف أحاديث كثرية.. كقوله: )  قلت: بورك فيك.. وقد أشار رسول اهلل  

  (2) (لو كان الّصب رجال لكان كريام واهللّ حيّب الّصابرينقوله: ) و (1)(نصف اإليامن

فأعطاهم، ثّم سألوه فأعطاهم. حّتى    أّن ناسا من األنصار سألوا رسول اهلل  وقد روي  

ما يكن عندي من خري فلن أّدخره عنكم. ومن يستعفف يعّفه اهلل، ومن )إذا نفد ما عنده قال: 

  (3)يستغن يغنه اهلل. ومن يصب يصّبه اهلل وما أعطي أحد من عطاء خري وأوسع من الّصب(

اليقني،  بنى اإليامن عىل أربع دعائم ): قوله عىلّ قال: وقد روي عن أمري املؤمنني اإلمام 

الصب من اإليامن بمنزلة الرأس من اجلسد وال جسد ملن )وقال:  (، والصب، واجلهاد، والعدل

 ( ال رأس له، وال إيامن ملن ال صب له

 
 .أبو نعيم واخلطيبرواه (  1)

 .الرتمذي رواه(  2)

 .البخاري ومسلم رواه (  3)
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 قلت: وعيت هذا.. لكن ما رس كون الصب هبذه الدرجة من األمهية. 

 قال: لتفهم ذلك حتتاج أن تعرف حقيقة الصب..  

 قلت: فام حقيقة الصب؟

كيفية الرتتيب بني املالئكة، واإلنس،  ل: لن تعرف حقيقة الصب حتى تعرف قا 

 ؟ املالئكةال والبهائم، فإن الصب خاصية اإلنس. وال يتصور يف البهائم و 

 قلت: فارشح يل ذلك.. 

البهائم سلطت عليها الشهوات، وصارت مسخرة هلا، فال باعث هلا عىل احلركة  قال: 

يها قوة تصادم الشهوة وتردها عن مقتضاها، حتى يسمى ثبات  والسكون إال الشهوة، وليس ف 

 تلك القوة يف مقابلة مقتىض الشهوة صبا.  

وأما املالئكة عليهم السالم. فإهنم جردوا للشوق إىل حرضة الربوبية، واالبتهاج بدرجة  

 القرب منها، ومل تسلط عليهم شهوة صارفة صادة عنها حتى حتتاج إىل مصادمة ما يرصفها عن

 . حرضة اجلالل بجند آخر يغلب الصوارف 

وأما اإلنسان فإنه خلق يف ابتداء الصبا ناقصا مثل البهيمة، مل خيلق فيه إال شهوة الغذاء  

 غريها من الشهوات..  الذي هو حمتاج إليه، ثم تظهر فيه شهوة اللعب والزينة، ثم 

اهللّ تعاىل بفضله وسعة جوده، أكرم بني آدم، ورفع درجتهم عن درجة البهائم،  وبام أن 

.  م ، واآلخر يقوهي م بمقاربة البلوغ ملكني، أحدمها هيدهي مكامل شخصهعند  م وكل هب قد ف

فتميز بمعونة امللكني عن البهائم، واختص بصفتني إحدامها معرفة اهللّ تعاىل، ومعرفة رسوله،  

 ومعرفة املصالح املتعلقة بالعواقب. وكل ذلك حاصل من امللك الذي إليه اهلداية والتعريف.  

داية يعرف أن اتباع الشهوات له مغبات مكروهة يف العاقبة،  فصار اإلنسان بنور اهل

ولكن مل تكن هذه اهلداية كافية ما مل تكن له قدرة عىل ترك ما هو مرض، فافتقر إىل قدرة وقوة 

يدفع هبا يف نحر الشهوات، فيجاهدها بتلك القوة حتى يقطع عداوهتا عن نفسه. فوكل اهللّ  
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ويقويه بجنود مل تروها. وأمر هذا اجلند بقتال جند الشهوة.   تعاىل به ملكا آخر يسدده، ويؤيده

  كام أن نور ، فتارة يضعف هذا اجلند وتارة يقوى. وذلك بحسب إمداد اهللّ تعاىل عبده بالتأييد

 اهلداية أيضا خيتلف يف اخللق اختالفا ال ينحرص.  

األمارة وجند    قلت: فالرصاع القائم إذن موجود بني شهوات اإلنسان التي تطلبها نفسه

 اهلل الذي أيد به. 

هذه الصفة التي هبا فارق اإلنسان البهائم يف قمع  قال: أجل.. وقد أطلق الصاحلون عىل  

 . مطالبة الشهوات بمقتضياهتا باعث اهلوىوأطلقوا عىل    .الشهوات وقهرها باعثا دينيا. 

 .  اهلوىثبات باعث الدين يف مقابلة باعث إذن هو  فالصب  قلت: 

واستمر عىل   باعث اهلوى  قهر يحتى اختار اإلنسان تأييد باعث الدين فإن ل.. قال: أج 

وإن ختاذل وضعف حتى غلبته   . خمالفة الشهوة، فقد نرص حزب اهللّ، والتحق بالصابرين.

 الشهوة ومل يصب يف دفعها، التحق باتباع الشياطني.  

 ؟، كام أخب رسول اهلل الصب نصف اإليامن قلت: وعيت هذا.. فكيف كان 

لإليامن ركنان: اليقني،  ، فإن التصديقات واألعامل مجيعا قال: إذا كان اإليامن هو 

العمل    ، فهو  الصبأما  و..    تعاىل اهلل  قطعية احلاصلة هبداية  املعارف ال  ، فهو اليقنيأما   .  . والصب

 بمقتىض اليقني.  

 قلت: هال وضحت يل هذا. 

وال يمكن ترك املعصية   .أن املعصية ضارة، والطاعة نافعة.املؤمن  اليقني يعرفقال: 

  واملواظبة عىل الطاعة إال بالصب، وهو استعامل باعث الدين يف قهر باعث اهلوى والكسل.

 . فيكون الصب نصف اإليامن هبذا االعتبار

 األحوال املثمرة لألعامل ال عىل املعارف.  قلت: وعيت هذا.. فإن أريد باإليامن 

عند ذلك ينقسم مجيع ما يالقيه العبد إىل ما ينفعه يف الدنيا واآلخرة، أو يرضه  قال: 
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ينفعه حال الشكر. فيكون  وله باإلضافة إىل ما يرضه حال الصب، وباإلضافة إىل ما  .فيهام.

 الشكر أحد شطرى اإليامن هبذا االعتبار كام أن اليقني أحد الشطرين باالعتبار األول.  

 قلت: هبذا االعتبار فإن مجيع مقامات الدين هلا عالقة بالصب.

فإن كان يف .. أساميه باختالف املكروه الذي غلب عليه قال: أجل، فالصب ختتلف 

وإن كان يف احتامل الغنى  .. الصب، وتضاده حالة تسمى اجلزع واهللع مصيبة اقترص عىل اسم 

وإن كان يف حرب ومقاتلة سمى شجاعة،  . سمى ضبط النفس، وتضاده حالة تسمى البطر.

. وإن كان يف  . وإن كان يف كظم الغيظ والغضب سمى حلام، ويضاده التذمر . ويضاده اجلبن.

  . صدر ويضاده الضجر والتبم وضيق الصدر. نائبة من نوائب الزمان مضجرة سمى سعة ال

. وإن كان عن فضول العيش  .وإن كان يف إخفاء كالم سمى كتامن الرس، وسمى صاحبه كتوما 

وإن كان صبا عىل قدر يسري من احلظوظ سمى قناعة، ويضاده   .. سمى زهدا، ويضاده احلرص

 الرشه. 

 يف الصب.    ةداخلهبذا فأكثر أخالق اإليامن قلت: 

من يأخذ املعاين من األسامي يظن أن األحوال خمتلفة يف ذواهتا  جل.. فقال: أ 

والذي يسلك الطريق املستقيم وينظر بنور اهللّ، يلحظ املعاين أوال، فيطلع عىل .. وحقائقها 

حقائقها، ثم يالحظ األسامي فإهنا وضعت دالة عىل املعاين. فاملعاين هي األصول، واأللفاظ  

 هي التوابع.  

 فيك.. فهل الصب يشء واحد.. أم أنه خيتلف قوة وضعفا؟ قلت: بورك

ثالثة  يف ذلك له تكون قوة الصب.. وباعث اهلوى أمام باعث الدين قال: بحسب قوة 

 . أحوال 

 قلت: فام احلال األوىل؟ 

.  بدوام الصب.إىل ذلك و يتوصل . أن يقهر داعي اهلوى فال تبقى له قوة املنازعة.قال: 
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، الذين الزموا الطريق املستقيم، واستووا عىل الرصاط القويم،  ربني  املقنيالصديق وهذا صب 

ُتَها النَّْفُس املُْْطَمئِنَُّة  ﴿ :واطمأنت نفوسهم عىل مقتىض باعث الدين. وإياهم ينادى املنادى َياَأيَّ

]الفجر:    ﴾ ( َواْدُخيِل َجنَّتِي29 ِعَباِدي ) ( َفاْدُخيِل يِف 28( اْرِجِعي إِىَل َربِِّك َراِضَية  َمْرِضيَّة  ) 27)

27  -  30  ] 

 قلت: وعيت هذا.. فام احلال الثانية؟

، وتسقط بالكلية منازعة باعث الدين، فيسلم نفسه إىل جند  أن تغلب دواعي اهلوى قال:  

الشياطني، وال جياهد ليأسه من املجاهدة. وهؤالء هم الغافلون الذين اسرتقتهم شهواهتم،  

عليهم شقوهتم، فحكموا أعداء اهللّ يف قلوهبم التي هي رس من أرسار اهللّ تعاىل   وغلبت

:  وهؤالء هم الذين اشرتوا احلياة الدنيا باآلخرة، فخرست صفقتهم وقيل ملن قصد إرشادهم ..

ْنَيا ) ﴿ لَِك َمْبَلُغُهْم ِمَن اْلِعْلِم إِنَّ َربََّك ( ذَ 29َفَأْعِرْض َعْن َمْن َتَوىلَّ َعْن ِذْكِرَنا َومَلْ ُيِرْد إِالَّ احْلََياَة الدُّ

 [ 30، 29]النجم:   ﴾ ُهَو َأْعَلُم بَِمْن َضلَّ َعْن َسبِيلِِه َوُهَو َأْعَلُم بَِمِن اْهَتَدى 

 قلت: فام عالمة من هذا حاله؟ 

صاحب هذه احلالة إذا وعظ قال: أنا مشتاق إىل التوبة ولكنها قد تعذرت عىّل،  قال: 

وهذا املسكني    .. إن اهللّ غفور رحيم كريم، فال حاجة به إىل توبتي   : يقولأو    . ها.فلست أطمع في

قد صار عقله رقيقا لشهوته، فال يستعمل عقله إال يف استنباط دقائق احليل التي هبا يتوصل إىل  

عقله يف يد شهواته كمسلم أسري يف أيدي الكفار، فهم يستسخرونه يف    قضاء شهوته. فقد صار

ازير، وحفظ اخلمور ومحلها، وحمله عند اهللّ تعاىل حمل من يقهر مسلام ويسلمه إىل  رعاية اخلن

 الكفار، وجيعله أسريا عندهم.  

 قلت: وعيت هذا.. فام احلال الثانية؟

وأهل  . فتارة له اليد عليها، وتارة هلا عليه. ، أن يكون احلرب سجاال بني اجلندينقال: 

 حلا وآخر سيئا، عسى اهللّ أن يتوب عليهم. هذه احلالة هم الذين خلطوا عمال صا 
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 *** 

بقيت مدة يف صحبة أيوب يرشح يل رضورة الصب وأمهيته ودرجاته، ويعلمني كيفية  

فقلت من غري أن أشعر: ما أمجل   ، رأيت سلام من نور مل أكن أراه من قبلالتدرب عليه إىل أن 

 . وما أعظم نوره! . هذا السلم.. وما أهباه

 قال: هل رأيته؟

 . فام أمجله من سلم!.قلت: أجل

باب هذه الطبقة.. وقد أذن لك يف أن   - إذن  - فقد فتح لك  ، قال: ما دمت قد رأيته

 ترقى هذا السلم لتصل إىل الطبقة األخرى من هذا اجلبل املقدس. 

 ـ الشكر   4  

اقرتبت من السلم، ورقيت درجاته إىل أن وصلت إىل أرض ممتلئة باجلامل والنور  

 ه: من أنت؟ ، فسألتممتلئا نوراوالصفاء.. ما رست فيها قليال حتى وجدت رجال  

 قال: أنا سمي ذلك الذي جعله اهلل وأهله نموذجا للشكر. 

َلَقْد آَتْينَا َداُووَد ِمنَّا َفْضال  َيا ِجَباُل  فقال :﴿  ،. ذلك الذي ذكره اهلل. قلت: تقصد داود

يِب َمَعُه َوالطَّرْيَ َوَأَلنَّا َلُه احْلَِديَد )  ْر يِف 10َأوِّ ِد َواْعَمُلوا َصاحِل ا إِينِّ بِاَم ( َأِن اْعَمْل َسابَِغاٍت َوَقدِّ ْ  الرسَّ

َها َشْهٌر َوَرَواُحَها َشْهٌر َوَأَسْلنَا َلُه َعنْيَ اْلِقْطِر َوِمَن 11َتْعَمُلوَن َبِصرٌي ) يَح ُغُدوُّ ( َولُِسَلْياَمَن الرِّ

ِه َوَمْن َيِزْغ ِمنُْهْم عَ  نِّ َمْن َيْعَمُل َبنْيَ َيَدْيِه بِإِْذِن َربِّ ِعرِي )اجْلِ (  12ْن َأْمِرَنا ُنِذْقُه ِمْن َعَذاِب السَّ

يَل َوِجَفاٍن َكاجْلََواِب َوُقُدوٍر َراِسَياٍت اْعَمُلوا آَل َداُووَد  
َيْعَمُلوَن َلُه َما َيَشاُء ِمْن حَمَاِريَب َومَتَاثِ

ُكوُر )  ا َوَقلِيٌل ِمْن ِعَباِدَي الشَّ  ﴾ )سبأ( (13ُشْكر 

أن هذا هو مقام أهل اهلل من أنبياء اهلل ورسله وأوليائه، قال  اهلل تعاىل أخب قد و قال: أجل.. 

َنا لُِيِقيُموا  : تعاىل عن إبراهيم   ِم َربَّ تِي ِبَواٍد َغرْيِ ِذي َزْرٍع ِعنَْد َبْيتَِك امْلَُحرَّ يَّ َنا ِإينِّ َأْسَكْنُت ِمْن ُذرِّ ﴿ َربَّ

الَة َفاْجَعْل َأْفِئَدة  ِمَن النَّاِس   ُهْم َيْشُكُرونَ الصَّ  ( 37)ابراهيم: ﴾  هَتِْوي ِإَلْيِهْم َواْرُزْقُهْم ِمَن الثََّمَراِت َلَعلَّ
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َك  : وقال عن يوسف   َة آَبائي ِإْبَراِهيَم َوِإْسَحاَق َوَيْعُقوَب َما َكاَن َلَنا َأْن ُنرْشِ َبْعُت ِملَّ ﴿ َواتَّ

 َذلَِك ِمْن َفْضِل اهللَِّ َعَليْ 
ٍ
ء  ( 38)يوسف: ﴾  َنا َوَعىَل النَّاِس َوَلِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس ال َيْشُكُرونَ ِباهللَِّ ِمْن يَشْ

ِتي  : وقال عن سليامن   َم َضاِحكا  ِمْن َقْوهِلَا َوَقاَل َربِّ َأْوِزْعنِي َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَّ ﴿ َفَتَبسَّ

نيَ َأْنَعْمَت َعيَلَّ َوَعىَل َوالَِديَّ َوَأْن َأْعَمَل َصاحِلا  َترْ  احِلِ ﴾  َضاُه َوَأْدِخْلنِي ِبَرمْحَِتَك يِف ِعَباِدَك الصَّ

ِذي ِعْنَدُه ِعْلٌم ِمَن اْلِكَتاِب َأَنا آِتيَك ِبِه َقْبَل َأْن َيْرَتدَّ ِإَلْيَك َطْرُفَك َفَلامَّ  : (، وقال عنه 19)النمل:  ﴿ َقاَل الَّ

اَم َيْشُكُر لَِنْفِسِه َوَمْن َكَفَر    َرآُه ُمْسَتِقّرا  ِعنَْدُه َقاَل َهَذا ِمْن َفْضِل َريبِّ  لَِيْبُلَويِن َأَأْشُكُر َأْم َأْكُفُر َوَمْن َشَكَر َفِإنَّ

 ( 40)النمل: ﴾  َفإِنَّ َريبِّ َغنِيٌّ َكِريمٌ 

ْكَمَة َأِن اْشُكْر هلِلَِّ َوَمْن َيْشُكْر َفِإنَّاَم َيْشُكرُ ( ﴿ : وقال عن لقامن  لَِنْفِسِه   َوَلَقْد آَتْيَنا ُلْقاَمَن احْلِ

 ( 12)لقامن: ﴾  َوَمْن َكَفَر َفإِنَّ اهللََّ َغنِيٌّ مَحِيدٌ 

َن َربُُّكْم  : وأخب عن الفضل العظيم الذي خصصه ألهل هذا املنزل العظيم، فقال  ﴿ َوِإْذ َتَأذَّ

 ( 7)ابراهيم: ﴾  َلئِْن َشَكْرُتْم أَلَِزيَدنَُّكْم َوَلِئْن َكَفْرُتْم إِنَّ َعَذايِب َلَشِديدٌ 

ـ بفعله وقوله ـ هلذا املقام   ت: لقد وردت الروايات الكثرية حتدث عن دعوة النبي قل   

خصلتان من كانتا فيه كتبه اهلل شاكرا صابرا، ومن  ) : . ففي احلديث قال  . العظيم من مقامات الدين 

ونظر يف دنياه إىل    ، من نظر يف دينه إىل من هو فوقه فاقتدى به   ، مل تكونا فيه مل يكتبه اهلل شاكرا وال صابرا 

  ، ومن نظر يف دينه إىل من هو دونه   ، من هو دونه فحمد اهلل عىل ما فضله به عليه كتبه اهلل شاكرا صابرا 

   ( 1) ونظر يف دنياه إىل من هو فوقه فاسف عىل ما فاته منه مل يكتبه اهلل ال شاكرا وال صابرا( 

يا ابن آدم    : قال اهلل تعاىل :) وقال ..  ( 2) الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر( ) : وقال قال:  

 ( 3) إنك ما ذكرتني شكرتني وإذا ما نسيتني كفرتني( 

 
 رواه الرتمذي.  ( 1)

 رواه أمحد والرتمذي وأبو داود واحلاكم.  ( 2)

 رواه الطباين يف األوسط.  ( 3)
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. هل هو تلك الكلامت التي تقوهلا ألسنتنا،  . . فام هو الشكر؟ . قلت: عرفت فضل الشكر 

. ومل حكم اهلل بقلة  . . وما هي تلك املعاين؟ . هو معاين معينة يف القلب   م . أ . وقلوبنا غافلة عن معناها؟ 

 . ومل..  . . ومل كان هذا مقاما من مقامات التقديس؟ . . ومل كانت هلم الزيادة دون غريهم؟ . الشاكرين؟ 

ال العلم ينال بالعجلة .. وال السلوك .. أنسيت أنك مررت بمقام  .  . قاطعني، وقال: رويدك 

 الصب؟ 

فهل    . . لقد ذكر يل من قبلك أن كل مقام ينتظم من علم وحال وعمل فاعذرين..    قلت: أجل 

 الشكر مثل غريه من املقامات يف هذا؟ 

 .  . . فكل يشء ينتظم من علم وحال وعمل . أجل قال:  

 الشكر؟   علم قلت: فام  

املنعم ووجود  ينتظم من ثالثة أمور: عني النعمة، ووجه كوهنا نعمة يف حقه، وبذات  هو  قال:  

 فاته التي هبا يتم اإلنعام ويصدر اإلنعام منه عليه.  ص 

قلت: هذا ما تقتضيه القسمة العقلية، ذلك أنه يف كل نعمة من النعم البد من هذه الثالثة:  

 ومنعم عليه تصل إليه النعمة من املنعم بقصد وإرادة. نعمة، ومنعم،  

. أما يف حق اهلل تعاىل، فال يتم الشكر إال بأن يعرف أن النعم كلها  . قال: هذا يف الشكر عموما 

 وأن الوسائط مسخرون من جهته.  من اهلل تعاىل، وأنه هو املنعم الوحيد،  

وتتأسس هذه املعرفة عىل التقديس، وذلك بأن يعرف أن اهلل هو القدوس، وأنه ال مقدس إال  

ما يف العامل فهو موجود من ذلك الواحد فقط، فالكل  . ثم يعلم أن كل  . واحد، وما عداه غري مقدس 

هذه املعرفة يف الرتبة الثالثة، إذ ينطوي فيها مع التقديس والتوحيد: كامل القدرة  نعمة منه، فتقع 

 واالنفراد بالفعل.  

من قال سبحان اهلل واحلمد هلل وال إله إال اهلل واهلل  ) عن هذا، فقال:  وقد عب رسول اهلل 
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أفضل الذكر ال اله اال اهلل، وأفضل الدعاء احلمد  :) ، وقال ( 1) له بكل حرف عرش حسنات(   أكب كتب 

 ( 3) واحلمد هلل متأل امليزان( :) ، وقال ( 2) هلل( 

فسبحان اهلل كلمة تدل عىل التقديس، وال إله إال اهلل كلمة تدل عىل التوحيد، واحلمد هلل كلمة  

 إزاء هذه املعارف التي هي من أبواب اإليامن واليقني.  . واحلسنات ب . عىل النعمة من الواحد احلق تدل  

رأى  ومتام هذه املعرفة ينفي الرشك يف األفعال، فمن أنعم عليه ملك من امللوك بيشء، فإن 

النعمة من امللك  لوزيره أو وكيله دخال  يف تيسري ذلك وإيصاله إليه فهو إرشاك به يف النعمة، فال يرى  

 موحدا  يف حق امللك.  ومن غريه بوجه، فيتوزع فرحه عليهام فال يكون  من كل وجه، بل منه بوجه  

. فام يثمر هذا  . قلت: وعيت هذا، فال يشكر إال من أفرد اهلل بالشكر، واعتقد أن اخلري كله بيده 

 ؟ األحوال من  

قال: لقد اختلفت تعابري أهل اهلل عن تلك احلال اللذيذة التي جيدوهنا عند حصول هذه املعرفة  

لست بشاكر مادمت تشكر، وغاية الشكر التحري، وذلك أن الشكر نعمة  :) فقال بعضهم .  . قلوهبم يف  

..  شكر النعمة أن ترى نفسك فيها طفيليا( :) آخر وقال  ..  من اهلل جيب الشكر عليها وهذا ال يتناهى( 

 للنعمة( الشكر أن ال ترى نفسك أهال  :) آخر وقال  ..  الشكر معرفة العجز عن الشكر( :) آخر وقال  

 ؟ تقول أنت قلت: فام  

. فإن هؤالء الناس  . امللك الذي يريد اخلروج إىل سفر، فيهدي فرسا لبعض الناس إن قال: 

 سينقسمون يف فرحهم بالفرس إىل ثالثة أقسام: 

. وهذا فرح من الحظ له يف امللك، بل  . نه فرس إ أما  األول، فيفرحون بالفرس من حيث 

 حراء فأخذه، لكان فرحه مثل ذلك الفرح.  فقط، ولو وجده يف ص غرضه الفرس  

 
 رواه ابن أيب الدنيا بإسناد ال بأس به.  ( 1)

 رواه الرتمذي وحسنه والنسائي يف اليوم والليلة وابن ماجه وابن حبان.  ( 2)

 رواه مسلم.  ( 3)
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أما الثاين، فيفرحون به ال من حيث إنه فرس، بل من حيث يستدلون به عىل عناية امللك هبم،  

عليهم واهتاممه بجانبهم، ولو وجد هؤالء هذا الفرس يف صحراء أو أعطاهم إياه غري امللك  وشفقته  

رس أصال  أو استحقارهم له باإلضافة إىل خلوه من  أصال  الستغنائهم عن الف لكانوا ال يفرحون به 

 امللك.  نيل املحل يف قلب  

أما الثالث، فيفرحون به ألجل اخلروج به يف خدمة امللك، فيتحملون مشقة السفر لينالوا  

لو خريوا بني  منه، وهم ال يريدون من ذلك إال مشاهدة امللك والقرب منه، حتى بخدمته القرب 

 وزارة وبني الوزارة دون القرب الختاروا القرب. القرب منه دون ال 

قلت: عرفت أحوال الشاكرين للملك الذي أهدى فرسا، فام حال الشاكرين هلل الذي أعطى  

 من النعم ما ال حيىص؟ 

 . وبينهام درجات ال يعلمها إال اهلل:  . قال: هم كذلك ثالثة 

هذا حال كل من فرح بنعمة  بالفرس ال باملعطى، و أما األولون، فحاهلم كحال الذي يفرح 

 عن معنى الشكر. من حيث إهنا لذيذة وموافقة لغرضه، وهو بعيد  

بل  وأما الثانية، فهي داخلة يف معنى الشكر من حيث إنه فرح باملنعم، ولكن ال من حيث ذاته  

اهلل    يعبدون من حيث معرفة عنايته التي تستحثه عىل اإلنعام يف املستقبل، وهذا حال الصاحلني الذين  

 ويشكرونه خوفا  من عقابه ورجاء  لثوابه. 

يكون فرح العبد بنعمة اهلل تعاىل من حيث إنه  أما الشكر التام فهو يف الفرح الثالث، وهو أن 

والنزول يف جواره والنظر إىل وجهه عىل الدوام، فهذا هو  يقدر هبا عىل التوصل إىل القرب منه تعاىل  

 . الرتبة العليا 

 التي تثمرها هذه األحوال؟   األعامل فام    قلت: وعيت هذا، 

 قال: لقد عب الشاعر عن ذلك وأحسن، فقال: 

 يدي ولساين والضمري املحجبا  أفادتكم النعامء مني ثالثة 
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 )أن ال يعىص اهلل بنعمه(   : يا غالم ما الشكر؟ فقال   : وقد قيل للجنيدـ  وهو ابن سبع سنني ـ 

 قلت: ما يعني هذا؟ 

بيشء فرحا استوىل عىل كيانه، فإنه ال حمالة سيتحرك بموجب ما هيديه إليه  قال: من فرح 

 . ومن فرح بيشء ارتبط به. . . فمن فرح بمركوب ركبه، ومن فرح بمأكول أكله . فرحه 

. ولكن الفرق بني استعامله هلا  . وهكذا فرح من رأى نعم اهلل عليه، فإنه ال حمالة يستعملها 

. فال حيق ملن أهديت له هدية أن  . يف طاعة مواله الذي أهداها له  واستعامل غريه هو أنه يستعملها 

 يستعملها يف مضادة من أهداها له. 

 قلت: فارضب يل أمثلة عىل ذلك. 

قال: شكر القلبـ  مثالـ  وهو تصور النعمة، واالعرتاف هبا للمنعم، والعزم عىل طاعته، ويف  

كله خري، وليس ذاك ألحد إال للمؤمن، إن  املؤمن، إن أمره عجبا ألمر :) ذلك يقول رسول اهلل 

 ( 1) فكان خريا له(   ، وإن أصابته رضاء صب   ، فكان خريا له   ، أصابته رساء شكر 

صىل    رسول اهلل  أن  ذلك  مما يروى يف  وشكر اللسان ـ مثال ـ هو الثناء عىل املنعم بفضله، و 

 كانت من الليل، فلام  
ٍ
انرصف أقبل عىل الناس، فقال: هل تدرون  صالة الصبح باحلديبية يف إثر سامء

ماذا قال ربكم؟ قالوا: اهلل ورسوله أعلم. قال: )أصبح من عبادي مؤمٌن يب، وكافٌر، فأما من قال  

مطرنا بفضل اهلل ورمحته، فذلك مؤمٌن يب كافٌر بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك  

   ( 2) كافٌر يب مؤمٌن بالكوكب( 

سائر اجلوارح، فشكرها هو مكافأة النعمة بفعل اجلوارح من خالل خضوعها   وهكذا شكر 

ُكورُ : كام قال تعاىل   ، ألمر اهلل تعاىل وهنيه واستجابتها   ﴾  ﴿ اْعَمُلوا آَل َداُوَد ُشْكرا  َوَقِليٌل ِمْن ِعَباِدَي الشَّ

 
 رواه مسلم.  ( 1)

 رواه البخاري ومسلم.   ( 2)
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 ( 13:  )سـبأ 

ه: مل تصنع هذا يا رسول  ل فقيل  كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه،    أن النبي  وقد روي  

 ( 1) اهلل، وقد غفر اهلل لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟! قال: )أفال أحب أن أكون عبدا  شكورا ؟( 

. وربام ترد عىل خواطر الكثري،  . . ولكن شبهة ترد عىل خاطري . قلت: سلمت هبذا، ووعيته 

ا، فكيف يطلب منا أن  وهي أن يف الشكر حظا للمشكور.. وبام أن اهلل غني عن عباده غنى مطلق 

 نشكره، وكيف يعتب الشكر مقاما من مقامات الوصول إليه؟ 

. فاهلل  . . فاهلل هو الغني احلميد، وكل ما نفعله ليس إال ملصاحلنا . قال: تعاىل اهلل عن احلظوظ 

الكريم اجلواد احلكيم اللطيف بعباده، اقتىض جوده وحكمته أن يرتبا لطفه بعباده عىل أسباب من  

 . وليس هلل من ذلك يشء.  . ة والسلوك العباد 

يا عبادي إين حرمت الظلم عىل  :) يف احلديث القديس يشري إىل ذلك  لقد قال رسول اهلل 

نفيس وجعلته بينكم حمرما  فال تظاملوا، يا عبادي كلكم ضاٌل إال من هديته؛ فاستهدوين أهدكم، يا  

ا عبادي كلكم عاٍر إال من كسوته،  عبادي كلكم جائٌع إال من أطعمته؛ فاستطعموين أطعمكم، ي 

فاستكسوين أكسكم، يا عبادي إنكم ختطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب مجيعا ، فاستغفروين  

أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا رضي فترضوين، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوين، يا عبادي لو أن  

رجٍل واحٍد منكم ما زاد ذلك يف ملكي شيئا ،  أولكم وآخركم، وإنسكم وجنكم، كانوا عىل أتقى قلب  

يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا عىل أفجر قلب رجٍل واحٍد منكم ما نقص  

ذلك من ملكي شيئا ، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا يف صعيٍد واحٍد،  

ندي إال كام ينقص املخيط إذا أدخل البحر،  فسألوين فأعطيت كل إنساٍن مسألته، ما نقص ذلك مما ع 

يا عبادي إنام هي أعاملكم أحصيها لكم، ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خريا  فليحمد اهلل، ومن وجد  

 
 رواه البخاري ومسلم.   ( 1)
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 ( 1) غري ذلك فال يلومن إال نفسه( 

. أنا أعلم أن  . . ولست أدري اجلواب فيها . قلت: شبهة أخرى تعرض يل، كام تعرض لغريي 

فكيف نشكر نعمة بنعمة، وهل يمكن أن يشكر أحد نعمة  نتعاطاه باختيارنا نعمة من نعم اهلل..  كل ما  

 بنعمة أخرى؟ 

قال: لقد خطر هذا اخلاطر لداود وموسى ـ عليهام السالم ـ فقال كال منهام هلل: يا رب كيف  

إىل كل منهام: )إذا  أستطيع أن أشكرك إال بنعمة ثانية من نعمك؟ فأوحى اهلل تعاىل أشكرك، وأنا ال 

 عرفت هذا فقد شكرتني( 

 *** 

من حديثه معي إىل هذا املوضع حتى رأيت سلام من نور مل أكن أراه من   داودما وصل 

 . وما أعظم نوره! . فقلت من غري أن أشعر: ما أمجل هذا السلم.. وما أهباه ،قبل 

 قال: هل رأيته؟

 . فام أمجله من سلم!.قلت: أجل

باب هذه الطبقة.. وقد أذن لك يف أن   - إذن  - فقد فتح لك  ، رأيتهقال: ما دمت قد 

 ترقى هذا السلم لتصل إىل الطبقة األخرى من هذا اجلبل املقدس. 

 ـ الزهد   5

اقرتبت من السلم، ورقيت درجاته إىل أن وصلت إىل أرض ممتلئة باجلامل والنور  

 ، فسألته: من أنت؟ نوراممتلئا والصفاء.. ما رست فيها قليال حتى وجدت رجال  

 قال: أنا سمي ذلك احلصور الذي امتأل رغبة عن الدنيا وشهواهتا..  

َفنَاَدْتُه املاََْلئَِكُة َوُهَو َقائٌِم ُيَصيلِّ يِف  فقال :﴿  ، قلت: تقصد حيي ذلك الذي وصفه اهلل 

ا بَِكلَِمٍة ِمنَ  ق  َك بَِيْحيَى ُمَصدِّ ُ نَي   املِْْحَراِب َأنَّ اهللََّ ُيَبرشِّ احِلِ ا َوَنبِيًّا ِمَن الصَّ ا َوَحُصور  اهللَِّ َوَسيِّد 

 
 رواه مسلم.  ( 1)
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 ﴾ )آل عمران( (39)

قال: أجل.. فيحي وزكريا واملسيح وكل األنبياء وكل األولياء مل ينالوا تلك املقامات  

 العالية لوال زهدهم. 

 ام الزهد؟ فقلت: 

ما َيُقوُلوَن َوَسبِّْح بَِحْمِد َربَِّك    َفاْصِبْ َعىل فقال :﴿    ،قال: إنه الذي أمر اهلل تعاىل به نبيه  

ْيِل َفَسبِّْح َوَأْطراَف النَّهاِر َلَعلََّك َتْرىض )   اللَّ
ِ
ْمِس َوَقْبَل ُغُروهِبا َوِمْن آناء   ( 130َقْبَل ُطُلوِع الشَّ

نَّ َعْينَْيَك إىِل ما َمتَّْعنا بِِه َأْزواجا  ِمنُْهْم َزْهَرَة احْلَياِة الدُّ  يِه َوِرْزُق َربَِّك َخرْيٌ  َوال مَتُدَّ
ْنيا لِنَْفتِنَُهْم فِ

 ﴾ )طه( (131َوَأْبقى ) 

َمْن   (19اهللَُّ َلطِيٌف بِِعباِدِه َيْرُزُق َمْن َيشاُء َوُهَو اْلَقِويُّ اْلَعِزيُز ) فقال:﴿  ،وذكر مهة أهله

ْنيا ُنْؤتِِه ِمنْها َوما َلُه يِف اآْلِخَرِة كاَن ُيِريُد َحْرَث اآْلِخَرِة َنِزْد َلُه يِف َحْرثِِه َوَمْن كاَن ُيِريُد  َحْرَث الدُّ

 ﴾ )الشورى( (20ِمْن َنِصيٍب ) 

ما َأصاَب ِمْن ُمِصيَبٍة يِف اأْلَْرِض َوال يِف  فقال :﴿  ، وذكر مواقفهم من األعراض احلادثة

َأها إِنَّ ذلَِك َعىَل اهللَِّ  تاٍب ِمْن َقْبِل َأْن َنْبَ
لَِكْيال َتْأَسْوا َعىل ما فاَتُكْم   ( 22 َيِسرٌي )َأْنُفِسُكْم إِالَّ يِف كِ

 ﴾ )احلديد( ( 23َوال َتْفَرُحوا باِم آتاُكْم َواهللَُّ ال حُيِبُّ ُكلَّ خُمْتاٍل َفُخوٍر )

 قلت: لقد قرأت عيل آيات من القرآن الكريم.. لكني مل أفهم ما الذي تقصده منها. 

بل كان  فعله.. فقد كان أعظم داعية للزهد.. وبقوله  قال: لقد رشحها رسول اهلل 

إذا    ، دّلني عىل عمل  ،فقال: يا رسول اهللّ  ، أتى النّبّي  ففي احلديث أن رجال  أعظم الزاهدين..  

وازهد  ،ازهد يف الّدنيا حيّبك اهللّ : ) فقال رسول اهللّ  ،وأحّبني النّاس ، أحّبني اهللّ ،أنا عملته

  (1)حيّبوك( ، فيام يف أيدي النّاس

 فقال مرجتزا:   ، شعار أهله وذكر 

 
 رواه ابن ماجة. (1)
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 (1)  فاغفر لألنصار واملهاجره       الّلهّم ال عيش إاّل عيش اآلخره 

  فقال بعد أن قرأ قوله تعاىل:  ، والقيم التي توجههم  ، وعب عن القانون الذي حيكم أهله 

وهل لك يا بن آدم من مالك  .مايل. ،يقول ابن آدم: مايل : ) )التكاثر( ﴾ ( 1َأهْلَاُكُم التََّكاُثُر ) ﴿ 

  (2)أو تصّدقت فأمضيت( ،أو لبست فأبليت ، إاّل ما أكلت فأفنيت

  (3)أال كّل يشء ما خال اهللّ باطل( أصدق كلمة قاهلا شاعر كلمة لبيد: )قال: و

كن يف الّدنيا كأّنك غريب أو عابر  )بمنكبي فقال:    قال: أخذ رسول اهللّ    عن ابن عمر و

  (4) (سبيل

داخال من بعض العالية والنّاس كنفته فمّر   ،مّر بالّسوق  عن جابر أّن رسول اهللّ و

فقالوا: ما   ،(أّيكم حيّب أّن هذا له بدرهم؟ )ثّم قال:  ،فتناوله فأخذ بأذنه ، بجدي أسّك مّيت

كان عيبا  ، قالوا: واهللّ لو كان حّيا   ،(أحتّبون أّنه لكم؟ )وما نصنع به؟. قال:    ،نحّب أّنه لنا بيشء

  (5)فو اهللّ! للّدنيا أهون عىل اهللّ من هذا عليكم()ألّنه أسّك. فكيف وهو مّيت؟ فقال:  ،فيه

فقد عرضت عليه الدنيا بحليها   ، يف سلوكه ومواقفه وهو الذي مثله رسول اهلل 

ا شبع من خبز وزيت يف  وم لقد مات رسول اهللّ ) : ففي احلديث . .فأعرض عنها  ،وحللها 

  (6)يوم واحد مّرتني(

 قلت: ال زلت أحتاج منك حدودا حقيقية أو رسمية تبني يل حقيقته، وتفرس يل معناه. 

 
 رواه البخاري ومسلم. (1)

 رواه مسلم. (2)

 ومسلم.رواه البخاري  (3)

 رواه البخاري. (4)

 رواه مسلم. (5)

 رواه مسلم والرتمذي. (6)
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مقام من مقامات الدين الرشيفة.. والتي ال تنال الدرجات العليا إال  الزهد  :(1)قال

 بارتقائها.

قلت: لقد تعودت من مشاخيي الذين مررت عليهم، وسلكت عىل أيدهيم، أن يذكروا  

يل عند كل مقام العلوم التي حتض عليه، واألحوال التي جيدها السالك عنده، والثمرات  

 العملية التي يثمرها..  

العلم هو السبب يف احلال،  .. ف ينتظم من علم وحال، وعمل قال: وهكذا الزهد.. فهو 

 ى جمرى املثمر، والعمل جيرى من احلال جمرى الثمرة.  جيروهو 

 قلت: فهال وضحت يل العلم الذي يدعو إىل الزهد. 

 قال: لن تفهمه حتى تفهم احلال التي تسمى زهدا. 

 قلت: أنبدأ بالالحق قبل السابق، وباملتأخر قبل املتقدم. 

حرج عليك أن تبدأ  قال: إن توقف فهم املتقدم عىل املتأخر، والسابق عىل الالحق، فال 

 به.. بل عليك أن تبدأ به. 

 قلت: ال بأس .. فحدثني عن حال الزهد. 

  . ء إىل ما هو خري منه.عن اليشرغبات النفس عبارة عن انرصاف قال: حال الزهد هو 

وإنام   .ء إىل غريه بمعاوضة وبيع وغريه فإنام عدل عنه لرغبته عنه.عن يش رغبت نفسه  فكل من  

بته يف غريه، فحاله باإلضافة إىل املعدول عنه يسمى زهدا، وباإلضافة إىل  عدل إىل غريه لرغ

 .املعدول إليه يسمى رغبة وحبا 

يستدعى مرغوبا عنه، ومرغوبا فيه هو خري من  قلت: وعيت هذا.. أي أن الزهد 

 . املرغوب عنه

املرغوب عنه أيضا مرغوبا فيه بوجه من  قال: أجل برشط واحد، وهو أن يكون 

 
 (   اقتبسنا الكثري من املادة املرتبطة هبذا من كتاب الفقر والزهد من مجلة كتب إحياء علوم الدين بترصف.1)
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تارك احلجر والرتاب وما .. ففمن رغب عام ليس مطلوبا يف نفسه ال يسمى زاهدا  . الوجوه.

وإنام يسمى زاهدا من ترك الدراهم والدنانري، ألن الرتاب واحلجر   . أشبهه ال يسمى زاهدا.

ورشط املرغوب فيه أن يكون عنده خريا من املرغوب عنه، حتى تغلب  .. ليسا يف مظنة الرغبة  

 هذه الرغبة. 

وعيت هذا.. وقد أشار إليه القرآن الكريم يف قوله تعاىل عن يوسف عليه السالم:  قلت:  

اِهِدينَ ﴿ ْوُه بَِثَمٍن َبْخٍس َدَراِهَم َمْعُدوَدٍة َوَكاُنوا فِيِه ِمَن الزَّ وصف  ، فقد [20]يوسف:  ﴾َورَشَ

ذلك عندهم  أن خيلو هلم وجه أبيهم، وكان أرادوا بذلك إخوة يوسف بالزهد فيه، إذ اهلل تعاىل 

 أحب إليهم من يوسف، فباعوه طمعا يف العوض.  

قال: أجل.. وهلذا فإن الزهد يشمل مجيع الناس .. من زهد منهم يف الدنيا، ومن زهد  

وكل من باع اآلخرة بالدنيا فهو أيضا  .من باع الدنيا باآلخرة فهو زاهد يف الدنيا. يف اآلخر.. ف

 ولكن يف اآلخرة.   ،زاهد

 قلت: ما دام األمر كذلك.. فلم خصصتم الزهد بالزهد يف الدنيا؟

قال: هكذا جرى العرف، وإال فإن الزاهد احلقيقي هو ذلك الذي باع آخرته بدنياه..  

 أما من آثر أخراه عىل أواله، فهو أكثر الناس حرصا، وأعظمهم رغبة. 

 اتب عديدة ودرجات كثرية. قلت: وعيت هذا.. والزهد هبذا الذي وصفت مر

تعاىل، حتى  اهلل رغب عن كل ما سوى قال: أجل.. وأعالها درجة، وأرفعها منزلة من 

يف  الذي يرغب اهلل، وال يرغب إال يف القرب منه.. وبعده ال حيب إال ف، الفردوس األعىل 

دون  الذي يرتك من حظوظ الدنيا البعض  ويقدمها عىل حظوظ الدنيا.. وبعده  حظوظ اآلخرة،  

..  البعض، كالذي يرتك املال دون اجلاه، أو يرتك التوسع يف األكل وال يرتك التجمل يف الزينة 

 وهكذا.

 قلت: كيف يعتب ذلك زاهدا، وقد آثر الفاين عىل الباقي. 
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فكذلك الزهد يف بعض احلظوظ   . .أن التوبة عن بعض املعايص صحيحةقال: كام 

 صحيح.

 قلت: كيف ذلك؟

التوبة عبارة عن ترك املحظورات، والزهد عبارة عن  بينهام سوى أن قال: ألنه ال فرق 

وال يبعد أن يقدر عىل ترك بعض املباحات دون بعض،  .. ترك املباحات التي هي حظ النفس 

 كام ال يبعد ذلك يف املحظورات.  

 قلت: وعيت هذا، وأحسبني عرفت حقيقة حال الزهد.. فام العلم الذي يدعو إليه؟

العوض، ويسلم النقود التي    التاجر بأن العوض خري من املبيع فريغب يف  هو كعلم قال:  

 امتأل قلبه حمبة هلا..  

 قلت: هال وضحت يل هذا. 

الثلج املوضوع يف  مهام كانت مجيلة وممتعة، فهي ال ختتلف عن من عرف أن الدنيا قال: 

وهر الذي ال فناء  اآلخرة كاجل .. وعرف أن ال يزال يف الذوبان إىل االنقراض ، والذيالشمس 

فبقدر قّوة اليقني واملعرفة بالتفاوت بني الدنيا واآلخرة، تقوى الرغبة يف البيع واملعاملة   ..له

إِنَّ اهللََّ اْشرَتَى ِمَن املُْْؤِمننَِي َأْنُفَسُهْم  ﴿   : حتى أن من قوي يقينه يبيع نفسه وماله، كام قال اهللَّ تعاىل

وا ﴿ : فقال ،ثم بني أن صفقتهم رابحة ، [111]التوبة:  ﴾ اجْلَنَّةَ َوَأْمَواهَلُْم بَِأنَّ هَلُُم  َفاْسَتْبرِشُ

فليس حيتاج من العلم يف   ، [111]التوبة:  ﴾ بَِبْيِعُكُم الَِّذي َباَيْعُتْم بِِه َوَذلَِك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعظِيُم 

 الزهد إال إىل هذا القدر، وهو أن اآلخرة خري وأبقى.  

  الركن الثالث من أركان الزهد؟ قلت: وعيت هذا.. فام

فكام أن العمل الصادر من عقد البيع هو ترك  .. العمل الصادر عن حال الزهدقال: 

املبيع، وإخراجه من اليد، وأخذ العوض، فكذلك الزهد يوجب ترك املزهود فيه بالكلية، وهي  

ويدخل حب  الدنيا بأرسها مع أسباهبا، ومقدماهتا، وعالئقها، فيخرج من القلب حبها، 
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الطاعات، وخيرج من العني واليد ما أخرجه من القلب، ويوظف عىل اليد والعني وسائر  

 اجلوارح وظائف الطاعات. 

قلت: إن هذا يتناىف مع ما أرادت به الرشيعة من عدم نسيان نصيبنا من الدنيا.. هل تراك  

ْنَيا َواَل َتنَْس َنِصيَبَك ِمَن ﴿نسيت قوله تعاىل:   [ 77]القصص:   ﴾الدُّ

ا َكَتْبنَا َعَلْيِهْم َأِن اْقُتُلوا َأْنُفَسُكْم َأِو اْخُرُجوا  ﴿قال: وهل تراك نسيت قوله تعاىل:  َوَلْو َأنَّ

ا هَلُْم وَ  ِه َلَكاَن َخرْي 
ُْم َفَعُلوا َما ُيوَعُظوَن بِ يٌل ِمنُْهْم َوَلْو َأهنَّ

  ﴾ َأَشدَّ َتْثبِيت ا  ِمْن ِدَياِرُكْم َما َفَعُلوُه إِالَّ َقلِ

 ؟[ 66]النساء:  

 اآلية؟ قلت: ما تعني هذه

قال: إهنا تعني الزهد يف كل يشء حتى يف النفس.. فالزاهد هو الذي يسلمها له متى  

 طلبها.

 قلت: وإذا مل يطلبها. 

قال: الزاهد هو الذي يعتب كل يشء هلل طلبه أو مل يطلبه.. ولذلك يقدمه راضيا مطمئنة  

 به نفسه. 

 *** 

يه، ويف كيفية تنظيم حيايت عىل  بقيت مدة مع حيي حيدثني عن الزهد وأركانه، ويرغبني ف

فقلت من غري أن أشعر: ما أمجل هذا  ، حتى رأيت سلام من نور مل أكن أراه من قبلأساسه، 

 . وما أعظم نوره!.السلم.. وما أهباه

 قال: هل رأيته؟

 . فام أمجله من سلم!.قلت: أجل

لك يف أن  باب هذه الطبقة.. وقد أذن  - إذن  - فقد فتح لك  ، قال: ما دمت قد رأيته

 ترقى هذا السلم لتصل إىل الطبقة األخرى من هذا اجلبل املقدس. 
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 ـ التوكل   6

اقرتبت من السلم، ورقيت درجاته إىل أن وصلت إىل أرض ممتلئة باجلامل والنور  

 ، فسألته: من أنت؟ اوالصفاء.. ما رست فيها قليال حتى وجدت رجال ممتلئا نور

 وذجا للتوكل العايل. قال: أنا سمي ذلك الذي جعله اهلل نم 

 قلت: من تعني؟ 

م له أعداء اهلل من النارقال: ذلك الذي وضع  فلم   ، يف املنجنيق لريمى به إىل ما أرْضَ

بل رست السكينة   ، بل بقي كالطود األشم ال تزعزعه الرياح ،ومل ترتعد فرائصه  ،يتحرك قلبه 

 . أعدائهفأطفأت ببودهتا وسالمها نار  ،من باطنه إىل ظاهره إىل ما حوله

وا آهِلََتُكْم إِْن ُكنُْتْم  فقال :﴿  ، قلت: تقصد إبراهيم الذي ذكره اهلل ُقوُه َواْنرُصُ َقاُلوا َحرِّ

ا َعىَل إِْبَرا68َفاِعلِنَي ) ا َوَساَلم  ا َفَجَعْلنَاُهُم  69ِهيَم )( ُقْلنَا َيا َناُر ُكويِن َبْرد  ( َوَأَراُدوا بِِه َكْيد 

يَن )  ﴾ )األنبياء( ( 70اأْلَْخرَسِ

(  79( َوالَِّذي ُهَو ُيْطِعُمنِي َوَيْسِقنِي ) 78الَِّذي َخَلَقنِي َفُهَو هَيِْديِن )فقال :﴿    ، وذكر توكله

( َوالَِّذي َأْطَمُع َأْن َيْغِفَر يِل َخطِيَئتِي  81ينِِي ) ( َوالَِّذي ُيِميُتنِي ُثمَّ حُيْ 80َوإَِذا َمِرْضُت َفُهَو َيْشِفنِي ) 

يِن )  نَي ) 82َيْوَم الدِّ احِلِ ْقنِي بِالصَّ
 ﴾ )الشعراء( (83( َربِّ َهْب يِل ُحْكام  َوَأحْلِ

قال: أجل.. فالتوكل منزل من منازل الدين، ومقام من مقامات املوقنني.. بل هو من  

 فإنه مقام كل األنبياء واألولياء والورثة. معاىل درجات املقربني.. ولذلك 

 قلت: فحدثني عنه وعن حقيقته، فإين أرى الناس خيتلفون فيه اختالفا شديدا..  

 قال: التوكل باب من أبواب اإليامن.. وهي مجيعا ال تنتظم إال بعلم، وحال، وعمل. 

حلال  قلت: أعرف ذلك.. وأعرف أن العلم هو األصل، وأن العمل هو الثمرة، وأن ا

 هو املراد باسم التوكل.. فهل ستبدأ بتعريف السابق، أم تراك تبدأ بالالحق؟

 قال: بل نبدأ بالسابق، نبدأ بالعلم، الذي هو أصل التوكل. 
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 قلت: فام العلم الذي نصل به إىل حال التوكل. 

بالقدرة  قال: التوحيد، الذي يرتمجه قولك: ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له.. واإليامن 

التي يرتجم عنها قولك: له امللك .. واإليامن باجلود واحلكمة الذي يدل عليه قولك: وله  

ء  احلمد.. فمن قال )ال إله إال اهللّ وحده ال رشيك له، له امللك وله احلمد، وهو عىل كل يش 

 قدير(، تّم له اإليامن الذي هو أصل التوكل. 

ا، وقلت: ها أنا اآلن قد أصبحت متوكال،  رحت أصيح هبذه الكلامت، وأنا ممتلئ فرح

 فلم مل يظهر سلم النور الذي أرتقي به إىل املقام التايل. 

ابتسم، وقال: لو كان الدين ينال باللسان وحده، لكان كل الناس أولياء وصديقني  

 وشهداء..  

قلت: فقد قلت تلك الكلامت بكل لطائفي، واستشعرها مجيع وحداين، وأنا اآلن أشعر  

 اهلل واحد.. وليس معه إله ثان.بأن 

ابتسم، وقال: وهذا الشعور وحده ال يكفي لتحقيق التوكل.. فعلم التوكل أعظم من  

 ذلك. 

 قلت: هال وضحت يل. 

قال: للتوحيد أربع مراتب، فأوهلا: أن يقول اإلنسان بلسانه ال إله إال اهللّ، وقلبه غافل  

: أن يصدق بمعنى اللفظ قلبه، كام صدق به عموم  عنه، أو منكر له، كتوحيد املنافقني.. والثانية

املسلمني، وهو اعتقاد العوام.. والثالثة: أن يشاهد ذلك بواسطة نور احلق، وهو مقام املقربني،  

وذلك بأن يرى أشياء كثرية، ولكن يراها عىل كثرهتا صادرة عن الواحد القهار.. والرابعة: أن  

ة الصديقني، وهذا الذين نسميه هنا الفناء يف  ال يرى يف الوجود إال واحدا، وهي مشاهد

 التوحيد. 

قلت: إن ما تقوله عجيب.. فكيف يتصور أن ال يشاهد إال واحدا، وهو يشاهد السامء،  
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 واألرض، وسائر األجسام املحسوسة وهي كثرية، فكيف يكون الكثري واحدا؟ 

، وأطرافه،  قال: كم من شخص يشاهد إنسانا وال خيطر بباله كثرة أمعائه، وعروقه

وتفصيل روحه، وجسده، وأعضائه.. بل ال خيطر عىل باله إال أنه إنسان واحد.. ذلك أنه يف  

 حالة االستغراق واالستهتار به مستغرق بواحد ليس فيه تفريق.

قلت: قد يصعب عيل فهم هذا.. ولكن ال بأس حدثني عن التوحيد الذي يمكنني أن  

 أحتقق بمقام التوكل. 

ف لقلبك انكشافا يقينيا أن ال فاعل إال اهللّ تعاىل، وأن كل موجود من  قال: عندما ينكش 

خلق، ورزق، وعطاء، ومنع، وحياة، وموت، وغنى، وفقر.. وغريها بيد اهلل تعاىل، وأنه املنفرد  

بإبداعه واخرتاعه، ال رشيك له فيه.. إذا انكشف لك هذا مل تنظر إىل غريه، بل كان منه خوفك،  

 ثقتك، وعليه اتكالك.. حتققت بعلم التوكل.  وإليه رجاؤك، وبه 

قلت: أنى ينكشف يل هذا.. وأنا أرى خروج الزرع ونباته ونامئه يعتمد عىل املطر، وعىل  

 الغيم يف نزول املطر، وعىل البد يف اجتامع الغيم، وعىل الريح يف استواء السفينة وسريها.. 

لكل يشء.. فلواله ملا كان املاء  قال: فأغمض عينيك عن كل ذلك، لرتى اهلل هو املدبر 

ُرُثوَن ) ﴿وال الغيم وال النبات.. أمل تسمع قوله تعاىل:  ( َأَأْنُتْم َتْزَرُعوَنُه َأْم َنْحُن 63َأَفَرَأْيُتْم َما حَتْ

اِرُعوَن ) ُبوَن  َأَفَرَأْيُتُم املَْاَء الَِّذي ﴿[ .. أمل تسمع قوله تعاىل: 64، 63]الواقعة:  ﴾(64الزَّ َترْشَ

[ .. أمل تسمع قوله تعاىل:  69، 68]الواقعة:  ﴾( َأَأْنُتْم َأْنَزْلُتُموُه ِمَن املُْْزِن َأْم َنْحُن املُْنِْزُلونَ 68)

تِي ُتوُروَن ) ﴿ ا َأْم َنْحُن املُْنِْشُئوَن 71َأَفَرَأْيُتُم النَّاَر الَّ ،  71]الواقعة:  ﴾ ( َأَأْنُتْم َأْنَشْأُتْم َشَجَرهَتَ

 [؟72

 قلت: بىل .. قد سمعت كل ذلك.

قال: من سمع كل ذلك بقلبه وروحه وكل لطائفه علم أن الريح هو اهلواء، واهلواء ال  

يتحرك بنفسه ما مل حيركه حمرك، وكذلك حمركه، وهكذا إىل أن ينتهي إىل املحرك األول الذي ال  
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 حمرك له، وال هو متحرك يف نفسه اهلل تعاىل.  

 كن ما عالقته بالتوكل؟ قلت: وعيت هذا.. ل

قال: التفات العبد يف النجاة إىل أي سبب من األسباب يضاهي التفات من أخذ لتحز  

رقبته، فكتب امللك توقيعا بالعفو عنه وختليته، فأخذ يشتغل بذكر احلب والكاغد والقلم الذي 

رك القلم.. ومن به كتب التوقيع يقول: لو ال القلم ملا ختلصت، فريى نجاته من القلم ال من حم

علم أن القلم ال حكم له يف نفسه، وإنام هو مسخر يف يد الكاتب، مل يلتفت إليه، ومل يشكر إال  

الكاتب.. بل ربام يدهشه فرح النجاة، وشكر امللك والكاتب، من أن خيطر بباله القلم، واحلب،  

ن ومجاد .. فكلها والدواة. والشمس، والقمر، والنجوم، واملطر، والغيم، واألرض، وكل حيوا

 مسخرات يف قبضة القدرة، كتسخري القلم يف يد الكاتب.  

قلت: وعيت هذا، ولكن كيف تريدين أن أرى الكل من اهلل تعاىل، وأنا أرى أن هذا  

اإلنسان يعطيك رزقك باختياره، فإن شاء أعطاك، وإن شاء قطع عنك .. وهذا الشخص هو  

إن شاء حّز رقبتك، وإن شاء عفا عنك، فكيف ال  الذي حيز رقبتك بسيفه، وهو قادر عليك، 

 ختافه، وكيف ال ترجوه، وأمرك بيده، وأنت تشاهد ذلك وال تشك فيه؟  

قال: عباد اهلل املخلصني، الذين ال سلطان للشيطان عليهم شاهدوا بنور البصائر أن  

ضعفاء  الكاتب مسخر مضطر، كام شاهد مجيع الضعفاء كون القلم مسخرا، وعرفوا أن غلط ال

يف ذلك كغلط النملة لو كانت تدب عىل الورق، فرتى رأس القلم يسود الورق! ومل يمتد  

برصها إىل اليد واألصابع فضال عن صاحب اليد، فغلطت وظنت أن القلم هو املسود للبياض،  

 وذلك لقصور برصها عن جماوزة رأس القلم لضيق حدقتها. 

وبني الرشيعة التي تثبت األفعال   قلت: وعيت هذا.. ولكن كيف نجمع بني ما قلت 

للعباد، فإن كان العبد فاعال فكيف يكون اهللّ تعاىل فاعال، وإن كان اهللّ تعاىل فاعال فكيف يكون 

 العبد فاعال، ومفعول بني فاعلني غري مفهوم، بل غري معقول؟ 
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 قال: أال يقال قتل األمري فالنا، ويقال قتله اجلالد؟ 

 قلت: بىل..  

 مت هذا أجبت عن سؤالك. قال: إذا فه

 قلت: كيف ذلك؟

 قال: ذلك أن تلك العبارة تفيد أن األمري قاتل بمعنى، واجلالد قاتل بمعنى آخر..  

 قلت: فكيف نقيس هذا عىل ما نحن فيه؟

قال: العبد فاعل بمعنى، واهللّ عز وجل فاعل بمعنى آخر.. فمعنى كون اهللّ تعاىل فاعال  

كون العبد فاعال أنه املحل الذي خلق فيه القدرة؛ بعد أن خلق فيه  أنه املخرتع املوجد. ومعنى 

اإلرادة بعد أن خلق فيه العلم فارتبطت القدرة باإلرادة، واحلركة بالقدرة ارتباط الرشط  

 باملرشوط، وارتبط بقدرة اهللّ ارتباط املعلول بالعلة، وارتباط املخرتع باملخرتع. 

َل بُِكمْ ﴿ومثال ذلك قوله تعاىل يف املوت:   اُكْم َمَلُك املَْْوِت الَِّذي ُوكِّ ]السجدة:    ﴾ُقْل َيَتَوفَّ

:   [ .. وقال تعاىل42]الزمر:  ﴾اهللَُّ َيَتَوىفَّ اأْلَْنُفَس ِحنَي َمْوهِتَا ﴿ [، ثم قال عز وجل: 11

ُرُثونَ ﴿ َأنَّا َصَبْبنَا املَْاَء َصبًّا ﴿ ك إلينا، ثم قال تعاىل: [ أضاف ذل63]الواقعة:  ﴾ َأَفَرَأْيُتْم َما حَتْ

ا ) 25) يَها َحبًّا ) 26( ُثمَّ َشَقْقنَا اأْلَْرَض َشقًّ
 [28 -  25]عبس:   ﴾( َوِعنَب ا َوَقْضب ا  27( َفَأْنَبْتنَا فِ

هْبُُم اهللَُّ بَِأْيِديُكمْ ﴿  وهكذا قال اهلل تعاىل:  [، فأضاف القتل  14]التوبة:  ﴾ َقاتُِلوُهْم ُيَعذِّ

َفَلْم َتْقُتُلوُهْم َوَلكِنَّ ﴿إليهم والتعذيب إىل نفسه، والتعذيب هو عني القتل.. بل رصح، فقال: 

[  17]األنفال:  ﴾َوَما َرَمْيَت إِْذ َرَمْيَت َوَلكِنَّ اهللََّ َرَمى ﴿[ ، وقال: 17]األنفال:  ﴾ اهللََّ َقَتَلُهْم 

ولكن معناه وما رميت باملعنى الذي يكون الرب به راميا  وهو مجع بني النفي واإلثبات ظاهرا،  

 إذ رميت باملعنى الذي يكون العبد به راميا. 

 قلت: وعيت هذا.. فام حال التوكل؟ 

قال: إن ثبت يف نفسك بقني صادق أنه ال فاعل إال اهلل تعاىل، واعتقدت مع ذلك متام  
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ية والرمحة بجملة العباد واآلحاد، وأنه  العلم والقدرة عىل كفاية العباد، ثم متام العطف والعنا 

ليس وراء منتهى قدرته قدرة، وال وراء منتهى علمه علم، وال وراء منتهى عنايته بك ورمحته  

لك عناية ورمحة، اتكل ال حمالة قلبك عليه وحده، ومل يلتفت إىل غريه بوجه، وال إىل نفسه  

 وحوله وقوته، فإنه ال حول وال قوة إال باهللّ. 

 فإن مل أجد هذه احلال؟ قلت: 

 قال: يبحث عن أسباب ذلك.. 

 قلت: فام تراها؟

قال: ذلك يعود ألحد علتني: إما ضعف اليقني بالعلوم التي يقتضيها التوكل.. وإما  

ضعف القلب ومرضه باستيالء اجلبن عليه، وانزعاجه بسبب األوهام الغالبة عليه. فإن القلب  

غري نقصان يف اليقني. فإنه لو كلف العاقل أن يبيت مع قد ينزعج تبعا للوهم، وطاعة له، عن 

امليت يف فراش، أو بيت، نفر طبعه عن ذلك، وإن كان متيقنا بكونه ميتا، وأنه مجاد يف احلال،  

وأن سنة اهللّ تعاىل مطردة بأنه ال حيرشه اآلن وال حيييه وإن كان قادرا عليه.. وذلك جبن يف  

 ء منه وإن قّل، وقد يقوى فيصري مرضا.  إلنسان عن يش القلب، وهو نوع ضعف قلام خيلو ا

 قلت: وعيت هذا.. فام مراتب املتوكلني يف هذا؟ 

 قال: مراتب التوكل ال حتىص.. ولكن يمكن تقسيم جمامعها الكبى إىل ثالث. 

 قلت: فام املرتبة األوىل؟ 

 الثقة بالوكيل  قال: أن يكون حاله يف حق اهللّ تعاىل، والثقة بكفالته وعنايته، كحاله يف

 الذي توفرت له مجيع القدرات.

 قلت: وما الثانية؟

قال: أن يكون حاله مع اهللّ تعاىل كحال الطفل مع أمه. فإنه ال يعرف غريها، وال يفزع  

إىل أحد سواها، وال يعتمد إال إياها. فإذا رآها تعلق يف كل حال هبا، ومل خيلها. وإن نابه أمر يف  
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إىل لسانه يا أماه، وأول خاطر خيطر عىل قلبه أمه، فإهنا مفزعه. فإنه قد  غيبتها كان أول سابق 

وثق بكفالتها، وكفايتها، وشفقتها.. فمن كان باله إىل اهللّ عز وجل، ونظره إليه، واعتامده، عليه،  

كلف به كام يكلف الصبي بأمه، فيكون متوكال حقا. فإن الطفل متوكل عىل أمه. والفرق بني  

ول أن هذا متوكل وقد فني يف توكله عن توكله، إذ ليس يلتفت قلبه إىل التوكل  هذا وبني األ

، بل إىل املتوكل عليه فقط، فال جمال يف قلبه لغري املتوكل عليه. وأما األول فيتوكل  وحقيقته 

بالتكلف والكسب. وليس فانيا عن توكله، ألن له التفاتا إىل توكله وشعورا به، وذلك شغل  

 ة املتوكل عليه وحده. صارف عن مالحظ

 قلت: وعيت هذا.. فام املرتبة الثالثة؟

قال: أن يكون بني يدي اهللّ تعاىل يف حركاته وسكناته مثل امليت بني يدي الغاسل، ال  

يفارقه إال يف أنه يرى نفسه ميتا حتركه القدرة األزلية كام حترك يد الغاسل امليت.. وهو الذي 

جمرى للحركة، والقدرة، واإلرادة، والعلم، وسائر الصفات..   سبحانه وتعاىل  قوى يقينه بأنه

وهو مثل الصبي الذي علم أنه وإن مل يزعق بأمه فاألم تطلبه، وأنه وإن مل يتعلق بذيل أمه فاألم  

 حتمله، وإن مل يسأهلا اللبن فاألم تفاحته وتسقيه.  

 قلت: وعيت هذا.. فام األعامل التي يقتضيها التوكل؟ 

 ة من درجات التوكل ثمراهتا اخلاصة هبا..  قال: لكل درج

قلت: فهل درجة التوكل العليا، والتي يتحول فيها املتوكل بني يدي ربه كامليت بني يدي  

 الغسال، تقتيض السكون املطلق وعدم العمل أو احلركة. 

قال: ال.. ذلك حرام يف الرشع.. وقد روي أن بعض الزهاد فارق األمصار وأقام يف  

وقال: ال أسأل أحدا شيئا حتى يأتيني ريب برزقي، فقعد سبعا، فكاد يموت   ،ا سفح جبل سبع

ومل يأته رزق. فقال: يا رب إن أحييتنى فأتني برزقي الذي قسمت يل، وإال فاقبضنى إليك.  

فأوحى اهللّ جل ذكره إليه. وعزيت ال رزقتك حتى تدخل األمصار وتقعد بني الناس.. فدخل  
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عام، وهذا برشاب، فأكل ورشب، وأوجس يف نفسه من ذلك،  املرص وقعد، فجاء هذا بط

فأوحى اهللّ تعاىل إليه: أردت أن تذهب حكمتى بزهدك يف الدنيا. أما علمت أنى أن أرزق  

 عبدي بأيدي عبادي أحب إىل من أن أرزقه بيد قدرتى.  

 *** 

ور مل  رأيت سلام من نحيدثني عن التوكل، ويدربني عليه إىل أن  إبراهيم بقيت مدة مع 

 . وما أعظم نوره!. فقلت من غري أن أشعر: ما أمجل هذا السلم.. وما أهباه ، أكن أراه من قبل

 قال: هل رأيته؟

 . فام أمجله من سلم!.قلت: أجل

باب هذه الطبقة.. وقد أذن لك يف أن   - إذن  - فقد فتح لك  ، قال: ما دمت قد رأيته

 ترقى هذا السلم لتصل إىل الطبقة األخرى من هذا اجلبل املقدس. 

 ـ املحبة   7

اقرتبت من السلم، ورقيت درجاته إىل أن وصلت إىل أرض ممتلئة باجلامل والنور  

 ه: من أنت؟ ، فسألتممتلئا نوراوالصفاء.. ما رست فيها قليال حتى وجدت رجال  

وحّب   ،أسألك حّبك وحّب من حيّبكقال: أنا سمي ذلك الذي كان يردد كل حني: )

   (1)(عمل يقّرب إىل حّبك 

 .  .  ا حممدتقصد قلت: 

حمبة  هو أرشف املرسلني، وسيد اخللق أمجعني.. فإن  فكام أن رسول اهلل . . : أجلقال

العليا من الدرجات فام بعد إدراك املحبة مقام  هي الغاية القصوى من املقامات، والذروة اهلل 

 . إال وهو ثمرة، من ثامرها، وتابع من توابعها، وال قبل املحبة، مقام إال وهو مقدمة من مقدماهتا 

 قلت: أهلذا كان هذا املقام يف قمة هذا اجلبل؟ 

 
 الرتمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح. (1)
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قائق  قال: أجل.. فمن مل يصل إىل هذا املقام ال يمكنه أن يعرج إىل سامء احلقائق.. فاحل

 عزيزة، وال يناهلا إال من باعوا قلوهبم هلل، فلم يسكن فيها غريه.

إن من خلق اهللّ خلقا ما يشغلهم اجلنان وما  قلت: لقد سمعت بعض الصاحلني يقول: )

 (فيها من النعيم عنه؛ فكيف يشتغلون عنه بالدنيا 

إذا وجد  املؤمن إذا عرف ربه عز وجل أحبه، وإذا أحبه أقبل إليه، وقال: صدق.. ف

حالوة اإلقبال إليه مل ينظر إىل الدنيا بعني الشهوة، ومل ينظر إىل اآلخرة بعني الفرتة، وهي حترسه 

 . يف الدنيا وتروحه يف اآلخرة 

 قلت: فحدثني عن حقيقة احلب.. وكيف أعرج بقلبي إىل مقامه السامي. 

 إليه احلب.   قال: لن تعرف حقيقة احلب حتى تعرف حقيقة اجلامل والكامل الذي يتوجه 

 قلت: فام حقيقة اجلامل والكامل؟

قال: لن تعرفها حتى تطهر قلبك وعقلك من تلك الكثافة التي جتعلك حمبوسا يف قمقم  

إال تناسب اخللقة  معنى للحسن واجلامل احلس.. فتكون كذلك املسجون الذي ال يرى 

 . والشكل، وحسن اللون، وكون البياض مرشبا باحلمرة، وامتداد القامة 

 قلت: فكيف أختلص من هذا؟ 

..  املمكن له  ، وحسنه يف أن حيرض كامله الالئق به ءكل يش قال: عندما تدرك أن مجال 

وإن كان احلارض بعضها فله من  ، فإذا كان مجيع كامالته املمكنة حارضة فهو يف غاية اجلامل

 . احلسن واجلامل بقدر ما حرض

 قلت: مل أفهم ما تقصد.. فهال رشحت يل. 

الفرس احلسن هو الذي مجع كل ما يليق بالفرس من هيئة وشكل، ولون، وحسن  قال:  

من تناسب احلروف،   كل ما مجع ما يليق باخلطهو واخلط احلسن  . عدو، وتيرس كّر وفّر عليه.

 ..  وتوازهيا واستقامة ترتيبها وحسن انتظامها 
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وإنام ينكر ذلك يف غري    ..ال تنفك عن إدراك احلواس هلا التي ذكرهتا    هذه األشياءقلت:  

 . املدرك باحلواس

هذا علم  . أال ترى أنك تقول: املحسوسات. ليس قارصا عىل احلسن واجلامل قال: 

 . حسن، وهذه سرية حسنة، وهذه أخالق مجيلة، وإنام األخالق اجلميلة

 قلت: بىل..  

ءة،  العلم، والعقل، والعفة، والشجاعة، والتقوى، والكرم، واملرو قال: أال ترى أن 

املوصوف هبا حمبوب بالطبع عند من ، ومع ذلك فإن درك باحلواستوسائر خالل اخلري، ال 

 ؟ عرف صفاته

واألولياء ممن اتصفوا هبذه  الطباع جمبولة عىل حب األنبياء قلت: بىل.. ولذلك نرى 

 الصفات العظيمة. 

ال يزالون  قال: أال ترى أن البرش مع بعد املسافة بينهم وبني من يعظموهنم من الناس 

 يمتلئون حمبة وتقديسا هلم، مع أهنم مل يروا أجسادهم وال صورهم؟

 .الظاهرة م صورهتعن الباطنة قلت: بىل.. فقد كفتهم صورهتم 

 . ألخالق احلميدة، والفضائل الرشيفةاالسري اجلميلة، وقال: فاملحبوب إذن هو تلك 

 قلت: أجل .. ذلك صحيح. 

وختلص من سجون الكثافة، وقيود البرص.. يمكنه أن يعرج  قال: إذا عرف العبد هذا..  

 يف معراج حمبة اهلل. 

 قلت: كيف ذلك؟

 قال: ما مرجع كل ما ذكرته من صفات اجلامل الباطني؟

والتنزه عن    إىل العلم والقدرةقلت: عند حتليل كل ما ذكرته من صفات يمكن إرجاعها  

 .  . العيوب والنقائص
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خرين من علم اهللّ تعاىل الذي حييط بالكل إحاطة خارجة  فأين علم األولني واآل قال: 

بل لو اجتمع أهل   ..عن النهاية، حتى ال يعزب عنه مثقال ذّرة يف السموات وال يف األرض

األرض والسامء عىل أن حييطوا بعلمه وحكمته يف تفصيل خلق نملة أو بعوضة مل يطلعوا عىل 

 .  بام شاءء من علمه إالعرش عشري ذلك، وال حييطون بيش

فإن كان مجال العلم ورشفه أمرا حمبوبا، وكان هو يف نفسه زينة وكامال للموصف به، فال  

   .تعاىل. فعلوم العلامء جهل باإلضافة إىل علمه. اهلل ينبغي أن حيب هبذا السبب إال 

 قلت: والقدرة؟ 

استيالئه،  يستحيل أن حيب عبدا من عباد اهللّ تعاىل لقدرته، وسياسته، ومتكينه، وقال: 

وكامل قوته، وال حيب اهللّ تعاىل لذلك، وال حول وال قوة إال باهللّ العيل العظيم، فهو اجلبار 

القاهر، والعليم القادر، السموات مطويات بيمينه، واألرض وملكها وما عليها يف قبضته،  

نه  وناصية مجيع املخلوقات يف قبضة قدرته، إن أهلكهم من عند آخرهم مل ينقص من سلطا 

وملكه ذرة، وإن خلق أمثاهلم ألف مرة مل يعي بخلقها، وال يمسه لغوب وال فتور يف اخرتاعها،  

فال قدرة وال قادر إال وهو أثر من آثار قدرته، فله اجلامل والبهاء، والعظمة والكبياء، والقهر  

سواه   واالستيالء فإن كان يتصور أن حيب قادر لكامل قدرته فال يستحق احلب بكامل القدرة

 . أصال

 ؟صفة التنزه عن العيوب والنقائص، والتقدس عن الرذائل واخلبائثقلت: و

ال يتصور كامل التقدس والتنزه إال للواحد احلق امللك القدوس، ذى اجلالل  قال: 

بل كونه عاجزا، خملوقا، مسخرا، مضطرا،  .. وأما كل خملوق فال خيلو عن نقص  . واإلكرام.

، وليس يف  اهلل و ليس لغريه كامل إال بقدر ما أعطاه  ،  والنقص، فالكامل هللَّ وحده هو عني العيب  

املقدور أن ينعم بمنتهى الكامل عىل غريه فإن منتهى الكامل أقل درجاته أن ال يكون عبدا 

مسخرا لغريه، قائام بغريه، وذلك حمال يف حق غريه، فهو املنفرد بالكامل، املنزه عن النقص،  
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 . العيوب املقدس عن

 قلت: فقد بان بذلك أن صاحب اجلامل والكامل املطلق هو اهلل تعاىل. 

اجلميل املطلق هو الواحد الذي ال نّد له، الفرد الذي ال ضّد له، الصمد الذي ال  قال:  

منازع له، الغني الذي ال حاجة له، القادر الذي يفعل ما يشاء وحيكم ما يريد، ال راد حلكمه،  

، العامل الذي ال يعزب عن علمه مثقال ذرة يف السموات واألرض، القاهر  وال معقب لقضائه 

الذي ال خيرج عن قبضة قدرته أعناق اجلبابرة، وال ينفلت من سطوته وبطشه رقاب القيارصة،  

األزيل الذي ال أول لوجوده، األبدي الذي ال آخر لبقائه، الرضوري الوجود الذي ال حيوم  

قيوم الذي يقوم بنفسه ويقوم كل موجود به، جبار السموات  إمكان العدم حول حرضته، ال 

واألرض، خالق اجلامد واحليوان والنبات، املنفرد بالعزة واجلبوت، املتوحد بامللك وامللكوت،  

ذو الفضل واجلالل، والبهاء واجلامل، والقدرة والكامل، الذي تتحري يف معرفة جالله العقول،  

امل معرفة العارفني االعرتاف بالعجز عن معرفته، ومنتهى  وخترس يف وصفه األلسنة، الذي ك

 . نبوة األنبياء اإلقرار بالقصور عن وصفه

قلت: فكيف احتجب كل هذا اجلامل عن بصائر الغافلني.. وكيف تاه اخللق يف احلب  

 املدنس، وفروا من احلب املدنس؟

يطلع عليه إال   سبحان من احتجب عن بصائر العميان غرية عىل مجاله وجالله أنقال: 

من سبقت له منه احلسني، الذين هم عن نار احلجاب مبعدون، وترك اخلارسين يف ظلامت  

العمى يتيهون ويف مسارح املحسوسات وشهوات البهائم يرتددون، يعلمون ظاهرا من احلياة 

 . الدنيا وهم عن اآلخرة هم غافلون

ي إىل معانيها السامية إىل أن  بقيت مدة يف صحبة حممد يعلمني املحبة وأرسارها، ويشوقن

الح يل سلم نوراين ال يمكن وصفه عرج يب إىل عوامل ال يمكن أن يسطر وصفها يف كتاب، فقد  

   وضع بينها وبني احلروف واألصوات كل أنواع احلجاب.
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 ـ اهلابط   سابعا 

 ؟السابع. فام الرس . من أرسار اإلنسان السادس قلت: عرفت الرس 

َقاَل َأَتْسَتْبِدُلوَن الَِّذي ُهَو َأْدَنى بِالَِّذي ُهَو  إليه قوله تعاىل :﴿  قال: هو الرس الذي أشار

ُة َواملَْْسَكنَُة َوَباُءوا بَِغَضٍب مِ  لَّ َبْت َعَلْيِهُم الذِّ َن اهللَِّ  َخرْيٌ اْهبُِطوا ِمرْصا  َفإِنَّ َلُكْم َما َسَأْلُتْم َورُضِ

ُْم َكاُنوا َيْكُفُروَن ب ﴾  آَياِت اهللَِّ َوَيْقُتُلوَن النَّبِيِّنَي بَِغرْيِ احْلَقِّ َذلَِك باَِم َعَصْوا َوَكاُنوا َيْعَتُدونَ َذلَِك بَِأهنَّ

َ فِيَها َفاْخُرْج إِنََّك ِمَن . وقوله:﴿ . (61: )البقرة َقاَل َفاْهبِْط ِمنَْها َفاَم َيُكوُن َلَك َأْن َتَتَكبَّ

اِغِرينَ  َقاَل اْهبُِطوا َبْعُضُكْم لَِبْعٍض َعُدوٌّ َوَلُكْم يِف اأْلَْرِض  ﴿  وقوله:. . (13ألعراف: ) ﴾الصَّ

 ( 24ألعراف: ) ﴾ ُمْسَتَقرٌّ َوَمَتاٌع إىَِل ِحنيٍ 

 قلت: كل هذه اآليات تتحدث عن اهلبوط. 

قال: فذلك هو الرس التاسع من أرسار اإلنسان.. وال يمكن أن تعرف اإلنسان دون أن  

 تعرفه. 

 . وكيف تعرفت عليه؟ . هقلت: فحدثني عن

 .  .ثم قال: ما أمر تلك الذكريات التي تربطني هبذا الرس  ، استغرق يف صمت طويل

. وهلم بنا إىل  . . دعنا منه.وقلت: ال بأس ،فاستحييت ، ثم عاد إىل صمته ، قال ذلك

 غريه. 

 . أتريدين أن أخون؟ . . معاذ اهلل. قال: ال

 قلت: من ختون؟ 

خيانة لإلنسان أال نحذره من أنواع اآلالم التي تنتظره إن أدمن  . أعظم .قال: اإلنسان

 اهلبوط. 

 قلت: لكني أراك متأملا.
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ورقة قلبه البد أن يتأمل   . كل من ورث رمحة رسول اهلل .قال: لست وحدي املتأمل 

ِذيَن ُيَساِرُعوَن يِف اْلُكْفرِ وهو يقول :﴿    ، . أمل تسمع إىل ربك.وحيزن وا   َوال حَيُْزْنَك الَّ ُْم َلْن َيرُضُّ إِهنَّ

  . وقوله: . (176)آل عمران: ﴾    ال جَيَْعَل هَلُْم َحّظا  يِف اآْلِخَرِة َوهَلُْم َعَذاٌب َعظِيمٌ أاهللََّ َشْيئا  ُيِريُد اهللَُّ  

ا ) ﴿    . وقوله: .)الكهف( ﴾ (6َفَلَعلََّك َباِخٌع َنْفَسَك َعىَل َآَثاِرِهْم إِْن مَلْ ُيْؤِمُنوا هِبََذا احْلَِديِث َأَسف 

ُزْنَك الَِّذيَن ُيَساِرُعوَن يِف اْلُكْفِر ﴿  ُسوُل ال حَيْ َا الرَّ . وغريها من اآليات  . (41)املائدة:﴾ َيا َأهيُّ

 . .. وهو ينظر إىل العاصني واملرشكني واملنافقني.الكثرية التي تصور حال رسول اهلل 

 ل كل حني. . فأنت حتيي هبا سنة تقت . قلت: بورك لك هذه الوراثة

 قال: ما تعني؟ 

. وكأهنا ضيعة ورثوها عن  . قلت: إين أعيش مع نفر من الناس يريدون أن حيتكروا اجلنة

. وهم ال يفرحون بيشء كام يفرحون بتكفري  .. فهم حيجبون اخللق عنها بصنوف احلجب .آبائهم

 الناس وتبديعهم وتفسيقهم وتطليق زوجاهتم ودفنهم يف غري مقابر املسلمني. 

إذا قال الرجل ألخيه : يا كافر فقد باء هبا أحدمها إن كان : )  : فأخبهم بقوله قال

ما شهد رجل عىل رجل  قوله : ) و . .(1) (الذي قيل له كافرا فهو كافر وإال رجع عىل من قال

.  .(2)   (وإن مل يكن كافرا فقد كفر بتكفريه إياه  ،بكفر إال باء هبا أحدمها إن كان كافرا فهو كام قال 

  ،فإذا قال أحدمها لصاحبه هجرا هتك سرت اهلل ،ما من مسلمني إال بينهام سرت من اهللقوله: ) و

  ، إذا قال الرجل ألخيه : يا كافر فهو كقتله  قوله : )و. .(3)(وإذا قال : يا كافر فقد كفر أحدمها 

را وإال كان  أيام رجل مسلم كفر رجال مسلام فإن كان كاف قوله : ) و. .(4) ( ولعن املؤمن كقتله

 
 رواه الطباين. (1)

 رواه اخلرائطي والديلمي وابن النجار. (2)

 رواه الطباين والبيهقي. (3)

 رواه الطباين. (4)
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فإن كان كاذبا فهو كام قال وإن كان   ، من قال : إين بريء من اإلسالمقوله : ) و..  (1) (هو الكافر

إذا قال الرجل ألخيه : يا كافر فقد باء هبا  قوله : ) و.. (2) (صادقا مل يعد إىل اإلسالم ساملا 

هل ال إله  فمن كفر أ  ،بذنبال تكفروهم    هل ال إله إال اهلل.. كفوا عن أقوله : )و .  .(3)   (أحدمها  

أيام امرئ قال ألخيه : يا كافر فقد باء هبا أحدمها   قوله : ) و .  .(4)  (فهو إىل الكفر أقرب   إال اهلل..

 ( 6)(ما كفر رجل رجال قط إال باء هبا أحدمها   قوله : ) و .  .(5)  ( إن كان كام قال وإال رجعت عليه

 أخبهم. . وال حيتاجون مني أن . قلت: هم يعلمون ذلك

 . ولكنهم يغفلون. . قال: هم يعلمون

. هم يعلمون ولكنهم يفرون مما يعلمون بصنوف التحريف  . قلت: ليتهم كانوا كذلك

 .  . والتأويل

 . وهلم نخب اإلنسان عن هبوط اإلنسان. .قال: فدعك منهم 

. ويف تلك املدينة  . . ثم قال: يف ذلك اليوم. يف صمت عميقالشيخ الصالح استغرق 

ـ التي فتح اهلل يل فيها من علوم اإلنسان ما كان منغلقا ـ رست إىل مغارة كان السواح  العجيبة

 . .. بل كان الكثري يقيم يف البلدة من أجلها . يقصدوهنا من كل مكان

 .  .عندما حدثني بعضهم عنها حتركت نفيس لزيارهتا 

. وهتفو  .ح يف البدء كنت أتصورها مغارة طبيعية كسائر املغارات التي يقصدها السوا

 النفوس للنظر إىل مجاهلا وسحرها..  

 
 رواه أبو داود. (1)

 رواه النسائي وابن ماجه واحلاكم. (2)

 رواه البخاري وغريه. (3)

 رواه الطباين. (4)

 رواه مسلم والرتمذي. (5)

 رواه ابن حبان. (6)
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. لقد ذكر يل بعضهم أن بعض رجال األعامل حول من تلك  .لكني وجدهتا خمتلفة متاما 

.  . . أو دركات كثرية .. فقد استغل حفرها العميقة ليبني فيها طوابق كثرية. املغارة فتنة للناظرين

 ومطالبهم. حتوي من كل هلو ولعب بحسب أصناف الناس 

وقال: ارشب من هذه الكأس   ،. استقبلني النادل بكأس.عند باب املغارة العجيبة 

.  .. فإنك إن ذقتها ذهب عقلك . . ذق. . فقد تعودنا أن نستقبل هبا كل ضيف جديد.العتيقة 

 وطرت يف عوامل األحالم السبعة. 

 . ما عوامل األحالم السبعة؟ .قلت: عوامل األحالم السبعة!؟ 

. وهي مجيعا عوامل عجيبة  . ك من دركات هذا القرص عامل من عوامل األحالم قال: كل در

 ومل خيطر عىل قلب برش.  ،ومل تسمع به أذن  ،هلا من اللذة واجلامل ما مل تره عني

 .  . قلت: فهات الكأس إذن

. وأنه ينبغي أن أسأل عن خلو  . ما إن قربت الكأس من فمي حتى تذكرت أين مسلم

فقال: هي مخر    ،. فلذلك سألت النادل عنه.واد املسكرة قبل أن أرشبه الرشاب من الكحول وامل

 عتيقة مل تذق مثلها يف حياتك. 

. وأنا  .. فقد كنت رجل دين.. مل أتعود أن أرشب مخرا.وقلت:  آسف  ،أعطيته الكأس

 . وأنت تعلم أن الدين حيرم مثل هذا. .مرتبط بالدين

 تأيت إىل هذه املغارة.. ثم  .وقال: تتحدث عن الدين ،قهقه بصوت عال 

 قلت: لقد أتيت ألنظر إىل ما حيكى عنها من صنوف اجلامل. 

. هي األخرى تطري بك يف عوامل  . . فسأحرض لك كأسا أخرى.قال: ما دامت كذلك 

 . ولكنها مع ذلك خالية من الكحول. . األحالم السبعة

. املخدرات أعظم حرمة من  .قلت: احلرمات ليست مرتبطة بالكحول وحدها 

 الكحول. 
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 .  .. إهنا رشاب خاص نعده ألمثالك. . ليست بمخدرات.قال: ال ختف 

 . أريد فقط أن أتفرج وأمتتع كام يتمتع السواح. .قلت: ال أريد أن أرشب أي رشاب

. ال يمكن أن تدخل أي درك من دركات هذا القرص املهيب  . نظر إيل بارتباك وقال: ال

 تتمتع بيشء. . وإال فإنك لن . حتى تتناول من رشابنا 

 . عهدي بالفنادق احرتامها لرغبات زبائنها. .قلت: لست أدري ما رس حرصك عىل هذا

. هذا الفندق يفرض عىل من يدخله أن يرشب من  .قال: كلها ما عدا هذا الفندق

 .  .. وإال فإن القوانني متنعه من الدخول.رشابه

 .  .. أعطني أسهل رشاب. قلت: ال بأس

 .  . عطيك أسهل رشاب. سأ. وقال: ال بأس ،فرح

ثم سار وهو يردد بينه وبني نفسه: وسنرى كيف ترشب كل األرشبة بعد أن   ،قال ذلك 

 تتناول هذا الرشاب. 

. إن هبا رشابا لذيذا  .وقال يل: ارشب من هذه ،مل يلبث إال قليال حتى جاءين بقارورة

 .  .قط دون ما عداه . ولكنه ال يسمح لك إال بالدخول يف الدرك األول ف.خال من كل املحرمات 

 .  .. ولعيل أستدل به عىل اآلخر .. سيكفيني النظر إىل األول. قلت: ال بأس

 ـ الغافلون   1

فوجدت مكتوبا عليها )رشاب   ،ملا قربت الكأس من فمي التفت إىل الزجاجة 

 .  .. وكادت الكأس تسقط من يدي.. فامتألت باملخافة.الغافلني(

وقال يل: قل قبل أن   ،يف أذين من حيث ال أدري يف ذلك احلني قيض اهلل يل رجال أرس 

 ترشب منه كل ما أقوله لك. 

 قلت: من أنت؟ 

 . قل فقط ما أطلبه منك... ولن تطيق معرفتي. قال: لن تعرفني
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. وأنت تفرض عيل  .. ذاك يفرض عيل الرشاب.. لست أدري يف أي حمل أنا . قلت: عجبا 

 . أي فندق هذا؟ . الكالم

 وال ختف مني.  ، قال: خف منه

 . ومن هو؟ .قلت: من أنت؟ 

 . ولذلك فإنه من العبث أن أحدثك عني أو عنه. . قال: لن تطيق معرفتنا 

 .. قلت: وأنا لن أردد ما تريد مني أن أردده إال بعد أن أعرفك

. واعلم أين ال آمرك  .(1). هكذا يطلق عيل . . فأنا واعظ اهلل. قال: إذا كان األمر كذلك

 إال بخري. 

 . ومن اآلخر؟. حبا بكقلت: مر

. إن أذعنت له  . . وله اسم خيتلف عن اسمي. قال: له وظيفة ختتلف عن وظيفتي

 .(2)عصيتني.. وإن أذعنت يل عصيته

 قلت: فأنت اآلن تأمرين بطاعته؟

 . أنا أحفظك من رشه. . قال: ال

 قلت: ولكنك مل متنعني من رشاب الغافلني. 

. وال يمكن أن حتقق يف يشء  . التحقيق يف منازل الغافلنيقال: مل أمنعك منه ألنك أردت  

 دون أن تلبس لباسه. 

. هم  . . لقد رأيت الرشطة يف األفالم البوليسية يفعلون هذا.وقلت: صدقت  ، ابتسمت

 .  . أحيانا يتنكرون يف ثياب املجرمني ليكشفوا أالعيب املجرمني 

 
 :) إذا أراد اهلل تعاىل بعبد خريا جعل له واعظا من نفسه يأمره وينهاه ( رواه الديلمي يف مسند الفردوس. أشري به إىل قوله  (1)

: ) إن للشيطان ملة بابن آدم   أشري به إىل ما ورد احلديث عنه يف النصوص من القرين الصالح والقرين السوء، ومن ذلك قوله    (2)

ة الشيطان فإيعاد بالرش وتكذيب باحلق وأما ملة امللك فإيعاد باخلري وتصديق باحلق فمن وجد ذلك فليعلم أنه من وللملك ملة فأما مل

 اهلل فليحمد اهلل ومن وجد اآلخرى فليتعوذ باهلل من الشيطان() رواه الرتمذي والنسائي وابن حبان(
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 اإلنسان ومداركها.قال: فامرس هذا الدور اليوم حتى تكتشف حقيقة هبوط 

 . وأظل يف هاويته. . قلت: وما يؤمنني أن أقع يف فخ اهلبوط

. ولكنه  .. نعم ستتأمل كثريا .. ولن يصيبك يشء . قال: ردد فقط عند رشبه ما أذكره لك

 أمل يمكن أن يداوى ببالسم أهل اهلل. 

 قلت: ألديك هذه البالسم؟ 

 . وكيف ال تكون يل وأنا واعظ اهلل. .قال: أجل 

 . قل ما الذي تريد أن أقوله. .. أنا طوع أمرك . ال بأسقلت: 

. واحفظ  .. فاحفظني من اإلدمان. قال: قل )اللهم إن أذقتني من رشاب الغافلني

 به لك(  ة. واجعلني أفر منه إليك.. وأزداد معرف.جوارحي من السكون

  . وقد وجدت هلا من اللذة واحلالوة ما مل .ثم رشبت تلك الكأس ،قلت ما طلبت مني 

 .  .أذق يف أي رشاب من األرشبة التي يصنعها قومي 

 .  .بمجرد أن رشبت منه شعرت بشوق كبري لكل هلو ولعب 

. لست أدري  . . يبيع كل يشء من أجل لعبه.لقد صارت مهتي كهمة الصبي الصغري 

 . لقد ضاقت نفيس. .. أريد تسلية . وأنا عىل أبواب الدرك األول: أريد لعبا  ، كيف صحت

.  .. ستجد كل اللعب يف هذا الدرك.. وقال: تعال .ل الذي سلمني الكأسأرسع إيل الناد

 .  .درك الغافلني

. فقد كنت منشغال انشغاال كلية بتلك اهلمة العجيبة التي  . مل أنتبه للكلمة التي قاهلا 

 حتركت يف نفيس. 

 .  .. فوجدت كل ما هتفو إليه النفس من شهوات .دخلت مع النادل إىل )درك الغافلني(

وهيفو إليه   ، . وقد كتب عليها )كل ما تتمناه نفسك.رأيت سينام كبرية ثالثية األبعاد

 . بضغطة زر واحدة سرتحل إىل عوامل األحالم السبعة( .خيالك ستجده هنا 
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. فاقرتبت منه ألرى ما كتب عىل  . ورأيت بجانت السينام جهاز كمبيوتر من آخر طراز

. ستجد فيها كل ما .. بل ماليني املواقع. املواقع . فوجدت هذه العبارة )لدينا آالف .شاشته

 . بضغطة زر واحدة سرتحل إىل عوامل األحالم السبعة( .يرضيك من أنواع اللهو واللعب

. كلها تطلب مني أن أضغط  .ورأيت بجانت جهاز الكمبيوتر أصنافا كثرية من اللعب 

 عىل أزرارها ألرحل إىل عوامل األحالم السبعة. 

. لكن الواعظ الذي كان يأتيني فال أعرف كيف  .ض تلك األزراركدت أضغط عىل بع

 .  .. فلم أجد إال أن أطيعه . وحذرين ،وينرصف فال أعرف أين انرصف نبهني  ،جاء

. ولكني مع ذلك  . . فقد كان لنفيس حنني شديد لكل هلو ولعب. نعم كنت أتأمل لطاعته

 .  . ال أقرص يف طاعتهأ ألزمت نفيس وجاهدهتا عىل  

 من اهلل عيل بالتثيبت لظللت يف ذلك القرص اخلطري طول عمري. ولوال أن  

 قلت: فام رأيت غري هذا؟ 

. وكأن الكرة  .. مجوعا كثرية جدا ال يمكن تصورها .قال: رأيت مجوعا كثرية من الناس

 األرضية مجيعا قد اجتمعت يف ذلك املحل. 

 قلت: وما تفعل فيه؟ 

هلوها ولعبها حتى أهنا ال تشعر بمن جاء   قال: لقد كانت كلها منرصفة انرصافا كليا إىل

 .  .وبمن راح

حننت ألن يكون يل من اهلمة    ، وربام بفعل الرشاب الذي رشبته  ،ال أكتمك أين يف البداية

 .  . . لكن الواعظ كان يشري يل إىل تلك الكآبة التي ختتفي وراء اللهو الذي يبدو يل.ما هلا 

. وهو يرشب من تلك القارورة التي كنت قد رشبت  .رأيت رجال يف تلك اجلموع ينشد

 منها:  

 ليس يدرى بمنطق وقياس 

 

 أي وقت دارت به الزرقاء  
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 أو متى تصبح السامء خرابا 

 

 فتداعت واهند منها البناء  

 دع عنك حرص الوجود واهنأ  

 

 إن أحسن الدهر أو أساء  

 واعبث بشعر احلبيب وارشب  

 

 فالعمر يميض غدا هباء  

 إن تواعدتم رفاقي ألنس  

 

 وسعدتم بالغادة اهليفاء  

 وأدار الساقي كؤوس احلميا  

 

 فاذكروين يف رشهبا بالدعاء 

 وهو جيري خلف صبية من الصبابا هي يف عمر ابنته:  ،ورأيت آخر يردد  

 حاِمُل اهلوى َتِعُب، 

 

 َيْسَتِخّفُه الّطَرُب  

 إْن بَكى حيّق لُه،  

 

 ليَس ما بِه لعُب  

  ،  تضحكنَي الهية 

 

 واملحّب ينتِحُب  

 َتْعَجبِنَي ِمْن َسَقمي،  

 

 ِصّحتي ِهَي الَعَجُب  

 ُكّلام انَقىَض سَبٌب  

 

 ِمنِْك عاَد يل َسَبُب  

ورأيت آخر منشغال انشغاال كليا بلبنات من اللعب يرصفها بصنوف من الرصف    

 .  .ليشكل منها قرصا

لبطنه  . وهو يأكل منها بنهم غري ملتفت .وقد مجع أصناف املطاعم  ،ورأيت آخر

. وال لشكله العجيب الذي ترصفت فيه أصناف املطاعم فحولته إىل كتل من اللحم  . الكبرية

 والشحم املبعثر. 

 .  . . ويتبخرت كام يتبخرت الطاووس. وهو ينظر إىل عطفيه ،ورأيت آخر يلبس حلة جديدة 

. فإذا صفق  . . ليقف بينهم ويبز عضالته ولسانه.ورأيت آخر يرتصد كل جتمع للناس

 . وراح يستعمل أسلوبا آخر ليصفق له الناس من جديد. .اس بدا الرسور عىل وجهه الن

.  . واستغربت أن يوجد مثله يف هذا املحل  ، فأعجبني حاله  ،ورأيت آخر يقف يف الصالة 

وهو يلعب فيها يف الوقت   ،لكن عجبي زال عندما رأيته يضع يف يده لعبة من لعب الصبيان
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 ويردد مجيع أقواهلا.  ،الةالذي كان يؤدي مجيع حركات الص

 . وأمامه ورقة مكتوب عليها )ال توقظني فأين صائم( . ورأيت آخر نائام مستغرقا يف نومه

 .  .ورأيت كثريين ال يمكن حرصهم  

فقد رأيت أن الغشاوة   ،وبدأ يترسب يل بعض امللل منها  ،تعجبت من كل هذه املناظر 

   . .التي حتيط بأهلها كافية ألن متنع عنهم كل أنس

وقال:   ، بل جلس بجانبي ، بمجرد أن خطر هذا اخلاطر عىل خاطري ظهر يل الواعظ

 .  . . ما تشعر به هو احلقيقة التي غفل عنها هؤالء. صدقت

 قلت: من هؤالء؟

 قال: هؤالء هم الذي رشبوا من رشاب الغفلة الذي رشبت منه. 

 قلت: ولكني مل حيصل يل ما حصل هلم. 

 ك ما حصل هلم. قال: عندما تدمن عليه سيحصل ل

 قلت: أعوذ باهلل من ذلك. 

 . فال حيفظ أحد من الغفلة إال بحفظ اهلل..  .قال: هذا ما ينبغي أن تقوله 

. فال  . . فلم أرهم يفعلون إال املباحات.. لكني مع ذلك ال ألوم هؤالء كثريا . قلت: أجل

 .  .رسقة يف هذا املحل وال خداع وال فواحش وال منكرات 

أصل  . بل  .أّول املعايص . لقد اعتبها أولياء اهلل  . . فال حتقرهنا . الفواحشقال: الغفلة أم  

فقال : يا أمري املؤمنني أخبنا عن الكفر   ، عليا بن أيب طالبعامر بن يارس . لقد سأل . الكبائر

فمن جفا احتقر    ، والشك  ، والغفلة  ، والعمى  ، ءعىل أربع دعائم : عىل اجلفا )عىل ما بني ؟ فقال :  

ومن غفل حاد عن الرشد وغّرته   ، ومن عمى نيس الذكر ،بالباطل ومقت العلامء احلق وجهر 

 ( ومن شّك تاه يف الضاللة ،األماين فأخذته احلرسة والندامة وبدا له من اهللّ ما مل يكن حيتسب

َوَلَقْد َذَرْأَنا  فقال :﴿  ، وفوق ذلك كله أخب اهلل تعاىل باملصري الذي يصري إليه الغافلون
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وَن هِبَا َوهَلُْم آذَ جِلََهنَّ ْنِس هَلُْم ُقُلوٌب ال َيْفَقُهوَن هِبَا َوهَلُْم َأْعنُيٌ ال ُيْبرِصُ نِّ َواأْلِ ريا  ِمَن اجْلِ
  ان ال َم َكثِ

 ( 179األعراف: ﴾ )َيْسَمُعوَن هِبَا ُأوَلئَِك َكاأْلَْنَعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ ُأوَلئَِك ُهُم اْلَغافُِلوَن 

 . فام أسباب الغفلة وما أدويتها؟. يف كونه أسبابا وأدويةقلت: لقد رتب اهلل 

. فاسمع ملا  .. فسرتى أن اهلل قيض لكل واحد منهم من يعظه . قال: اقرتب من هؤالء

 . لتجد جوابك. .يعظوهنم به

. فسمعت واعظه يقول له:  . وكان يردد السني وسوف كل حني ، اقرتبت من أحدهم

 .  . (فإنك بيومك ولست بغدك ،والتسويف والسني إياك )

إنك وإن ضمنت حياتك إىل الغد ف.  .التسويف فإنك ال تضمن أن تعيش إىل الغدوإياك  

قات من مرض طارئ  . أو بالء نازل ، أو شغل عارض ،ال تأمن املعوِّ

 .  .تك فليس هناك وقت فراغ يف حيا  ،ولكل وقت واجباته  ،يوم عمال  ثم اعلم أن لكل 

وكأنه ال يسمع وال يرى هذا الواعظ البليغ الذي   ،النشغالكان الرجل منشغال كل ا 

 يعظه. 

 راح الواعظ ينشد بصوت مجيل: 

د من التقوى فإنك ال    تزوَّ

 تدري

 إن جنَّ ليٌل هل تعيُش إىل الفجرِ  

 فكم من سليٍم مات من غري ِعلَّةٍ  

 

 وكم من سقيٍم عاش ِحينا  من الدهرِ  

 وكم من فتى  يميس ويصبح آمنا   

 

 وقد ُنسجْت أكفاُنه وهو ال يدري 

مل يلتفت الرجل إليه مع أن صوته اجلميل كان كمزامري آل داود حيرك له اجلبال وهتتز    

 له الطري. 

اغتنم مخسا قبل مخس: حياتك  : ) . فقد قال رسول اهلل .راح الواعظ يقول له: اسمع

وغناءك قبل   ، وشبابك قبل هرمك ، وفراغك قبل شغلك ، وصحتك قبل سقمك ، قبل موتك 
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  (1)(فقرك

َب لِلنَّاِس  فراح الواعظ يرتل بصوت خاشع قوله تعاىل :﴿  ،مل يلتفت الرجل له اْقرَتَ

 .  .. يقرؤها ويكررها .(1االنبياء:) ﴾ُمْعِرُضونَ ِحَساهُبُْم َوُهْم يِف َغْفَلٍة 

. منشغال بالنادل الذي يسقيه كل حني من  . .  يلهو ويلعب.لكن الرجل ظل يف غفلته 

 رشاب الغافلني عن الواعظ الذي يرتل عليه كالم رب العاملني. 

. فسمعت واعظه يقول له منشدا  .وذهبت إىل الذي كان يبني قصورا من اللعب  ،تركته

 مجيل تتحرك له اجلبال:بصوت  

 يا من ُيطيُل بناءُه متوقيا  

 

َفه ال خَتَْرِج    ريَب املنوِن ورَصْ

 فاملوُت يفزُغ كل قرٍص شامٍخ  

 

 واملوُت يفتُح ُكلَّ باٍب مرتِج  

مل يلتفت الرجل إليه، فراح يقول له: اسمع.. فإن حقائق اآلخرة املدونة يف الدواوين   

 املقدسة تقول بلسان فصيح: 

 بعَد املوت  
ِ
 ال داَر للمرء

 يسكُنها 

 إال التي كاَن قبَل املوِت يبنيها  

 فإِن بناها بخرٍي طاَب مسكنها  

 

 وإِن بناها برٍش خاَب بانيها 

 وتقول:  

 فاستعَد لهُ املوُت ضيٌف 

 

 قبَل النزوِل بأفضِل العددِ  

 واعمْل لداٍر أنَت جاعَلها  

 

 داِر املقامِة آخَر األمدِ  

 وحكمة احلكامء تردد مع عيل :  

 َرأْيُت الدهَر خمتلفا  يدورُ 

 

 ُحْزٌن يدوُم وال رسورُ فال  

 وقد َبنَِت امللوُك به قصورا   

 

 فم تبَق امللوُك وال القصورُ  

 إِن الليايَل لألناِم مناهٌل  

 

 ُتطُوى وُتنرَْشُ دوهَنا األعامرُ  

 
 

 رواه احلاكم والبيهقي وأمحد. (1)
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 فِقصاُرهن مع اهلُموم طويلةٌ 

 

وِر قصارُ    وطِواهلَن مع الرسُّ

 وتردد مع أسامة بن منقذ:  

 احذْر من الدنيا وال 

 

 تغرتَّ بالعمِر القصريِ  

 وانظْر إِىل آثاِر من  

 

َعْته منا بالغرورِ    رَصَ

 َعَمروا وشادو ما َترا  

 

 ُه )تراه( من املنازِل والقصورِ  

لوا من بعِد ُسكنا    وحتوَّ

 

 ها )سكناها( إِىل ُسكنى القبورِ  

تلك الكلامت اجلميلة، واألحلان العذبة التي يرددها واعظه.. وقد  كان الرجل غافال عن   

تعجبت من كل ذلك، ولكن عجبي زال عندما رأيته كل حني يرتشف من كأس الغافلني ما 

 يصم أذنيه عن وعظ الواعظني.

تركته وانرصفت إىل الذي كان يرصد التجمعات ليصفق له الناس.. فسمعت واعظه  

 يقول له بلسان فصيح:  

 ذر من الشهرة..  اح

 فكم شهرٍة أدت إِىل التعِس  

ا   رهبَّ

 وألَقْت عليه البؤَس وهو ثقيُل  

 وماذا تفيُد اهلالَع القلِب شهرةٌ  

 

 تدٌق دفوٌف حوهَلا وطبوُل  

ُع باألسىهبوين حياة  الت    روَّ

 

 وسيان عندي شهرٌة ومخوُل  

احذر.. فعابد اجلاه تنهشه السهام من كل اجلهات.. فهو يف ترقب مستمر النقالب أمحر   

 أو أبيض، يأتيه من صديقه أو عدوه، يقض مضجعه بالليل، ويفسد راحته بالنهار. 

فحركات الشمس وتقلبات الليل والنهار   ، كهذا االنقالب ال بد أن يأتي. فإن .احذر

 . تأبى الثبوت 

. فلم يلتفت لواعظه  .لكن الرجل املسكني كان منشغال بالتصفيقات وبالتحضري هلا 

 وهو يعظه بكل أصناف املواعظ.  ، الذي بحت حنجرته
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. فسمعت واعظه  . وانرصفت إىل الذي كان منشغال بلباسه عن حقيقته ووظيفته ، تركته

  . وانشغل بالتحضري للباس الذي قال اهلل فيه ويف أهله: .صيح: دعك من هذايقول له بلسان ف

تِِهُم اأْلهَْنَاُر حُيَلَّْوَن فِيَها ِمْن َأَساِوَر ِمْن َذَهٍب َوَيْلَب  ِري ِمْن حَتْ ُسوَن ﴿ ُأوَلئَِك هَلُْم َجنَّاُت َعْدٍن جَتْ

ٍق ُمتَّكِئِنيَ   فِيَها َعىَل اأْلََرائِِك نِْعَم الثََّواُب َوَحُسنَْت ُمْرَتَفقا  ﴾  ثَِيابا  ُخرْضا  ِمْن ُسنُْدٍس َوإِْسَتْبَ

 .  .( 31)الكهف:

 .  . . فقد كان حتت تأثري رشاب الغفلة.لكن املسكني مل ينتبه 

  . فسمعت واعظه يقرأ عليه قوله تعاىل: .وانرصفت إىل الذي كان غافال يف صالته  ،تركته

ا ُقْل َآِمُنوا بِِه َأْو اَل ُتْؤمِ ﴿  د  وَن لأِْلَْذَقاِن ُسجَّ ِذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم ِمْن َقْبلِِه إَِذا ُيْتىَل َعَلْيِهْم خَيِرُّ ُنوا إِنَّ الَّ

نَا ملََْفُعوال  ) 107) نَا إِْن َكاَن َوْعُد َربِّ وَن لأِْلَْذَقاِن َيْبُكوَن 108( َوَيُقوُلوَن ُسْبَحاَن َربِّ ( َوخَيِرُّ

ا    ،ثم يقول له: هكذا وصف اهلل أهل العلم من عباده  ، ﴾ )اإلرساء((109)  َوَيِزيُدُهْم ُخُشوع 

 . فال خري يف مهتك ال ترفعك إىل مقام أهل العلم. .فارفع مهتك لتكون مثلهم 

. فسمعت واعظه يقرأ عليه قوله  .وانرصفت إىل الذي كان غافال عن صيامه  ، تركته

ِذيَن آَمنُوا ُكتَِب عَ ﴿ : تعاىل َا الَّ ِذيَن ِمْن َقْبلُِكْم َلَعلَُّكْم َتتَُّقونَ َيا َأهيُّ َياُم َكاَم ُكتَِب َعىَل الَّ   ﴾ َلْيُكُم الصِّ

نت  أو  ،. وال يمكن أن تنال هذه الغاية. . ثم يقول له: هلذه الغاية رشع اهلل الصيام.( 183البقرة: )

 .  . غافل عنها منشغل بنوم ال يزيدك من اهلل بعدا

ومن كالم   ، ومن السنة ،أسمع املواعظ البليغة من القرآن. ظللت وقتا طويال .وهكذا

. أو ببعض  . . ولكن الغافلني املساكني كانوا منشغلني عنها إما برشاب الغفلة. احلكامء العقالء

 . .. أو باللغو الكثري . . أو بالنوم الطويل. اللهو واللعب

 ـ الفاسقون   2

. فسألت الواعظ  . لدرك الثاينبعد أن رأيت ما رأيت يف درك الغافلني حنت نفيس ألرى ا

 . وأي رشاب سأرشبه ألدخل إليه.. وماذا أقول. . املكلف يب عن كيفية الدخول إليه
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 فقال: الدرك الثاين درك الفاسقني. 

 قلت: من الفاسقون؟ 

. فراحوا يمألون حرص  . قال: أولئك الذين مل يقنعوا بام أباح اهلل هلم من الطيبات

 باللجوء للفواحش واملنكرات. نفوسهم عىل األهواء والشهوات 

 . أمل يكفهم أن اهلل أباح هلم من كل الطيبات؟  .قلت: تبا هلم

. ولذلك فإهنا ال حتط الرحال أبدا.. ولذلك فهي  . قال: نفس اإلنسان تأبى االستقرار

 إما يف صعود أو هبوط. 

 . أال تكفي املباحات؟. قلت: فلتحط رحاهلا يف املباحات

. فإن مل جتد يف  .ىل الغفلة تطالب صاحبها كل يوم بجديدقال: النفس التي تدمن ع

 .  .املباحات اجلديد جلأت إىل احلرام

فهم يفرون منه وال   ،وهلذا فقد جعل أهل اهلل بينهم وبني احلرمات جدارا من املباحات

 .  .يقربونه 

  . أمل يقرأوا قوله تعاىل :﴿ . . كيف حيرمون ما أباح اهلل من الطيبات . قلت: مبتدعون هم

ْزِق ُقْل ِهَي لِلَِّذيَن آَمنُوا يِف  يَِّباِت ِمَن الرِّ تِي َأْخَرَج لِِعَباِدِه َوالطَّ َم ِزينََة اهللَِّ الَّ ْنَيا ُقْل َمْن َحرَّ  احْلََياِة الدُّ

ُل اآْلياِت لَِقْوٍم َيْعَلُمونَ  َيا  وقوله تعاىل :﴿  ، ( 32ألعراف:)  ﴾ َخالَِصة  َيْوَم اْلِقَياَمِة َكَذلَِك ُنَفصِّ

ُم َما َأَحلَّ اهللَُّ َلَك ()التحريم  رِّ َا النَّبِيُّ مِلَ حُتَ  (  1:َأهيُّ

َن َعْينَْيَك إِىَل َما َمتَّْعنَا بِِه َأْزَواجا  ِمنُْهْم  . وقد قرأوا معها قوله تعاىل :﴿ . قال: بىل  َوال مَتُدَّ

ْنَيا لِنَْفتِنَُهْم فِيهِ   ( 131طـه: ) ﴾  َوِرْزُق َربَِّك َخرْيٌ َوَأْبَقىَزْهَرَة احْلََياِة الدُّ

ال يعلمها كثري   ، وبينهام أمور مشتبهات  ، احلالل بني واحلرام بني فقال: ) ، ومعها قوله 

  ، ومن وقع يف الشبهات وقع يف احلرام ، فمن اتقى الشبهات استبأ لعرضه ودينه ، من الناس

وإن محى اهلل تعاىل يف   ، كل ملك محى أال وإن ل ، يواقعه يوشك أن  ،كراع يرعى حول احلمى 
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وإذا فسدت فسد اجلسد    ،أال وان يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كله   ،أرضه حمارمه 

  (1)(أال وهي القلب ،كله

 ثم نحرمه عىل أنفسنا؟  ، . ولكن كيف يبيح اهلل شيئا .قلت: صدقت يف هذا

. ولكنهم  . حتريم ما أباح اهلل. فال أحد جيرؤ عىل .الصاحلون مل حيرموا املباحاتقال: 

 .  . حرموا عىل أنفسهم الركون إليها والتثاقل إىل األرض بسببها 

 قلت: مل؟ 

وهو    ، . لكن من ارتفع إىل السامء. قال: ألن من تثاقل إىل األرض لطخته أوحاهلا ال حمالة

 . فإن أصابه يشء سهل عليه تطهريه بمياه.يعيش عىل األرض مل يصبه من أحال األرض يشء 

 التوبة. 

 قلت: أيف نفس اإلنسان نزوع للهبوط؟ 

هو ينزع للهبوط ألنه حين إىل الرتاب    ..قال: كام أن فيه نزوعا للصعود فيه نزوع للهبوط 

 . ألنه حين للروح التي نفخت فيه. . وهو ينزع للصعود .  . الذي خلق منه

حياة الرتاب من  واملؤمن هو الذي حيفظ صعوده يف الوقت الذي يامرس فيه ما تتطلبه 

 مطالب. 

 قلت: فالفاسق إذن هو من تغلب ترابه عىل روحه؟ 

 . وعوامل الروح. . . ولكنه مع ذلك ال يزال حيتفظ باحلنني إىل الروح.قال: أجل 

 قلت: هو مؤمن إذن؟

. فاإليامن أرفع من  .. ولكنه يف حال وقوعه يف املعايص خيلع ثوب إيامنه.قال: هو مؤمن

  ، ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن)فقال:    ، ذلك  . لقد ذكر رسول اهلل  . باملعايصأن يتدنس  

فإذا  . . وال يرشب اخلمر حني يرشهبا وهو مؤمن ،وال يرسق السارق حني يرسق وهو مؤمن

 
 رواه البخاري ومسلم. (1)
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  (1)(فعل ذلك فقد خلع ربقة اإلسالم من عنقه فإن تاب تاب اهلل عليه

اإليامن أكرم عىل اهلل    ،زين الزاين وهو مؤمنوال ي  ،ال يرسق السارق وهو مؤمن وقال: )  

  (2) (من ذلك

 قلت: فهل سأسقى من رشاب الفاسقني ألنزل إىل دركهم؟ 

قال: ال .. لن حتتاج إىل ذلك.. فسوف أريكهم من غري أن ترشب من رشاهبم.. لكنك  

 ستتعذب كثريا. 

 قلت: أال يصيبني العذاب لو رشبت من رشاهبم؟ 

روحك ال جسدك.. فلذلك لن تفطن له ما دمت يف هذه الدار..  قال: بىل .. سيصيب 

 لكنك إن عدت إىل بيتك الذي هو حقيقتك، فستشعر بكل حريق، وتتأمل لكل سم. 

 قلت: فرشاهبم خمدر إذن؟ 

قال: أجل.. فلذلك يتحول السم يف أفواههم عسال.. وتتحول النار التي حترق  

 أرواحهم بردا وسالما. 

ت إىل  لبا من نور.. ونزل يب يف سلم ممتلئ بالظلامت إىل أن وصقال ذلك، ثم كساين ثو

درك الفاسقني.. وهناك رأيت مجوعا كثرية من الناس، والنار حتيط هبا من كل جانب، وهي ال  

تلتفت هلا، بل تظل تضحك وتلعب وتسخر.. والنار متتد، فتحرق ثياهبا، بل تصل إىل سويداء  

 قلوهبا، وهي ال تشعر بيشء. 

 املون ـ الظ   3

. سألت الواعظ  .بعد أن امتألت غثاء بسبب ما رأيت يف درك الفاسقني نزلت دركا آخر 

فقال: إهنم الذين مل يكتفوا بام رزقهم اهلل من  ، فسألته عنهم ،فأخبين أنه درك الظاملني  ،عنه

 
 رواه البخاري ومسلم وأبو داود والرتمذي والنسائي، والزيادة بعد النقاط للنسائي. (1)

 رواه البزار. (2)
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حيرفون احلقائق ليخدموا هبا   -فوق ذلك – وراحوا  ، بل راحوا يطلبون ما عند غريهم ،فضله

 ءهم. أهوا

 قلت: ما أكثر الظلمة هبذا. 

 . .وطغا عىل فطرته كان ظاملا  ،ومترد عىل ربه ،. فكل من تعدى حده.قال: أجل 

َوإِْذ قاَل ُلْقامُن اِلْبنِِه َوُهَو َيِعُظُه يا  فقال:﴿  ،واعتبه ظلام عظيام ،ولذلك ذكر اهلل الرشك

َك َلُظْلٌم عَ  ْ ْك بِاهللَِّ إِنَّ الرشِّ  ( لقامن)﴾  ( 13ظِيٌم )ُبنَيَّ ال ُترْشِ

ِه ُثمَّ َأْعَرَض َعنْها إِنَّا ِمَن املُْْجِرِمنَي ُمنَْتِقُموَن  :﴿ وقال َر بِآياِت َربِّ َوَمْن َأْظَلُم مِمَّْن ُذكِّ

 ( السجدة)﴾ (22)

ال يمكنني أن أحكي لكم ما رأيت من مشاهد.. لكن أبشعها كان لنفر من الناس، كانوا  

وفجأة وبعد أن غادر أحدهم جملسهم، راحوا يرسعون إليه، ويغمدون يتحدثون، ويضحكون،  

 سيوفهم يف ظهره.. ثم راحوا جيتمعون عىل أكله وهم يضحكون. 

ا ِمَن  ﴿سألت صاحبي الواعظ عنهم، فقرأ قوله تعاىل:  ري 
ِذيَن آَمُنوا اْجَتنُِبوا َكثِ َا الَّ َياَأهيُّ

بُّ َأَحُدُكْم َأْن َيْأُكَل حَلَْم َأِخيِه    الظَّنِّ إِنَّ َبْعَض الظَّنِّ إِْثٌم َواَل 
ا َأحُيِ ُسوا َواَل َيْغَتْب َبْعُضُكْم َبْعض  جَتَسَّ

اٌب َرِحيٌم   ُقوا اهللََّ إِنَّ اهللََّ َتوَّ  [ 12]احلجرات:   ﴾َمْيت ا َفَكِرْهُتُموُه َواتَّ

 قلت: كنت أتصور أن ذلك يف اآلخرة. 

 قال: أجل .. هو يف اآلخرة. 

 ولكن القيامة مل تقم بعد.قلت: 

قال: الدنيا واآلخرة حالتان نعيشهام يف كل حلظة.. فحظ الدنيا جلسدك.. وحظ اآلخرة  

لروحك.. ولو أنه كشف لك احلجاب لرأيت أرواح هؤالء، وهي تتعذب عذابا شديدا بأكلها 

 لتلك اجليفة. 

 قلت: ولكني أراهم يضحكون؟
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.. والذي رسعان ما سيزول تأثريه ليكتشفوا  قال: ألهنم رشبوا من رشاب إبليس املخدر

 احلقيقة املرة التي غابت عنهم. 

 قلت: فأين وعاظهم من املالئكة؟

 قال: لقد طردوهم، وأبعدوهم، وأغلقوا قلوهبم دون سامع مواعظهم. 

 ـ املبتدعون   4

بعد أن امتألت غثاء من درك الظاملني، نزلت درك املبتدعة، وقد تعجبت من وجود  

ر عبادة كثرية فيها.. والعجب أهنا كانت مجيعا كبرية وضخمة ومزخرفة بكل ألوان مساجد ودو

الزخرفة اجلميلة، وقد جعلني ذلك أحتار يف املحل الذي نزلت إليه، وهل هو حقا درك 

 املبتدعة. 

لكني بمجرد دخويل لتلك املساجد املزخرفة املزين ظاهرها، وجدت باطنها عىل خالف  

ضها مفروشة بأشواك السعدان، وكان طالؤها مشكل من مجيع أنواع ظاهرها.. فقد كانت أر

 القاذورات والنجاسات.. وكانت سامؤها نريان متلهبة. 

والعجب األكب من ذلك هو أين وجدت املصلني فيها يأمتون يف صالهتم وراء إمام هو  

 حريف. أشبه الناس بالشيطان.. وكانت قراءته للقرآن الكريم قراءة مقلوبة ممتلئة بالت

وبعد أن صىل هبم وقف خطيبا عليهم، والعجب أنه يف مجيع خطبته كان ال يدعو إال  

 للظلم واالستبداد والطغيان. 

وقد تعجبت عندما رأيت تلك اجلموع التي تسمع له، تبكي وتتأثر ويبدو عليها  

 اخلشوع، وكأهنا مل تسمع ما يدعوها إليه من فتنة وإهراق دماء. 

لقراءهتم القرآن الكريم، فقد كانوا يعكسون كل معانيه،  وقد تعجبت عند سامعي 

ويغريوهنا تغيريا شديدا، مع أهنم كانوا خيرجون حروفه من خمارجها، بل يلتزمون بكل ما أعرفه 

 من أحكام الرتتيل. 
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،   سألت صاحبي الواعظ عنهم، فقال: هؤالء هم املبتدعة الذين ذكرهم رسول اهلل 

ون القرآن ال يتجاوز تراقيهم،  ؤحالم يقرسنان سفهاء األالزمان حدثاء األ)يأيت يف آخر  فقال:   

يقولون: من قول خري البية ال يتجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كام يمرق السهم من 

 (1)الرمية، فإذا رأيتموهم، فاقتلوهم فان قتلهم أجر ملن قتلهم يوم القيامة(

قرآن ليست قراءتكم اىل قراءهتم شيئا، وال  ون الؤخيرج قوم من أمتي يقر : )وقال عنهم

صالتكم اىل صالهتم شيئا وال صيامكم اىل صيامهم شيئا، يقرأون القرآن حيسبون أنه هلم وهو  

  (2) (عليهم ال جتاوز صالهتم تراقيهم، يمرقون من االسالم كام يمرق السهم من الرمية

  (3)(جياوز تراقيهم يرث هذا القرآن قوم يرشبونه رشب اللبن، ال  : ) وقال عنهم

خيرج قوم أحداء أشداء ذليقة ألسنتهم بالقرآن يقرأونه ينثرونه نثر الدقل ال  : )وقال عنهم

  (4) (جياوز تراقيهم فإذا رأيتموهم فائتوهم فاقتلوهم فاملأجور من قتل هؤالء

حدوده،  يأيت عىل الناس زمان يتعلمون القرآن فيجمعون حروفه، ويضيعون  : )وقال عنهم

  (5) (ويل هلم مما مجعوا وويل هلم مما صنعوا، ان أوىل الناس هبذا القرآن من مجعة مل ير عليه أثره

قلت: لقد سمعت من قومي من يروي هذه األحاديث، لكنه جيد هلا خمرجا، فيذكر أهنا  

 خمتصة باخلوارج ..  

مكان.. إهنم  قال: إن هؤالء أعظم من أن ينحرصوا يف زمن دون زمن.. أو مكان دون 

 من حرف كل دين، وشوه كل رسالة. 

 
(1)

وأمحد والنسائي وابن جرير وابو داود الطياليس وابن ماجه وابو عوانة وابو يعىل وابن حبان عن عيل، رواه البخاري ومسلم   

 ن صحيح وابن ماجه وابن جرير عن ابن مسعود .وابن أيب شيبة واالمام أمحد والرتمذي وقال: حس

(2)
 .مسلم وابو داود وابو عوانةرواه   

(3)
 .أبو نرص السجزي يف االبانة والديلميرواه   

(4)
 .امحد والبخاري والطباين يف الكبري، والبيهقيرواه   

(5)
 .أبو نعيم رواه   
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قلت: أهلذا ورد يف النصوص املقدسة التحذير من البدعة، ومن أخطارها، ومن ذلك  

ال يذهب من الُسنّة يشء حّتى يظهر من البدعة مثله ، حّتى تذهب الُسنّة وتظهر  : )  قوله 

مّيتا  من سنّتي قد أُميتت ، كان له    البدعة ، حّتى يستويف البدعة من ال يعرف الُسنّة ، فمن أحيى

أجُرها وأجُر من عمل هبا ، من غري أن ينقص من ُأجورهم شيئا  ، وَمْن أبَدَع بدعة كان عليه  

  (1)وزرها ووزر من عمل هبا ، ال ينقص من أوزارهم شيئا (

الدين  قال: أجل.. فكلام ابتدع الشيطان للناس بدعة جديدة، كلام ضاع من السنة ومن 

القويم مثلها.. فالبدعة متحو السنة، وهتيل عليها أكواما من الرتاب.. إىل أن يصبح الناس ما 

 ابتدعوه، ال ما ورثوه عن أنبيائهم. 

عن ذلك.. وأخب أن كل ما ابتدعه الناس، وانحرفوا به   قلت: لقد أخب رسول اهلل 

فحمد اهلل وأثنى عليه بام هو   عن جابر قال : خطبنا رسول اهلل عن هدي اهلل بدعة ضاللة، ف

أهل له ثّم قال : ) أّما بعد فإنَّ أصدق احلديث كتاب اهلل ، وأّن أفضل اهلدي هدي حمّمد ، ورّش  

  (2) لة(االُمور حمدثاهتا وكّل بدعة ضال

قال: أجل.. فالشيطان الذي توعد بني آدم بأن يضلهم ويغوهيم ال جيد سبيال لذلك إال  

 البدع وحتريف األديان.. فبالبدع ينرش رصاعه وفتنته، وحيول األرض إىل خراب ودمار. 

) ال ترجعنَّ بعدي كّفارا  ، مرتدين،  عن ذلك، فقال:  قلت: لقد أخب رسول اهلل 

عىل غري معرفة ، وتبتدعون الُسنّة باهلوى ألن كّل ُسنّة وحدث وكالم خالف   متأّولني للكتاب 

  (3) القرآن فهو رّد وباطل(

.. وقد حتقق ما توعد به.. فقد وضع الشيطان للناس من   قال: صدق رسول اهلل 

 
 البن اجلوزي. ،العلل املتناهية(  1)

 رواه مسلم.(  2)

 .75خصائص األئّمة ، للرشيف الريض : (  3)
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األحاديث التي ختالف القرآن ما جعلهم هيجرون بسببه القرآن، وحيرفون معانيه، ويبتعدون 

 ه النبيلة. عن قيم 

) يأيت عىل الناس زمان وجوههم وجوه  عن ذلك، فقال:  قلت: لقد أخب رسول اهلل 

    (1)اآلدميني وقلوهبم قلوب الشياطني ، الُسنّة فيهم بدعة ، والبدعة فيهم ُسنّة (

قال: )إّنام َبْدُء وقوع الفتن ، أهواٌء ُتتَّبع ، وأحكام  قال: وقد أخب عن ذلك اإلمام عيل، ف

بتدع ، خُيالف فيها كتاب اهلل ، يتوىّل فيها رجال رجاال  ، فلو أّن الباطل خلص مل خُيف عىل ذي تُ 

حجى ، ولو أّن احلّق خلص مل يكن اختالف ، ولكن يؤخذ من هذا ضغث ومن هذا ضغث  

فيمزجان فيجيئان معا  فهنالك استحوذ الشيطان عىل أوليائه ، ونجا الذين سبقت هلم من اهلل  

  (2) احلسنى(

نتحدث بمثل هذه األحاديث إذا بأهل املسجد، يثورون بقوة، وترتفع بينهم   كنا بينام 

األصوات، ثم يرضب بعضهم بعضا، ومن سقط منهم قتيال راحوا إىل حلمه يشوونه، ويأكلونه،  

 وهم يضحكون. 

 ـ املرشكون   5

ا الدرك  بعد أن امتألت غثاء من درك املبتدعة، نزلت درك املرشكني، وقد أصابني هذ

 بكل أنواع الدوار التي مل أختلص منها إال بعد فرتة طويلة.. 

وكان أول ما أصابني به هو أين رأيت الساكنني يف ذلك الدرك يرتقون يف معارج نورانية  

إىل السامء املضيئة املمتلئة باجلامل، لكنهم ما إن تستقر أرجلهم يف بعض جنباهتا، حتى تتحرك 

غريبة.. ثم هيرولون إىل احلافة، ويرمون أنفسهم يف اجلو.. ويسقطون سقوطا رؤوسهم حركات  

 حرا تتناثر فيه أجسامهم لتلتهمها طيور وحشية ممتلئة بالبشاعة.. 

 
 . 125جامع األخبار ، لتاج الدين الشعريي : (  1)

 . 1/55الكايف للكليني: (  2)
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سألت صاحبي عن هؤالء احلمقى الذين رفضوا البقاء يف تلك األماكن العالية اجلميلة  

ْك   ﴿ ن وصفهم اهلل تعاىل يف قوله:  املمتلئة بالسالم، فقال يل: هؤالء هم املرشكون الذي َوَمْن ُيرْشِ

يُح يِف َمَكاٍن َسِحيٍق  رْيُ َأْو هَتِْوي بِِه الرِّ  َفَتْخَطُفُه الطَّ
ِ
اَمء  [ 31]احلج:    ﴾بِاهللَِّ َفَكَأنَّاَم َخرَّ ِمَن السَّ

 قلت: هال فرست يل ذلك. 

حال املرشكني   حّية ناطقة عنواقعية ترسم صورة : إن هذه اآلية الكريمة  (1)قال

النقي الصايف    التوحيداجلميلة التي صعدوا إليها هي سامء    الّسامء.. فوسقوطهم وسوء طالعهم

تلك األوهام التي دارت برؤوسهم، فجعلتهم يرفضون البقاء  ، والرشك هو  اخلايل من أي رشك

 يف السامء، ويؤثرون عليها االنحدار إىل السلفل. 

صبح طعام  للطيور اجلوارح أثناء  سي ا املكان العايل يسقط من هذالذي ومن الطبيعي أن 

سقوطه وقبل وصوله إىل األرض، وإذا نجا بسالم منها، ابتيل بعاصفة هوجاء تدّكه يف إحدى 

 . زوايا األرض بقّوة تفقده سالمته وحياته، ويتناثر بدنه قطعا  صغرية يف أنحاء املعمورة

 وهلم، ليعودوا إىل السامء من جديد؟قلت: فام بال هؤالء املجانني ال يستعملون عق 

الذي يفقد  املناسب.. ومثله  قرار  ال الذي يسقط من الّسامء يفقد كّل قدرة عىل اخّتاذ  قال:  

زداد  اقاعدة الّسامء التوحيدّية. يفقد القدرة عىل تقرير مصريه بنفسه. وكّلام سار يف هذا اإلجّتاه 

 رسعة نحو اهلاوية، وفقد كّل ما لديه. 

ت .. حتى أن الذي يسقط مثل ذلك السقوط املريع يصبح كاملعدوم، ال  قلت: صدق

ستفادة من هذه احلالة ليعّدوا ختبارات عىل الفضائيني لالاوهلذا جترى وزن له، وال قيمة .. 

 . أنفسهم للسفر إىل الفضاء

مل يكن ذلك فقط ما رأيت يف ذلك الدرك.. بل رأيت رجال كان مشتت الذهن لدرجة  

وحق له أن يكون كذلك.. فقد كان حييط به جمموعة من الشياطني.. كل شيطان  غريبة جدا..

 
 ( 341/ 10مكارم الشريزي ) ،تفسري األمثلانظر: (  1)
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يدعوه إىل عكس ما يدعوه إليه اآلخر.. وكان حياول إرضاء اجلميع، لكنه مل يكن يستطيع،  

 فلذلك كان يتأمل أملا شديدا. 

َب اهللَُّ َمَثال  َرُجال  فِيِه رُشَ ﴿ سألت صاحبي عنه، فقرأ عليه قوله تعاىل:  َكاُء  رَضَ

ُسوَن َوَرُجال  َسَلام  لَِرُجٍل َهْل َيْسَتِوَياِن َمَثال  احْلَْمُد هللَِِّ َبْل َأْكَثُرُهْم اَل َيْعَلُموَن 
]الزمر:   ﴾ ُمَتَشاكِ

29 ] 

 قلت: ما معنى هذا املثل.. وما عالقته بالرشك؟

: هذا املثل يصور حقيقة املرشك باهلل، فهو ال يرتيض أن يكون اهلل وحده من يأمره  (1)قال

وينهاه، أو يوجهه ويربيه، بل وضع لذلك أندادا كثريين، كل يأمره بخالف ما يأمره اآلخر..  

كالتائه احلريان، ال يدري أي أمر ينّفذ، فاألمران متناقضان ومتضادان، وال  وهو يف وسطهم 

 منهام يرضيه؟ يدري أّيا   

واألدهى من كّل ذلك أّنه عندما يطلب من أحدهم توفري مستلزمات حياته، يرميه عىل  

 اآلخر، واآلخر يرميه عىل األّول، وهكذا يبقى حمروما  حمتاجا  عاجزا  تائها .  

خطه ومنهجه واضح، وويل أمره  .. فرجل سلم لرجل واحد املوحد، وهو ويف مقابله 

حرية وال تضاد وال تناقض، يعيش بروح هادئة وخيطو خطوات مطمئنة،  فال تردد وال    ،معلوم 

 ويعمل حتت رعاية فرد يدعمه يف كّل يشء ويف كّل أمر ويف كّل مكان.  

 قلت: وعيت هذا.. لكن ما الرشك.. فإين أرى بني قومي رصاعا كبريا حوله. 

وتشاركه فيها،   قال: أول الرشك أن تعتقد أن مع اهلل آهلة أخرى تنافسه يف األلوهية،

 ومتاثل اهلل وتكافئه وتساويه..  

َلْو َكاَن فِيِهاَم آهِلٌَة إِالَّ اهللَُّ َلَفَسَدَتا َفُسْبَحاَن    ﴿ قلت: جمنون من يعتقد ذلك.. وقد قال تعاىل:  

واعلم  )احلسن:  يف وصيته البنه    عيل ، وقال اإلمام  [22]األنبياء:    ﴾ اهللَِّ َربِّ اْلَعْرِش َعامَّ َيِصُفوَن  

 
 ( 73/ 15تفسري األمثل )(  1)
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يابني أّنه لو كان لرّبك رشيك ألتتك رسله، ولرأيت آثار ملكه وسلطانه، ولعرفت أفعاله  

  (1) اته، ولكنّه إله واحد كام وصف نفسه(وصف

قال: ومن الرشك أن تعتقد أن اهلل تعاىل مركب من أبعاض، وجمزأ إىل أجزاء، ألن كل  

 جزء حينها سيصبح إهلا قائام بذاته..  

  ﴾ ُقْل ُهَو اهللَُّ َأَحٌد ﴿قلت: صدقت .. وقد قال تعاىل ينفي هذا النوع من الرشك: 

،  لق عىل الذات التي ال تقبل الكثرة ال يف اخلارج وال يف الذهنطيحد ، فاأل[ 1]اإلخالص: 

ولذلك ال تقبل العّد وال تدخل يف زمرة األعداد، خالفا  للواحد الذي له ثان وثالث، يف اخلارج 

 . أو يف الذهن

ثنائية بني  أو تعتقد أن هناك ذات، الزائدة عن قال: ومن الرشك أن تعتقد أن الصفات 

 .(2) اتالّذات والّصف

وكامل توحيده اإلخالص  )  :يف قوله عيل إىل هذا الرشك اإلمام أشار قلت: أجل .. وقد 

له، وكامل اإلخالص له نفي الصفات عنه، لشهادة كل صفة أهنا غري املوصوف، وشهادة كل  

موصوف أنه غري الصفة، فمن وصف اهلل عز وجل فقد قرنه، ومن قرنه فقد ثناه، ومن ثناه فقد 

 ( ه فقد جهلهجزأه، ومن جزأ

ه  تعاىل لغريباهلل تعاىل بنسبة فعل من األفعال املختصة قال: ومن الرشك أن تعتقد أن 

 . ستقالل والذاتباالتعاىل 

َا النَّاُس اْذُكُروا نِْعَمَت اهللَِّ َعَلْيُكْم َهْل ِمْن َخالٍِق  ﴿ قلت: صدقت.. وقد قال تعاىل:  َياَأهيُّ

 َواأْلَْرِض اَل إَِلَه إِالَّ ُهَو َفَأنَّى ُتْؤَفُكونَ َغرْيُ اهللَِّ َيْرُزُقُكْم ِمَن ا
ِ
اَمء ما تعني   ، ولكن[3]فاطر:  ﴾لسَّ

 
 (31هنج البالغة، وصيته البنه املجتبى )قسم الرسائل، الرسالة (  1)

وهي من املسائل اخلالفية بني املسلمني، ولذلك فإن هذا عند من يقول به من الرشك اخلفي ال اجليل الذي يؤدي إىل اخلروج من (   2)

 .اإلسالم
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 ؟ستقالل والذاتباال

كاإلحياء  ،  تعاىلباهلل  متوقف يف بعض الصفات املختصة  يف األفعال  احلكم بالرشك  قال:  

احلكم بالرشك عىل أّنه ال يمكن .. أي واإلماتة والشفاء والرض عىل حتّقق قيد اإلستقاللية

عليه السالم هو الذي أحيا املوتى بإذن وإرادة من اهللّ    شخٍص ملجرد اعتقاده بأّن نبي اهلل عيسى 

ستقالل، أي بل للحكم عليه بالرشك ال بّد أن يكون معتقده متضمن ا ملفهوم اال. عز وجل. 

ا أّن نبي اهلل عيسى عليه السالم أحيا املوتى بذاته ومستقاّل   عن قدرة وإرادة وإْذن يكون معتقد 

 اهللّ عز وجل. 

عىل لسان نبّيه  اهلل تعاىل عندما نسب قلت: ذلك واضح، وقد رصح به القرآن الكريم 

قال تعاىل حاكيا  بإذن اهلل،  ه للموتى وعلمه بالغيب وشفائه لألكمه ءعيسى عليه السالم إحيا 

ا بِإِْذِن  َأينِّ َأْخُلُق َلُكْم ِمَن الطِّ  ﴿قول املسيح عليه السالم:  يِه َفَيُكوُن َطرْي 
رْيِ َفَأْنُفُخ فِ نِي َكَهْيَئِة الطَّ

ِخُروَن يِف ُبُيوتُِكْم  اهللَِّ َوُأْبِرُئ اأْلَْكَمَه َواأْلَْبَرَص َوُأْحِي املَْْوَتى بِإِْذِن اهللَِّ َوُأَنبُِّئُكْم باَِم َتْأُكُلوَن َوَما َتدَّ 

 [ 49]آل عمران:   ﴾ ْن ُكنُْتْم ُمْؤِمننَِي إِنَّ يِف َذلَِك آَلَية  َلُكْم إِ 

.. فاهلل خالق الكون ومالكه ومدبر أمره هو ملكه  احلاكمية قال: ومن الرشك الرشك يف 

 وحاكمه.. 

  ﴾ إِِن احْلُْكُم إِالَّ هللَِِّ َيُقصُّ احْلَقَّ َوُهَو َخرْيُ اْلَفاِصلِنَي ﴿: قلت: صدقت.. وقد قال تعاىل

 [  44]املائدة:    ﴾َوَمْن مَلْ حَيُْكْم باَِم َأْنَزَل اهللَُّ َفُأوَلئَِك ُهُم اْلَكافُِروَن ﴿، وقال:  [57]األنعام:  

 . له إله و رّب لغري اهلل مع اإلعتقاد بأّن املخضوع  قال: ومن الرشك اخلضوع والتذلل 

 قلت: رأيت بعضهم ال يضع قيدا هلذا.. فيعتب كل خضوع رشك.

قال: لو كان األمر كذلك لكان املالئكة الذين سجدوا آلدم مرشكني بسجودهم.. وكان  

 اهلل بذلك هو الذي دعاهم إىل الرشك. 

قلت: صدقت .. وقد ذكرتني بنفر من قومي يصفون كل األمة بالرشك بأمثال هذه  
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 . األمور

قال: وذلك من رشكهم.. فلو كانوا موحدين هلل صادقني يف توحيدهم، خلضعوا هلل يف  

مراده.. لكنهم تركوا اهلل وأحكام اهلل، وراحوا إىل األنداد الذين اختذوهم من دون اهلل يقولون 

 بقوهلم، ويعتقدون بعقائدهم.  

 ـ امللحدون   6

وسمعت أصواتا ممتلئة    ،ليظةورأيت أجساما غ  ،فشممت روائح منتنة   ،نزلت دركا آخر

 .  .بالفضاضة

بل لعله   ،وقد شد انتباهي يف هذه الضوضاء املزعجة رجل هو أشبه الناس بالشيطان

وهو يصيح فيهم بصوته املزعج قائال: لقد جبنا   ،وكان حييط به مجع من الغوغاء   ، الشيطان نفسه

  ،ال شيئا واحدا مل نجده. فوجدنا كل يشء إ.. وطفنا أقامره ونجومه . الكون مرشقه ومغربه

 وأن اخليال هو الذي أسسه.. أنبئوين ما هو؟  ،فعرفنا أن الوهم هو الذي اخرتعه

 . .صاح اجلميع بصوت عال: إنه اهلل

. فاهلل هو اخلرافة التي ظل أجدادكم  .رد عليهم ذلك الصوت املزعج قائال: صدقتم

 وال يملون من تردادها.  ، طوال عمرهم يرددوهنا 

ودليلنا يف كل   ، وقائدنا يف كل ضاللة ، تنصحنا يا من هو إمامنا يف كل سفاهةقالوا: فبم  

 غواية؟ 

. وأن البرشية قد وصلت إىل الطور الذي ال حتتاج فيه  .قال: أشيعوا بأن اإلله قد مات 

. وأنبئوهم أن من ذكر اهلل يف هذا العرص متخلف ورجعي وبدائي وظلامين وال عقل  .إىل أي إله 

 . . له

ورددوا معها    ، ( الدين أفيون الشعوبرددوا عىل آذاهنم كل حني مقولة حكيم احلكامء: )

 .  . (بل اإلنسان هو الذي خلق اهلل ،إن اهلل مل خيلق اجلنس البرشيقوله: )
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وأن فكرة اهلل   ، جيب أن يكون مفهوما أن الدين خرافةورددوا بفخر مقالة ستالني: ) 

 (  وأن اإلحلاد مذهبنا  ، خرافة

 : ومن أبى أن يستمع لنا؟قالوا

. وإن استطعتم أن تقيموا دولة اإلحلاد فعليكم  . قال: اهجروه كام هيجر البعري األجرب

 فاجعلوها علفا لدوابكم.  ،برأسه

 .  .. وانرصفت معهم . ثم انرصفوا عن ذلك الشيطان ، ضحك اجلميع بصوت عال

 *** 

الدرك رجل ممتلئ حزنا حيمل  ما رست إال قليال حتى رأيت يف ناحية من نواحي ذلك 

 ويردد بعواء كعواء الذئاب هذه األبيات:  ،قيثارة

 ولكني أتيت  ، جئت ال أعلم من أين 

 ولقد أبرصت قدامى طريقا فمشيت 

 وسأبقى سائرا  إن شئت هذا أم أبيت 

 كيف جئت؟ كيف أبرصت طريقي؟ 

 لست أدري! 

 أجديد أم قديم أنا يف هذا الوجود؟

 ري يف قيود؟أم أس  ، هل أنا حر طليق

 هل أنا قائد نفس يف حيايت أم مقود؟ 

 .... . ولكن ، أمتنى أنني أدري

 لست أدري؟ 

 أطويل أم قصري؟   ،وطريقي ما طريقي 

 أم أهبط فيه وأغور؟ ، هل أنا أصعد
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 أأنا السائر يف الدرب أم الدرب يسري؟ 

 والدهر جيري؟ ،أم كالنا واقف 

 لست أدري؟ 

 سويا  أتراين قبلام أصبحت إنسانا  

 كنت حموا  وحماال  أم تراين كنت شيا؟

 أم سيبقى أبديا؟ ، أهلذا اللغز حل

 أدري؟؟ لست  وملاذا … لست أدري 

 لست أدري؟ 

. ثم تعود  .. فرتدد البرشية املمسوخة أمامه عواءه. ثم يعوي بعدها كالذئاب عواء طويال

 معه إىل أحزاهنا. 

 *** 

وهم   ، فسمعت مجعا من الناس مصطفني أمام علم يرفعونه ، رست يف ناحية أخرى

 ينشدون بصوت واحد: 

 دولة اإلحلاد معبودي وأمي وأيب

 وزعيمي ماركس عقل عظيم املأرب

 بطل أحيا عصور الغاب يف ذي احلقب 

 أنكر اهلل و مل يؤمن بدين أو نبي 

 . إن يف مبدئه تأمنوا رشور النّوب

   وقال بصوت مبحوح ممتلئ باحلامسة: ، قام أحدهم ، وعندما انتهوا من اإلنشاد

 هذه قوميتي ديني وأهدايف السنّية

 إهنا فلسفة تصنع للشعب رقّيه 
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 فانرصوها تبلغوا الغاية من كل قضية 

 وقال:  ،قام آخر 

 لو أقاموا دولة اإلسالم مات الناس جوعا 

 حّرموا اخلمرة والّرشوة والفّن الرفيعا 

   . ماتوا مجيعا   أال  .. كيف نجني بعدها الربح

 *** 

  ، فرأيت رجال حياور صاحبه  ،ورست يف ناحية أخرى  ،تركتهم ينتناشدون األشعار

. فأنا ومن تراه  .: لست وحدك يف هذا(1) ويقول له بصوت هو أقرب إىل اهلمس منه إىل اجلهر

 فقد أعتقد أن لدي . . ثم ال تلبث حتى ينسخها الواقع ، مجيعنا نعتقد بأشياء كثرية. .من الناس

 ي. ئفأكتشف خط ،ثم أذهب ألتأكد  ، ما يكفي من اللبن يف الثالجة

ملجرد أنه    ،ورغم ذلك فمن املبر عادة أن نصدق شخصا يزعم بوجود اللبن يف ثالجته 

 يقول ذلك. 

فهو لن حيظى هبذه السهولة بالتصديق حتى ولو   ، يف بيته ا بينام من يزعم بأن لديه تنين

 . مزورة صورة فقد تكون  ،أرانا صورة له 

 ؟الزعم بوجود إله أو آهلة زعم استثنائيقال له صاحبه: فأنت ترى أن 

وال يعرف أحد شكل    ،فلم ير أحد منا إهلا يف حياته اليومية.  بكل املقاييس.. و.قال: أجل 

ولذلك فهذا اإلعتقاد  . طب معه للتأكد من أفكاره حوله.يستطيع التخا وال  ، مثل هذا اإلله

 بحاجة إىل أدلة استثنائية لتبيره.

تتناسب مع   ، ما نراه لدى مجيع األديان هو عدم وجود أي أدلة استثنائيةفإن  ،ولألسف 

آليات اجتامعية ثقافية النتقال  نجد مقابل ذلك وإنام . الطبيعة االستثنائية للزعم بوجود اآلهلة.

 
 اهتممنا هنا بذكر مقاالت املالحدة وشبههم، أما الرد املفصل عليها، فقد ذكرناه يف رسالة )الباحثون عن اهلل( من هذه السلسلة.   (1)
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 عتقدات بشكل وراثي بني األجيال. امل

فكذلك   ،لعدم كفاية األدلة (زيوس )وكام أن املؤمن باهلل يرفض وجود إله اإلغريق 

لذلك فعىل املؤمن بإله أو آهلة أن يبر إيامنه . لعدم وجود األدلة.  (اهلل)يرفض امللحد وجود 

 بأدلة استثنائية. 

قد حيتاج هو اآلخر إىل هذه األدلة  قال له صاحبه: ولكن اإلحلاد الذي تدعوين إليه 

 االستثنائية؟ 

وعدم  املعتقدين بوجود اهلل ظهر ضعف أدلة نيكفي لتبير اإلحلاد أن . .. ال .قال: ال 

أو حتى   ، بهن عىل عدم وجود هذه اآلهلةنليس من الرضوري لتبير اإلحلاد أن . فمتاسكها.

 تقديم تفسريات بديلة. 

مملوء باألنبياء   -مع ذلك –قال له صاحبه بنوع من الرتدد: ولكن طريق اإليامن 

 . بينام طريق اإلحلاد ال أحد يسلكه. . واألولياء واألصفياء

. فطريق اإلحلاد هو اململوء بخالصة خالصة العقول  .. ال تقل هذا.رد عليه صاحبه: ال 

 .  .البرشية 

رفض كل  . لقد . فيلسوف من القرن الثامن عرش. إنه .(دولباخال شك أنك ال تعرف )

بذاته ال حيتاج إىل   اواحد الطبيعة يف الكون كله ُكال. واعتب .عىل وجود اهللاملطروحة األدلة 

 حتى أنه كان يتباهى بأنه العدو الشخيص لإلله.  ، وهلذا أنكر اإللهَ  ،غريه يف تفسريه 

أن )اإلنسان يف  .لقد ذكر .وة صاحب فلسفة الق . .)نيتشه( ومثله الفيلسوف العبقري 

وظلَّ منذ ذلك احلني مكّبال  بقصة من خلقه   ، حلظة تعسه من حياته اخرتع خرافة  أسامها )اهلل(

أعلن يف  .. وقد إال أنه ليس من إله غري اإلنسان لو واتته الشجاعة عىل أن يعرف قدره..( ، هو

 ن اهلل قد مات( إ) إذ يقول:  ،)هكذا تكلَّم زرادشت( موَت اإلله املقدس  كتابه 

 . .امركس ولينني وكونت وغريهم ومثلهام كثري من عباقرة الفالسفة ك



447 

 

 قال له صاحبه: ولكن الكثري من الفالسفة ذكروا أهنم يؤمنون باهلل؟

. هم يقولون ذلك حرصا  .رد عليه: هم يذكرون ذلك من باب التقية ال من باب العقل

ومناصبهم ال عىل أن اإليامن هو احلقيقة التي هداهم إليها عىل العوام وربام حرصا عىل سمعتهم  

 .  .العقل والبحث 

يني ال خيضع للعقلمثال كان    )بسكال(  بل يتعّلق بالوجدان القلبي؛    ، يرى أن اإليامن الدِّ

اهلل حمسوس للقلب ال   ،هذا هو اإليامن ،يقول: )إن القلب هو الذي يستشعر اهلل ال العقل فهو 

 للعقل( 

فلسفته النقدية تتمحور حول تأكيد عجز العقل عن  فقد كانت  ،نويل كانت( )إيامأما 

  (حرية اإلرادة)و ( وجود اهلل)إثبات امليتافيزيقيا ـ أي: الغيوب ـ وأعظم تلك الغيوب مسألة 

لكن من طريق  ، لكن )كانت( يعود ويؤكد ثبوت هذه املسائل امليتافيزيقية ،( خلود النفس)و

 ( العقل العميل )أو كام يسميه  ،وجدان الداخيل أي: ال  األخالقوهو  ،آخر 

فعىل الرغم من كونه ملحدا  ال يدين بدين إال أنه كان   . .)برتراند رسل(وهكذا كان 

ين)يؤكد عىل أن  وإنام هو قائم عىل اإلرغام ال   ،ال يأيت بحلول مقنعة عقلية للمشكالت (الدِّ

كنها ـ أي: الفلسفة ـ كذلك تشبه العلم  ففي سياق وصفه الفلسفة يقول: ).. ل ،اإلقناع العقيل 

سواء  كان ذلك اإلرغام صادرا  عن قوة التقاليد   ، يف أهنا ختاطب العقل أكثر مما تستند إىل اإلرغام

 أو قوة الوحي..( 

يني إنه )غلطة مجيلة أكثر مالءمة  فقد قال  ،)جورج سنتيانا(وهكذا  عن اإليامن الدِّ

ين شعوريا  و  .. لنوازع النفس ومن احلياة نفسها( . وقد .لكن يكفر به عقليا    ، قد كان يميل إىل الدِّ

ين( قته هذه املشكلة فدفعته إىل تأليف كتابه الشهري )العقل يف الدِّ انتهى فيه إىل الالأدرية   ،أرَّ

ين.   املظلمة ممتزجة بميل عاطفي إىل الدِّ

كانوا يتحدثون بذلك وغريه، بينام النريان والعقارب واحليات تلتهم قلوهبم وعقوهلم  
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 وأرواحهم وكل لطائفهم، وهم يف غفلة تامة عنها..  

وكان وعاظهم يصيحون فيهم بكل اللغات، وبكل األدلة لكنهم بسبب رشاب اإلحلاد  

 الذي سقاهم إياه الشيطان ال يسمعون شيئا، وال يبرصون. 

 نافقون ـ امل   7

علمت   ،بعد أن رأيت ما رأيت وسمعت ما سمعت يف درك امللحدين نزلت دركا آخر

. وعلمت منه  . من الواعظ أنه الدرك األسفل الذي تنحدر فيه النفس إىل أبعد قعر مظلم فيها 

ْركِ   يِف   املُْنَافِِقنيَ   . وهو ما يرصح به قوله تعاىل :﴿ إِنَّ . أنه درك خمصص للمنافقني  ِمنَ   َفلِ اأْلَْس   الدَّ

ا  هَلُمْ   جَتِدَ   َوَلنْ   النَّارِ  وعن رس كوهنم يف الدرك األسفل    ،. فسألته عنهم . ﴾ )النساء((145)  َنِصري 

هم يف احلقيقة  بينام    ، إىل اإليامن  نيمنسوب: املنافقون هم الذي يبدون يف الظاهر  (1)فقال  ، من النار

وكم  .  .قد هدموه!؟ لإليامن  فلله كم من معقل  ..  خيرجون عداوته يف كل قالب  ، األلداءأعداؤه  

وكم من لواء له  .. وكم من علم له قد طمسوه!؟. . من حصن له قد قلعوا أساسه وخربوه!؟

وكم عموا  . .وكم رضبوا بمعاول الشبه يف أصول غراسه ليقلعوها!؟. . مرفوع قد وضعوه!؟

 قطعوها!؟عيون موارده بآرائهم ليدفنوها وي

  ، وال يزال يطرقه من شبههم رسية بعد رسية ، منهم يف حمنة وبلية أهل احلق فال يزال 

ُْم ُهُم املُْْفِسُدوَن َوَلكِْن اَل َيْشُعُروَن ):﴿ ويزعمون أهنم بذلك مصلحون  ﴾  ( 12َأاَل إِهنَّ

مَّ ُنوَرُه َوَلْو َكِرَه اْلَكافُِروَن ُيِريُدوَن َأْن ُيْطِفُئوا ُنوَر اهللَِّ بَِأْفَواِهِهْم َوَيأْ . ﴿ . )البقرة(
َبى اهللَُّ إاِلَّ َأْن ُيتِ

 ﴾ )التوبة( (32)

َفَتَقطَُّعوا َأْمَرُهْم َبْينَُهْم  :﴿  فهم عىل ترك اإلهتداء به جمتمعون    ، اتفقوا عىل مفارقة الوحي

 
بالترصف الذي ألفناه يف هذه  -من كالم مجيل البن القيم يف وصف املنافقني ذكره يف مدارج السالكني يف مواضع متفرقة  (1)

ونحب أن ننبه هنا إىل أن .  وقد أوردناه هنا لكونه مجع أكثر ما ورد يف القرآن الكريم من أوصاف املنافقني ببالغة وإتقان.   -السلسلة  

قد حيمل حمامل سيئة بسبب الرصاع بني املدارس اإلسالمية.. ونحن ال نريد منه هنا هذه املحامل السيئة،  بعض ما ذكره ابن القيم

 فنحن نعتقد أن اخلالف بني املدارس اإلسالمية خالف سببه االجتهاد، وال عالقة له بالنفاق.
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ا ُكلُّ ِحْزٍب باَِم َلَدهْيِْم َفِرُحوَن )  ْعُضُهْم إىَِل َبْعٍض ُزْخُرَف اْلَقْوِل  ُيوِحي بَ ﴿    ، ﴾ )املؤمنون((53ُزُبر 

ا ا ) .  .﴿ وألجل ذلك    ، ﴾ )األنعام((112).  .ُغُرور  َُذوا َهَذا اْلُقْرآَن َمْهُجور   ﴾ )الفرقان( (30اختَّ

وغلبت القصور السيئة عىل    ،قد أهنكت أمراض الشبهات والشهوات قلوهبم فأهلكتها 

يِف  :﴿ فعجز عنه األطباء العارفون  ،ففسادهم قد ترامى إىل اهلالك ،إراداهتم ونياهتم فأفسدهتا 

ا َوهَلُْم َعَذاٌب َألِيٌم باَِم َكاُنوا َيْكِذُبوَن )   ﴾ )البقرة( (10ُقُلوهِبِْم َمَرٌض َفَزاَدُهُم اهللَُّ َمَرض 

  ، ثم طفئ ذلك النور  ، يف ضوئها مواقع اهلدى والضالل  أضاءت هلم نار اإليامن فأبرصوا

  :ويف تلك الظلامت يعمهون ، فهم بتلك النار معذبون ،وبقيت نارا تتأجج ذات هلب واشتعال

ا َفَلامَّ َأَضاَءْت َما َحْوَلُه َذَهَب اهللَُّ بُِنوِرِهْم َوَتَرَكُهْم يِف ظُ ﴿   ُلاَمٍت اَل  َمَثُلُهْم َكَمَثِل الَِّذي اْسَتْوَقَد َنار 

وَن )     ﴾ )البقرة( (17ُيْبرِصُ

. فكيف السبيل إىل معرفتهم  .. ومألت قلبي خمافة منهم . قلت: لقد عظمت يل شأهنم

 لتجنب رشهم؟ 

 . .يعرفونهبا هلم عالمات  قال: لقد ذكر اهلل  

 قلت: أين أجدها؟

 . . بادية ملن تدبرها من أهل بصائر اإليامن. هي .قال: يف نصوص الوحيني 

 هال ذكرت يل منها ما أتبرص به أحواهلم؟ قلت: ف

قعد هبم الكسل عام أمروا به من  فقد  ،وهو أقبح مقام قامه اإلنسان ، الرياءقال: منها 

اَلِة َقاُموا ُكَساىَل  . . :﴿فأصبح اإلخالص عليهم لذلك ثقيال  ،أوامر الرمحن َوإَِذا َقاُموا إِىَل الصَّ

 ﴾ )النساء( (142َيْذُكُروَن اهللََّ إِالَّ َقلِيال  ) ُيَراُءوَن النَّاَس َواَل  

تيعر إىل هذه مرة وإىل هذه مرة وال تستقر مع إحدى    ،أحدهم كالشاة العائرة بني الغنمني

ُمَذْبَذبِنَي َبنْيَ َذلَِك اَل إىَِل  :﴿ ينظرون أهيم أقوى وأعز قبيال  ،فهم واقفون بني اجلمعني ،الفئتني

 َواَل إِىَل 
ِ
 َوَمْن ُيْضلِِل اهللَُّ َفَلْن جَتَِد َلُه َسبِيال  ) َهُؤاَلء

ِ
 ﴾ )النساء( (143 َهُؤاَلء
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فإن كان هلم فتح من اهلل قالوا: أمل نكن معكم؟ وأقسموا    ، اإليامنيرتبصون الدوائر بأهل  

قالوا: أمل تعلموا أن   ، من النرصة نصيب اإليامنوإن كان ألعداء  ، عىل ذلك باهلل جهد أيامهنم 

بَُّصوَن بُِكْم َفإِْن َكاَن َلُكْم َفتٌْح . ﴿ .ريب؟ ق وأن النسب بيننا  ، عقد اإلخاء بيننا حمكم ِذيَن َيرَتَ الَّ

 ِمَن  َقاُلوا َأمَلْ َنُكْن َمَعُكْم َوإِْن َكاَن لِْلَكافِِريَن َنِصيٌب َقاُلوا َأمَلْ َنْسَتْحِوْذ َعَلْيُكْم َوَنْمنَْعُكمْ ِمَن اهللَِّ

﴾  ( 141َسبِيال  ) املُْْؤِمننَِي َفاهللَُّ حَيُْكُم َبْينَُكْم َيْوَم اْلِقَياَمِة َوَلْن جَيَْعَل اهللَُّ لِْلَكافِِريَن َعىَل املُْْؤِمننِيَ 

 )النساء( 

  ، ويشهد اهلل عىل ما يف قلبه من كذبه ومينه ، يعجب السامع قول أحدهم حلالوته ولينه

َوِمَن  :﴿  فخذ وصفهم من قول القدوس السالم  .  .ويف الباطل عىل األقدام   ، فرتاه عند احلق نائام

ْنَيا َويُ  َصاِم ) النَّاِس َمْن ُيْعِجُبَك َقْوُلُه يِف احْلََياِة الدُّ ﴾  ( 204ْشِهُد اهللََّ َعىَل َما يِف َقْلبِِه َوُهَو َأَلدُّ اخْلِ

 )البقرة( 

ونواهيهم عام فيه   ،أوامرهم التي يأمرون هبا أتباعهم متضمنة لفساد البالد والعباد

وأحدهم تلقاه بني مجاعة أهل اإليامن يف الصالة والذكر والزهد  ، صالحهم يف املعاش واملعاد

يَها َوهُيْلَِك احْلَْرَث َوالنَّْسَل َواهللَُّ اَل حُيِبُّ  :﴿ واالجتهاد 
َوإَِذا َتَوىلَّ َسَعى يِف اأْلَْرِض لُِيْفِسَد فِ

   ﴾ )البقرة((205اْلَفَساَد ) 

وينهون عن املعروف بعد    ،يأمرون باملنكر بعد أن يفعلوه  ،فهم جنس بعضه يشبه بعضا 

كم ذكرهم اهلل بنعمه فأعرضوا   ، ضاته أن ينفقوهويبخلون باملال يف سبيل اهلل ومر ، أن يرتكوه

املُْنَافُِقوَن َواملُْنَافَِقاُت  . ﴿ . عن ذكره ونسوه؟ وكم كشف حاهلم لعباده املؤمنني ليجتنبوه؟

املُْنَْكِر َوَينَْهْوَن َعِن املَْْعُروِف َوَيْقبُِضوَن َأْيِدهَيُْم َنُسوا اهللََّ
 َفنَِسَيُهْم إِنَّ َبْعُضُهْم ِمْن َبْعٍض َيْأُمُروَن بِ

 ﴾ )التوبة( (67املُْنَافِِقنَي ُهُم اْلَفاِسُقوَن ) 

وإن دعوهتم إىل حكم كتاب اهلل   ، إن حاكمتهم إىل رصيح الوحي وجدهتم عنه نافرين

  ،وسنة رسوله رأيتهم عنه معرضني فلو شهدت حقائقهم لرأيت بينها وبني اهلدى أمدا بعيدا
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ُسوِل  :﴿  الوحي إعراضا شديدا    ورأيتها معرضة عن َوإَِذا ِقيَل هَلُْم َتَعاَلْوا إِىَل َما َأْنَزَل اهللَُّ َوإِىَل الرَّ

ا ) وَن َعنَْك ُصُدود  ِقنَي َيُصدُّ
 ﴾ )النساء( (61َرَأْيَت املُْنَافِ

لص من  وأنى هلم التخ ، فكيف هلم بالفالح واهلدى بعد ما أصيبوا يف عقوهلم وأدياهنم

وقد استبدلوا بالرحيق   ، فام أخرس جتارهتم البائرة  .. وقد اشرتوا الكفر بإيامهنم  ،الضالل والردى 

َمْت َأْيِدهيِْم ُثمَّ َجاُءوَك حَيْلُِفوَن بِاهللَِّ إِْن َأَرْدَنا :﴿  املختوم حريقا   َفَكْيَف إَِذا َأَصاَبْتُهْم ُمِصيَبٌة باَِم َقدَّ

ا ) إِالَّ إِْحَسان ا َوَتوْ   ﴾ )النساء( (62فِيق 

 . وأطلت يف وصفهم. . قلت: لقد وصفتهم

أن يكون  كله  كاد القرآن  . بل  .فاملرتوك أكثر من املذكور   ، ال تستطل أوصاف القوم قال:  

خلت بقاع األرض منهم   و فل ، لكثرهتم عىل ظهر األرض ويف أجواف القبور ، يف شأهنم

سمع حذيفة رجال  وقد    ، باب املعايشأسفقدهم  ب  ت تعطلل و  ، ستوحش املؤمنون يف الطرقاتال

لو هلك املنافقون الستوحشتم يف طرقاتكم    ، فقال : ) يا ابن أخي  ، يقول : اللهم أهلك املنافقني

 من قلة السالك( 

 . . فلعيل أكون أحدهم وال أعلم .قلت: لقد مألتني باملخافة

كلهم خياف   ، : أدركت ثالثني من أصحاب النبي قال ، ابن أيب مليكة قال: حدث 

 .  .إنه عىل إيامن جبيل وميكائيل( )ما منهم أحد يقول:   ، النفاق عىل نفسه

فإذا هو قائم يصيل   ، جبري بن نفري قال: دخلت عىل أيب الدرداء منزله بحمصوحدث 

فلام انرصف قلت له: غفر اهلل لك  ،من النفاقباهلل فلام جلس يتشهد فجعل يتعوذ  ،يف مسجده 

ال   - ثالثا  - اللهم غفرا)أنت والنفاق!؟ ما شأنك وما شأن النفاق!؟ فقال:  ما  ، يا أبا الدرداء

 واهلل إن الرجل ليفتن يف ساعة واحدة فينقلب عن دينه(  ،يأمن البالء من يأمن البالء 

 *** 

بعد أن سئمت نفيس وضاقت من تلك الدركات اخلطرية التي رأيت فيها اإلنسان بأبشع 
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لواعظ أن نخرج منها، فأخرجني، وكلفني بالقيام  صوره وأشكاله، طلبت من صاحبي ا

 بمجاهدات كثرية للتخلص من آثار ذلك الرشاب الذي رشبته. 

واحلمد هلل، فبعد خلوة مل تستمر سوى أسبوع واحد من اهلل عيل بالتخلص من كل ألوان  

   السموم التي زرعت يف ذلك الرشاب. 
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 ـ الصاعد   ثامنا 

 ؟الثامن . فام الرس .نسانمن أرسار اإل السابعقلت: عرفت الرس 

برمحته  تعاىل . فإن اهلل . . فكام أن اإلنسان يمكن أن ينزل إىل اهلاوية. قال: هو الصعود

 وحكمته ولطفه وهبه القدرة عىل الرتقي والرتفع والصعود. 

 قلت: إىل أين؟ 

أحسن  . لقد خلق اهلل ذات اإلنسان يف . قال: إىل مجيع الكامالت التي حتملها بذرة ذاته

 . وخلق هلا القدرة عىل الرتقي يف ذلك التقويم احلسن الذي جبلها عليه. .تقويم 

 قلت: فكيف اهتديت إىل هذا الرس؟

رست يف تلك   ، قال: بعد أن امتألت مها نتيجة ما رأيت من انحدار اإلنسان وسقوطه

. وكأين أفر من .ىل البية املدينة العجيبة ـ التي فتح اهلل يل فيها من علوم اإلنسان ما كان منغلقا ـ إ

 .  .هذا اإلنسان الذي ال يعرف إال االنحدار

أو لعله ال يزال   ، وبينام أنا أسري ال أدري إىل أين رأيت شابا مل يتجاوز املراهقة إال قليال

. وماذا ينتظره من جحيم هذه احلياة . . فقلت يف نفيس: ويل هلذا الشاب املسكني. مراهقا 

 .  . جو اإلنسان يف هذا العامل. ما أصعب أن ين. وحفرها 

وقال: أرىـ  يا عمـ  أنك قد هتت    ،وسلم عيل بأدب   ،حتى قصدين الشاب  ،ما قلت ذلك

 عن طريق اجلبل.. الطريق ليست من هنا. 

 . لست قاصدا أي جبل. . . أنا أسري فقط.قلت مستغربا: أي جبل؟ 

الباري التي ال  . وهتيم عىل نفسك يف هذه .. كيف ترتك اجلبل .قال: عجيب ما أرى 

 تورثك إال الغفلة. 

 قلت: مل أفهم ما تقصد. 
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 .  . قال: عمر اإلنسان أضيق من أن يمضيه يف السري األفقي

 .  . . ما الذي ترمي إليه.قلت: مل أفهم 

 ال السري األفقي.  ، قال: لقد خلقنا اهلل لنسري السري العمودي

 .  .. فأنا ال عالقة يل باهلندسة .قلت: وضح يا فتي 

. ما الذي قال اهلل آلدم وزوجه عندما أخرجهام من  .. أجبني. أبدأ لك من األولقال: س

 اجلنة؟

اْهبَِطا ِمنَْها مَجِيعا  َبْعُضُكْم لَِبْعٍض  قلت: لقد قال اهلل هلام ـ كام نص القرآن الكريم ـ :﴿ 

َبَع ُهَداَي َفال َيِضلُّ  َينَُّكْم ِمنِّي ُهدى  َفَمِن اتَّ
ا َيْأتِ  ( 123:)طـه ﴾   َوال َيْشَقىَعُدوٌّ َفإِمَّ

 . ما الذي كان يشغل باله؟ .قال: فعندما هبط آدم 

.  .. فبدل أن يأتيه الطعام جاهزا صار يبحث عنه بعناء .قلت: لقد تعب آدم بعد هبوطه

وبعد أن كان يعيش يف أجواء اجلنة الصحية صار يعيش يف أجواء األرض التي تزرع فيه مجيع  

 تغلبوا بعد ذلك عىل كل تلك الصعاب بام أنتجوه من حضارة. اآلالم.. لكن ذرية آدم 

. وآدم أرفع شأنا من أن يفكر مثل هذا  .قال: مهة دنية هي تلك التي تتحدث عنها 

 التفكري. 

 قلت: فأخبين ما الذي كان يفكر فيه آدم حني هبط؟ 

 . من عوقب باهلبوط فإنه ال حين إال إىل الصعود. . قال: كان يفكر يف الصعود

 : صدقت.. ولكن إىل أين يصعد؟قلت

 قال: إىل املحل الرفيع الذي نزل منه. 

 قلت: اجلنة. 

 فقط. وال فندقا . فاجلنة ليست مطعام .قال: اجلنة بجميع معانيها 

 ؟والفنادق قلت: أهناك جنة أخرى غري جنة املطاعم 
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خرة  . فلن يدخل جنة اآل. حتى تظفر بجنان كثريةوالفنادق  قال: لن تظفر بجنة املطاعم  

 من مل يدخل جنة الدنيا.

 قلت: أهناك جنان يف الدنيا؟

 . وأمحق هو من مل يفكر يف الصعود إليها. .قال: أجل 

 . أمحق من ال يفكر يف الصعود إىل اجلنان. .قلت: صدقت 

 .  . قال: فهيا إذن إىل اجلبل

 . فام شأنه؟. قلت: أراك تعود كل حني إىل اجلبل

التي تؤهلك جلنان اآلخرة إال بعد أن ترقى هذا   قال: ال يمكن أن تظفر بجنان الدنيا 

 .  . اجلبل

. لقد كانت سيام حممد  .فوجدت فيه ما تعودت أن أجده يف الورثة ،نظرت إىل الشاب 

 . ألست من الورثة؟ . . فسألته: من أنت يا فتى.تبدو عىل مالمح وجهه (1) الوارث

 . أو الداللة عىل الورثة. .الورثة. وليس يل من هم يف حيايت إال البحث عن  . قال: أنا حممد

 قلت: فأي رس لإلنسان أجده عندك؟

 . والعروج. . . والرتفع.قال: رس الصعود 

 قلت: أيمكن أن نعرج؟ 

 قال: كام يمكن أن هنبط يمكن أن نعرج. 

وعهدي بالشباب واملراهقني عدم انشغاهلم  بمثل   ،قلت: أنا ال أراك إال شابا مراهقا 

 ر عندنا ال ينشغل هبا إال الكبار. . فهذه األمو.هذه األمور 

 . فمتى أصعده؟. قال: إن مل أصعد اجلبل وأنا يف كامل قواي

 قلت: عدت بنا إىل اجلبل. 

 
 هو بطل رسالة )النبي اإلنسان( من هذه السلسلة.. وال خيفى وجه اإلشارة التي حيملها هذا االسم.   (1)
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. وال أن تتأدب بني يديه إال إذا رست يف  .. وال أن تسري إليه .قال: ال يمكن أن تعرفه 

 ذلك اجلبل. 

 . فهلم بنا إليه. . قلت: لقد مألتني أشواقا إليه

. ومل نرس إال قليال حتى بدا لنا جبل  . . ثم أخذ بيدي. ظيم عىل وجه الشابظهر فرح ع

 . وكأن فنانا نابغة هو الذي صممه. .يف منتهى اجلامل 

. حيوي من مجيع الثامر  .. كل طبقة هي جنة من اجلنان.لقد كان بشكل طبقات خمتلفة 

 واأللوان. 

أين أرى بعيني حدائق  فقلت للشاب: لك ،وقد عجبت إذ رأيت املياه تصعد إليه بقوة 

 . كيف تصعد املياه إىل هذا اجلبل من غري مضخات. .(1)بابل املعلقة

. وهي التي أشار  . . هم يسموهنا مضخات البكات.ا هقال: هناك مضخات أنت ال ترا

َقْوا َلَفَتْحنَا َعَليِْهْم  إليها قوله تعاىل :﴿    َواأْلَْرضِ َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقَرى آَمُنوا َواتَّ
ِ
اَمء ﴾  َبَرَكاٍت ِمَن السَّ

 ( 96: )ألعراف

 .  .قلت: فكل أهل هذا اجلبل من املؤمنني األتقياء 

 قال: ال يمكن أن يفكر يف الصعود إىل هذا اجلبل إال املؤمنون األتقياء. 

. ولرتكوا تلك اجلبال الكثرية التي ال متتلئ إال  .قلت: لو أن قومي سمعوا به هلرعوا إليه 

 ر واجلليد. بالصخو

 وقلت: كيف مل تلتفت الوكاالت السياحية إىل هذا اجلبل العجيب؟ ،ثم التفت إليه 

. ولذلك  . . وأالّ يسري عليه إال املتقون.قال: لقد سأل هذ اجلبل ربه أال يراه إال املؤمنون

  . وهلذا ال يمكن أن يعرفه أحد أو هيتم به إال إذا فكر يف السري .فقد حجب عن أنظار الغافلني 

 إىل مواله. 

 
 حدائق بابل املعلقة: هي إحدى عجائب الدنيا السبع، وتقع بابل ُقرب بغداد احلالية يف العراق..  (1)
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 قلت: فهلم بنا نسري إليه. 

. ثم حتدد لنفسك الطبقة التي تتناسب  .قال: ال يصح أن تسري فيه قبل أن تعرف طبقاته

 معها.

 قلت: ألكل طبقة أهلها؟ 

 . أال ترى أن يف كل طبقة بساتني ختتلف عن الطبقة األخرى؟ .قال: أجل 

. مل  .. فقلت: إن هذا عجيب .ب . فرأيتها كام وصف الشا .نظرت إىل الطبقات املختلفة

 كان األمر كذلك؟

 قال: أنت تعلم أن اهلل خلق اإلنسان من تربة خمتلفة متنوعة. 

 . وقد ورد يف احلديث اإلشارة إىل ذلك. .قلت: ذلك صحيح

. ويمكن لكل تربة أن  .. واهلل تعاىل هو الواسع. . فإن مهم الناس خمتلفة. قال: فلذلك

 يصح أن نعبد اهلل ونحن خارجون عن طبيعتنا. . فال  . تسري إليه بحسبها 

 . وأنا سأختار ما يناسبني منها. . . فحدثني عن كل طبقة. قلت: إن كان األمر كذلك

 قال: أما الطبقة األوىل فللعلامء.

 أم علامء الكيمياء؟  ، قلت: علامء الفيزياء

تسكن هذه الطبقة  . وأن . . ومجيع العلوم يمكنها أن تلج هذا الباب .قال: مجيع العلامء 

 .  .برشط واحد هو أن تعرف غاية غايات العلوم 

 قلت: فام غاية غاياهتا؟ 

 . فال يصح أن يسري أحد يف هذا اجلبل وهو ال يقصد اهلل. .قال: اهلل

 . أمل يكن األوىل هبم أن يكونوا يف أعاله؟ .قلت: فلم كان هؤالء يف أسفل اجلبل 

ينزلوا إىل أسفله ألنه ال يصح ألحد أن يسري  . ولكنهم آثروا أن . قال: لقد كانوا كذلك

. فال يصح ملن مل ينضبط بضوابط العلم  . ويتتلمذ عىل أيدهيم  ،يف هذا اجلبل دون أن يمر عليهم
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 . فاهلل ال يعبد باجلهل. . أن يسري يف هذا السبيل

 قلت: فام الطبقة التالية؟ 

 .  . قال: طبقة العباد

 قلت: فلم كانوا يف هذه الطبقة؟

 علم حقيقة العلم كان أول ما خيطر عىل باله عبادة ربه والسلوك إليه.  قال: من

 قلت: فام الطبقة التي تليها؟

 . . قال: طبقة املتقني

 قلت: من املتقون؟ 

 .  .قال: هم أهل الورع

 قلت: أهم الذين يتحرون احلالل؟

.  .. فلذلك جتدهم يتورعون عن كل فتنة . قال: هم الذين مأل خوف غضب اهلل قلوهبم

 يتهربون من كل شبهة. و

 قلت: فام الطبقة التي تليها؟

 .  .قال: طبقة الزهاد

 . أولئك الذين رغبوا عن الدنيا التي رغب الناس فيها. .قلت: أعرفهم 

 . سواء كان من الدنيا أو من غريها. .قال: هم رغبوا عن كل ما حيجبهم عن موالهم 

 قلت: فام الطبقة التي تليها؟

 .  .الفتيانقال: طبقة 

 . وما عالقة أهل الفتوة بالسلوك؟. قلت: عجيب هذا

 قال: أهل الفتوة هم الذين يسلكون إىل اهلل عب اإلحسان واملروءة وخدمة خلق اهلل. 

 قلت: فلم كانت هلم هذه املرتبة الرفيعة؟
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قال: ألن اهلل برمحته ولطفه هبم جازاهم عىل إحساهنم للعباد بتلك املكانة.. أمل تسمع  

 .(1) وفرق بينهام قليال  ،وأشار بالسبابة والوسطى    ،  (أنا وكافل اليتيم كهاتني ىف اجلنة : )  وله  ق

 .  .قلت: بىل 

 . فال يمكن أن يعرف اهلل من مل حيسن إىل عباد اهلل. . قال: فهذا يدلك عىل مكانتهم

 قلت: فام الطبقة التي تليها؟

 قال: املجاهدون يف سبيل اهلل. 

 الذين حيملون السالح. قلت: أولئك 

. فال يمكن أن ينرص اهلل أحدا مل حيمل سالح  .. وأوهلا سالح السالم .قال: كل األسلحة 

 السالم. 

 قلت: أنا ال أعرف إال السالح الذي ينفث الرصاص القاتل. 

﴾   ا  َفال ُتطِِع اْلَكافِِريَن َوَجاِهْدُهْم بِِه ِجَهادا  َكبِريقال: فأنت ال تعرف إذن قوله تعاىل :﴿ 

 ( 52)الفرقان: 

 قلت: بأي سالح أمر اهلل نبيه أن جياهد؟

. فليس يف الدنيا سالح يقهر عتو النفس وطغياهنا ويقوم النفس  .قال: بسالح القرآن

 ويرفعها مثل القرآن. 

 قلت: فام الفرق بني هؤالء وبني الفتيان؟

املجاهدون حيسنون إىل األرواح  و.  .قال: الفتيان حيسنون إىل األجساد برعايتها وحفظها 

 بدعوهتا إىل اهلل وحفظها من املستبدين الذين حيولون بينها وبينه. 

 قلت: فام الطبقة التالية؟ 

 قال: طبقة الصديقني. 

 
 رواه البخاري.   (1)
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 قلت: فمن الصديقون؟

 قال: العارفون. 

 قلت: أمل نمر عليهم يف طبقة العلامء؟

 .  . . والعارفون واصلون.قال: العلامء سائرون

  الطبقة التي تليها؟قلت: فام

ُسوَل َفُأوَلئَِك  . أمل تسمع قوله تعاىل :﴿ . قال: ليس هناك طبقة تليها  َوَمْن ُيطِِع اهللََّ َوالرَّ

نَي َوَحُسَن ُأوَلئِ  احِلِ  َوالصَّ
ِ
َهَداء يِقنَي َوالشُّ دِّ ِذيَن َأْنَعَم اهللَُّ َعَلْيِهْم ِمَن النَّبِيِّنَي َوالصِّ   ﴾ َك َرفِيقا  َمَع الَّ

 ؟(69النساء: )

 . فام فيها من العلم؟.قلت: بىل 

 قال: إال ترى كيف جعل اهلل أول مرتبة تيل النبيني هي مرتبة الصديقني؟

 . فلم كان األمر كذلك؟.قلت: بىل 

. وليس هناك غاية بعد غايات العارفني  .( 42: إىَِل َربَِّك املُْنَْتَهى()لنجمقال: ألن :﴿  

 الصديقني. 

 . فهلم بنا نصعد. . الصعود قلت: لقد شوقتني إىل 

 قال: إىل أي طبقة؟

 وأنا أستطيع أن أسري إىل أعالها.  ،. فال يمكنني أن أرىض بأدناها .قلت: إىل علياها 

. فال يمكن أن يصل أحد  . . فاحذر من الوقوف يف أي طبقة.قال: إن كانت مهتك كذلك 

 .  . يف هذا الطريق إال ببذل نفسه يف الصعود

 ـ العلامء   1

. وكان سكان هذه الطبقة  . . كانت هناك جنان كثرية ممتلئة بأصناف الثامر.سفح اجلبل يف  

 .  .ال يرتكون شيئا إال اهتموا به وفحصوه ودرسوه
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 .  . فقد كان الكل مشغوال ، فلم يلتفت يل أحد منهم ،مررت عليهم

.  . لكن حلقة اجتمع فيها نفر يظهر عىل سيامهم أهنم من طلبة العلم شدت انتباهي 

 .  .. وانضممنا إىل اجللوس. حت مع صاحبي الشاب حممد إليها فر

قنوج  . أخبين حممد أن شيخها من . فوجدنا شيخها كالشمس تلتف به هالة تالميذه

. وأن اسمه الذي يعرفه الناس به يف هذه الطبقة هو  . . وأنه رجل من العلامء الصاحلني.باهلند

  (1) )صديق حسن خان(

. وكان محده هلل متناسبا  .ء املسلمني وفضالئهم بحمد اهلل بدأ الشيخ حديثه كعادة علام

فاوت بحكمته بني   ، احلمد هلل الذي له األسامء احلسنى.  لقد قال : . مع وظيفته ومع طبقته

ِذيَن  :﴿ فقال  ،ورفع أهل العلم أعىل الدرجات  ،املخلوقات  ِذيَن ءاَمُنوْا ِمنُكْم َوالَّ َيْرَفِع اهللَُّ الَّ

 ( 11)املجادلة: ﴾  ُأوُتوْا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت 

  ، ورفع الذين أوتوا العلم درجات علّية ، احلمد هلل الذي جعل العلم ضياء  والقرآن نورا  

  ،وكفى بربك هاديا  ونصريا   ،وجعل العلامء ورثة األنبياء ،وكان ذلك يف الكتاب مسطورا  

ا :﴿  ائلونشكره عز وجل وهو الق ،نحمده تعاىل محدا  كثريا   را  َوإِمَّ
ا َشاكِ بِيَل إِمَّ إِنَّا َهَدْينَاُه السَّ

 ( 3)اإلنسان:﴾   َكُفورا  

رفع منار   ، أمحده سبحانه وأشكره ، عّلم اإلنسان ما مل يعلم  ، احلمد هلل الذي عّلم بالقلم

 العلم وأشاد بالعلامء واملتعلمني. 

 
م(، وهو حممد صديق  1890 - 1832هـ املوافق لـ  1307 - 1248ن( )أشري به إىل أيب الطيب املعروف بـ )صديق حسن خا  (1)

خان بن حسن بن عيل بن لطف اهلل احلسيني البخاري القنوجي.. ومن كتبه )حسن االسوة يف ما ثبت عن اهلل ورسوله يف النسوة( 

املأمول من علم االصول( و)عون و)فتح البيان يف مقاصد القرآن( عرشة أجزاء يف التفسري، و)لف القامط( يف اللغة، و)حصول 

الباري( يف احلديث، و)العلم اخلفاق من علم االشتقاق( و )العبة مما جاء يف الغزو والشهادة واهلجرة(، و)أبجد العلوم(.. وقد 

ة له بالشخصية وننبه هنا كام نبهنا مرات كثرية إىل أن ما نسوقه من حديث ال عالق. اخرتناه هنا ألجل كتابه هذا.. وال ختفى أمهيته.

 التي نتحدث عنها.
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ومن قلب ال   ، ال ينفع  عوذ بك من علمن ا اللهم إنفقال:  ، ثم أعقب محده هذا بدعائه

ال إله إال أنت سبحانك اللهم   . . ومن دعوة ال يستجاب هلا  ، ومن نفس ال تشبع ،خيشع

  ،وال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا  ،اللهم زدنا علام   ، ونسألك رمحة   ،نستغفرك لذنوبنا  ،وبحمدك

وزدنا   ،ما ينفعنا وعلمنا  ،اللهم انفعنا بام علمتنا  .إنك أنت الوهاب.  ،وهب لنا من لدنك رمحة  

  ،اللهم إنا نسألك علام  نافعا   .ونعوذ باهلل من حال أهل النار. ، احلمد هلل عىل كل حال ،علام  

 وعلمنا التأويل.  ، اللهم فقهنا يف الدين .ورزقا  طيبا .  ،وعمال  صاحلا  

فأنتم طلبة  . .. لقد اختاركم اهلل ألرشف األعامل وأجلها . . أهيا الطلبة الطيبون.أما بعد

َبْل ُهَو آَياٌت  . أنتم الذين قال فيهم ربنا :﴿ . العلم الذين وردت األخبار الكثرية يف فضلهم

 ( 49العنكبوت: ﴾ )َبيِّنَاٌت يِف ُصُدوِر الَّذيَن ُأوُتوا الِعْلَم 

ْلنَا اآلَياِت لَِقْوٍم َيْعَلُموَن وأنتم الذين قال فيهم ربنا :﴿    ( 97األنعام:  ﴾ )َقْد َفصَّ

َشِهَد اهللَُّ َأنَُّه ال إَِلَه إال ُهَو َواملاَْلئَِكُة َوُأوُلو اْلِعْلِم َقائاِم   وأنتم الذين قال فيهم ربنا :﴿ 

وثنى   ،(. فشهد اهلل بنفسه عىل وحدانيته 18آل عمران: )  ﴾بِاْلِقْسِط ال إَِلَه إال ُهَو اْلَعِزيُز احْلَكِيمُ 

ويف هذا من التكريم والترشيف ما ال يعدله   ،لامء ثانيا والع ،فذكر املالئكة أوال ،بخيار خلقه

 يشء. 

ِذيَن آَمُنوا ِمنُْكْم َوالَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت  وأنتم الذين قال فيهم ربنا :﴿  َيْرَفِع اهللَُّ الَّ

تنبيها عىل . وهذا من باب ذكر اخلاص بعد العام .(11)املجادلة:﴾  َواهللَُّ باَِم َتْعَمُلوَن َخبرِيٌ 

  ، إشارة إىل عظيم فضلهم  ، ثم أفردوا بالذكر ،فقد ذكر أهل العلم ضمن املؤمنني أوال  ،أمهيته 

 وعلو مرتبتهم. 

﴾   إِنَّاَم خَيَْشى اهللََّ ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلاَمُء إِنَّ اهللََّ َعِزيٌز َغُفورٌ وأنتم الذين قال فيهم ربنا :﴿ 

 .جل الذين قدروا اهلل حق قدره( أي العاملني باهلل عز و28:)فاطر

ْن ُهَو َقانٌِت آَناَء اللَّْيِل َساِجدا  َوَقائاِم  حَيَْذُر اآْلِخَرَة َوَيْرُجو  وأنتم الذين قال فيهم ربنا :﴿   َأمَّ
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ُر ُأو ِذيَن ال َيْعَلُموَن إِنَّاَم َيَتَذكَّ ِذيَن َيْعَلُموَن َوالَّ ِه ُقْل َهْل َيْسَتِوي الَّ (  9الزمر: )  ﴾ ُلو اأْلَْلَباِب َرمْحََة َربِّ

فمن يتعلم ويعلم العلم الذي يقرب من اهلل والدار اآلخرة ال يستوي هو ومن ال يعلم ذلك 

 العلم. 

ِذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم الَِّذي ُأْنِزَل إَِلْيَك ِمْن َربَِّك ُهَو  وأنتم الذين قال فيهم ربنا :﴿  َوَيَرى الَّ

اِط اْلَعِزيِز احْلَِميدِ احْلَقَّ َوهَيِْدي إِىَل    ( 6سـبأ: )  ﴾رِصَ

ِذيَن آَمُنوا ِمنُْكْم َوالَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت   وأنتم الذين قال فيهم ربنا :﴿ َيْرَفِع اهللَُّ الَّ

 (  11:َواهللَُّ باَِم َتْعَمُلوَن َخبِرٌي()املجادلة

  (1) (به خريا يفقهه يف الدينمن يرد اهلل : ) وأنتم الذين قال فيهم نبينا وحبيبنا 

    (2) (إذا أراد اهلل بعبد خريا فقهه يف الدين وأهلمه رشدهوقال: ) 

    (3)(وأفضل الدين الورع  ،أفضل العبادات الفقه وقال: ) 

   (4)(فضل العلم خري من فضل العبادة وخري دينكم الورعوقال: )

باملرء فقها إذا عبد اهلل وكفى باملرء جهال  قليل العلم خري من كثري العبادة وكفى  وقال: )

    (5)(إذا عجب برأيه

   (6)(من سلك طريقا يلتمس فيه علام سهل اهلل له به طريقا إىل اجلنة وقال: ) 

وإن العامل يستغفر له   ،إن املالئكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بام يصنعوقال: )

وفضل العامل عىل العابد كفضل القمر   ،املاء من يف الساموات ومن يف األرض حتى احليتان يف

 
 رواه البخاري ومسلم.  (1)

 رواه البزار والطباين.  (2)

 رواه الطباين.  (3)

 رواه الطباين والبزار بإسناد حسن.  (4)

 رواه الطباين. (5)

 رواه مسلم وأبو داود والرتمذي والنسائي وغريهم. (6)
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وإن العلامء ورثة األنبياء إن األنبياء مل يورثوا دينارا وال درمها إنام ورثوا   ،عىل سائر الكواكب

    (1)(العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر

وواضع العلم عند غري أهله كمقلد اخلنازير    ،طلب العلم فريضة عىل كل مسلم وقال: )

    (2)(لؤلؤ والذهباجلوهر وال

من جاء أجله وهو يطلب العلم لقي اهلل مل يكن بينه وبني النبيني إال درجة  وقال: )

   (3) (النبوة

وألن   ،ألن تغدو فتعلم آية من كتاب اهلل تعاىل خري لك من أن تصيل مائة ركعة وقال: )

   (4) (تغدو فتعلم بابا من العلم عملت به أو مل تعمل به خري لك من أن تصيل ألف ركعة

وعلم يف اللسان وذلك حجة   ، العلم علامن : علم يف القلب فذلك العلم النافعوقال: ) 

    (5)(اهلل عىل ابن آدم

تعاىل فإذا نطقوا به ال ينكره  إن من العلم كهيئة املكنون ال يعلمه إال العلامء باهلل وقال: )

    (6) (إال أهل الغرة باهلل عز وجل

والبحث عنه    ، ومذاكرته تسبيح  ،فإن تعلمه هلل خشية وطلبه عبادة  ، قال:) تعلموا العلمو

وبذله ألهله قربة النه معامل احلالل واحلرام ومنار سبل   ،وتعليمه ملن ال يعلمه صدقة ،جهاد

والدليل عىل  ،واملحدث يف اخللوة ،والصاحب يف الغربة ،حشة وهو األنيس يف الو  ،أهل اجلنة

يرفع اهلل به أقواما فيجعلهم يف   ،والسالح عىل األعداء والزين عند األخالء ، الرساء والرضاء

 
 رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه. (1)

 اه ابن ماجه وغريه.رو (2)

 رواه الطباين. (3)

 رواه ابن ماجه بإسناد حسن. (4)

 رواه اخلطيب بإسناد حسن. (5)

 رواه الديلمي يف مسنده وأبو عبدالرمحن السلمي يف األربعني التي له يف التصوف واحلكيم الرتمذي يف نوادر األصول. (6)
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  ، ترغب املالئكة يف خلتهم  ، وينتهى إىل رأهيم ، اخلري قادة قائمة تقتص آثارهم ويقتدى بفعاهلم

وسباع الب   ، وحيتان البحر وهوامه ، م كل رطب ويابسويستغفر هل ، وبأجنحتها متسحهم

يبلغ العبد بالعلم   ،ومصابيح األبصار من الظلم  ، وأنعامه ألن العلم حياة القلوب من اجلهل

ومدارسته تعدل   ، التفكر فيه يعدل الصيام ،منازل األخيار والدرجات العىل يف الدنيا واآلخرة

يلهمه    ،والعمل تابعه  ،وهو إمام العمل  ،ل من احلرامبه توصل األرحام وبه يعرف احلال  ،القيام

 (1)وحيرمه األشقياء( ، السعداء

. ولكنا نجد من  . ورغبتنا فيه ، وقال: لقد حدثتنا ـ شيخنا ـ عن العلم ،قام بعض الطلبة 

. وليته يكتفي  .. وال نراه حيرص عىل العمل . الكساىل املقعدين من يرىض من العلم بتكريره

إنه ال يطلب العلم إال لينال به من الشهرة واجلال واملال والدنيا ما ال يناله أهل  . بل .بذلك

 الدنيا أنفسهم. 

َواْتُل َعَلْيِهْم َنَبَأ الَِّذي َآَتْينَاُه َآَياتِنَا َفاْنَسَلَخ  قال الشيخ: فرتل عىل هؤالء قوله تعاىل :﴿ 

ْيَطاُن َفَكاَن ِمَن اْلَغا  ( َوَلْو ِشْئنَا َلَرَفْعنَاُه هِبَا َوَلكِنَُّه َأْخَلَد إِىَل اأْلَْرِض  175ِويَن )ِمنَْها َفَأْتَبَعُه الشَّ

ْكُه َيْلَهْث َذلَِك َمَثُل اْلقَ  ِمْل َعَلْيِه َيْلَهْث َأْو َترْتُ َبَع َهَواُه َفَمَثُلُه َكَمَثِل اْلَكْلِب إِْن حَتْ ْوِم الَِّذيَن  َواتَّ

ُبوا بَِآَياتِنَا َفاْقُصصِ  ُروَن )  َكذَّ ُبوا بَِآَياتِنَا  176اْلَقَصَص َلَعلَُّهْم َيَتَفكَّ ِذيَن َكذَّ ( َساَء َمَثال  اْلَقْوُم الَّ

 ﴾ )األعراف(  (177َوَأْنُفَسُهْم َكاُنوا َيْظلُِموَن ) 

ْ حَيِْمُلوَها َكَمَثِل احلِْ ورتل عليهم قوله تعاىل :﴿  ِذيَن مُحُِّلوا التَّْوَراَة ُثمَّ مَل اَمِر حَيِْمُل  َمَثُل الَّ

ُبوا بِآياِت اهللَِّ َواهللَُّ ال هَيِْدي اْلَقْوَم الظَّاملنِِيَ  ِذيَن َكذَّ  ( 5)اجلمعة: ﴾  َأْسَفارا  بِْئَس َمَثُل اْلَقْوِم الَّ

فأيت به   ، رجل استشهد ،إن أول الناس يقىض عليه يوم القيامة  : )  وحدثهم بقوله 

  ، قال : كذبت   ، قال: فامذا عملت فيها ؟ قال : قاتلت فيك حتى استشهدت  ،فعرفها   ، فعرفه نعمه

ورجل    ،ثم أمر به فسحب عىل وجهه حتى ألقي يف النار  ،فقد قيل   ،ولكنك قاتلت ليقال : جرئ

 
 رواه ابن عبد الب يف كتاب العلم. (1)
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قال : فام عملت فيها ؟ قال :   ،فأيت به فعرفه نعمه فعرفها  ،تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن

قال : كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عامل   ،ت فيك القرآنوقرأ  ،تعلمت العلم وعلمته 

ورجل    ، ثم أمر به فسحب عىل وجهه حتى ألقي يف النار  ، فقد قيل  ،وقرأة القرآن ليقال هو قارئ

قال : فام عملت فيها   ،فعرفها  ،فأيت به فعرفه نعمه ، وسع اهلل عليه وأعطاه من أصناف املال كله

قال : كذبت ولكنك فعلت   ،ينفق فيها إال أنفقت فيها لك قال : ما تركت من سبيل حتب أن

  (1)(ثم ألقي يف النار  ،ثم أمر به فسحب عىل وجهه  ،ليقال هو جواد فقد قيل

وكثري العمل ال ينفع   ،قليل العمل ينفع مع العلم ،أفضل العلم العلم باهلل:)   وبقوله 

  (2)(مع اجلهل 

ورجل عاش به الناس   ،الناس وعاش بعلمه العلامء ثالثة : رجل عاش به وبقوله:) 

   (3)(ورجل عاش بعلمه ومل يعش به أحد غريه  ،وأهلك نفسه 

فإذا نطقوا به ال ينكره إال    ، إن من العلم كهيئة املكنون ال يعلمه إال العلامء باهللوبقوله:)  

    (5)(باهلل (4)أهل الغرة

وال يؤيسهم   ،لناس من رمحة اهلل أنبئكم بالفقيه كل الفقيه ؟ من ال يقنط اوبقوله:) أال 

أال ال خري يف عبادة ليس   ، وال يدع القرآن رغبة إىل ما سواه ،وال يؤمنهم مكر اهلل ،من روح اهلل 

  (6)(وال يف علم ليس فيه تدبر  ،فيها تفقه

علام أنمى اهلل له أجره إىل يوم   ومن علم  ، وعامد االيامن ، العلم حياة اإلسالموبقوله:) 

 
 رواه مسلم. (1)

 رواه الديلمي. (2)

 رواه الديلمي. (3)

 الغرة : أهل الغفلة الذين ركنوا إىل الدنيا. (4)

 رواه الديلمي. (5)

 رواه ابن الل يف مكارم اخلالق. (6)
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  (1)(ومن تعلم علام فعمل به كان حقا عىل اهلل أن يعلمه ما مل يكن يعلم  ، القيامة

والعامل من يعمل بالعلم وإن كان    ،ومالك الدين الورع  ،العلم خري من العمل   وبقوله:)  

  (2) (قليال

وعلم يف اللسان فذاك    ،العلم علامن : فعلم ثابت يف القلب فذاك العلم النافع  وبقوله:)  

  (3) ( عىل عبادهحجة اهلل 

وأفقهم يف دين اهلل واتقاهم وآمرهم باملعروف   ، خري الناس أقرؤهم للقرانوبقوله:) 

  (4)(وأهناهم عن املنكر وأوصلهم للرحم 

من كتب عني علام أو حديثا مل يزل يكتب له االجر ما بقي ذلك العلم  وبقوله:) 

  (5) (واحلديث

 (6) (ملصباح يضئ للناس وحيرق نفسهوبقوله:) إذا علم العامل فلم يعمل كان كا 

وبقوله:) مثل العامل الذي يعلم الناس اخلري وينسى نفسه مثل الفتيلة تضئ للناس  

  (7)(وحترق نفسها 

  (8)(وبقوله:) أشد الناس عذابا يوم القيامة عامل مل ينفعه علمه 

غري  وبقوله:) أكثر ما اختوف عىل أمتي من بعدي رجل يتأول القرآن يضعه عىل 

 
 رواه أبو الشيخ. (1)

 رواه أبو الشيخ. (2)

 رواه أبو نعيم. (3)

 أمحد والطباين يف الكبري والبيهقي واخلرائطي يف مكارم االخالق.رواه  (4)

 رواه ابن عساكر يف تارخيه. (5)

 رواه ابن قانع يف معجمه. (6)

 رواه الطباين يف الكبري. (7)

 رواه ابن عدي والبيهقي. (8)
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  (1)(ورجل يرى أنه أحق هبذا االمر من غريه  ، مواضعه

ولكن يقبض العلم   ،وبقوله:) إن اهلل تعاىل ال يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد

بقبض العلامء حتى إذا مل يبق عاملا اختذ الناس رؤساء جهاال فسئلوا فأفتوا بغري علم فضلوا  

  (2)(وأضلوا

   (3) (اىل يبغض كل عامل بالدنيا جاهل باآلخرةوبقوله:) إن اهلل تبارك وتع

 (4)  (وبقوله:) إن اهلل تبارك وتعاىل يسأل العبد عن فضل علمه كام يسأل عن فضل ماله 

     (5) (وبقوله:) إن اهلل تبارك وتعاىل يعايف االميني يوم القيامة ما يعايف العلامء

 ـ العباد   2

. فطلبت من حممد  .يس ألرى جنان العبادبعد أن رأيت ما رأيت يف جنان العلامء حنت نف

وطلب مني أن أتأدب بني أيدهيم حتى ال أشغلهم عام هم فيه من  ،. فسار يب .أن نسري إليها 

 .  .ألوان العبادة

. استقبلنا بقوله: مرحبا بكم يف ديار  . كان أول من استقبلنا شاب يكاد يكون تربا ملحمد

 .  .العباد

 قلت: من أنت؟ 

 أنا مرشد العباد إىل ديار الُعبَّاد. . .قال: أنا حممد

 . فمن الُعبَّاد؟. قلت: مرحبا بك

 
 رواه الطباين يف األوسط. (1)

 رواه البخاري ومسلم. (2)

 رواه احلاكم يف تارخيه. (3)

 رواه الطباين يف األوسط. (4)

 رواه أبو نعيم يف احللية، والضياء. (5)
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ومال هبم ذكر املآل عن   ، شغلهم حتصيل زادهم عن أهليهم وأوالدهم : هم من (1)قال

وتوسدوا أحزاهنم بدال عن  ،وصاحت هبم الدنيا فام أجابوا شغال بمرادهم  ،املال يف معادهم 

وحرسوا جوارحهم من النار عن غيهم    ، هادهم واجتهادهم  واختذوا الليل مسلكا جل  ، وسادهم  

 . . وفسادهم

أقبلت قلوهبم   هم..ولفوا عىل الزفرات ضلوع ،حرموا راحة النوم أجفاهنم هم الذين 

والقلوب    ، فاألبدان بني أهل الدنيا تسعى    . .فذهلت بذلك عن مناجاة اخللق   ، تراعي حق احلق  

  ، وناجاهم الفكر فعادوا خائفني  ،فصاروا واهلني  نازهلم اخلوف ..يف رياض امللكوت ترعى 

  ،وناداهم منادى الصالح حى عىل الفالح فقاموا متهجدين   ،وجن عليهم الليل فباتوا ساهرين  

  ، وقطعوا بند املجاهدة فأصبحوا واصلني  ، وهبت عليهم ريح األسحار فتيقظوا مستغفرين 

 .فلام رجعوا وقت الفجر باألجر نادى اهلجر : يا خيبة النائمني 

 ثم راح ينشد بصوت عذب: 

 هلل قوم رشوا من اهلل  

 أنفسهم 

 فأتعبوها بذكر اهلل أزمانا  

 أما النهار فقد وافوا صيامهم  

 

 ويف الظالم تراهم فيه رهبانا  

 أبداهنم أتعبت يف اهلل أنفسهم  

 

 وأنفس أتعبت يف اهلل أبدانا 

 ذابت حلومهم خوف العذاب غدا 

 

 وقطعوا الليل تسبيحا وقرآنا  

 . فام أشوقني إىل النظر إىل من يذكرين مرآه )اهلل(. . قلت: فرس يب إليهم 

. رأيته راكعا  .. أو كالبدر يف اكتامله .رابعة النهارسار يب إىل رجل كان وجهه كالشمس يف  

 . فال يلتفت هلا. .خاشعا تقع الطري عىل ظهره 

.  . . هذا الذي ضبط حركاته بحركات رسول اهلل . فقال يل: هذا الوارث ،سألت عنه 

 .  .وضبط حاله حتى صار سنة متيش

 
 هذه الكلامت منقولة بترصف من كتاب )العبادة واجتهاد السلف فيها( للشيخ صالح عبد املوجود. (1)
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 قلت: فام يفعل؟ 

من أعظم الناس   ان رسول اهلل . فقد ك.يف عبادته قال: هو حييي سنة رسول اهلل 

 .  .(1)عبادة

 قلت: ما كان يل أن أجتاوز هذا دون أن أعلم رسه. 

 ورحت أقول له: ما الذي هيجك إىل العبادة؟ ،انتظرت حتى انتهى من صالته 

. لقد رزقني اهلل حمبة  .وعيناه تغرورقان بالدموع: حبيبي وأسويت رسول اهلل  ،فقال

. وقد أنالني  . . فلم أحترك حركة إال ضبطتها بحركاته.. ولذلك جعلته مثيل األعىل . عظيمة له

 اهلل بفضله من لذة ذلك ما ال تعدله أي لذة. 

 قلت: أال حتدثك نفسك باهلبوط؟

 بأسياف الرياضة حتى مل تعد تستحيل إال الصعود. قال: لقد جاهدهتا 

 فيحزنون.  ،قلت: إن الناس ينظرون إىل أمثالك

 ونافسونا فيه.  ،قال: لو عاينوا ما نحن فيه جلالدونا عليه

 .  .. فحدثني عنه.قلت: لقد حدثتني أن أسوتك هو رسول اهلل 

 .  . أعظم من أن حياط به قال: رسول اهلل 

 ته. قلت: فحدثني عن عباد

 قال : ف ،ابن رواحةقال: لقد وصفه شاعره 

 وفينا رسول اهلل يتلو كتابه

 

 إذا انشق معروف من الفجر ساطع 

 أرانا اهلدى بعد العمى فقلوبنا  

 

 به موقنات أن ما قال واقع  

 يبيت جيايف جنبه عن فراشه  

 

 إذا استثقلت بالكافرين املضاجع 

يصيل ويف صدره أزيز كأزيز   عبد اهلل بن الشخري قال : رأيت رسول اهلل وحدث  

 
 يف رسالة )النبي اإلنسان( من هذه السلسلة. انظر فصال خاصا بعبادة رسول اهلل  (1)
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 من البكاء.  ، الرحى 

ذات ليلة فلم يزل قائام  حتى مهمت   قال: صلّيت مع النبي  بن مسعود  وعن عبد اهلل

. قلنا: ما مهمت؟ قال
ٍ
 .(1) : مهمت أن أجلس وأدعهبأمر سوء

فافتتح البقرة فقلت: يركع عند املائة.    ، ذات ليلة  قال: صلّيت مع النبي    ،وعن حذيفة

ثم   ، فقلت: يركع هبا ثم افتتح النساء فقرأها  ، قال: ُثّم مىض فقلت: يصيل هبا يف ركعة فمىض

وإذا   ،وإذا مّر بسؤال سأل  ،يقرأ مرتسال  إذا مّر بآية فيها تسبيح سّبح ، افتتح آل عمران فقرأها 

ذ ثم   ، فكان ركوعه نحوا  من قيامه ، ثم ركع فجعل يقول: سبحان ريب العظيم  ، مر بتعّوذ تعوَّ

فكان   ،ثم سجد فقال: سبحان ريب األعىل   ، ثم قام طويال  قريبا  مما ركع  ،قال: سمع اهلل ملن محده 

 .(2)من قيامهسجوده قريبا  

حتى يضع   ، يف بعض أسفاره يف يوم حار  وعن أيب الدرداء قال : خرجنا مع النبي 

 وابن رواحة.  ،وما فينا صائم إال ما كان من النبي  ،الرجل يده عىل رأسه من شدة احلر  

 .  . . وانرصف لعبادة ربه.ثم استأذننا  ، حدثنا هبذه األحاديث

 ـ املتقون   3

.  .رأيت يف جنان العباد حنت نفيس ألرى الطبقة التالية من اجلبلبعد أن رأيت ما 

. وأخبين أن . وطلب مني أن أتأدب بني أيدهيم ،. فسار يب.فطلبت من حممد أن نسري إليها 

 طبقتهم هي طبقة املتقني الذين حياسبون أنفسهم عىل األنفاس..  

.  .استقبلنا بقوله: أنا حممد األمني . .كان أول من استقبلنا شاب يكاد يكون تربا ملحمد

 وسأكون دليلكم إىل ديار املتقني.  

 قلت: فمن املتقون؟ 

 
 البخاري ومسلم.رواه  (1)

 رواه مسلم، وسورة النساء يف هذا احلديث مقدمة عىل آل عمران، وكذلك هي يف مصحف ابن مسعود. (2)
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. فال يتحركون إال بام .قال: هم الذين جعلوا بينهم وبني غضب اهلل جدرانا من الورع

 يقتضيه الرشع. 

 . وكيف أسلك سبيلهم؟ .. وكيف أهتدي هبدهيم. قلت: فأين أجد علومهم

والزم الصمت لتلقن من أفواههم من حكم التقوى   ،. فرس. بقتهمقال: أنت اآلن يف ط

 . . ما يرفعك اهلل به إىل درجات املتقني

 أو علم أهتدي به؟  ، قلت: هل تدلني عىل شخص أسري إليه

فرس وأعر    ،وال يتحدث أهلها إال عن التقوى   ،قال: ليس يف أهل هذه الطبقة إال املتقون 

ِذيَن َيْس وكن من ﴿ ا  ،سمعك هلم  ِذيَن َهَداُهُم اهللَُّ  لَّ َتِمُعوَن اْلَقْوَل َفَيتَّبُِعوَن َأْحَسنَُه ُأوَلئَِك الَّ

 ﴾ )الزمر( (18َوُأوَلئَِك ُهْم ُأوُلو اأْلَْلَباِب )

 بينام أنا أسري إذ وجدت رجلني يتحدثان.. 

لقد رغبتني يف التقوى، ومألت قلبي شوقا لدرجاهتا العالية، فصف يل    :  (1)قال أحدمها 

 املتقني كأين أنظر إليهم. 

ِذيَن ُهْم حُمِْسنُونَ ﴿يا مهام؛ اتق اهلل وأحسن فـ قال اآلخر:  َقْوا َوالَّ ِذيَن اتَّ   ﴾ إِنَّ اهللََّ َمَع الَّ

 [  128]النحل:  

هم  عليه، فقال الثاين: إن املتقني  رأيت الرجل األول مل يقنع هبذا الكالم، وصار يلح

أهل الفضائل؛ منطقهم الصواب، وملبسهم االقتصاد، ومشيهم التواضع. غضوا أبصارهم عام 

حرم اهلل عليهم، ووقفوا أسامعهم عىل العلم النافع هلم. نزلت أنفسهم منهم يف البالء، كالتي  

قر أرواحهم يف أجسادهم طرفة جل الذي كتب اهلل عليهم، مل تستولوال األ. نزلت يف الرخاء.

 عني، شوقا إىل الثواب، وخوفا من العقاب. 

 قال األول: زدين.. 

 
 .سنسوق هنا بترصف واختصار خطبة اإلمام عيل يف وصف املتقني كام وردت يف هنج البالغة(  1)
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عظم اخلالق يف أنفسهم، فصغر ما دونه يف أعينهم. فهم  قال الثاين: املتقون هم الذين 

قلوهبم   واجلنة كمن قد رآها، فهم فيها منعمون. وهم والنار كمن قد رآها، فهم فيها معذبون.

صبوا  ورشورهم مأمونة، وأجسادهم نحيفة، وحاجاهتم خفيفة، وأنفسهم عفيفة.حمزونة، 

أرادهتم الدنيا ومل يريدوها،   أياما قصرية أعقبتهم راحة طويلة، جتارة مربحة، يرسها هلم رهبم. 

 وأرسهتم ففدوا أنفسهم منها. 

 قال األول: فصف يل ليلهم. 

جزاء القرآن يرتلوهنا ترتيال، حيزنون به  أما الليل فصافون أقدامهم، تالني ألقال الثاين: 

أنفسهم، ويستثريون به دواء دائهم. فإذا مروا بآية فيها تشويق ركنوا إليها طمعا، وتطلعت  

نفوسهم إليها شوقا، وظنوا أهنا نصب أعينهم. وإذا مروا بآية فيها ختويف أصغوا إليها مسامع 

م، فهم حانون عىل أوساطهم، مفرتشون قلوهبم، وظنوا أن زفري جهنم وشهيقها يف أصول آذاهن

 جلباههم وأكفهم، وأطراف أقدامهم، يطلبون إىل اهلل تعاىل يف فكاك رقاهبم. 

 قال األول: فصف يل هنارهم. 

وأما النهار فحلامء علامء، أبرار أتقياء، قد براهم اخلوف بري القداح، ينظر  قال الثاين: 

مرض، ويقول: قد خولطوا! ولقد خالطهم أمر  إليهم الناظر فيحسبهم مرىض، وما بالقوم من  

ال يرضون من أعامهلم القليل، وال يستكثرون الكثري. فهم النفسهم متهمون، ومن   عظيم! 

 أعامهلم مشفقون. 

 قال األول: فكيف حاهلم إذا أثنى الناس عليهم؟ 

ريب  إذا زكي أحد منهم خاف مما يقال له، فيقول: أنا أعلم بنفيس من غريي، و قال الثاين:  

أعلم منــي بنفيس! اللهم ال تؤاخذين بام يقولون، واجعلني أفضل مما يظنون، واغفر يل ما ال  

 يعلمـون. 

 قال األول: فزدين من عالماهتم ما يرفع مهتي، ويملؤين شوقا ملنازهلم. 
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من عالمة أحدهم أنك ترى له قوة يف دين، وحزما يف لني، وإيامنا يف يقني،  قال الثاين: 

لم، وعلام يف حلم، وقصدا يف غنى، وخشوعا يف عبادة، وجتمال يف فاقة، وصبا  وحرصا يف ع

عامل الصاحلة وهو  يعمل األ. يف شدة، وطلبا يف حالل، ونشاطا يف هدى، وحترجا عن طمع.

عىل وجل، يميس ومهه الشكر، ويصبح ومهه الذكر. يبيت حذرا، ويصبح فرحا؛ حذرا ملا حذر  

من الفضل والرمحة. إن استصعبت عليه نفسه فيام تكره مل يعطها من الغفلة، وفرحا بام أصاب 

 سؤهلا فيام حتب. 

كان األول يسمع بلهفة شديدة، وروحه تكاد خترج شوقا وطمعا، ومل يلتفت الثاين إليه،  

قرة عينه فيام ال يزول، وزهادته فيام ال يبقى،  بل راح يقول وهو مستغرق يف عوامل ال أراها: 

، خاشعا قلبه، قانعة نفسه،  تراه قريبا أمله، قليال زهلل . م، والقول بالعمل. يمزج احللم بالعل

منزورا أكله، سهال أمره، حريزا دينه، ميتة شهوته، مكظوما غيظه. اخلري منه مأمول، والرش منه  

مأمون. إن كان يف الغافلني كتب يف الذاكرين، وإن كان يف الذاكرين مل يكتب من الغافلني. يعفو  

 ه، ويعطي من حرمه، ويصل من قطعه. عمن ظلم

بعيدا فحشه، لينا قوله، غائبا منكره، حارضا معروفه، مقبال خريه، مدبرا رشه. يف  

الزالزل وقور، ويف املكاره صبور، ويف الرخاء شكور. ال حييف عىل من يبغض، وال يأثم فيمن  

ا ذكر، وال ينابز حيب. يعرتف باحلق قبل أن يشهد عليه. ال يضيع ما استحفظ، وال ينسى م

 بااللقاب، وال يضار باجلار، وال يشمت باملصائب، وال يدخل يف الباطل، وال خيرج من احلق. 

إن صمت مل يغمه صمته، وإن ضحك مل يعل صوته، وإن بغي عليه صب حتى يكون اهلل  

 هو الذي ينتقم له. 

ناس من نفسه.  نفسه منه يف عناء، والناس منه يف راحة. أتعب نفسه آلخرته، وأراح ال

بعده عمن تباعد عنه زهد ونزاهة، ودنوه ممن دنا منه لني ورمحة. ليس تباعده بكب وعظمة، وال  

 دنوه بمكر وخديعة. 
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ما وصل الثاين من حديثه هلذا املوضع حتى صاح األول صيحة شديدة، كانت روحه  

 فيها..  

 *** 

قال أحدهم: يا قوم اتقوا    ،طعامقوما جمتمعني عىل مائدة   ما رست إال قليال حتى رأيت

:)   وقد قال  ،فإن احلرام حجاب بني العباد ورهبم  ، وإياكم أن تطعمونا شيئا مما حرم اهلل ،اهلل

:﴿  فقال تعاىل    ، وإن اهلل تعاىل أمر املؤمنني بام أمر به املرسلني   ،إن اهلل تعاىل طيب ال يقبل إال طيبا 

ُسُل ُكُلوا ِمَن ال َا الرُّ َا  :﴿ وقال تعاىل  ،﴾ )املؤمنون( (51) .. طَّيَِّباِت َواْعَمُلوا َصاحِل ا َيا َأهيُّ َيا َأهيُّ

ِذيَن آَمنُوا ُكُلوا ِمْن َطيَِّباِت َما َرَزْقنَاُكْم َواْشُكُروا اُه َتْعُبُدوَن )هلل  الَّ   ، ﴾ )البقرة( (172إِْن ُكنُْتْم إِيَّ

  ،ومطعمه حرام  ،يا رب يا رب : سامء يمد يديه إىل ال  ، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغب

   (1) (فأنى يستجاب لذلك ، وغذي باحلرام  ،وملبسه حرام  ،ومرشبه حرام 

َا النَّاُس ُكُلوا مِمَّا يِف  :﴿ هذه اآلية  تليت عند رسول اهلل قال آخر: وقد روي أنه  َيا َأهيُّ

يا رسول اهلل ادع اهلل أن جيعلني   : فقال  ،فقام سعد ،﴾ )البقرة(( 168) . . اأْلَْرِض َحاَلال  َطيِّب ا 

والذي نفس    ،يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة : )فقال النبي    ،مستجاب الدعوة 

وأيام عبد   ،حممد بيده إن العبد ليقذف اللقمة احلرام يف جوفه ما يتقبل اهلل منه عمال أربعني يوما 

  (2) (نبت حلمه من سحت فالنار أوىل به

. فقد ورد يف  . فوق ذلك أن األعامل ال تقبل إن أكل صاحبها حراما   د روينا ققال آخر: و 

من اشرتى ثوبا بعرشة دراهم يف ثمنه درهم حرام مل يتقبل اهلل له صالته ما :)احلديث قوله 

  (3)(كان عليه

 
 رواه مسلم. (1)

 رواه الطباين. (2)

 رواه أمحد. (3)
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إذا خرج الرجل حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله يف الغرز  : ) قال  قال آخر: ومثل ذلك  

لبيك وسعديك وزادك حالل وراحلتك حالل    :ناداه مناد من السامء   ، كلبيك اللهم لبي  :فنادي

  : فوضع رجله يف الغرز فنادى ،وإذا خرج الرجل بالنفقة اخلبيثة . . وحجك مبور غري مأزور

ونفقتك   ، زادك حرام ، ال لبيك ال لبيك وال سعديك : لبيك اللهم لبيك ناداه مناد من السامء 

  (1) (وحجك غري مبور ،حرام 

﴾  (27إِنَّاَم َيَتَقبَُّل اهللَُّ ِمَن املُْتَِّقنَي )فقد قال تعاىل :﴿    ،قال آخر: بل ورد ذلك يف كتاب اهلل

 )املائدة( 

خافوا أن ال   ،أنفسهم من هذه اآلية عىل شديدي اخلوف  ونقال آخر: قد كان الصاحل 

  : مخس خصال هبا متام العمل: ) بعضهم ال ققد و  ،يكونوا من املتقني الذين يتقبل اهلل منهم

وأكل   ، والعمل عىل السنة ،وإخالص العمل هلل  ، ومعرفة احلق ، اإليامن بمعرفة اهلل عز وجل

وذلك إذا عرفت اهلل عز وجل ومل تعرف احلق مل   ، فإن فقدت واحدة مل يرتفع العمل ، احلالل

هلل وعرفت احلق ومل ختلص العمل  وإن عرفت ا  ، وإذا عرفت احلق ومل تعرف اهلل مل تنتفع ،تنتفع 

وإن متت   ، وإن عرفت اهلل وعرفت احلق وأخلصت العمل ومل يكن عىل السنة مل تنتفع ، مل تنتفع

 ( األربع ومل يكن األكل من حالل مل تنتفع 

لو قمت مقام هذه السارية مل ينفعك يشء حتى  )لقد قال يل بعض الصاحلني:  : آخر قال 

َمْن صىّل ويف جوفه طعام  ذكروا لنا أن  )آخر:  يل  قال  ، و (حالل أم حرامتنظر ما يدخل يف بطنك  

 ( أو عىل ظهره سلك من حرام مل تقبل صالته ،حرام 

: يا مسكني إذا صمت فانظر عند من  وهو يعظني  ،قال آخر: لقد قال يل بعض الصاحلني

فال يعود إىل    ، األديمفإّن العبد ليأكل األكلة فيتقلب قلبه وينغل كام نغل    ، تفطر وطعام من تأكل

 . حاله أبدا  

 
 الطباين.رواه  (1)
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  ، إنام حرموا مشاهدة امللكوتوقد روينا عن سلفنا من الصاحلني قوهلم: ): قال آخر 

 ( وحجبوا عن الوصول بشيئني سوء الطعمة وأذى اخللق

وحدثونا من آثار السلف أّن الواعظ واملذكر كان إذا جلس للناس ونصب  قال آخر: 

  ، انظروا إىل صحة اعتقاده  ،ته فكانوا يقولون : تفقدوا منه ثالثا  ل أهل العلم عن جمالسئ نفسه س

لبدعة فال جتالسوه فإنه عن لسان الشيطان  فإن كان معتقدا ،وإىل طعمته  ،وإىل غريزة عقله

وإن كان غري ممكن العقل فإنه يفسد    ،وإن كان يّسء الطعمة فاعلموا أنه ينطق عن اهلوى  ،ينطق

 . جتالسوهبكالمه أكثر مما يصلح فال 

فإذا صحت   ،والعروق إليها واردة ،املعدة حوض البدنقال آخر: وحدثنا بعضهم أن ) 

ومثل    .. وإذا سقمت املعدة صدرت العروق إليها بالسقم  ،املعدة صدرت العروق إليها بالصحة

  ، استقام البناء وارتفع الطعمة من الدين مثل األساس من البنيان ؛ فإذا ثبت األساس وقوي 

َس ُبنَْياَنُه َعىَل تعاىل :﴿ وقد قال اهللّ  ،األساس واعوج اهنار البنيان ووقع  وإذا ضعف َأَفَمْن َأسَّ

َس ُبنَْياَنُه َعىَل َشَفا ُجُرٍف َهاٍر َفاهْنَاَر بِِه يِف َناِر َجهَ  نََّم َواهللَُّ  َتْقَوى ِمَن اهللَِّ َوِرْضَواٍن َخرْيٌ َأْم َمْن َأسَّ

 ﴾ )التوبة( ( 109اْلَقْوَم الظَّاملنَِِي ) اَل هَيِْدي 

 *** 

فرأيت رجلني يتحاوران أحدمها يبدو عليه الغنى   ،ثم رست قليال ، تركتهم يتحدثون

 .  .واآلخر تبدو عليه الفاقة

 . أترى أنه ال يصح الصدقة من املال احلرام؟ . قال الغني للفقري: ما تقول؟

وال   ، ال يقبل اهلل صالة بغري طهور ل: )أنه قا  . فقد روينا عن رسول اهلل . قال: أجل

  (1)(صدقة من غلول

إال أخذها الرمحن    ، وال يقبل اهلل إال الطيب  ، ما تصدق عبد بصدقة من مال طيب: )قالو

 
 رواه مسلم. (1)
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  (1)(احلديث  .. بيمينه

ال يكتسب عبد ماال من حرام فينفق منه فيبارك فيه وال يتصدق به فيتقبل منه  : )قالو

ولكن يمحو   ،إن اهلل ال يمحو السييء بالسيئ  ..كان زاده إىل الناروال يرتكه خلف ظهره إال 

  (2) (إن اخلبيث ال يمحو اخلبيث ، السييء باحلسن

  (3)(وكان إرصه عليه   ،من كسب ماال حراما فتصدق به مل يكن له فيه أجر قال: )و 

سبيل  من أصاب ماال من مأثم فوصل به رمحه وتصدق به أو أنفقه يف  وروي يف األثر أن )

 ( اهلل مجع ذلك مجيعا ثم قذف به يف نار جهنم 

وروي عن أيب الدرداء ويزيد بن ميرسة أهنام جعال مثل من أصاب ماال من غري حله  

 . فتصدق به مثل من أخذ مال يتيم وكسا به أرملة 

ثم تاب فهو حيج ويعتق    ،وسئل ابن عباس عمن كان عىل عمل فكان يظلم ويأخذ احلرام 

 ( إن اخلبيث ال يكفر اخلبيث ) : ويتصدق منه فقال

 ( ولكن الطيب يكفر اخلبيث  ،إن اخلبيث ال يكفر اخلبيث : )قال ابن مسعود  ومثل ذلك

 ( ارحم من قد ظلمت ، أهيا املتصدق عىل املسكني ترمحه: )وقال احلسن

 *** 

وهو يقول هلم: اسمعوا إىل رسول   ،ثم رست حتى رأيت رجال خيطب يف قوم ،تركتهام

   (4) (دع ما يريبك إىل ما ال يريبكوحيض عليه: ) ،فقد قال يتحدث عن هذا ،اهلل 

قال  ف  ،( دع ما يريبك إىل ما ال يريبك: )قال لرجل   أنه    وورد يف بعض روايات احلديث

فإن القلب   ،إذا أردت أمرا فضع يدك عىل صدرك: )قال ؟وكيف يل بالعلم بذلكالرجل: 

 
 رواه البخاري ومسلم. (1)

 رواه أمحد. (2)

 رواه ابن حبان. (3)

 رواه النسائي والرتمذي وقال حسن صحيح. (4)
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   (1) (وإن املسلم الورع يدع الصغرية خمافة الكبرية ، ويسكن للحالل ،يضطرب للحرام

 قالوا: هال عرفتنا بالغرض الذي سقت من أجله هذه النصوص؟

فإن احلالل   ،إىل الوقوف عند الشبهات واتقائها قال: إن هذه النصوص مجيعا تدعونا 

  ، بل تسكن إليه النفس. .ضطراب ا قلق وال  والاملحض ال حيصل ملؤمن يف قلبه منه ريب 

 . وأما املشتبهات فيحصل هبا للقلوب القلق واالضطراب املوجب للشك. . ويطمئن به القلب

  ، هو املنهاج الذي اعتمد عليه املتقون يف سلوكهم إىل اهلل -أهيا اجلمع املبارك –إن هذا 

يزعم الناس أن الورع يعب عنه: )  بعضهم . لقد قال .وهو القانون الذي ساسوا به حياهتم 

:  آخروقال . .( فدع ما يريبك إىل ما ال يريبك ،أمران إال أخذت بأشدمها  وما ورد عيل  ،شديد

 (  إذا رابك يشء فدعه : ما يشء أهون من الورع)

 اقعا ملموسا عاشه الصاحلون: . بل كانت و. مل تكن هذه الكلامت جمرد مراسيم نظرية

ن قصب السكر  يقول له: )إإليه من كتب  لبعض الصاحلني ا غالمومما يروى يف هذا أن 

فإذا فيام اشرتاه   ،فلم يأت عليه إال قليل   ،فاشرتاه من رجل   ،(أصابته آفة فاشرت السكر فيام قبلك

كتب إىل فلم أعلمك  إن غالمي كان قد  ، يا هذا: )فأتى صاحب السكر فقال ، ربح ثالثني ألفا 

فرجع فلم   ،( قد أعلمتني اآلن وقد طيبته لك: )فقال له اآلخر ،(فأقلني فيام اشرتيت منك 

  ، ( فأحب أن تسرتد هذا البيع   ،يا هذا إين مل آت هذا األمر من قبل وجهه: )فقال  ، حيتمل قلبه فأتاه

 . فام زال به حتى رده عليه 

أعلم من  : ) إذا طلب املتاع ونفق وأرسل ليشرتيه يقول ملن يشرتي له  بعضهموكان 

 ( تشرتي منه أن املتاع قد طلب 

وأمره أن يبيعه يوم يدخل بسعر   ، قد بعث طعاما إىل البرصة مع رجل بعضهم وكان 

فأتاه كتابه أين قدمت البرصة فوجدت الطعام منقصا فحبسته فزاد الطعام فازددت فيه   ،يومه

 
 رواه الطباين. (1)
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فإذا أتاك كتايب   ،وعملت بخالف ما أمرناك به ،إنك قد خنتنا ) :يقولفكتب إليه  ،كذا أو كذا

 ( فليتني أسلم إذا فعلت ذلك ،فتصدق بجميع ذلك الثمن ثمن الطعام عىل فقراء البرصة

فوجد   ،فانكّب ليأخذه ، أّن بعض الورعني وقع منه دينارومن جنس هذا ما روي 

   .ام معا  دينارين فلم يعرف ديناره منها فرتكه

امرأة من املتعبّدات من أهل القلوب سألت اخلواص عن تغري وجدته يف  ويروى أن 

ثم قال:    ، فأطرق ساعة  ، فقالت : قد تفقدت فام وجدت شيئا  أعرفه   ، قلبها فقال : عليك بالتفقد

فذكرت أهنا كانت تغزل فوق   ،أالّ تذكرين ليلة املشعل فقالت : بىل فقال : هذا التغري من ذلك

  ، فمر مشعل السلطان فغزلت يف ضوئه خيطا  وأدخلت يف غزهلا  ، طح هلا فانقطع خيطها س

فرجع قلبها إىل   ، ونسجت منه قميصا  فلبسته قال : فنزعت القميص وباعته وتصدقت بثمنه

 . الصفا 

فوجهت إليه   ،ذي النون املرصي أنه ملا سجن مل يأكل طعاما  ومل يرشب أياما  وروي عن 

فلم يأكله فقالت له بعد  ،العابدات بطعام إىل السجن وقالت : هذا من حاللامرأة يعرفها من 

فقال : ذلك الطعام من حالل إالّ أنه جاءين يف طريق حرام فلم آكله فقالت : وكيف ذلك   ، ذلك

 . فلذلك مل آكله  (1) قال : جاءين يف يد السجان وهو ظامل

فاشرتى مضاربه ببضاعة أديام    ،التمركان لطاووس بضاعة يتجر له فيها من روي أنه و

ما أحّب    ،وكتب إليه طاووس : أفسدت علينا مالنا   ،من بعض أولياء السلطان وكتب إليه بذلك

  ، وال تدخل منه إىل احلرم درمها  واحدا   ، وتصدق بثمنه ، أن أتلبس بيشء منه فبع األديم باليمن

 . كفافا  ال عيّل وال يل وأرجو أْن أنجو  ، وأنا أستغفر اهللّ من طعمة الفقراء

  ، فقالت : هذه من صنيعة أيب فردها برش عليها   ،أّن امرأة أهدت إىل برش سلة عنب   رويو

فقالت : سبحان اهللّ تشك يف كرم أيب ويف صحة ملكه ومرياثي منه وشهادتك مكتوبة يف كتاب  

 
 وظيفة السجان ليست ظلام بحد ذاهتا، ولكنها تكون كذلك إن كان السجان تابعا للظلمة، أو ساجنا للمظلومني. (1)
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يته من هنر  قالت : بامذا ؟ قال : سق ، فقال : صدقت ملك أبيك ولكنك أفسدت الكرم ، الرشاء

 – يعني طاهر صاحب املأمون  - طاهر 

  وا خشية أْن يستوف ومن جنس هذا ما ما يفعله املتقون من التسامح يف بعض حقوقهم 

 ( من استوعب احلالل حام حول احلرام ): وقد قالوا يف هذا ،يف الشبهة   ونفيقع ،احلالل كله 

ل احلمى يوشك أْن  من يرتع حوإىل هذا املعنى يف قوله :)  وقد أشار رسول اهلل 

   (1) (يواقعه

ْحَسانِ وأشار إليه قبل ذلك قوله تعاىل:﴿    ، ( النحل﴾ )( 90). .إِنَّ اهللََّ َيْأُمُر بِاْلَعْدِل َواإْلِ

أما  ، كلهعطي احلق يكله و  هحق املرء أخذ يأْن هو العدل فقد فهم املتقون من هذه اآلية أن 

 . كون حمسنا  يمن احلق ل ه عليبذل فوق ما ي و ، هرتك بعض حقيأْن  فهو اإلحسان 

قال : أتيت بعض الورعني بدين له عيّل وكان مخسني  أنه عن بعضهم وقد روي يف هذا 

فقلت : هذا درهم قد  ،قال : ففتح يده فعددت فيها إىل تسع وأربعني درمها  فقبض يده  ،درمها  

 . بام ليس يلفأقع  ، قال : قد تركته لك إين أكره أْن أستوعب مايل كله  ،بقي لك من حقك

من اّتقى من تسعة وتسعني شيئا  ومل يّتِق من يشء واحد مل يكن  )يقول:  بعضهمكان و

ومن  ،ومن تاب من تسعة وتسعني ذنبا  ومل يتب من ذنب واحد مل يكن من التّوابني  ،من املّتقني

 ( زهد يف تسعة وتسعني شيئا  ومل يزهد يف يشء واحد فليس من الزاهدين

إنام التقوى أن يتقي اهللّ العبد يف مثقال ذرة حتى يرتك بعض ما يرى  ) : يقولآخر وكان 

 ( يكون حجابا  بينه وبني احلرام ،أنه حالل خشية أْن يكون حراما  

 *** 

أيت مجاعة كلهم حيملون معاول  فلم ألبث أن ر ، ثم رست ، تركت الرجل مع مجعه

.  . فقد كان حيمل بدل ذلك مسبحة ، ومناجل وغريها من أدوات العمل إال واحدا منهم 

 
 رواه البخاري ومسلم. (1)
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فسمعت صاحب املسبحة يقول ألصحابه: أال ترون أنكم تضيعون ما طلب   ،فاقرتبت منهم 

  ، فلم تسعون إليه ،. لقد ضمن اهلل رزقكم .منكم من حتصيل التقوى هبذه املعاول واملناجل

 .  . وتضيعون ما طلب منكم أن تسعوا فيه

َها  أمل تسمعوا قوله تعاىل :﴿   ٍة يِف اأْلَْرِض إِالَّ َعىَل اهللَِّ ِرْزُقَها َوَيْعَلُم ُمْسَتَقرَّ َوَما ِمْن َدابَّ

ْنَس  وقوله :﴿    ، ﴾ )هود((6َوُمْسَتْوَدَعَها ُكلٌّ يِف كَِتاٍب ُمبِنٍي ) نَّ َواإْلِ إِالَّ لَِيْعُبُدوِن َوَما َخَلْقُت اجْلِ

ِة املَْتنُِي  57( َما ُأِريُد ِمنُْهْم ِمْن ِرْزٍق َوَما ُأِريُد َأْن ُيْطِعُموِن ) 56) اُق ُذو اْلُقوَّ زَّ ( إِنَّ اهللََّ ُهَو الرَّ

 ﴾ )الذاريات(؟ (58)

  قال اهلل: يا ابن يف احلديث القديس: )  أمل تسمعوا ما ورد يف اآلثار الصحيحة من قوله 

غ لعباديت أمأل صدرك ِغن ى ، آدم وإال تفعل مألت صدرك شغال ومل أسد  ،وأسّد فقرك  ، َتَفرَّ

 ؟ (1)(فقرك

وهو يعمل    : أتينا رسول اهلل  . لقد قاال.َحبَّة وسواء ابني خالد أمل تسمعوا ما حدث به  

  ،هتززت رءوسكامال تيأسا من الرزق ما  )فلام فرغ دعا لنا وقال:    ،عمال أو يبني بناء فأعناه عليه

 ؟ (2) (ثم يعطيه اهلل ويرزقه ، فإن اإلنسان تلده أمه أمحر ليس عليه قرشة

  ، يقول اهلل تعاىل: ابن آدم): . لقد جاء فيها . ورد يف بعض الكتب اإلهليةأمل تقرأوا ما 

وتكفلت برزقك فال تتعب فاطلبني جتدين؛ فإن وجدتني وجدت   ،خلقتك لعباديت فال تلعب 

 (؟وأنا أحب إليك من كل يشء  ،وإن ُفتك فاتك كل يشء  ، كل يشء

اجتهاُدَك فيام َضِمَن لَك وتقصرُيَك فيام َطَلَب منَك  . لقد قال: ).أمل تسمعوا ما قال احلكيم 

 (؟دليٌل عىل اْنطامِس البصريِة منَْك 

فإنك  ،عظته قال له رجل كان حيمل مسحاة: بورك فيك يا أخانا بعد أن أهنى الرجل مو

 
 رواه الرتمذي وابن ماجه، وقال الرتمذي: حسن غريب. (1)

 رواه أمحد. (2)
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  إال  وقد آلينا عىل أنفسنا أال نحرك جوارحنا   ، ولكنا قوم بدأنا بام ذكرت  ، مل تأل جهدا يف نصحنا 

 . فمن العار عىل اجلوارح التي أبدع اهلل صنعها أال تتحرك يف طاعة موالها. . يف عبادة اهلل

وأنا ال   ، . كيف تقول ذلك.وقال: ولكن قولك خيالف فعلك ،ابتسم صاحب املسبحة 

. فهال استبدلت املسحاة باملسبحة حتى يطابق قولك .بل أرى فيها مسحاة  ،أرى يف يدك مسبحة

 فعلك.

. ألن  .. واعتب ذلك من العبودية .قال الرجل: أرأيت إن أمرك اهلل أن حتمل املسحاة

 تصبح املسحاة بذلك مسبحة؟

 .  .ما تقول خرط القتادإثبات . ولكن دون . بحة: أجلقال صاحب املس 

وتعتبه عبادة ال   ،قال الرجل: لقد وردت النصوص املقدسة الكثرية تدعو إىل العمل 

 .  .تقل عن أي عبادة.. بل ورد فيها ما يعتب طالب احلالل كاملجاهد الصائم القائم

ُبوَن يِف اأْلَْرِض َيْبَتُغوَن ِمْن  َوآَخُروَن يَ . . لقد قال تعاىل يقرن بني العمل واجلهاد :﴿ رْضِ

 ﴾ )املزمل( ( 20). .َفْضِل اهللَِّ َوآَخُروَن ُيَقاتُِلوَن يِف َسبِيِل اهللَِّ 

ويف اآلثار الصحيحة الكثرية ما يدل عىل األجور العظيمة التي يناهلا أصحاب املساحي  

ما من امرئ حيي   ) ألرض:يف فضل إحياء ا . لقد قال .والتي قد ال يناهلا أصحاهبا املسابح

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

وما أكلت العافية   ، من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر )  وقال يف أجر من أحيا أرضا ميتة:

 (2)( منها فهو له صدقة 

غرسا فيأكل منه طري أو  ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس  )وقال يف غرس الغرس:

 
 ( رواه الطباين يف الكبري عن أم سلمة.1)

 والرتمذي وابن حبان، قال الرتمذي: هذا حديث حسن صحيح.( رواه أمحد 2)
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ما من رجل يغرس غرسا إال كتب اهلل له   )وقال: ،(1) ( إنسان أو هبيمة إال كانت له به صدقة

ما من مسلم يغرس غرسا إال كان  )وقال: ،(2) (من األجر قدر ما خيرج من ثمر ذلك الغرس

ت الطري فهو  وما أكل ، وما أكل السبع فهو له صدقة ، ما أكل منه له صدقة وما رسق منه صدقة 

  (4)(  أحد إال كان له صدقة (3)له صدقة وال يرزؤه

من سعى عىل عياله من حله فهو كاملجاهد  قال آخر: أمل تسمع ما ورد يف اآلثار من أن )

 ( ومن طلب الدنيا حالال  يف عفاف كان يف درجة الشهداء ،يف سبيل اهللّ عّز وجّل 

إّن أول لقمة يأكلها العبد من حالل يغفر  قال آخر: وقد قال لنا سلفنا من الصاحلني: ) 

تساقطت عنه ذنوبه كام  ، ومن أقام نفسه يف مقام ذل يف طلب احلالل ، له ما سلف من ذنوبه

 ( يتساقط ورق الشجر يف الشتاء إذا يبس 

أين أنت من عمل األبطال:  )وكان بعض العلامء يقول لبعض املجاهدين: : قال آخر 

   (كسب احلالل والنفقة عىل العيال؟

ال حتقر دانقا  من حالل تكسبه  قال آخر: وكان الصاحلون يرددون لنا كل حني قوهلم: )

فلعله ال يصل إىل جوفك أو ال يصل إىل غريك  ،تنفقه عىل نفسك وعيالك أو أخ من إخوانك

 ( حتى يغفر لك 

. ولكن ما  .مل جيد الرجل صاحب املسبحة بعد أن سمع كل هذا إال أن قال: بورك فيكم

 أعمل بمسبحتي. 

.  .. فللمسبحة وقتها وللمسحاة وقتها .قال له صاحب املسحاة: ضعها مع مسابحنا 

 والعاجز من ضيع مسحاته ألجل مسبحته.   ،والغافل من باع مسبحته بمسحاته

 
 ( رواه أمحد والرتمذي.1)

 ( رواه أمحد.2)

 ( وال يرزؤه: أي ال ينقصه ويأخذ منه.3)

 ( رواه مسلم.4)
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لنا عن سلفنا من الصاحلني أهنم كانوا جيعلون من مساحيهم   قال آخر: لقد ذكر

وال   ، . فقد كانوا ال هيوون عىل األرض هبا إال بصحبة ذكر اهلل. وفؤوسهم مسابح تسبح اهلل

 يرفعوهنا إال بذكر اهلل. 

فقد كانوا يف   ،وأصحابه من املتقني  قال آخر: إهنم يستنون يف ذلك بسنة رسول اهلل 

أنس أن األنصار واملهاجرين كانوا يرجتزون وقد ورد يف احلديث عن  ، هللأعامهلم يذكرون ا

 :  يقولون وينقلون الرتاب عىل متوهنم  

 نحن الذين بايعوا حممدا        عىل اإلسالم ما بقينا أبدا  

 :    فيجيبهم الرسول 

 (1)اللهم إنه ال خري إال خري اآلخرة      فبارك ىف األنصار و املهاجرة

 *** 

. ثم رست إىل أن رأيت  . وقد حتركوا مجيعا إىل أعامهلم ، تركتهم يبتسم بعضهم لبعض 

  ، قال أحدمها ألخيه: لقد سمعت اآلثار الكثرية الواردة يف فضل صالة اجلامعة  ،رجلني جمتمعني

.  .بل عىل وجوبه  ، . وسمعت مثلها اآلثار الدالة عىل فضل أكل احلالل. بل الدالة عىل وجوهبا 

وإن  ،يف اجلمع بينهام.. فإين إن صليت يف مجاعة أرضرت بعميل وطلبي للحالل وأنا حمتار 

 طلبت احلالل أرضرت بصالة اجلامعة.. فام تقول يا أخي؟ 

  ، إبراهيم بن أدهم. وقد ذهبت إىل الويل الصالح .قال الثاين: لقد وقع يل ما وقع لك

فإذا  ، رجل أتكسب يف السوقأنا لقد حرض الساعة رجل قال يل: ): فقال يل من غري أن أسأله

  ، ؟(.. قلت: فام أجبته عملت فاتتني الصالة يف مجاعة فأيام أحّب إليك أصيّل يف مجاعة أو أكتسب

 ( اكتسب من حالل وأنت يف مجاعة لقد قلت له: ): يل فقال  .. فهذا ما جئتك من أجله

مجاعة  أشعرت أّن الصالة )لشعيب بن حرب: قال يوسف بن أسباط وقد علمت أن 

 
 ( رواه البخاري.1)
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   . قال : نعم (سنّة وأن كسب احلالل فريضة؟

يعمل هو وإخوانه يف احلصاد يف شهر  كان إبراهيم بن أدهم علمت أيضا أن وقد 

  ، انصحوا يف عملكم بالنهار حتى تأكلوا حالال  وال تصّلوا بالليل)فكان يقول هلم :  ،رمضان

 ( وإّن لكم ثواب الصالة يف مجاعة وأجر املصّلني بالليل 

 . فقد أزحت عن قلبي غشاوة كدرت عيل حيايت. .وقال: بورك فيك ، ابتسم األول

 *** 

وشعرت أنه ال سعادة    ،بقيت يف طبقة املتقني مدة من الزمان إىل أن مأل اهلل صدري ورعا 

 بام قاهلا الشاعر الصالح:  . وقد صحت حينها .وال لذة وال راحة إال يف تقوى اهلل

 ليس من يقطع طريقا  بطال 

 

 إنام من يتق اهللّ البطل   

 فاتق اهللّ فتقوى اهللّ ما  

 

 جاورت قلب امرئ إال وصل   

 ـ الزهاد   4 

.  . بعد أن رأيت ما رأيت يف جنان املتقني حنت نفيس ألرى الطبقة التالية من اجلبل

. وأخبين أن . وطلب مني أن أتأدب بني أيدهيم ،فسار يب. .فطلبت من حممد أن نسري إليها 

 .  (1) طبقتهم هي طبقة الزهاد 

لقد  وقد سألته عن الزهد، فقال:  ،وقد كان يف استقبالنا شاب هو كمحمد خلقا وخلقا 

ولكن  ،ليس الّزهد يف الّدنيا بتحريم احلالل وإضاعة املال فقال: ) ،الزهدبعض الصاحلني ذكر 

أرغب   ، وأن تكون يف ثواب املصيبة إذا أصبت هبا  ،يد اهللّ أوثق منك بام يف يدكأن تكون بام يف 

 منك فيها لو مل تصبك( 

أي ال يقرّص يف   ، (وال احلرام صبه  ،أن ال يغلب احلالل شكره )فقال:  ، هعن آخر سئل و

 ويصب عن احلرام إذا اشتهاه وال يواقعه.  ،شكر احلالل إذا أصابه

 
 .مي حولهحتدثنا يف الفصل السابق عن الزهد وحقيقته وفضله، وسنكتفي هنا بذكر بعض ما ورد يف الرتاث اإلسال( 1)
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 الّزهد خلّو القلب عاّم خلت منه اليد( ):  فقال  آخر،وذكره 

 بلبس العباءة(  ليس بأكل الغليظ وال   ،الّزهد يف الّدنيا قرص األملفقال : ) آخر،وذكره 

علام    ،الّرغبة عن حظوظ النّفس كّلها إىل ما هو خري منها هو  الّزهد  فقال: )    آخر ، وذكره  

 بأّن املرتوك حقري باإلضافة إىل املأخوذ( 

ورشط   ، انرصاف الّرغبة عن اليّشء إىل ما هو خري منههو  الّزهد): فقال آخر،وذكره 

وال   ، فمن رغب عن يشء ليس مرغوبا فيه  ، املرغوب عنه أن يكون مرغوبا بوجه من الوجوه

اهدا وإّنه ليس الّزهد ترك املال  مطلوبا يف نفسه مل يسّم زاهدا. كمن ترك الرّتاب ال يسّمى ز 

بل الّزهد أن يرتك الّدنيا للعلم   ، وبذله عىل سبيل الّسخاء والقّوة واستاملة القلوب فحسب

 ( بحقارهتا بالنّسبة إىل نفاسة اآلخرة

 . فهل أسري إىل الطبقة التالية؟ .. فقد اخترصت يل الطريق. قلت: بورك فيك

. وال يمكنك أن تتحقق بالزهد ما مل تعرف  .أهله . لقد عرفت الزهد ومل تعرفه . قال: ال

 الزهاد. 

 قلت: فأين أجدهم؟

. لعل  .وتعلم عىل أيدهيم  ، . فرس بينهم . قال: كل من يف هذه الطبقة قوم امتألوا بالزهد

 اهلل ينقل لك من أحواهلم ما يرفعك إىل درجاهتم. 

 *** 

وكان يقرأ    ،عثامن بن حنيفما رست إال قليال حتى رأيت رجال وقع يف نفيس أن اسمه  

أال وإّن لكّل  ) : ومما سمعته من رسالته قوله ،رسالة أرسلها له أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب 

ومن    ، أال وإّن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطِمريه   ، ويستيض ء بنور علمه  ، مأموم إماما  يقتدي به

  ، وُلباب هذا القمح ،عمه بقرصيه.. ولو شئت الهتديت الطريق إىل مصّفى هذا العسل طُ 

ولعّل   ،ويقودين جشعي إىل خترّي األطعمة  ،ولكن هيهات أن يغلبني هواي ،ونسائج هذا القزّ 
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أو أبيَت مبطانا  وحويل بطون   ،وال عهد له بالشبع  ،باحلجاز أو الياممة من ال طمع له يف القرص

 أو أكون كام قال القائل:  ،كباد حّرى وأ ، غرثى

نُّ إىل الِقدِّ    وَحسُبَك داء  أن َتبيَت ببِطنةٍ 
 وحَولَك أكباٌد حَتِ

أو أكون   ، وال ُاشاركهم يف مكاره الدهر ،أأقنع من نفيس بأن يقال: هذا أمرياملؤمنني

ألروضّن نفيس رياضة    -   يمينا  أستثني فيها بمشيئة اهللَّ -  ُاسوة  هلم يف جشوبة العيش! وايم اهللَّ 

وألدعّن مقلتي كعني ماء    ،وتقنع بامللح مأدوما    ،هتّش معها إىل القرص إذا قدرت عليه مطعوما  

وتشبع الربيضة من عشبها  ،أمتتلئ السائمة من رعيها فتُبك ،مستفرغة  دموعها  ، نضب معينها 

ويأكل عيّل من زاده فيهجع؟! قّرت إذا  عينه إذا اقتدى بعد السنني املتطاولة بالبهيمة   ،فرتبض

 والسائمة املرعّية(  ،اهلاملة

فقال: هذه الرسالة نموذج عن زهد احلاكم   ،سألت صاحبي عن الرسالة ومرسلها 

ورغبة    فال يمكن أن يعدل من امتأل حرصا وجشعا   ، وهي تدل عىل أثر الزهد يف العدل   ، العادل

 . يف الدنيا 

 *** 

وهو   ، ما رست إال قليال حتى رأيت رجال تبدو عليه سيام الزهاد يرفع يديه إىل السامء 

:  رّب ما أحرصني عىل ما زّهدتني فيه وحثثتني عليه! إن مل ُتعنّي عىل دنياي يردد بصوت خاشع

 هلكُت.  ، وعىل آخريت بتقواي ،بزهد

وركنُت إليها طائعا . ودعتني دواعي اآلخرة    ،يعا  دعتني دواعي الدنيا؛ فأجبُتها رس  ،ريّب 

  ، واهلشيم البائد ،ومل ُاسارع إليها مسارعتي إىل احلطام اهلامد ،من الزهد واالجتهاد فَكَبوت هلا 

 والرساب الذاهب عن قليل. 

وأخاف أن أكون قد   ،رّب خّوفَتني وشّوقَتني واحتجبَت عيّل فام خفُتك حّق خوفك

وهتاونت بيش ء من احتجابك. اللهّم فاجعل يف هذه الدنيا سعيي لك   ،كتثّبطُت عن السعي ل
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وحّول تثبيطي وهتاوين وتفريطي وكّل ما أخافه من نفيس  ،وامأل قلبي خوفك ،ويف طاعتك

 يا ذا اجلالل واالكرام.  ، وعمال  به ،وصبا  عىل طاعتك  ،منك  َفَرقا  

 إّنك تضاعف ملن تشاء. وحسنايت مضاعفة؛ ف ، واجعل ُجنّتي من اخلطايا حصينة

وأعوذ    ، وأعوذ بك ريّب من رفيع املطعم واملرشب  ،اللهّم اجعل درجايت يف اجلنان رفيعة

  ، وأعوذ بك من الفواحش كّلها؛ ما ظهر منها وما بطن  ، بك من رّش ما أعلم ومن رّش ما ال أعلم

فَه باحل ،وأعوذ بك ريّب أن أشرتي اجلهَل بالعلم كام اشرتى غريي    ، أو اجلزَع بالصب ، لمأو السَّ

وال ُتضيع   ، يا رّب ُمنَّ عيّل بذلك؛ فإّنك تتوىّل الصاحلني  . أو الكفَر باإليامن.  ، أو الضاللَة باهلدى

 . رّب العاملنيهلل  واحلمد  ، أجر املحسنني

 ثم أخذ ينشد بصوت عذب مجيل ممتلئ بحرشجة الدموع: 

 إهلي ال تعذبني فإين  

 

 مقر بالذي قد كان مني  

 وما يل حيلة إال رجائي   

 

 وعفوك إن عفوت، وحسن ظني   

 فكم من زلة يل يف البايا   

 

 وأنت عيل ذو فضل ومن   

 يظن الناس يب خريا، وإين   

 

 لرش الناس إن مل تعف عني   

 أجن بزهرة الدنيا جنونا  

 

 وأفني العمر فيها بالتمني   

 وبني يدي حمتبس ثقيل   

 

 كأين قد دعيت له كأين   

 ولو أين صدقت الزهد فيها   

 

 قلبت ألهلها ظهر املجن  

وهو    ،فقال: هذا رجل من أهل اهلل امتأل قلبه زهدا  ،سألت صاحبي عن الداعي والدعاء 

 يسأله املزيد..  

 *** 

فلم نلبث يف سرينا إال قليال حتى رأيت رجال    ، ورسنا   ،مع دموعه وأشعارهالرجل    تركنا 
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 .  .بني: (1)خياطب ابنه قائال

 أراك حتب عرسا ذات غدر  

 

 أبت طالقها األكياس بتا   

 تنام الدهر وحيك يف غطيط   

 

 هبا حتى إذا مت انتبهتا   

 فكم ذا أنت خمدوع وحتى   

 

 متى ال ترعوي عنها وحتى   

فعلمني كيف أختلص من شباك   ، وأنا األنا بني يديك . .قال له ابنه: أعرف ذلك يا أبت  

 هذه الدنيا اخلداعة الغرارة. 

 ثم قال:    ،نظر األب إىل ابنه مليا 

 أبا بكر دعوتك لو أجبتا  

 

 إىل ما فيه حظك إن عقلتا   

 إىل علم تكون به إماما   

 

 مطاعا إن هنيت وإن أمرتا   

 فرأس العلم تقوى اهلل حقا   

 

 وليس بأن يقال لقد رأستا   

 وضاقي ثوبك اإلحسان ال أن   

 

 ترى ثوب اإلسادة قد لبستا   

 إذا ما مل يفدك العلم خريا   

 

 فخري منه أن لو قد جهلتا   

 وإن ألقاك فهمك يف مهاو   

 

 فليتك ثم ليتك ما فهمتا   

 ستجنى من ثامر العجز جهال   

 

 وتصغر يف العيون إذا كبنا   

 وتفقد إن جهلت وأنت باق  

 

 وتواجد إن علمت وقد فقدن   

 وتذكر قولتي لك بعد حني   

 

 وتغبطها إذا عنها شغلتا   

 لسوف تعض من ندم عليها  

 

 وما تغني الندامة إن ندمتا  

 إذا أبرصت صحبك يف سامء   

 

 قد ارتفعوا عليك وقد سفلتا   

 فراجعها ودع عنك اهلوينى   

 

 فام بالبطء تدرك ما طلبنا   

 وال حتفل باملك واله عنه   

 

 فليس املال إال ما علمتا   

 
 

 ما نذكره من هذه املقتطفات الشعرية هو من قصيدة حكمية وعظية أليب إسحاق اإللبريي، وهو من شعراء األندلس األفاضل.  (1)
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 وليس جلاهل يف الناس معنى  

 

 ولو ملك العراق له تأتى   

 سينطق عنك علمك يف ندي  

 

 ويكتب عنك يوما إن كتبتا   

 وما يغنيك تشييد املباين   

 

 إذا باجلهل نفسك قد هدمتا   

 جعلت فو العلم جهال   

 

 لعمرك يف القضية ما عدلتا   

 وبينهام بنص الوحي بون   

 

 ستعلمه إذا طه قرأتا   

 لئن رفع الغنى لواء مال   

 

 ألنت لواء علمك قد رفعتا   

 وإن جلس الغنى عىل احلشايا   

 

 ألنت عىل الكواكب قد جلستا   

 وإن ركب اجلياد مسومات   

 

 ألنت مناهج التقوى ركبتا   

 وليس يرضك اإلقتار شيئا   

 

 إذا ما أنت ربك قد عرفتا   

 فامذا عنده لك من مجيل   

 

 إذا بفناء طاعته أنختا   

 فقابل بالقبول صحيح نصحي   

 

 فإن أعرضت عنه فقد خرستا   

 وإن راعيته قوال وفعال   

 

 وتاجرت اإلله به ربحتا   

 فليست هذه الدنيا بيشء   

 

 تسؤوك حقبة وترس وقتا   

 وغايتها إذا فكرت فيها  

 

 كفيئك أو كحلمك إن حلمتا   

 وتطعمك الطعام وعن قريب   

 

 ستطعم منك ما منها طعمتا   

 وتعرى إن لبست هلا ثيابا  

 

 وتكسى إن مالبسها خلعتا   

 وتشهد كل يوم دفن خل   

 

 كأنك ال تراد بام شهدتا   

 ومل ختلق لتعمرها ولكن   

 

 لتعبها فجد ملا خلقتا   

 وإن هدمت فزدها أنت هدما   

 

 وحصن أمر دينك ما استطعتا   

 وال حتزن عىل ما فات منها   

 

 إذا ما أنت يف أخراك فزتا   

 فليس بنافع ما نلت فيها  

 

 من الفاين إذا الباقي حرمتا   

 وال تضحك مع السفهاء هلوا   

 

 فإنك سوف تبكي إن ضحكتا   
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 وكيف لك الرسور وأنت رهن  

 

 وال تدري أتفدى أم غلقتا   

 وسل من ربك التوفيق فيها  

 

 وأخلص يف السؤال إذا سألتا   

 وناد إذا سجدت له اعرتافا  

 

 بام ناداه ذو النون بن متى  

 والزم بابه قرعا عساه   

 

 سيفتح بابه لك إن قرعتا   

 وأكثر ذكره يف األرض دأبا   

 

 لتذكر يف السامء إذا ذكرتا   

 وال تقل الصبا فيه جمال   

 

 وفكر كم صغري قد دفنتا   

. وقد رأيت فيها ما ال  . ثم استأنفت سريي يف تلك الطبقة ، تركت الرجل مع ابنه يعظه 

 وال تكفي يف الداللة عليه اإلشارة.  ، يمكن وصفه وال اإلحاطة به مما ال تسعه العبارة

 ـ الفتيان   5

.  .بعد أن رأيت ما رأيت يف جنان العباد حنت نفيس ألرى الطبقة التالية من اجلبل

. وأخبين أن . وطلب مني أن أتأدب بني أيدهيم ،. فسار يب.فطلبت من حممد أن نسري إليها 

. ما كنت  .. والفتيان.فقلت متعجبا: الفتوة  ،وأهلها هم الفتيان ، طبقتهم هي طبقة الفتوة

 أحسب للفتوة حمال يف هذا اجلبل. 

 فأين ترى يكون حملهم؟ ،قال: إن مل يكن للفتيان حمال يف هذا اجلبل 

 قلت: عهدي بالفتيان يف املقاهي واألسواق يتصارعون تصارع الديكة.  

 جتد إال فتيان الرمحن. فلن ،. أما هنا .قال: أولئك فتيان الشيطان

 قلت: ومن فتيان الرمحن؟

َقاُلوا َسِمْعنَا َفت ى َيْذُكُرُهْم  فقالوا :﴿  ، ذلك الذي وصفه قومه قال: منهم إبراهيم 

 ﴾ )األنبياء((60ُيَقاُل َلُه إِْبَراِهيُم ) 

ْم  َنْحُن َنُقصُّ َعَلْيَك َنَبَأهُ فقال :﴿  ،أولئك الذين وصفهم رهبم ،ومنهم أهل الكهف 

ى ) ِْم َوِزْدَناُهْم ُهد  ْتَيٌة آَمُنوا بَِرهبِّ
ُْم فِ نَا َربُّ  13بِاحْلَقِّ إِهنَّ ( َوَرَبْطنَا َعىَل ُقُلوهِبِْم إِْذ َقاُموا َفَقاُلوا َربُّ
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ا َشَطط ا ) اَمَواِت َواأْلَْرِض َلْن َنْدُعَو ِمْن ُدونِِه إِهَل ا َلَقْد ُقْلنَا إِذ   ﴾ )الكهف( (14السَّ

ِقيِم َكاُنوا ِمْن آَياتِنَا َعَجب ا ) فقال :﴿  ،م وذكره (  9َأْم َحِسْبَت َأنَّ َأْصَحاَب اْلَكْهِف َوالرَّ

نَا ِمْن َلُدْنَك َرمْحَة  َوَهيِّْئ َلنَا ِمْن َأْمِرَنا َرَشد  
نَا آتِ ﴾  ( 10ا )إِْذ َأَوى اْلِفْتَيُة إِىَل اْلَكْهِف َفَقاُلوا َربَّ

 )الكهف( 

 فتوهتم؟قلت: فام رس 

 .  . قال: شجاعة ومروءة ونبل

 . ما تقصد هبذا؟ . قلت: شجاعة ومروءة ونبل! 

وكف األذى    ،وعاشها عىل أهنا )منزلة اإلحسان إىل الناس   الفتوة  قال: لقد اتفق من ذكر 

فهي يف احلقيقة نتيجة حسن اخللق  ،. فهي استعامل حسن اخللق معهم . واحتامل أذاهم ، عنهم

  (1)واستعامله(

واتفقوا عىل أهنا )من أعظم خصال اخلري جامعة كامل املروءة وحسن اخللق واإليثار عىل  

  ، . والصفح عن العثرات. النفس واحتامل األذى وبذل الندى وطالقة الوجه والقوة عىل ذلك

  ،وال ينازع فقريا وال غنيا  ، وينصف من نفسه وال ينتصف ،ويكون خصام لربه عىل نفسه 

ويستوي عنده املدح والذم والدعاء والطرد وال حيتجب وال يدخر وال يعتذر ويظهر النعمة  

    (2)وحيقق املحبة رسا وعلنا(

 . ما كنت أحسب أن للفتوة كل هذه القيمة. . قلت: ما شاء اهلل

.  .  رسوم فارغةفحولوها من أخالق زاكية إىل  ،قال: ذلك أن املتصارعني حرفوا معناها 

 وال باإلنسان. ، ثم حولوها إىل فتوة شيطانية ال عالقة هلا باإليامن

 . وكيف أختلق بأخالقهم؟ .قلت: فأين أتعلم علوم الفتيان؟
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 فإنك لن جتد فيها إال الفتيان.   ، قال: رس يف جنان هذه الطبقة

 *** 

لفتيان.. وبينام هم  ما رست إال قليال حتى رأيت مجعا من الناس كلهم تبدو عليهم سيام ا 

  ، . فالتفتوا إليه . كذلك إذ دخل عليهم رجل غريب ال يبدو عىل وجهه ما يبدو عىل وجوههم

. فأنا مل آت إال ألتتلمذ عىل .فقال: ال تنظروا إيل هكذا ، وكأهنم قد استغربوا وجوده بينهم

 آل جهدها يف  ومل  ،. لقد عضتني الدنيا بأنياهبا وهجرتني مع أين مل أقرص يف خدمتها .أيديكم 

. وقد رأيت أن أسلك سبيل الفتيان.. أولئك الذين امتألوا باملروءة والنبل..  .سبيل إرضائها 

  ، وهم وحدهم من نجوا من غرورها  ،فقد علمت أهنم هم وحدهم الذين ضحكوا عىل الدنيا 

 وهم وحدهم من عاشوا اإلنسان وكرامة اإلنسان وطهارة اإلنسان.

 لك. قال أحدهم: سل ما بدا  

 قال الرجل: ما الفتوة؟ 

جعفر بن حممد الصادق سليل بيت النبوة من أوائل من  اإلمام قال أحدهم: لقد كان 

فقال للسائل:) ما تقول أنت؟( فقال:) إن أعطيت   ، وقد سئل عام سألت عنه ،حتدث عنها 

  فقال السائل:) يا ابن رسول اهلل   ، فقال:) الكالب عندنا كذلك(  ، وإن منعت صبت(  ، شكرت

  )وإن منعنا شكرنا(   ،فقال:) إن أعطينا آثرنا  ،فام الفتوة عندكم؟ 

  ، وقد أجاب عام سألت عنه  ،قال آخر: وكان الفضيل بن عياض من الذين حتدثوا عنها 

 فقال: )الفتوة الصفح عن عثرات اإلخوان( 

 فأجاب بقوله:)  ترك ما هتوى ملا ختشى(  ، قال آخر: وقد سئل أمحد

 فقال:) ال تنافر فقريا وال تعارض غنيا(  ،د عنها قال آخر: وسئل اجلني

 فقال:) الفتوة أن تنصف وال تنتصف(  ،قال آخر: وسئل احلارث املحاسبي عنها 

 فقال:) الفتوة حسن اخللق(   ،قال آخر: وسئل عمر بن عثامن املكي
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فقال:) هذا اخللق ال يكون كامله إال لرسول   ،قال آخر: وسئل الدقاق عن كامل الفتوة

  (1)وهو يقول  أمتي أمتي( ،فإن كل أحد يقول يوم القيامة  نفيس نفيس ، اهلل

قال الرجل: فهال حدثتموين من أخبار الفتيان ما يملؤين رغبة يف سلوك سبيلهم..  

. فإن ذلك من خصال املروءة .وابدأوا يل بام روي عن تغافلهم عن عيوب الغري وأخطائهم 

 العظيمة. 

فلام   ،ذكروا من أخبار هذا الباب أن رجال من الفتيان تزوج امرأةقال أحدهم: لقد 

  ، فبعد عرشين سنة ماتت  ، ثم قال: عميت  ،فقال: اشتكيت عيني  ، دخلت عليه رأى هبا اجلدري

فقيل له:) سبقت   ، فقال:) كرهت أن حيزهنا رؤيتي ملا هبا( ، فقيل له يف ذلك ، ومل تعلم أنه بصري 

 الفتيان(  

فاتفق أنه خرج منها   ، ما روي أن امرأة سألت حامتا عن مسألة قال آخر: ومثل ذلك 

فرست املرأة    ،فأومهها أنه أصم  ،فقال حاتم:) ارفعي صوتك(  ،فخجلت  ،صوت يف تلك احلالة 

 وقالت:) إنه مل يسمع الصوت( فلقب بحاتم األصم.   ،بذلك

رية  فلام فرغوا من الطعام خرجت جا  ،قال آخر: واستضاف رجل مجاعة من الفتيان

وقال:) ليس من الفتوة أن تصب النسوان املاء   ، فانقبض واحد منهم ،تصب املاء عىل أيدهيم 

ومل أعلم أن امرأة   ، فقال آخر منهم:) أنا منذ سنني أدخل إىل هذه الدار ،عىل أيدي الرجال( 

 تصب املاء عىل أيدينا أو رجال(  

  ، فلم يقدم  ،غالم قدم السفرة( فقال الرجل:) يا    ،قال آخر: وقدم مجاعة فتيان لزيارة فتى

وقالوا:) ليس من الفتوة أن يستخدم الرجل    ،فنظر بعضهم إىل بعض  ،فقاهلا ثانياوثالثا فلم يقدم 

فقال الغالم:)    ،فقال الرجل:) مل أبطأت بالسفرة(   ،من يتعاىص عليه يف تقديم السفرة كل هذا( 

ومل يكن من الفتوة   ، ان مع النملفلم يكن من األدب تقديم السفرة إىل الفتي ، كان عليها نمل
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 فقالوا:) يا غالم مثلك خيدم الفتيان(    ، فلبثت حتى دب النمل(  ،إلقاء النمل وطردهم عن الزاد 

 قال الرجل: فحدثوين عن تضحية الفتيان. 

. فقد  .جعفر الصادق اإلمام  قال أحدهم: من ذلك ما يروى عن سيد الفتيان ومعلمهم 

فقام فزعا فوجد جعفر   ، ففقد مهيانا فيه ألف دينار ، احلاج يف املدينةروي أن أن رجال نام من 

  ، قال:) ألف دينار(  ،فقال:) أي يشء كان فيه؟( ،فعلق به وقال:) أخذت مهياين(  ،بن حممد

  ، فجاء إىل جعفر معتذرا باملال ،ثم إن الرجل وجد مهيانه  ،ووزن له ألف دينار ،فأدخله داره

فقال الرجل للناس:) من  ،وقال:) يشء أخرجته من يدي ال أسرتده أبدا( ، فأبى أن يقبله منه

 فقالوا:) هذا جعفر بن حممد(   ،هذا؟(

من كبار  وقد كان  ،حامد بن خرضويه البلخيقال آخر: ومن ذلك ما يروى عن أيب 

ة.  . ي.صحب أبا تراب التخشبوقد  ،مشايخ خراسان . ومما يروى عنه فيها وكان كبريا  يف الفتوَّ

فنظر إليهم. وقال: اللهم إنك جعلت الرهون  ، وغرماؤه عنده ، كان عليه سبمعامئة دينارأنه 

.  ،وثيقة ألرباب األموال  فّدق داقٌّ الباب وقال: أين غرماء    . وأنت تأخذ عنهم وثيَقَتهم فأّدعنيِّ

 ات. وم ، ثم خرجت روحه ، أمحد؟ فقيض عنه

:  أنه قال  النون املرصي أو هو قريب منه ما روي عن ذي  ،قال آخر: ومما يروى يف هذا

فيام  ، فقيل له: كيف هو؟ فقال: ملا مُحلت إىل اخللفية. من أراد الظرف فعليه سقاة املاء ببغداد. 

وبيده كيزان خزف   ،وهو مرتد بمنديل مرصي ،رأيت سقاء عليه عاممة  ، ُنسب ىل من الزندقة

  . فأخذت الكوز ورشبت.. هذا ساقي العامة. ،فقالوا: ال ،فقلت: هذا ساقي السلطان ،رقاق

 كوليس من الفتوة أن آخذ من  ، وقال: أنت أسري  ،فلم يأخذه .. وقلت ملن معي: أعطه دينارا  

 . شيئا .

 *** 

وتعلمت منهم   ، وقد رأيت منهم الكثري ،رست يف جنان الفتيان ما قدر اهلل يل أن أسري 
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 من شؤون املروءة وعلومها وفنوهنا ما ينقيض دونه العجب. 

 ـ املجاهدون   6

.  .بعد أن رأيت ما رأيت يف جنان الفتيان حنت نفيس ألرى الطبقة التالية من اجلبل 

. وأخبين أن . وطلب مني أن أتأدب بني أيدهيم ،. فسار يب.فطلبت من حممد أن نسري إليها 

قال: ألهنم   ،. وعندما تعجبت من علو طبقتهم عىل طبقة الفتيان. اهدينطبقتهم هي طبقة املج

 . أما املجاهد فيضحي بامله ونفسه وكل يشء. .. فالفتى قد يضحي بامله أو جهده.سادة الفتيان

 قلت: والزهاد؟

أما املجاهدون فيزهدون يف أنفسهم.. وشتان بني ما يزهد    ،قال: الزهاد يزهدون يف املتاع

 .  . ومن يزهد يف نفسهيف األشياء 

 قلت: والعباد؟ 

تفضيال   ،وترك اجلهاد  ،قال: لقد أجاب بعض املجاهدين رجال كان قد جاور احلرم

 :  (1)فقال ،للتفرغ للعبادة عىل التفرغ للجهاد

 يا عابَد احلرمني لو أبرصْتَِنا 

 

 لعلمَت أنََّك يف العبادِة تلعُب   

ه بدموِعه     َمْن كاَن خيضُب خدَّ

 

 فنحورُنا بدمائِنا َتَتْخَضُب   

 أوكان يتعُب خيله يف باطل   

 

 فخيولنا يوم الصبيحة تتعُب   

 ريُح العبرٍي لكم ونحُن عبرُينا  

 

 َرَهُج السنابِك والغباُر األطيُب   

 ولقد أتانا من مقاِل نبيِنا   

 

 قوٌل صحيٌح صادٌق ال َيكذُب   

 ال يستوي غباُر أهِل اهلل يف   

 

 أنِف أمرٍئ ودخاُن ناٍر َتلهُب   

  
أصل هذه األبيات رواها احلافظ ابن عساكر يف ترمجة عبد اهلل بن املبارك من طريق حممد بن إبراهيم بن أيب سكينة قال أميل عيلَّ  (1)

 عبُد اهلل بُن املبارك هذه األبياَت بطرطوس، وودعُته للخروج وأنشدها معي إىل الفضل بن عياض يف سنة سبعني ومائة.

مل نوردها هنا إال عىل املعنى الذي أردناه وال هيمنا من نقلها، والشواهد الكثرية من النصوص تدل وقد طعن يف صحة سندها، ونحن  

 عىل صحة املعاين الواردة فيها إذا كان اجلهاد يف حمله الصحيح.
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 هذا كتاُب اهلل ينطُق بيننا  

 

 ليَس الشهيُد بميٍت ال يكذُب   

 . فليس للشعراء يف هذا الباب نصيب. .قلت: هذا اجلواب ال يكفي  

ْم ِسقاَيَة  َأَجَعْلتُ . فقد قال تعاىل يبني فضل املجاهدين يف سبيله :﴿ .قال: إن أبيت هذا 

وَن ِعنَْد احْلاجِّ َوِعامَرَة املَْْسِجِد احْلَراِم َكَمْن آَمَن بِاهللَِّ َواْلَيْوِم اآْلِخِر َوجاَهَد يِف َسبِيِل اهللَِّ ال َيْسَتوُ 

ِذيَن آَمُنوا َوهاَجُروا َوجاَهُدوا يِف َسبِ 19اهللَِّ َواهللَُّ ال هَيِْدي اْلَقْوَم الظَّاملنَِِي )  ْم  ( الَّ يِل اهللَِّ بَِأْمواهِلِ

ال َيْسَتِوي وقال :﴿  ، ﴾ )التوبة(( 20َوَأْنُفِسِهْم َأْعَظُم َدَرَجة  ِعنَْد اهللَِّ َوُأولئَِك ُهُم اْلفائُِزوَن )

ْم َوَأنْ  ِر َواملُْجاِهُدوَن يِف َسبِيِل اهللَِّ بَِأْمواهِلِ َ َل اهللَُّ  اْلقاِعُدوَن ِمَن املُْْؤِمننَِي َغرْيُ ُأويِل الرضَّ ُفِسِهْم َفضَّ

َل اهللَُّ   ْم َوَأْنُفِسِهْم َعىَل اْلقاِعِديَن َدَرَجة  َوُكالًّ َوَعَد اهللَُّ احْلُْسنى َوَفضَّ
املُْجاِهِديَن املُْجاِهِديَن بَِأْمواهِلِ

﴾  ( 96 َغُفورا  َرِحيام  ) ( َدَرجاٍت ِمنُْه َوَمْغِفَرة  َوَرمْحَة  َوكاَن اهلل95ََُّعىَل اْلقاِعِديَن َأْجرا  َعظِيام  )

امواِت َواأْلَْرِض ال َيْسَتِوي  وقال :﴿  ، )النساء( َوما َلُكْم َأالَّ ُتنِْفُقوا يِف َسبِيِل اهللَِّ َوهللَِِّ ِمرياُث السَّ

وا ِمْن َبْعُد َوقاَتُلوا َوُكالًّ  ِمنُْكْم َمْن َأْنَفَق ِمْن َقْبِل اْلَفْتِح َوقاَتَل ُأولئَِك َأْعَظُم َدَرَجة  ِمَن الَِّذيَن َأْنَفقُ 

ِذيَن آَمُنوا َمْن َيْرَتدَّ وقال:﴿   ،﴾ )احلديد((10َوَعَد اهللَُّ احْلُْسنى َواهللَُّ باِم َتْعَمُلوَن َخبِرٌي )  َا الَّ يا َأهيُّ

ٍة  بُّوَنُه َأِذلَّ
بُُّهْم َوحُيِ

ٍة َعىَل اْلكافِِريَن  ِمنُْكْم َعْن ِدينِِه َفَسْوَف َيْأيِت اهللَُّ بَِقْوٍم حُيِ َعىَل املُْْؤِمننَِي َأِعزَّ

لِيٌم  جُياِهُدوَن يِف َسبِيِل اهللَِّ َوال خَياُفوَن َلْوَمَة الئٍِم ذلَِك َفْضُل اهللَِّ ُيْؤتِيِه َمْن َيشاُء َواهللَُّ واِسٌع عَ 

 ﴾ )املائدة( (54)

  (1) واجلهاد يف سبيله(  ،باهللّأفضل العمل: اإليامن : )  ويف احلديث قال رسول اهلل 

  ، رأس األمر اإلسالم. .أال أخبك برأس األمر كّله وعموده وذروة سنامه؟ وقال: )

  (2)وذروة سنامه اجلهاد( ، وعموده الّصالة

ما بني الّدرجتني كام    ، إّن يف اجلنّة مائة درجة أعّدها اهللّ للمجاهدين يف سبيل اهللّ وقال: )  

 
 رواه البخاري ومسلم. (1)

 رواه الرتمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح. (2)



499 

 

وفوقه   ، وأعىل اجلنّة ،إذا سألتم اهللّ فاسألوه الفردوس فإّنه أوسط اجلنّة ف ، بني الّسامء واألرض 

  (1)ومنه تفّجر أهنار اجلنّة( ،عرش الّرمحن

اجلهاد يف  )قيل: ثّم ماذا؟ قال:  ،( إيامن باهللّ ورسوله)سئل: أّي العمل أفضل؟ فقال: و

  (2) حّج مبور()قيل: ثّم ماذا؟ قال:    (سبيل اهللّ 

وتصديق   ،وإيامن يب  ،ال خيرجه إاّل جهاد يف سبييل  ، اهللّ ملن خرج يف سبيلهتكّفل وقال: ) 

أو    ، أو أرجعه إىل منزله اّلذي خرج منه بام نال من أجر ، فهو عيّل ضامن أن أدخله اجلنّة ،برسيل 

ما من كلم يكلم يف سبيل اهللّ إاّل جاء يوم القيامة كهيئته يوم   ،واّلذي نفس حمّمد بيده ، غنيمة

لوال أن يشّق عىل املسلمني ما  ،واّلذي نفس حمّمد بيده .ورحيه ريح مسك.  ،كلم. لونه لون دم

  ،وال جيدون سعة ، قعدت خالف رسّية تغزو يف سبيل اهللّ أبدا. ولكن ال أجد سعة فأمحلهم 

ثّم    ، واّلذي نفس حمّمد بيده لوددت أن أغزو يف سبيل اهللّ فأقتل   ، يويشّق عليهم أن يتخّلفوا عنّ

  (3) ثّم أغزو فأقتل( ، أغزو فأقتل

رجل جاهد بنفسه  )فقال: يا رسول اهللّ أّي النّاس خري؟ قال:    ،جاء أعرايّب إىل النّبّي  و

  (4)ورجل يف شعب من الّشعاب يعبد رّبه ويدع النّاس من رّشه( ، وماله

قال:    ، (ال أجده)فقال: دّلني عىل عمل يعدل اجلهاد. قال:    ،جاء رجل إىل رسول اهللّ  و

قال:   (وتصوم وال تفطر؟ ،هل تستطيع إذا خرج املجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم وال تفرت )

  (5) ومن يستطيع ذلك؟(

الّصائم  كمثل  -واهللّ أعلم بمن جياهد يف سبيله -مثل املجاهد يف سبيل اهللّوقال: )

 
 رواه البخاري. (1)

 رواه البخاري ومسلم. (2)

 رواه البخاري ومسلم. (3)

 رواه البخاري. (4)

 رواه البخاري. (5)
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وتوّكل اهللّ للمجاهد يف سبيله بأن يتوّفاه أن يدخله اجلنّة أو يرجعه ساملا مع أجر أو   ، القائم

  (1)غنيمة(

من آمن باهللّ وبرسوله وأقام الّصالة وصام رمضان كان حّقا عىل اهللّ أن يدخله  وقال: )

ا: يا رسول اهللّ أفال نبرّش  فقالو ، (اجلنّة. جاهد يف سبيل اهللّ أو جلس يف أرضه اّلتي ولد فيها 

إّن يف اجلنّة مائة درجة أعّدها اهللّ للمجاهدين يف سبيل اهللّ. ما بني الّدرجتني كام )  النّاس؟ قال:

ومنه   ،فإّنه أوسط اجلنّة وأعىل اجلنّة  ،بني الّسامء واألرض. فإذا سألتم اهللّ فاسألوه الفردوس 

  (2)تفّجر أهنار اجلنّة(

إاّل جاء يوم القيامة   ،حد يف سبيل اهللّ واهللّ أعلم بمن يكلم يف سبيلهال يكلم أ وقال: )

  (3) الّلون لون دم والّريح ريح مسك( ، وجرحه يثعب

  (4)خري من الّدنيا وما فيها( ، أو روحة  ،لغدوة يف سبيل اهللّ وقال: )

 جيتمع  وال  ،حّتى يعود الّلبن يف الرّضع  ،ال يلج النّار رجل بكى من خشية اهللّ وقال: ) 

  (5) عىل عبد غبار يف سبيل اهللّ ودخان جهنّم(

ما أحد يدخل اجلنّة حيّب أن يرجع إىل الّدنيا وله ما عىل األرض من يشء إاّل  وقال: ) 

  (6)ملا يرى من الكرامة(  ،الّشهيد يتمنّى أن يرجع إىل الّدنيا فيقتل عرش مّرات

  (7)فتمّسه النّار(ما اغّبتا قدما عبد يف سبيل اهللّ وقال: )

 
 رواه البخاري ومسلم. (1)

 رواه البخاري. (2)

 رواه البخاري ومسلم. (3)

 رواه البخاري ومسلم. (4)

 رواه الرتمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي. (5)

 رواه البخاري. (6)

 رواه البخاري. (7)
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ومن سأل اهللّ القتل يف سبيل    ،وجبت له اجلنّة   (1) من قاتل يف سبيل اهللّ فواق ناقةوقال: ) 

ومن جرح جرحا يف سبيل اهللّ أو نكب   ، اهللّ صادقا من نفسه ثّم مات أو قتل فإّن له أجر شهيد

ومن  ،ورحيها ريح املسك ،لوهنا لون الّزعفران ،فإهّنا جتيء يوم القيامة كأغزر ما كانت ،نكبة

  (2) فإّن عليه طابع الّشهداء( ، خرج به خراج يف سبيل اهللّ

  ، بعد أن ذكر يل حممد بعض ما ذكرته لك من النصوص املقدسة الدالة عىل فضل اجلهاد

 قلت: فكيف السبيل إىل سلوك سبيلهم؟ 

وردت مجيع  وتعرف اجلهاد احلقيقي الذي    ،وسرتى املجاهدين  ،قال: رس يف هذه اجلنان

 النصوص املقدسة بفضله. 

 *** 

قد أصابت   ،وكان أول ما صادفته رجل جرح جراحا شديدة ، رست يف تلك اجلنان

 وهذا بعض ما دار بينهام من حوار:  ،وقد وقف بجنبه رجل آخر  ، مقاتله

. فقد أديت ما أمرين اهلل به من جهاد  . . أنا أشعر براحة عظيمة. قال األول: احلمد هلل

 . وأنا اآلن يف غاية الشوق إىل لقاء اهلل. . الظلمة

  ، ورأيت املواقف البطولية التي وقفتها  ، لقد رأيتك – يا أخي  – قال الثاين: بورك فيك 

 وأنت تنقذ ذلك الطفل وأمه من براثن الظاملني. 

رصة  . لقد قال اهلل تعاىل يعاتب املتخلفني عن ن .قال األول: أنا مل أفعل إال ما أمرين اهلل به 

 َواْلِوْلَداِن املستضعفني :﴿ 
ِ
َجاِل َوالنَِّساء َوَما َلُكْم اَل ُتَقاتُِلوَن يِف َسبِيِل اهللَِّ َواملُْْسَتْضَعِفنَي ِمَن الرِّ

امِلِ َأْهُلَها َواْجَعْل َلنَا ِمْن َلُدْنَك َولِيًّ  نَا َأْخِرْجنَا ِمْن َهِذِه اْلَقْرَيِة الظَّ ِذيَن َيُقوُلوَن َربَّ ا َواْجَعْل َلنَا ِمْن الَّ

 
 فواق ناقة: أي قدر مدة حلب الناقة. (1)

رواه أبو داود واللفظ له. والرتمذي واحلاكم يف املستدرك وقال: هذا حديث صحيح عىل رشط مسلم ومل خيرجاه وله إسناد  (2)

 خمترصا.صحيح عىل رشط الشيخني 
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ا )  ِذيَن َكَفُروا ُيَقاتُِلوَن يِف َسبِيِل الطَّاُغوِت  75َلُدْنَك َنِصري  ِذيَن آَمُنوا ُيَقاتُِلوَن يِف َسبِيِل اهللَِّ َوالَّ ( الَّ

ا )  يَْطاِن َكاَن َضِعيف  ْيَطاِن إِنَّ َكْيَد الشَّ ُأِذَن لِلَِّذيَن ﴿ وقال : ،﴾ )النساء( (76َفَقاتُِلوا َأْولَِياَء الشَّ

ِهْم َلَقِديٌر )  ُْم ُظلُِموا َوإِنَّ اهللََّ َعىَل َنرْصِ ِذيَن ُأْخِرُجوا ِمْن ِدَياِرِهْم بَِغرْيِ َحقٍّ إاِلَّ  39ُيَقاَتُلوَن بَِأهنَّ ( الَّ

مَ  نَا اهللَُّ َوَلْواَل َدْفُع اهللَِّ النَّاَس َبْعَضُهْم بَِبْعٍض هَلُدِّ ْت َصَواِمُع َوبَِيٌع َوَصَلَواٌت  َأْن َيُقوُلوا َربُّ

ُه إِنَّ اهللََّ َلَقِويٌّ َعِزيٌز )  نَّ اهللَُّ َمْن َينرُْصُ ا َوَلَينْرُصَ يَها اْسُم اهللَِّ َكثرِي 
 ﴾ )احلج((40َوَمَساِجُد ُيْذَكُر فِ

 . وأنا أعجبك من دقة حفظك لكالم ربك رغم ما نزل بك. .قال الثاين: بورك فيك

. وما حركني إال ما قرأته لك  . ما حتركت إال بتحريك اهلل -يا أخي – قال األول: واهلل

بل خرجت لنرصة العدالة واحلق يف وجه   ، . وأنا مل أخرج بطرا وال لصا . من القرآن الكريم

 .  . أولئك الظلمة املستبدين الذي سفكوا الدماء واستحلوا األعراض وهنبوا األموال

. وقد  . دماء الظلمة إال وأنا ممتلئ حزنا عليهمفإين مل أسفك ما سفكت من  ، ومع ذلك

. فأنا أعلم أن اإلسالم دين . وددت أهنم كفوا عن ظلمهم وجنحوا للسلم ألجنح معهم إليه

 . وأنه ال يكره شيئا كام يكره سفك الدماء. .اإلسالم واملحبة واألخوة 

.  .رأة: اغفر لنا قالت امل  ،بينام نحن كذلك إذا بامرأة مع ولدها جيثيان بني يديه يبكيان 

 نحن الذين تسببنا لك فيام حصل لك. 

. وما كان يل أن  .. أنا ما فعلت إال ما أمرين اهلل به.وقال: غفر اهلل لكام ، ابتسم الرجل

 أختلف عن نرصتكام ونرصة املستضعفني إين إذن للئيم. 

 متوت.  ك قالت املرأة: ولكن

. أما أنا فقد أخبين اهلل  .وقال: امليت هو من مل يمت هذه املوتة الرشيفة  ،ابتسم الرجل 

ا َبْل  قوله تعاىل :﴿  -أختاه -. أمل تسمعي .بأين حي َسَبنَّ الَِّذيَن ُقتُِلوا يِف َسبِيِل اهللَِّ َأْمَوات  َواَل حَتْ

ِْم ُيْرَزُقوَن )  ِذيَن مَلْ َيْلَحُقوا   ( َفِرِحنَي باَِم آَتاُهمُ 169َأْحَياٌء ِعنَْد َرهبِّ وَن بِالَّ اهللَُّ ِمْن َفْضلِِه َوَيْسَتْبرِشُ

وَن بِنِْعَمٍة ِمَن اهللَِّ َوَفْضٍل َوَأنَّ 170هِبِْم ِمْن َخْلِفِهْم َأالَّ َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهْم حَيَْزُنوَن ) ( َيْسَتبرِْشُ
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ُسوِل ِمْن َبْعِد َما َأَصاهَبُُم اْلَقْرُح لِلَِّذيَن  هلل    يَن اْسَتَجاُبوا( الَّذِ 171اهللََّ اَل ُيِضيُع َأْجَر املُْْؤِمننَِي )  َوالرَّ

َقْوا َأْجٌر َعظِيٌم )   ﴾ )آل عمران( (172َأْحَسنُوا ِمنُْهْم َواتَّ

 قالت املرأة: وآالم اجلراح التي أصابتك؟

د مس القتل  الشهيد ال جي. لقد قال يذكرها: ).قال: لقد وجدهتا كام أخب رسول اهلل 

 (1)(إال كام جيد أحدكم الَقْرَصة ُيْقَرُصَها 

 قالت املرأة: والقرح الذي أصابك؟

َزُنوا َوَأْنُتُم اأْلَْعَلْوَن إِْن ُكنُْتْم ُمْؤِمننَِي ) فقال :﴿    ،قال: لقد ذكره اهلل (  139َوال هَتِنُوا َوال حَتْ

ِذيَن إِْن َيْمَسْسُكْم َقْرٌح َفَقْد َمسَّ  اُم ُنداِوهُلا َبنْيَ النَّاِس َولَِيْعَلَم اهللَُّ الَّ اْلَقْوَم َقْرٌح ِمْثُلُه َوتِْلَك اأْلَيَّ

بُّ الظَّاملنَِِي )
ِذيَن آَمُنوا َوَيْمَحَق 140آَمُنوا َوَيتَِّخَذ ِمنُْكْم ُشَهداَء َواهللَُّ ال حُيِ َص اهللَُّ الَّ ( َولُِيَمحِّ

ِذيَن جاَهُدوا ِمنُْكْم َوَيْعَلَم  ( أَ 141اْلكافِِريَن ) ْم َحِسْبُتْم َأْن َتْدُخُلوا اجْلَنََّة َوملََّا َيْعَلِم اهللَُّ الَّ

ابِِريَن ) ( َوَلَقْد ُكنُْتْم مَتَنَّْوَن املَْْوَت ِمْن َقْبِل َأْن َتْلَقْوُه َفَقْد َرَأْيُتُموُه َوَأْنُتْم َتنُْظُروَن 142الصَّ

 ﴾ )آل عمران( (143)

 قالت املرأة: ولكن مع ذلك لو بقيت يف بيتك ملا أصابك ما أصابك بسببنا.

يا  فقال :﴿  ، . أتريدين أن أكون من املخلفني الذين ذكرهم اهلل. قال: كيف تقولني ذلك

ُبوا يِف اأْلَرْ  ْخواهِنِْم إِذا رَضَ ِذيَن َكَفُروا َوقاُلوا إِلِ ِذيَن آَمنُوا ال َتُكوُنوا َكالَّ َا الَّ ى َأهيُّ ِض َأْو كاُنوا ُغزًّ

ة  يِف ُقُلوهِبِْم َواهللَُّ حُيْيِي َوُيِميُت وَ  اهللَُّ باِم َلْو كاُنوا ِعنَْدنا ما ماُتوا َوما ُقتُِلوا لَِيْجَعَل اهللَُّ ذلَِك َحرْسَ

 اهللَِّ َوَرمْحٌَة َخرْيٌ مِمَّا جَيَْمُعوَن ( َوَلئِْن ُقتِْلُتْم يِف َسبِيِل اهللَِّ َأْو ُمتُّْم ملََْغِفَرٌة ِمنَ 156َتْعَمُلوَن َبِصرٌي )

وَن ) 157) ىَل اهللَِّ حُتْرَشُ  ﴾ )آل عمران(  (158( َوَلئِْن ُمتُّْم َأْو ُقتِْلُتْم إَلِ

 قالت املرأة: ولكني ممتلئة حزنا عىل ما أصاب أهلك بسببي؟ 

ُكْم َوَأْبناُؤُكْم  ُقْل إِْن كاَن آباؤُ . أمل تسمعي إىل قوله تعاىل :﴿ . قال: ال تقويل ذلك

 
 رواه النسائى والبيهقى. (1)
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ْفُتُموها َوجِتاَرٌة خَتَْشْوَن َكساَدها َوَمساكُِن  َوإِْخواُنُكْم َوَأْزواُجُكْم َوَعِشرَيُتُكْم َوَأْمواٌل اْقرَتَ

بَُّصوا َحتَّى َيْأيِتَ اهللَُّ بِ  ِه َفرَتَ
َأْمِرِه َواهللَُّ ال  َتْرَضْوهَنا َأَحبَّ إَِلْيُكْم ِمَن اهللَِّ َوَرُسولِِه َوِجهاٍد يِف َسبِيلِ

 ﴾ )التوبة( (24هَيِْدي اْلَقْوَم اْلفاِسِقنَي ) 

. مرحبا  .. من بجانبي.. ماذا أرى. وقال: ما شاء اهلل ، ثم ابتسم ابتسامة هادئة  ، قال ذلك

أول   : يعطى الشهيد ثالثا عندما قال: )  . صدق حبيبي .هبذا اجلامل . ما كنت أظن أنِك .بِك 

وإذا   ، وأول من يمسح الرتاب عن وجهه زوجته من احلور العني ،دفعة من دمه تغفر له ذنوبه

    (1)(وجب جنبه إىل األرض وقع ىف اجلنة 

 قبضت روحه خالهلا.  ، ثم افرت ثغره عن ابتسامة عريضة  ،قال ذلك

دي ملا  وقد كبت معهم بعد أن اقشعر جل ، مل جتد املرأة ومن حوهلا إال أن يكبوا اهلل

 .  . رأيت

 *** 

. ومما ال أزال  . . فوجدت رجال يتحدث إىل طائفة من الناس يعظهم.تركتهم ورست 

. لقد كان يويص أصحابه بقوله:  . يف احلرب أحفظه قوله هلم: اسمعوا إىل وصايا رسول اهلل 

ال متثلوا وال  اغزوا باسم اهللّ يف سبيل اهللّ فاقتلوا من كفر باهللّ اغزوا وال تغّلوا وال تغذروا و)

 (2)  (تقتلوا وليدا

مل خترجوا من بيوتكم التي هدمت عىل رؤوسكم    –أهيا املجاهدون يف سبيل اهلل    -إنكم  

فيمحقكم   ، . فإياكم أن تتشبهوا هبم يف ظلمهم.إال لتقفوا يف وجوه املستكبين الذين ظلموكم 

 .  .فإن موازين اهلل العادلة ال تفرق بني مسلم وكافر ،اهلل

 .  .. وكلمة اهلل هي احلق والعدالة واخلري والسالم.احرصوا عىل أن كلمة اهلل هي العليا 

 
 رواه الدارقطنى ىف األفراد، والديلمى، والرافعى. (1)

 رواه مسلم. (2)



505 

 

. بل  . احرصوا عىل أن تكون حربكم حرب الرشفاء الذين ال حياربون حقدا وال ظلام

 حياربون بقلوب ممتلئة بالرمحة والسالم. 

 .  . وال يرفع إال من يرفع كلمته  ، أن اهلل ال ينرص إال من ينرص  -ا املجاهدونأهي  –واعلموا  

 .  .. ثم سار مع جنوده إىل حيث ال أدري .قال ذلك

 *** 

وهو يرفع   ، وأمامه صبية وبعض نساء ، فرأيت رجال شيخا كبريا ، رست يف تلك اجلنان

. فأرسل إلينا من .ن نستنرصك. ونح.. لقد بغوا علينا وظلمونا .ويقول: يا رب   ، يديه إىل السامء

 جندك الذين ارتضيتهم من ينقذهم من براثن الذئاب الظلمة الطغاة.

. لقد  .وهو يقول: ابرش يا شيخ بنرص اهلل ،ما قال ذلك حتى رأيت جماهدا يدخل عليهم

. فتحركوا يف األرض التي أمركم اهلل بالتحرك فيها .وأنتم اآلن أحرار  ،نرصنا اهلل عىل أعدائه

 فلن يصيبكم بإذن اهلل أي أذى.  ، حرية بكل

 *** 

وقد رأيت فيها من مشاهد النبل والشجاعة   ، رست يف تلك اجلنان فرتة من الزمن

ويعلم اهلل أنه لوال شوقي إىل مشاهدة غري هذه الطبقة   ، والبطولة ما متتلئ به أقطار النفس

ورغبة عارمة ال   ،لذيذا لتمنيت أين رزقت الشهادة فيها.. فقد صارت الشهادة يف عيني حلام

 يقاومها يشء. 

 ـ الصديقون   7

.  .بعد أن رأيت ما رأيت يف جنان املجاهدين حنت نفيس ألرى الطبقة التالية من اجلبل 

. وأخبين أن . وطلب مني أن أتأدب بني أيدهيم ،. فسار يب.فطلبت من حممد أن نسري إليها 

 .  . طبقات هذا اجلبلطبقتهم هي طبقة الصديقني.. وأخبين أهنا أعىل 

 قلت: من الصديقون؟ 
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واستفد من   ، . فمر عليهم. وال يتحدثون إال عن اهلل  ،قال: هم قوم ال يعرفون إال اهلل

واعلم أن لكل كلمة من كلامهتم نورا قد يرفعك اهلل به من حضيض األوحال إىل   ، أحواهلم

 سموات األبطال. 

. وقد أحاط به  . حلية بيضاء زادته وقاراكان أول من رأيته يف تلك اجلنان شيخ كبري له 

 مجع من الشباب تلوح عىل سيامهم مالمح املتقني. 

 أولياء اهلل حتى نميزهم عن أولياء الشيطان.  -يا شيخنا   –قال أحدهم: صف لنا 

  ، وال يشتاقون وال حيبون إال هلل ،أولياء اهلل ال حيبون وال يبغضون إال يف اهلل قال الشيخ: 

وإذا    ،إذا صفا مرشب معاملة اهلل مل ينالوا كدر املشارب   ،يعتمدون إال عىل اهلل  وال يتوكلون وال 

وإذا ظنوا أن اهلل عنهم راض مل يكرتثوا    ،أينع هلم مذهب السلوك إىل اهلل مل هيتموا لضيق املذاهب

 . عليهم عاتب مل يشغل قلوهبم عتب عاتب وإذا مل يكن رسول اهلل  ،بغضب غاضب

فقال:﴿    ،واخلصال التي استحقوا هبا ذلك الفضل   ، وذكر فضلهم  ، اىللقد ذكرهم اهلل تع

ِذيَن آَمُنوا َوكاُنوا َيتَُّقوَن ) (62َأال إِنَّ َأْولِياَء اهللَِّ ال َخْوٌف َعَليِْهْم َوال ُهْم حَيَْزُنوَن )  ﴾  ( 63الَّ

نَا اهللَُّ ُثمَّ وقال :﴿  ، (يونس ) ِذيَن قاُلوا َربُّ ُل َعَلْيِهُم املاَْلئَِكُة َأالَّ خَتاُفوا َوال  إِنَّ الَّ اْسَتقاُموا َتَتنَزَّ

تِي ُكنُْتْم ُتوَعُدوَن )  وا بِاجْلَنَِّة الَّ َزُنوا َوَأْبرِشُ ْنيا َويِف اآْلِخَرِة   ( 30حَتْ َنْحُن َأْولِياُؤُكْم يِف احْلَياِة الدُّ

ُعوَن ) َوَلُكْم فِيها ما َتْشَتِهي َأْنُفُسُكْم َوَلُكْم فِي َوَمْن  ( 32ُنُزال  ِمْن َغُفوٍر َرِحيٍم ) ( 31ها ما َتدَّ

 ﴾ )فصلت(  (33َأْحَسُن َقْوال  مِمَّْن َدعا إىَِل اهللَِّ َوَعِمَل صاحِلا  َوقاَل إِنَّنِي ِمَن املُْْسلِِمنَي ) 

أقبل   ففي احلديث أن رسول اهلل  ،وذكر فضلهم ومرتبتهم  ،ووصفهم رسول اهلل 

عبادا ليسوا    - عّز وجّل هلل    واعلموا أنّ   ، اسمعوا واعقلوا  ،يأهّيا النّاس) فقال:    ،بوجهه   عىل النّاس

فجاء رجل من  ،(يغبطهم األنبياء والّشهداء عىل جمالسهم وقرهبم من اهللّ  ،بأنبياء وال شهداء

س ليسوا  فقال: يا نبّي اهللّ! ناس من النّا  نبّى اهللّ  األعراب من قاصية النّاس وألوى بيده إىل

فرّس   ، يغبطهم األنبياء والّشهداء عىل جمالسهم وقرهبم من اهللّ؟! انعتهم لنا  ،بأنبياء وال شهداء
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ونوازع   (1)هم ناس من أفناء النّاس: )فقال رسول اهللّ  ، لسؤال األعرايبّ  وجه رسول اهللّ 

يضع اهللّ هلم يوم القيامة منابر    ،وتصافوا   ،حتاّبوا يف اهللّ   ،مل تصل بينهم أرحام متقاربة  ،(2) القبائل

يفزع النّاس يوم القيامة وال   ،فيجعل وجوههم نورا وثياهبم نورا ،وجيلسهم عليها  ،من نور

  (3) وهم أولياء اهللّ ال خوف عليهم وال هم حيزنون( ، يفزعون

قال:   - تعاىل -إّن اهللّ ل: )فقا  ، حرمتهم والطريق التي وصلوا هبا إىل والية اهلل وذكر 

وما   ،وما تقّرب إيّل عبدي بيشء أحّب إيّل ممّا افرتضته عليه   ، من عادى يل ولّيا فقد آذنته باحلرب

وبرصه   ، فإذا أحببته كنت سمعه اّلذي يسمع به ، يزال عبدي يتقّرب إيّل بالنّوافل حّتى أحّبه

ولئن استعاذ   ، وإن سألني ألعطينّه  ، يش هبا ورجله اّلتي يم  ، ويده اّلتي يبطش هبا   ، اّلذي يبرص به

وأنا أكره   ،يب ألعيذّنه وما ترّددت عن يشء أنا فاعله ترّددي عن نفس املؤمن يكره املوت 

  (4) (مساءته

وهبم علم الكتاب    ،هم الذين نطق هبم الكتاب وبه نطقوا) :  فقال  ،ووصفهم املسيح  

  ،نظروا إىل باطن الدنيا حني نظر الناس إىل ظاهرها  ،وهبم قام الكتاب وبه قاموا ،وبه علموا 

وتركوا منها ما   ،فأماتوا منها ماخشوا أن يميتهم  وعاينوا أجل الدنيا حني عاين الناس عاجلها 

  ، ما عارضهم منها رفضوه ،وفرحهم هبا حرمانا   ، فصار دركهم منها فواتا   ، علموا أن سيرتكهم

وخربت فيام بينهم فلم   ،خلقت الدنيا عندهم فلم جيددوها  ، هلم بغري احلق وضعوهوما أرشف 

  ، أحيوا ذكر املوت  ، قدموها فبنوا هبا آخرهم ، وماتت يف صدورهم فلم حييوها  ،يعمروها 

هلم خب   ، ويضيئون به ، ويستضيئون بنوره ، وحيبون ذكره ،حيبون اهللّ ، وأماتوا ذكر احلياة

 
 أفناء الناس: أي مل يعلم ممن هو، الواحد فنء. (1)

 نوازع القبائل: مجع نازع ونزيع، وهو الغريب الذي نزع أهله وعشريته، أي بعد وغاب. (2)

نحوه ورجاله وثقوا، وله شاهد جيد عنده، ورواه أبو يعىل ورجاله رجال الصحيح، ورواه احلاكم وقال رواه أمحد والطباين ب (3)

 صحيح اإلسناد.

 رواه البخاري. (4)
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 (  العجيب وعندهم أعجب اخلب  ، عجيب

 *** 

وكان يردد بصوت خاشع   ، كان ساجدا قد بلل األرض بدموعه ، مررت عىل أحدهم

اللهّم إيّن أسألك برمحتك التي وسعت  :  (1)خمتلط بحرشجة الدموع هذا الدعاء املمتلئ بالعرفان

  ، وبقّوتك التي قهرت هبا كّل يشء ،ُكّل يشء 
ٍ
  ، وذّل هلا كّل يشء ، وخضع هلا ُكّل يشء

وبعظمتك التي مألت   ، وبعّزتك التي ال يقوم هلا يشء  ،وبجبوتك التي غلبت هبا كّل يشء 

وبأسامئك   ،وبوجهك الباقي بعد فناء كّل يشء   ،وبسلطانك الذي عال كّل يشء  ،أركان كّل يشء 

ء له كّل  وبنور وجهك الذي أضا   ،وبعلمك الذي أحاط بكّل يشء   ،التي َغَلَبت أركان كّل يشء

 ويا آخر اآلخرين.  ، يا أّول األّولني  ،يا نور يا ُقّدوس   ،يشء 

اللهّم    ، اللهّم اغفر يل الذنوب التي ُتنزل النقم  ، اللهّم اغفر يل الذنوب التي هتتك العصم

اللهّم اغفر يل   ، اللهّم اغفر يل الذنوب التي حتبس الدعاء ،اغفر يل الذنوب التي تغريِّ النِّعم

اللهّم اغفر يل كّل ذنب   ، اللهّم اغفر يل الذنوب التي تقطع الرجاء ، ُتنزل البالءالذنوب التي 

 وكّل خطيئٍة أخطأهتا.  ، أذنبته

وأسألك بجودك أن تدنيني   ،وأستشفع بك إىل نفسك ،اللهّم إيّن أتقّرب إليك بذكرك 

 وأن ُتلهمني ذكرك.  ،وأن توزعني شكرك ،من قربك

وجتعلني بقسمك    ،أن تساحمني وترمحني   ،تذّلل خاشعاللهّم إيّن أسألك ُسؤال خاضٍع مُ 

 ويف مجيع األحوال ُمتواضعا .  ،راضيا  قانعا  

وعظم فيام   ،وأنزل بك عند الشدائد حاجته  ،اللهّم وأسألك سؤال من اشتّدت فاقته

 
هذا الدعاء الطويل واملهم من أدعية اإلمام عيل بن أيب طالب، رواه عنه كميل بن زياد النخعّي، وقد روي أنه رآه ساجدا  يدعو  (1)

وهو من األدعية املمتلئة باملعاين العرفانية العظيمة الدالة عىل املقام العايل الذي كان عليه . يف ليلة النصف من شعبان.هبذا الدعاء 

 أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب، وهو مقام الصديقية، الذي شهدت له به النصوص الكثرية.
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 عندك رغبته. 

وهو   ،فإذا وجه كالشمس ،بعد أن انتهى من هذا الدعاء الرقيق رفع رأسه من السجود 

فقال يل: هذا إمام األئمة   ، . وقد سألت صاحبي عنه.الناس بصاحبك معلم السالمأشبه 

فال يعرفه وال يرقى إليه إال   ،ورساج الدين وشمس الصديقني هذا عيل الذي أعىل اهلل مقامه

 الصديقون. 

 *** 

فام هي إال   ، . ورسنا يف ذلك اهلزيع من الليل. تركناه يف خشوعه ودعائه وصالته

ال يستقل به من دوين    :  (1) خطوات قليلة حتى سمعنا صوتا خافتا هو أقرب إىل اهلمس.. يقول

  . .وال ترام مداومته ، وأنا العزيز الذي ال يستطاع جماورته . .وال يصلح من دوين ليشء . .يشء 

باطن وأنا وأخفيت ال  . .وال هيتدي إيل وجوده   ، فام يدركني قربه  ،أظهرت الظاهر وأنا أظهر منه 

 أخفي منه فام يقوم عيل دليله وال يصح إيل سبيله. 

وال يعرفني أين تعرفت   ، أنا أقرب إىل كل يشء من معرفته بنفسه فام جتاوزه إيل معرفته 

 إليه نفسه. 

 وال رجعت األسامع بمسامعها. ،لوالي ما أبرصت العيون مناظرها 

ودرست املعارف درس الرمال   ، لو أبديت لغة العز خلطفت األفهام خطف املناجل

ورجعت   ، ولو نطق ناطق العز لصمتت نواطق كل وصف. عصفت عليها الرياح العواصف. 

 إىل العدم مبالغ كل حرف. 

وملار مور السامء    ،أين من أعد معارفه للقائي لو أبديت له لسان اجلبوت ألنكر ما عرف 

 يوم متور مورا . 

 
العبارات احلكيمة املذكورة هنا منقولة من كتاب )املواقف واملخاطبات( للنفري، وال شك يف املعاين السامية التي تتضمنها..  (1)

 وهي معاين تتناسب مع الصديقية والوالية.. ونعتذر لترصفنا يف بعضها، وذلك للرضورة التي يقتضيها املنهج الذي اعتمدناه.
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  ، الكلامت الغريبة التي ينطق هبا وعن هذه  ،وصاحبه  ، سألت صاحبي عن الصوت

وقد أوقفه    ،وأال خياطب إال اهلل   ،فقال: هذا رجل من أهل اهلل آىل عىل نفسه أال يسمع إال من اهلل

 وخاطبه خماطبات رفيعة ممتلئة بالقداسة.  ، اهلل مواقف جليلة

 . أهو الكليم إذن؟. قلت: خاطبه

 قال: تقدس اهلل أن ال يكلم إال واحدا من خلقه. 

َوَكلََّم  :﴿  واعتب ذلك من مزاياه.. قال تعاىل   ،: ولكن اهلل ذكر أنه كلم موسى تكليامقلت

يام  ) 
 ﴾ )النساء( (164اهللَُّ ُموَسى َتْكلِ

 وهذا تكليم األولياء.   ،قال: ذلك تكليم األنبياء 

 قلت: ولكن األنبياء يتلقون الوحي. 

 ؟وهو خياطب أم موسى  ، تعاىل. أمل تسمع قوله  . قال: واألولياء يتلقون اإلهلام 

َوَأْوَحْينَا إىَِل ُأمِّ ُموَسى َأْن َأْرِضِعيِه َفإَِذا ِخْفِت َعَلْيِه َفَأْلِقيِه  :﴿  . فقد قال تعاىل. قلت: أجل

َزيِن إِنَّا َرادُّوُه إَِلْيِك َوَجاِعُلوُه ِمَن املُْْرَسلِنَي )   ﴾ )القصص( ( 7يِف اْلَيمِّ َواَل خَتَايِف َواَل حَتْ

 ؟أكرم عىل اهلل من أولياء أمة حممد   قال: أترى أن أم موسى 

 فقلت: فمن الرجل؟ ،مل أجد ما أجيبه به 

  ، . وال نعرف عنه إال مواقفه مع ربه.(1) قال: هذا الرجل يقال له عبد اجلبار النفري

 وخماطباته معه. 

وما   ،يمأل القلوب. فإين أشعر أن حلديثه من احلالوة ما . قلت: ذرنا نسمع شيئا منها 

 تسمو به األرواح. 

وأنا احلي وما    ،يا عبد أنا الناطق وما نطقي النطقفسمعته يقول:    ،عدنا إىل التنصت عليه 

 
هـ(، من كبار الصوفية.. ينسب إىل بلدة  354ري أيب عبد اهلل حممد بن عبد اجلبار بن احلسن النفري )ت أشري به إىل العارف الكب (1)

 )نفر( بني الكوفة والبرصة..من كتبه )املواقف( و)املخاطبات( ومنهام اقتبسنا بعض املعاين الواردة هنا.
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وأذهلت األفكار عني فرجعت إىل   ، أحلت العقول عني فوقفت يف مبالغها  ، ةا يت احليا حي

 .  متقلبها.

 ذي ال يطلع عليه. وأنا العامل ال ، يا عبد أنا احلاكم الذي ال حيكم عليه

 يا عبد لوال صمودي ما صمدت ولوال دوامي ما دمت. 

 يا عبد اخرج من مهك خترج من حدك. 

 يا عبد لو مل أكتبك يف العارفني قبل خلقك ما عرفتني يف مشهود وجدك لنفسك. 

 يا عبد إن مل تعرف من أنت مني مل تستقر يف معرفتي. 

 كيف تعمل يل. يا عبد إن مل تستقر يف معرفتي مل تدر 

 يا عبد إن عرفت من أنت مني كنت من أهل املراتب. 

وأخرجك منه إيل   ،يا عبد قف بني يدي يف الدنيا وحدك أسكنك يف قبك وحدك

وإذا مل تر إال   ، وإذا كنت وحدك مل تر إال وجهي ،وتقف بني يدي يف القيامة وحدك ،وحدك

وإذا ال روع فأنت من  ،  روعوإذا ال حساب وال كتاب فال ،وجهي فال حساب وال كتاب 

 الشفعاء. 

يا عبد أخلصتك لنفيس فإن أردت أن يعلم بك سواي فقد أرشكت يب وإذا سمعت من  

أنا ربك الذي سواك لنفسه واصطفاك ملحادثته وأشهدك مقام كل يشء    ،سواي فقد أرشكت يب 

 حرضته. إنام مقامك رؤيته وإنام إفرادك   ،منه لتعلم أن ال مقام لك يف يشء من دونه

 *** 

ومل نرس إال قليال حتى رأينا رجال   ،ورسنا يف تلك اجلنان  ، تركنا الرجل يف عامله العلوي

  ، . اقرتبت منه .وقد كان يميد كام يميد الشجر يف اليوم العاصف  ، يكاد يذوب من الشوق

 فسمعته يردد بشوق عظيم هذه األبيات الرقيقة: 

ا    زدين بفرِط احلبِّ فيَك حتريُّ

 

را     وارحْم حشى  بلظي هواَك تسعَّ
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 وإذا سألتَك أْن أراَك حقيقة  

 

 فاسَمْح، وال جتعْل جوايب : لن َتَرى  

 يا قلُب ! أنَت وعدَتني يف ُحّبهمْ  

 

 صبا  فحاذْر أْن تضيَق وتضجرا  

 إّن الَغراَم هَو احلَياة، َفُمْت بِهِ  

 

 َصّبا ، فحّقَك أن مَتوَت، وُتعَذَرا 

 لِّلِذيَن تقّدُموا َقْبيل، وَمنُقل  

 

 َبْعدي، وَمن أضحى ألشجاين َيَرى ؛  

 عني خذوا، ويَب اْقتدوا، ويَل اْسمعوا،  

 

ثوا بصبابتي بنَي الورى    وحتدَّ

 ولقْد خلوُت مَع احلبيِب وبيننا  

 

 رِسٌّ أَرّق ِمَن النّسيِم، إذا رَسى 

لتها    وأباَح طريف نظرة  أمَّ

 

را  فغدوُت    معروفا  وكنُت منكَّ

 فدهشُت بنَي مجالِه وجاللهِ  

 

 وغدا لساُن احلاِل عني خمبا   

 فأِدْر حِلاَظَك يف حَماِسن َوْجِهِه،  

 

را    َتْلَقى مَجيَع احُلْسِن، فيِه، ُمَصوَّ

  ،  لْو أّن ُكّل احلُْسِن يكُمُل ُصوَرة 

 

ا     ورآُه كاَن مهلَّال  ومكبَّ

 فقال: أال تعرفه؟  ، الرجلسألت صاحبي عن  

 . ولكني مل أترشف بمعرفته. .قلت: أعرف مجال املعاين التي يذكرها يف شعره هذا

. إنه رجل بحث يف مجيع مدن العشق  .(1)قال: هذا من نصبه العاشقون سلطانا هلم

 . فأفنى كل عمره فيه.. وقد قال يذكر ذلك: .فلم جيد أرشف من عشق اهلل وحمبته  ،ورعاياه

اِق أعالمي   نرشُت يف موكِب العشَّ

 

 وكاَن قبيل ُبىل يف احلبِّ أعالمي 

ُت فيِه ومل أْبَرْح بَِدْوَلتِِه،    ورِسْ

 

 حتى َوَجْدُت ُملوَك الِعشِق ُخّدامي 

 وملْ أزْل منُذ أخِذ العهِد يف قدمي  

 

 لَكْعَبِة احلُسِن، جتريدي وإحرامي 

 الَغراِم إىل وقد َرماين َهواُكم يف  

 

 مقاِم حبٍّ رشيٍف شامٍخ سامِ  

 جهلُت أهيَل فيِه أهَل نسبتهِ  

 

 وهْم أعزُّ أخالَّئي وألزامي 

 قضيُت فيِه إىل حني انقضا أجيل  

 

 شهري ودهري وساعايت وأعوامي 

  
املولد والدار والوفاة، امللقب رشف الدين بن الفارض أشري به إىل ُعمر بن عيل بن مرشد بن عيل احلموي األصل، املرصي  (1)

 هـ(، من شعراء الصوفية الكبار، يلقب بسلطان العاشقني. 632 - 576)



513 

 

 ظنَّ العذوُل بأنًّ العذَل يوقفني 

 

 ناَم العذوُل وشوقي زائُد نامِ  

 َعيني يف َمداِمِعِه، إن عاَم إنساُن  

 

 فقْد ُأِمّد بإْحساٍن وإنعامِ  

 يا سائقا  عيَس أحبايب عسى مهال   

 

 ورْس ُرَوْيدا ، فَقلبي بنَي أْنعامِ  

 َسَلْكُت ُكّل َمقاٍم يف حَمَّبتُِكمْ  

 

 وما َتَرْكُت َمقاما  َقّط ُقّدامي 

 قلت: أال تراه يدعي بقوله هذا ادعاءات كثرية؟ 

 حاشا ألولياء اهلل وأصفيائه أن يدعوا دعوى بدون أن يكون لدهيم برهاهنا. قال: 

  قلت: ولكن سالطني العاشقني الذين نرشوا يف مواكب العشق أعالمهم هم األنبياء 

 وأعظمهم حمبة هلل.  ، . أولئك هم أقرب اخللق إىل اهلل.واألوصياء والورثة 

 . .قال: وهذا ال يعارض ما ذكر هذا الويل 

 ومها يف الظاهر متعارضان؟  ،ف يستقيم األمران قلت: فكي

فال تعارض   ،قال: التعارض يف مقامات أهل الدنيا النحصارها وضيقها.. أما أهل اهلل

 وهو العظيم الذي ال يقدر قدره..  ، يف مقاماهتم.. فاهلل هو الواسع الذي ال حياط به

 *** 

ويف ذلك اهلزيع من   ،نانورسنا يف تلك اجل ،تركنا الرجل يبث مواجيده وأشواقه إلهله

وهو ينشد   ، الليل املنار بنور الصديقني.. ومل نرس إال قليال حتى رأينا شابا يقف أمام جامع كبري

 : (1)بصوت عذب خياطبنا كام خياطب كل مار بذلك اجلامع

 ما لذة العيش إال صحبة الفقراء  

 

 هم السالطني و السادات واألمراء   

 فاصحبهم و تأدب يف جمالسهم    

 

 و خيل حظك مهام قدموك وراء   

 و استغنم الوقت و احرض دائام معهم    

 

 و اعلم بأن الرضاء خيص من حرضا   

 و الزم الصمت إال أن سئلت فقل    

 

 ال علم عندي و كن باجلهل مسترتا   

  
 هذه مقتطفات من قصيدة للشيخ أبى مدين، وقد ذكرناها هنا ملا هلا عالقة بآداب السلوك إىل مراتب الصديقني. (1)
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 و ال ترى العيب إال فيك معتقدا   

 

 عيبا بدا بينا لكنه استرتا   

 و حط رأسك و استغفر بال سبب    

 

 و قم عىل قدم اإلنصاف معتذرا   

 و إن بدا منك عيب فاعرتف و أقم    

 

 وجه اعتذارك بام فيك منك جرى   

 و قل عبيدكم أوىل بصفحكم    

 

 فساحموا و خذوا بالرفق يا فقراء   

 هم بالتفضل أوىل و هو شيمتهم    

 

 فال ختف دركا منهم و ال رضرا   

 و بالتفتي عىل اإلخوان جد أبدا    

 

 حسا و معنى و غض الطرف إن عثرا   

 و راقب الشيخ يف أحواله فعسى    

 

 يرى عليك من استحسانه أثرا   

 و قدم اجلد و اهنض عند خدمته    

 

 عساه يرىض و حاذر أن تكن ضجرا   

 ففي رضاه رىض الباري و طاعته    

 

 يرىض عليك فكن من تركها حذرا   

 متى أراهم و أنى يل برؤيتهم    

 

 أو تسمع األذن مني عنهم خبا   

 من يل و أنى ملثيل أن يزامحهم    

 

 عىل موارد مل آلف هبا كدرا   

 أحبهم و أدارهيم و أوثرهم    

 

 بمهجتي و خصوصا منهم نفرا   

 قوم كرام السجايا حيثام جلسوا    

 

 يبقى املكان عىل آثارهم عطرا   

 هيدي التصوف من أخالقهم ظرفا    

 

 حسن التآلف منهم راقني نظرا    

 هم أهل ودي وأحبايب الذين علوا   

 

 عمن جير ذيول العز مفتخرا    

 ال زال شميل هبم يف اهلل جمتمعا   

 

 و ذنبنا فيه مغفورا و مغتفرا    

 ثم الصالة عىل املختار سيدنا  

 

 حممد خري من وىف و من نذر  

فقال: يف   ، ورس وقوفه عىل باب ذلك اجلامع ، ورس إنشاده ، سألت صاحبي عن املنشد 

آداب الدخول يف مدارس  . وهذا املنشد يعلم كل داخل .هذا اجلامع مدرسة خترج الصديقني 

 .  . . فال يصح الدخول عىل الصديقني إال بصحبة األدب.الصديقني

والتعلم يف   ، عندما سمعت هذا شعرت بشوق عظيم يدفعني إىل دخول ذلك اجلامع

 .  . مدرسته
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 وال خطر عىل قلب برش.  ،وال أذن سمعت  ،وقد وفقني اهلل فرأيت فيه ما ال عني رأت 

وأغرب ما وجدته فيه    السعادة ما مل أجده يف أي حمل من حمال الدنيا.. وقد رأيت فيه من  

 معلمك )معلم السالم( 

 . كيف ذلك؟ هل عرفت رسه وحقيقته؟.. لطاملا شغلت بالتعرف عليها. .قلت: عجبا 

 قال: أجل لقد رزقني اهلل بعض علوم ذلك..  

 . وأزل عني الغموض الذي ال طاملا أرقني. . قلت: فهيا خبين

 . فحسبك ما ذكرته لك.  .. مل يؤذن يل يف احلديث عن ذلك . القال: 
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 النهاية 

. أنت مل ختبين كيف  .عن نبأ رحلته سألته متعجبا: ولكنالشيخ الصالح  بعد أن حدثني  

 عدت من تلك البالد العجيبة؟

. بل ال زلت بحمد اهلل يف تلك القمة  .. أنا ال زلت فيها .قال: ومن أخبك أين عدت منها 

 السامقة التي رأيت فيها صاحبك معلم السالم. 

 . أي قمة؟ . قلت: رأيت صاحبي معلم السالم يف القمة

 . أتراك نسيتها؟ .قال: قمة جبل الصاعدين إىل اهلل

 .  . . ولكن.قلت: أجل

. وقد رأيت بحمد اهلل  .قال: لقد ذكرت لك أن قمة اجلبل كانت خمصصة للصديقني

وال أذن  ،وفيها ما ال عني رأت  ، . وكيف أنزل منها . منها . ومل أرتض أن أنزل .صاحبك فيها 

.  . . وكيف أنزل منها وفيها األنبياء واألولياء والصديقون.وال خطر عىل قلب برش ،سمعت

وكيف أنزل منها وفيها القرب واملحبة واألنس ومجيع املعاين السامية.. وكيف ينزل إىل دنس  

 احلظيظ من رأى قدس أقداس العلو؟

 ك معي. قلت: ولكن

 فال تزال هناك.  ، . أما روحي .قال: طيني معك

. ومن  .. فمن أرجعك إىل أرضك بعد أن نفيت عنها؟.قلت: أنا أسألك عن طينك

 أخرجك عن أرض األوحال إىل أرض اإلنسان؟

. وبعد  .. وبعد أن رأيت فيها ما ذكرت لك .قال: بعد أن يرس اهلل يل الوصول إىل القمة 

وهي مستقري األخري   ،يه أن تكون تلك القمة هي وطني الدائمأن قررت قرارا ال رجعة ف

 جاءت الطائرة التي محلتني لتعود برتايب إىل البلد الذي خرج منه.. 
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. ومل تأت الطائرة إال بعد أن انتهت  . . هل بقيت كل تلك الفرتة منفيا . قلت: عجبا 

 رحلتك؟

 لطيف خبري. . واهلل  .. فإن الذي يرصف األمور هو اهلل .قال: ال تعجب 

 قلت: ولكن ما كنت تأكل يف ذلك اخلالء الذي ال يمتلئ إال بالطني؟

 ومن حيث ال حيتسب.   ،قال: من انشغل بعامل الروح أشبع اهلل جسده من حيث حيتسب

 قلت: فام فعل أخوك بعد أن رآك؟

 ه. . وما كان يل أن ال أقابل. . فأجبته: أجل.قال: لقد قال يل أول ما قابلني: هل قابلته؟

 قلت متعجبا: من يقصد أخوك بقوله هذا؟ 

 قال: هو يقصد صاحبك )معلم السالم(. 

 قلت: و هل يعرفه؟ 

وأين ال يمكن أن أرى شيئا ثم ال   ،. أنسيت أن أخي هو توأمي . قال: وكيف ال يعرفه؟

 أو أسمع شيئا ثم ال يسمعه؟ ، يراه

 قلت: فلم مل يسمع له كام سمعت له أنت؟ 

.  . . فحسبك ما ذكرته لك.األرسار ال يمكن أن أبوح لك به اآلن قال: ذلك رس من 

 وحسبك ما أذكره لك. 
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 هذا الكتاب 

هتدف هذه الرواية إىل اإلجابة ـ وفق املنظور اإلسالمي ـ عىل عن كل  

التساؤالت التي يطرحها العقل حول اإلنسان، وحقيقته، ووظيفته، 

ها، وما هي نتيجة وطاقاته التي زود هبا، ومل زود هبا، وكيف يستخدم

 استخدامه هلا؟

وهي لذلك تدخل ضمن ما يسمى ]احلكمة العملية[، أو ]العرفان 

 العميل[ أو ]السلوك التخلقي والتحققي[

وقد كان اعتامدنا فيها بالدرجة األوىل عىل ما ورد يف النصوص 

املقدسة فيام يتعلق هبذه اجلوانب.. باإلضافة إىل ما كتب يف علم السلوك 

 ان والتصوف.والعرف
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